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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Syukur Alhamdulillah Kami panjatkan kepada Allah SWT sehingga laporan
Monitoring dan Evaluasi Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Akademik dan
Institusi TA. 2020/2021 dapat diselesaikan. Allahumma sholli ‘alaa Sayyidina
Muhammad, tetap kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga nanti kita
semua dapat Syafa’atnya di hari akhir, Aamiin.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode survei. Berdasarkan SK Rektor
UNISNU Jepara Nomor: 80/SK/UNISNU/X/2013 tentang Pedoman Pengukuran
Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Institusi, maka kegiatan ini dilaksanakan.
Monitoring dan evaluasi berdasarkan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan
akademik dan institusi T.A. 2020/2021 meliputi aspek: jaminan layanan akademik,
kesediaan dosen dan tendik memberikan layanan, kecepatan layanan, kemampuan
dosen dan tendik, dan sarana prasarana. Sementara pada layanan institusi terdapat 10
(sepuluh) pelayanan yang meliputi: bimbingan konseling, pengembangan minat dan
bakat, pembinaan soft skill, beasiswa, kesehatan, laboratorium, perpustakaan,
pendidikan dan pembelajaran, sarana umum, dan keuangan. Ucapan terima kasih kami
apresiasikan kepada:
1. Rektor Unisnu Jepara yang atas penguatan pengesahan pedoman
penyelenggaraan monev layanan akademik dan institusi dan dukungan moral
material kepada Lembaga Penjaminan Mutu;
2. Seluruh Dekan dan Direktur di lingkup Unisnu Jepara beserta jajarannya yang
turut mensukseskan terlaksananya survei dan monev ini;
3. Kepala Biro beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi
mahasiswa dalam menjalani kegiatan akademik dan ekstrakurikuler di Unisnu
Jepara;
4. Seluruh responden mahasiswa yang meluangkan waktunya untuk memberikan
kejujuran penilaian atas pelayanan Unisnu Jepara.
Analisis data survey menunjukkan kondisi dan penilaian persepsi dari
mahasiswa terhadap layanan akademik dan institusi yang dilihat dari terhadap
beberapa aspek dalam layanan yang telah disebutkan.
Pada bagian akhir laporan monev disampaikan rekomendasi untuk beberapa
aspek kualitas layanan yang harus ditindaklanjuti dalam Rencana Tindak Lanjut unit
penyelenggara layanan terkait. Tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan akan
menjadi materi pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen Universitas.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jepara, Maret 2021
Kepala LPM UNISNU

Dr. Aida Nahar, S.E., M.Si.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mahasiswa merupakan pelanggan terbesar atas layanan yang diberikan oleh
universitas sebagai perguruan tinggi pendidikan. Layanan yang dilakukan oleh
universitas kepada mahasiswa meliputi layanan akademik, kesehatan, kecukupan
literasi, bimbingan konseling, beasiswa, pembinaan minat dan bakat dan lain
sebagainya. Layaknya sebuah perguruan tinggi yang bertumbuh ke arah yang lebih
baik, monitoring pelaksanaan layanan di sebuah universitas perlu dilaksanakan
untuk mengevaluasi kekurangan yang ada untuk merumuskan sebuah strategi
pencapaian yang lebih baik.
Mengukur sebuah layanan berfungsi dengan baik atau tidak salah satunya
dengan mengetahui tingkat kepuasan dari pengguna layanan dalam hal ini
mahasiswa. Pelayanan akademik yang berkualitas akan menciptakan manusia atau
mahasiswa yang berkualitas pula dan mampu bersaing di era keterbukaan ini.
Kepuasan mahasiswa menjadi tolak ukur suatu perguruan tinggi dalam melakukan
pelayanan kepada mahasiswa. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa
seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang
dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di
bawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan
puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang.
Sebagai perguruan tinggi yang sedang berkembang, Unisnu Jepara ingin
memberikan pelayanan yang prima (service excellence) kepada pelanggannya
dalam hal ini mahasiswa, oleh karena itu Unisnu Jepara merasa perlu untuk
mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa atas layanan yang diberikan untuk
mengevaluasi kekurangan dan meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan Monitoring dan Evaluasi Layanan Akademik dan
Institusi TA. 2020/2021.
Monitoring dan Evaluasi ini digunakan untuk menilai pelayanan dari:
1. Biro Administrasi Akademik yang menangani akademik dan pembelajaran;
2. Biro Administrasi Umum, Keuangan dan SDM untuk pengajuan anggaran
kegiatan mahasiswa;
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3. Biro Kemahasiswaan, Hukum, Humas, dan Kerjasama yang menangani
pembinaan minat bakat, softskill, dan beasiswa;
4. Fasilitas Kesehatan Primer (FKP);
5. Perpustakaan;
6. Dosen;
7. Tenaga Kependidikan.
1.2 Tujuan
Monitoring dan Evaluasi Layanan Akademik dan Institusi ini bertujuan untuk:
1. Mengukur pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh
bagian pelayanan;
2. Mengukur kepuasan mahasiswa sebagai pengguna layanan;
3. Mengetahui kelemahan atau kekuatan kualitas pelayanan dari masing- masing
unit kerja pelayanan;
4. Sebagai bahan penetapan rencana tindak lanjut dalam rapat tinjauan manajemen
untuk perbaikan kualitas layanan.
1.3 Manfaat
Monitoring dan Evaluasi Layanan Akademik dan Institusi ini memiliki manfaat:
1. Mendorong partisipasi mahasiswa sebagai pengguna dalam menilai kinerja unit
pelayanan;
2. Mendorong unit pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
3. Mendorong unit pelayanan untuk aktif dan inovatif dalam menyelenggarakan
pelayanan.
1.4 Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan

Monev

Layanan

Akademik

dan

Institusi

2020/2021

dilaksanakan selama tiga bulan, bulan 2 Januari – 17 Februari 2021 pengumpulan
data dari mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik Mahasiswa, Februari
2021 rekap dan analisis data, dan Maret 2021 pelaporan dan penyajian.
1.5 Aspek-aspek dan Layanan yang Dinilai
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Akademik T.A. 2020/2021
diukur melalui aspek berikut ini:

2

Laporan Monitoring dan Evaluasi
Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Akademik dan Institusi
TA. 2020/2021

A. Aspek Reliability
Kemampuan Dosen, Tendik, dan Pengelola dalam Memberikan Pelayanan;
B. Aspek Responsiveness
Kemampuan Dosen, Tendik, dan Pengelola dalam Membantu Mahasiswa dan
Memberikan Jasa dengan Cepat;
C. Aspek Assurance
Kemampuan Dosen, Tendik, dan Pengelola Untuk Memberi Keyakinan
Kepada Mahasiswa Bahwa Pelayanan yang Diberikan Telah Sesuai dengan
Ketentuan;
D. Aspek Emphaty
Kesediaan/Kepedulian Dosen, Tendik, dan Pengelola Untuk Memberi
Perhatian Kepada Mahasiswa;
E. Aspek Tangible
Penilaian Mahasiswa Terhadap Kecukupan, Aksesibilitas, Kualitas Sarana dan
Prasarana.

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Institusi T.A. 2020/2021
diukur melalui layanan berikut ini:
1.

Layanan Bimbingan Akademik;

2.

Pelayanan Bidang Minat dan Bakat;

3.

Pelayanan Bidang Soft Skill;

4.

Layanan Layanan Beasiswa;

5.

Layanan Klinik Kesehatan;

6.

Pembelajaran di Laboratorium;

7.

Layanan Pendidikan dan Pengajaran;

8.

Layanan Sarana Umum;

9.

Layanan Perpustakaan;

10. Layanan Keuangan.
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BAB II
METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA
2.1. Metode Pengumpulan Data
Instrumen yang telah disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu meliputi
pertanyaan tentang kepuasan layanan akademik, pengembangan minat dan bakat,
pembinaan soft skill, layanan beasiswa, kesehatan, pembelajaran di laboratorium,
perpustakaan, pendidikan dan pembelajaran, sarana umum, dan layanan keuangan
kemudian diunggah ke sistem akademik. Mahasiswa akan mengalami blokir saat
mengakses menu yang ada di http://siama.unisnu.ac.id sebelum mengisi kuesioner
ini.
Kuesioner yang sudah terisi terekam oleh sistem dan disajikan dalam bentuk
data mentah Microsoft excel. Data mentah ini yang kemudian diolah dengan
Statistikal Product and Service Solutions (SPSS) sehingga dapat dianalisis lebih
lanjut.
2.2. Metode Analisis Data
Metode analisis data dalam monev pelayanan institusi ini yaitu:
1. Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji validitas dalam evaluasi pelayanan Institusi UNISNU Jepara tahun
akademik

2020/2021

kepada

mahasiswa

ini

dilakukan

dengan

cara

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Instrumen dikatakan valid apabila
nilai r hitung (Corrected Item-Total Correlation) > r tabel. Sedangkan
reliabilitas dalam evaluasi pelayanan Institusi UNISNU Jepara kepada
mahasiswa menggunakan koefisien cronbach alpha. Dikatakan reliabel apabila
koefisien cronbach alpha > alpha (0,60).
2. Analisis Deskripsi Frekuensi
Responden diminta mengisi kuesioner dan memberikan penilaian atas
pelayanan yang dilakukan oleh Unisnu Jepara dengan menggunakan Skala Likert
yang ditunjukkan pada Tabel 2.1 sebagai berikut:
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Tabel 2. 1 Skala Likert Pengukuran Kepuasan
Nilai/bobot

Keterangan

1

Sangat Tidak Puas

2

Tidak Puas

3

Puas

4

Sangat Puas

Hasil data mentah kemudian diolah untuk mengukur tingkat kepuasan
dengan perhitungan sebagai berikut:
∑
Dari hasil pengolahan data kemudian dapat didapatkan tingkat kepuasan
masing-masing aspek pertanyaan pada masing-masing aspek. Nilai rerata aspek
pertanyaan ini yang menjadi hasil akhir tingkat kepuasan mahasiswa terhadap
layanan yang ingin diketahui. Rerata (mean) dari masing-masing komponen
pertanyaan dinilai dengan rentang skor (range) berikut:
Tabel 2. 2 Rentang Skor dan Deskripsi Tingkat Kepuasan
Mahasiswa
Rentang Skor

Tingkat Kepuasan

1-1,50

Sangat Tidak Puas

1,51-2,50

Tidak Puas

2,51-3,50

Puas

3,51-4,00

Sangat Puas

Analisis data menggunakan statistik deskriptif, membuat tabel, grafik (bar
chart). Nilai rata-rata data disajikan dalam tabel untuk memperoleh gambaran
ringkas tentang kinerja seluruh aspek yang diukur. Grafik disajikan untuk
memperoleh kemudahan pemahaman, analisis dan kesimpulan. Beberapa peraga
digunakan untuk:
5
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a. Menggambarkan level kepuasan layanan melalui tabel.
b. Menggambarkan

perbandingan

antara

aspek

yang

diukur

dalam

pemeringkatan chart.
Analisis data juga mengidentifikasi aspek kualitas layanan yang belum
optimal untuk diperbaiki dan dikembangkan dalam sebuah Rencana Tindak
Lanjut (RTL). RTL kemudian direkomendasikan oleh Lembaga Penjaminan
Mutu kepada unit terkait penyelenggara pelayanan kemahasiswaan. Masukan
dan program tindak lanjut akan menjadi bahan kajian dalam Rapat Tinjauan
Manajemen (RTM) di tingkat unit dan merupakan materi umpan balik pada
RTM di tingkat Universitas.
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BAB III
DESKRIPSI HASIL
3.1. Uji Validitas dan Reliabilitas
1. Uji Validitas
Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai r hitung (corrected item total
correlation) lebih besar dibandingkan dengan r tabel. Dalam melakukan uji
validitas ini didasarkan pada seluruh data yaitu sebanyak 4.433 responden pada
Survei Kepuasan Layanan Akademik, dan sebanyak 5.283 responden pada Survei
Kepuasan Layanan Institusi. Sebelumnya ditunjukkan terlebih dahulu besarnya r
tabel pada n = 4.433 dan α = 0.05 diketahui sebesar 0,0294. Sementara besarnya r
tabel pada n = 5.283 dan α = 0.05 diketahui sebesar 0,0270. Hasil pengujian
validitas dari seluruh aspek penilaian Layanan Institusi UNISNU Jepara kepada
mahasiswa tahun akademik 2020/2021 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.1.
Tabel 3. 1 Uji Validasi Layanan Akademik dan Institusi UNISNU Jepara TA.
2020/2021
Corrected
No
Aspek Penilaian
Konstruk
Item-Total R tabel Keterangan
Correlation
Layanan Akademik

1

2

Aspek

Reliability_1

0,809

0,0294

Valid

Reliability/Keandalan

Reliability_2

0,841

0,0294

Valid

(Kemampuan Dosen,

Reliability_3

0,840

0,0294

Valid

Tendik, dan Pengelola

Reliability_4

0,854

0,0294

Valid

dalam Memberikan

Reliability_5

0,829

0,0294

Valid

Pelayanan)

Reliability_6

0,792

0,0294

Valid

Aspek Responsiveness

Respons_1

0,798

0,0294

Valid

(Kemampuan Dosen,

Respons_2

0,821

0,0294

Valid

Tendik, dan Pengelola

Respons_3

0,807

0,0294

Valid

dalam Membantu

Respons_4

0,831

0,0294

Valid

Respons_5

0,810

0,0294

Valid

Mahasiswa dan
Memberikan Jasa dengan
Cepat)
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No

Aspek Penilaian

Konstruk

Corrected
Item-Total R tabel Keterangan
Correlation
0,763
0,0294
Valid

Aspek Assurance

Assurance_1

(Kemampuan Dosen,

Assurance_2

0,793

0,0294

Valid

Tendik, dan Pengelola

Assurance_3

0,816

0,0294

Valid

Assurance_4

0,798

0,0294

Valid

Aspek Emphaty

Emphaty_1

0,815

0,0294

Valid

(Kesediaan/Kepedulian

Emphaty_2

0,816

0,0294

Valid

Dosen, Tendik, dan

Emphaty_3

0,832

0,0294

Valid

Emphaty_4

0,812

0,0294

Valid

Tangible_1

0,823

0,0294

Valid

Tangible_2

0,832

0,0294

Valid

Tangible_3

0,823

0,0294

Valid

Tangible_4

0,796

0,0294

Valid

Tangible_5

0,798

0,0294

Valid

Tangible_6

0,805

0,0294

Valid

Akademik_1

0,735

0,0270

Valid

Akademik_2

0,808

0,0270

Valid

Akademik_3

0,816

0,0270

Valid

Akademik_4

0,808

0,0270

Valid

Akademik_5

0,757

0,0270

Valid

Kualitas Pelayanan Bidang Minat_1

0,796

0,0270

Valid

Minat dan Bakat

0,805

0,0270

Valid

Untuk Memberi
3

Keyakinan Kepada
Mahasiswa Bahwa
Pelayanan yang Diberikan
Telah Sesuai dengan
Ketentuan)

4

Pengelola Untuk Memberi
Perhatian Kepada
Mahasiswa)
Aspek Tangible
(Penilaian Mahasiswa

5

Terhadap Kecukupan,
Aksesibilitas, Kualitas
Sarana dan Prasarana)

Layanan Institusi

1

2

Kualitas Pelayanan
Bimbingan Akademik

Minat_2
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No

Aspek Penilaian

Konstruk
Minat_3

3

4

5

Corrected
Item-Total R tabel Keterangan
Correlation
0,816
0,0270
Valid

Minat_4

0,822

0,0270

Valid

Minat_5

0,803

0,0270

Valid

Minat_6

0,819

0,0270

Valid

Minat_7

0,811

0,0270

Valid

Minat_8

0,732

0,0270

Valid

Softskill_1

0,794

0,0270

Valid

Softskill_2

0,815

0,0270

Valid

Softskill_3

0,809

0,0270

Valid

Kualitas Pelayanan Bidang Softskill_4

0,811

0,0270

Valid

Soft Skill

Softskill_5

0,817

0,0270

Valid

Softskill_6

0,832

0,0270

Valid

Softskill_7

0,818

0,0270

Valid

Softskill_8

0,798

0,0270

Valid

Beasiswa_1

0,812

0,0270

Valid

Beasiswa_2

0,844

0,0270

Valid

Beasiswa_3

0,850

0,0270

Valid

Beasiswa_4

0,860

0,0270

Valid

Beasiswa_5

0,848

0,0270

Valid

Beasiswa_6

0,847

0,0270

Valid

Beasiswa_7

0,856

0,0270

Valid

Beasiswa_8

0,860

0,0270

Valid

Beasiswa_9

0,853

0,0270

Valid

Beasiswa_10

0,855

0,0270

Valid

Beasiswa_11

0,833

0,0270

Valid

Beasiswa_12

0,856

0,0270

Valid

Beasiswa_13

0,851

0,0270

Valid

Kualitas Layanan Klinik

Klinik_1

0,810

0,0270

Valid

Kesehatan Unisnu Jepara

Klinik_2

0,827

0,0270

Valid

Kualitas Layanan
Beasiswa
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No

Aspek Penilaian

Konstruk
Klinik_3

6

7

Corrected
Item-Total R tabel Keterangan
Correlation
0,819
0,0270
Valid

Klinik_4

0,844

0,0270

Valid

Klinik_5

0,846

0,0270

Valid

Klinik_6

0,852

0,0270

Valid

Klinik_7

0,851

0,0270

Valid

Klinik_8

0,849

0,0270

Valid

Klinik_9

0,847

0,0270

Valid

Klinik_10

0,852

0,0270

Valid

Klinik_11

0,848

0,0270

Valid

Klinik_12

0,838

0,0270

Valid

Klinik_13

0,821

0,0270

Valid

Lab_1

0,817

0,0270

Valid

Lab_2

0,829

0,0270

Valid

Lab_3

0,852

0,0270

Valid

Lab_4

0,842

0,0270

Valid

Kualitas Pembelajaran di

Lab_5

0,854

0,0270

Valid

Laboratorium

Lab_6

0,838

0,0270

Valid

Lab_7

0,842

0,0270

Valid

Lab_8

0,850

0,0270

Valid

Lab_9

0,826

0,0270

Valid

Lab_10

0,788

0,0270

Valid

Pendidikan_1

0,800

0,0270

Valid

Pendidikan_2

0,824

0,0270

Valid

Pendidikan_3

0,829

0,0270

Valid

Pendidikan_4

0,834

0,0270

Valid

Pendidikan dan Pengajaran Pendidikan_5

0,830

0,0270

Valid

Pendidikan_6

0,813

0,0270

Valid

Pendidikan_7

0,831

0,0270

Valid

Pendidikan_8

0,820

0,0270

Valid

Kualitas Layanan
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No

8

9

10

Aspek Penilaian

Corrected
Konstruk
Item-Total R tabel Keterangan
Correlation
Pendidikan_9
0,785
0,0270
Valid
Penddkan_10

0,662

0,0270

Valid

Sarana_1

0,809

0,0270

Valid

Sarana_2

0,822

0,0270

Valid

Sarana_3

0,842

0,0270

Valid

Sarana_4

0,846

0,0270

Valid

Kualitas Layanan Sarana

Sarana_5

0,830

0,0270

Valid

Umum

Sarana_6

0,850

0,0270

Valid

Sarana_7

0,833

0,0270

Valid

Sarana_8

0,826

0,0270

Valid

Sarana_9

0,831

0,0270

Valid

Sarana_10

0,829

0,0270

Valid

Perpus_1

0,800

0,0270

Valid

Perpus_2

0,794

0,0270

Valid

Perpus_3

0,799

0,0270

Valid

Perpus_4

0,833

0,0270

Valid

Perpus_5

0,826

0,0270

Valid

Perpus_6

0,830

0,0270

Valid

Perpus_7

0,822

0,0270

Valid

Perpus_8

0,808

0,0270

Valid

Perpus_9

0,791

0,0270

Valid

Perpus_10

0,816

0,0270

Valid

Perpus_11

0,808

0,0270

Valid

Perpus_12

0,794

0,0270

Valid

Perpus_13

0,777

0,0270

Valid

Keuangan_1

0,735

0,0270

Valid

Kualitas Layanan

Keuangan_2

0,777

0,0270

Valid

Keuangan

Keuangan_3

0,771

0,0270

Valid

Keuangan_4

0,781

0,0270

Valid

Kualitas Layanan
Perpustakaan
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No

Aspek Penilaian

Konstruk
Keuangan_5

Corrected
Item-Total R tabel Keterangan
Correlation
0,800
0,0270
Valid

Keuangan_6

0,799

0,0270

Valid

Keuangan_7

0,794

0,0270

Valid

Keuangan_8

0,769

0,0270

Valid

Keuangan_9

0,767

0,0270

Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2021.
Berdasarkan Tabel diatas, hasil uji validitas untuk seluruh aspek penilaian dari
pelayanan akademik UNISNU Jepara oleh mahasiswa tahun akademik 2020/2021
ditunjukkan bahwa nilai r-hitung (Corrected Item-Total Correlation) masing-masing
item pertanyaan memiliki nilai yang paling rendah yaitu 0,763 sedangkan yang
paling tinggi sebesar 0,854. Jadi nilai r-hitung (Corrected Item-Total Correlation)
masing-masing item pertanyaan tersebut lebih besar jika dibandingkan r-tabel
Layanan Akademik (0,0294).
Sementara pada Layanan Institusi nilai r-hitung (Corrected Item-Total
Correlation) masing-masing item pertanyaan memiliki nilai yang paling rendah yaitu
0,662 sedangkan yang paling tinggi sebesar 0,860. Jadi nilai r-hitung (Corrected
Item-Total Correlation) masing-masing item pertanyaan tersebut lebih besar jika
dibandingkan r-tabel Layanan Institusi (0,0270). Sehingga dapat disimpulkan bahwa
item-item pertanyaan terkait masing-masing aspek penilaian Layanan Akademik dan
Institusi UNISNU Jepara kepada mahasiswa tahun akademik 2020/2021 bersifat
valid.

2. Uji Reliabilitas
Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memiliki Cronbach Alpha > 0,60 (Imam
Ghozali, 2006). Hasil uji reliabilitas untuk seluruh aspek penilaian dari kepuasan
mahasiswa terhadap Layanan Institusi di UNISNU Jepara TA. 2020/2021 dalam
evaluasi ini dapat dilihat pada Tabel 3.2.
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Tabel 3. 2 Uji Reliabilitas Layanan Akademik dan Institusi UNISNU Jepara
TA. 2020/2021
Cronbachs
Nilai
Layanan
Aspek Penilaian
Ket.
Alpha
Pembanding
Aspek Reliability
Kepuasan
Aspek Responsiveness
Mahasiswa
Aspek Assurance
Terhadap Layanan
Aspek Emphaty
Akademik
Aspek Tangible
Kualitas Pelayanan
Bimbingan Akademik
Kualitas Pelayanan Bidang
Minat dan Bakat
Kualitas Pelayanan Bidang
Soft Skill
Kualitas Layanan Beasiswa
Kualitas layanan Klinik
Kepuasan
Kesehatan UNISNU Jepara
Mahasiswa
Terhadap Layanan Kualitas Pembelajaran di
laboratorium
Institusi
Kualitas Layanan
Pendidikan dan Pengajaran
Kualitas Layanan Sarana
Umum
Kualitas Layanan
Perpustakaan
Kualitas Layanan
Keuangan
Sumber : Data primer yang diolah, 2021.

0,943

0,60

Reliabel

0,929

0,60

Reliabel

0,908

0,60

Reliabel

0,922

0,60

Reliabel

0.937

0,60

Reliabel

0,916

0,60

Reliabel

0,945

0,60

Reliabel

0,949

0,60

Reliabel

0,974

0,60

Reliabel

0,972

0,60

Reliabel

0,963

0,60

Reliabel

0,953

0,60

Reliabel

0,963

0,60

Reliabel

0,965

0,60

Reliabel

0,942

0,60

Reliabel

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas, dapat diketahui bahwa semua nilai Cronbach
Alpha dari seluruh aspek penilaian pelayanan Institusi UNISNU Jepara kepada
mahasiswa tahun akademik 2020/2021 lebih besar dari alpha (0,60) sehingga dapat
disimpulkan bahwa aspek penilaian yang dipakai dalam evaluasi pelayanan Institusi
UNISNU Jepara kepada mahasiswa tahun akademik 2020/2021 bersifat reliabel.
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3.2. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Akademik di UNISNU
Jepara TA 2020/2021
Kualitas suatu perguruan tinggi sangat ditentukan oleh mutu pelayanan yang
diberikan, dimana pelayanan yang bermutu dapat diidentifikasi melalui kepuasan
pelanggan dalam hal ini adalah mahasiswa. Bagi sebuah perguruan tinggi kepuasan
layanan lebih diorientasikan kepada mahasiswa karena mahasiswa merupakan
pelanggan primer dari perguruan tinggi.
Layanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan kepada mahasiswa.
Kepuasan mahasiswa ditunjukkan dengan adanya keloyalan mahasiswa pada
perguruan tinggi dan mahasiswa akan menceritakan mengenai layanan akademik
yang memuaskan kepada orang lain. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap jasa
pelayanan pendidikan dapat diketahui dengan cara membandingkan antara harapan
dengan kenyataan yang mahasiswa rasakan.
Pelayanan akademik semakin mendasar dan substansial untuk menjadi
prioritas dalam menerapkan dan mengantisipasi semakin bervariasinya bentuk
pelayanan yang membutuhkan penanganan cepat, tepat dan akurat dengan tetap
berlandaskan kepada peraturan yang ada demi memberikan pelayanan akademik
yang baik. Pelayanan mempunyai tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pegawai
demi terwujudnya kualitas pelayanan.
Pelayanan akademik dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh
perguruan tinggi untuk memberikan kemudahan pada pemenuhan kebutuhan
mahasiswa dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Pelayanan
akademik dimaksudkan sebagai pelayanan yang terkait dengan peraturan akademik,
perkuliahan, kurikulum, bimbingan/konsultasi akademik, praktikum, tugas akhir,
evaluasi, termasuk alat bantu perkuliahan seperti perpustakaan, laboratorium, dan
lain-lain.
Monev layanan akademik ini akan melihat tingkat kepuasan mahasiswa di
UNISNU Jepara. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik di
UNISNU Jepara dilihat dari 5 (lima) unsur, yang meliputi: kemampuan
memberikan pelayanan, kemampuan memberikan jasa cepat, kemampuan memberi
keyakinan, kesediaan/kepedulian memberi perhatian, sarana dan prasarana. Hasil
tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik adalah sebagai berikut:
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Tabel 3. 3 Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Akademik di
UNISNU Jepara
Aspek Kepuasan Mahasiswa
2019/2020 2020/2021 Kriteria GAP
Aspek Reliability:
2.96
2.94
Puas
0.02
Kemampuan Memberikan Pelayanan
Aspek Responsiveness:
2.97
2.93
Puas
0.04
Kemauan Memberikan Jasa Cepat
Aspek Assurance:
3.12
2.95
Puas
0.17
Kemampuan Memberi Keyakinan
Aspek Emphaty:
Kesediaan/Kepedulian Memberi
3.11
2.94
Puas
0.17
Perhatian
Aspek Tangible:
3.06
2.93
Puas
0.13
Sarana dan Prasarana
2.94
0.11
3.04
Puas
Rata-rata
Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Tabel 3.3 diatas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa
terhadap layanan akademik di UNISNU Jepara TA. 2020/2021 adalah pada rentang
nilai 2,94 atau berada dalam kategori Puas. Secara keseluruhan, nilai rata-rata pada
tahun ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan TA. 2019/2020 sebanyak
0.11. Rata-rata penilaian tersebut didapat dari penilaian rata-rata 5 (lima) aspek
yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara apabila dilihat pada masing-masing
aspek, seluruh aspek mengalami penurunan nilai. Hal ini kemungkinan disebabkan
oleh kondisi pandemi yang sedang terjadi, sehingga layanan akademik masih perlu
banyak penyesuaian.
Selanjutnya, penyajian grafik data rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa
terhadap layanan akademik di UNISNU Jepara dapat dilihat pada Grafik 3.1.
Grafik 3. 1 Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Akademik di
UNISNU Jepara TA 2020/2021
Kemampuan Memberi Keyakinan

2,95

Kesediaan/Kepedulian Memberi Perhatian

2,94

Kemampuan Memberikan Pelayanan

2,94

Sarana dan Prasarana

2,93

Kemauan Memberikan Jasa dg Cepat

2,93

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
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Grafik diatas menunjukkan bahwa nilai tertinggi diperoleh pada aspek
assurance (kemampuan memberikan keyakinan). Sementara nilai terendah didapat
pada aspek responsiveness (Kemauan Memberikan Jasa Cepat) dan aspek tangible
(Ketersediaan Sarana dan Prasarana).
Secara rinci pembahasan aspek-aspek untuk menilai tingkat kepuasan
mahasiswa terhadap layanan akademik di UNISNU Jepara adalah sebagai berikut:
1. Aspek Reliability: Kemampuan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan
Pengelola dalam Memberikan Pelayanan
Dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola sebagai pelaku dalam kegiatan
pelayanan khususnya pelayanan akademik memegang peranan penting dalam
pelaksanaan dan pengembangannya. Untuk mencapai pelayanan yang
berkualitas tersebut, kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola
dalam memberikan pelayanan dirasa mampu mengukur persepsi mahasiswa
terhadap kualitas akademik.
Dimensi reliability dalam penilaian kualitas pelayanan dimunculkan pada
aspek ini. Dimensi reliability secara konsisten telah menunjukkan sebagian
faktor penentu persepsi jasa kualitas yang utama bagi pelanggan dalam hal ini
mahasiswa. Maka dari itu, UNISNU Jepara melakukan monev layanan
akademik melalui aspek ini.
Hasil monev penilaian mahasiswa terhadap aspek kemampuan dosen,
tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan di UNISNU
Jepara ditunjukkan pada Tabel 3.4.
Tabel 3. 4 Penilaian Mahasiswa Terhadap Aspek Kemampuan Dosen,
Tendik, dan Pengelola dalam Memberikan Pelayanan di UNISNU Jepara
TA. 2020/2021
No
Kuesioner
Rata-rata Kriteria
Kejelasan materi perkuliahan diberikan
2.92
Puas
1
dosen
Kelengkapan mata kuliah RPS, Materi
2.94
Puas
2
perkuliahan, dan bahan ajar
Jumlah Dosen memadai sesuai dengan
2.94
Puas
3
bidang keahlian
Jumlah Dosen dan staf akademik memadai
2.94
Puas
4
sesuai dengan bidang keahlian
Jumlah Staf akademik memadai dan
2.95
Puas
5
memiliki kemampuan untuk melayani
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No

6

Kuesioner
kepentingan mahasiswa
Universitas bersikap terbuka terhadap
masukan positif tentang pembelajaran dan
akademik
Rata-rata

Rata-rata

Kriteria

2.92

Puas

2.94

Puas

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Penyajian grafik tingkat kepuasan mahasiswa terhadap aspek kemampuan
dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan di
UNISNU Jepara TA. 2020/2021 ditunjukkan pada grafik 3.2.
Grafik 3. 2 Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Aspek Kemampuan
Dosen, Tendik, dan Pengelola dalam Memberikan Pelayanan
Jumlah Staf akademik memadai dan
memiliki kemampuan untuk melayani
kepentingan mahasiswa

2,95

Jumlah Dosen dan staf akademik
memadai sesuai dengan bidang keahlian

2,94

Jumlah Dosen memadai sesuai dengan
bidang keahlian

2,94

Kelengkapan mata kuliah RPS, Materi
perkuliahan, dan bahan ajar

2,94

Universitas bersikap terbuka terhadap
masukan positif tentang pembelajaran
dan akademik

2,92

Kejelasan materi perkuliahan diberikan
dosen

2,92

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Dengan melihat Tabel 3.4 dan Grafik 3.2 diatas, diketahui bahwa dari 6
(enam) unsur yang terkait dengan aspek kemampuan dosen, tenaga
kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan di UNISNU Jepara
TA. 2020/2021, secara keseluruhan menyatakan Puas.

17

Laporan Monitoring dan Evaluasi
Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Akademik dan Institusi
TA. 2020/2021

Kriteria Jumlah Staf akademik memadai dan memiliki kemampuan untuk
melayani kepentingan mahasiswa memperoleh skor tertinggi yaitu 2.95.
Sementara kriteria Kejelasan materi perkuliahan diberikan dosen dan
Universitas bersikap terbuka terhadap masukan positif tentang pembelajaran
dan akademik mendapat skor terendah sebesar 2.92.
Secara umum kepuasan mahasiswa terhadap aspek kemampuan dosen,
tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan di UNISNU
Jepara TA. 2020/2021 ditunjukkan pada Grafik 3.3. dibawah ini.
Grafik 3. 3 Persentase Penilaian Mahasiswa terhadap Aspek
Kemampuan Dosen, Tendik, dan Pengelola Memberikan Pelayanan
Sangat Tidak
Puas
2%
Sangat Puas
10%

Tidak Puas
11%

Puas
77%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Walaupun layanan akademik yang terkait dengan aspek tersebut sebagian
besar mendapat nilai puas dari mahasiswa, namun demikian masih terdapat
kritik, saran, masukan, yaitu:
1. Staf akademik yang membantu administrasi seringkali tidak menerapkan
budaya 3S, kurang responsif dan cuek terhadap permasalahan administrasi
yang dialami mahasiswa.
2. Lebih care, adil, objektif menilai, dan memanusiakan anak didiknya;
3. Ayo dosen harus sudah doktor (Dr) semua untuk meningkatkan keahlian,
sehingga kami mendapat ilmu yang lebih;
4. Kurang handal karena tidak dipermudah dalam melayani, prosesnya terlalu
berbelit-belit dan dipersulit;
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5. Mohon dosen menyampaikan materi dalam bahasa Inggris;
6. Efek pandemi perkuliahan menjadi kurang efektif, beberapa dosen hanya
memberikan materi tanpa menjelaskan, dan hanya memberikan tugas;
7. Mohon walau pandemi, praktik lapangan lebih ditekankan;
8. Mohon untuk melakukan peninjauan secara berkala terkait panduan skripsi
dan atau tesis;
9. Memastikan semua mahasiswa mendapatkan buku panduan skripsi/tesis
yang telah di update secara berkala.
10. Disarankan agar dosen tidak merangkap mata kuliah lebih dari 2 mata
kuliah karena tidak efisien sekali;
11. Tolong prodi PG PAUD pentingkan akreditasi;
12. Dosen sering kosong (prodi Teknik Elektro);
13. Penyampaian informasi perkuliahan diharapkan lebih jelas;
14. Permudah menggunakan aplikasi LMS.
2.

Aspek Responsiveness: Kemauan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan
Pengelola dalam Membantu Mahasiswa dan Memberikan Jasa dengan
Cepat
Kualitas pelayanan akademik di UNISNU Jepara dapat dilihat dari aspek
kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu
mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. Pengukuran kepuasan melalui
aspek ini menggambarkan keefektifan dalam memberikan pelayanan. Aspek ini
mewakili dimensi responsiveness yang dapat menilai tanggapan memberikan
pelayanan yang cepat atau responsif serta diiringi dengan cara penyampaian
yang jelas dan mudah dimengerti.
UNISNU Jepara sebagai perguruan tinggi yang sedang berkembang, saat
ini dituntut untuk memberikan pelayanan secara cepat. Sehingga, pemanfaatan
waktu secara efektif benar-benar menjadi hal yang esensial. Idealnya dosen,
tenaga kependidikan, dan pengelola memberikan pelayanan kepada mahasiswa
dengan kecepatan dan ketepatan waktu. Penilaian aspek ini diharapkan mampu
menggambarkan secara nyata persepsi mahasiswa terhadap pelayanan
akademik yang diberikan selama TA 2020/2021 yang dilihat dari segi respon
cepat dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola.
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Hasil penilaian kepuasan mahasiswa terhadap aspek kemauan dosen,
tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan
memberikan jasa dengan cepat di UNISNU Jepara melalui monitoring dan
evaluasi ini ditunjukkan pada Tabel 3.5.
Tabel 3. 5 Penilaian Mahasiswa terhadap Aspek Kemauan Dosen, Tendik,
dan Pengelola dalam Membantu Mahasiswa dan Memberikan Jasa Cepat
di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
No
Kuesioner
Rata-rata Kriteria
Dosen selalu bersedia membantu
1
permasalahan akademik yang dihadapi
2.92
Puas
mahasiswa dengan cepat.
Dosen bersikap profesional terhadap
2.95
Puas
2
mahasiswa.
Unisnu Jepara memberikan kesempatan
3
kepada mahasiswa yang tidak mampu
2.94
Puas
untuk mendapatkan beasiswa
Tenaga Kependidikan mampu menangani
2.94
Puas
4
masalah dengan efektif
Permasalahan atau keluhan mahasiswa
5
selalu ditangani dengan baik dan solutif
2.91
Puas
oleh Dosen atau tenaga kependidikan
Rata-rata
2.93
Puas
Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Dengan melihat tabel 3.5 diatas, diketahui bahwa dari 5 (lima) kriteria
yang terkait dengan aspek kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan
pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat di
UNISNU Jepara TA. 2020/2021, secara keseluruhan menyatakan Puas dengan
rata-rata penilaian 2.93. Apabila dibandingkan dengan penilaian tahun
sebelumnya, penilaian ini cenderung menurun pada semua aspek. Walaupun
masih dalam kriteria yang sama yaitu puas.
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap aspek kemampuan dari dosen,
tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan
memberikan jasa dengan cepat di UNISNU Jepara TA. 2020/2021 disajikan
melalui grafik 3.4 dibawah ini:
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Grafik 3. 4 Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Aspek Kemampuan
Dosen, Tendik, dan Pengelola dalam Membantu Mahasiswa dan
Memberikan Jasa Cepat di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Dosen bersikap professional terhadap
mahasiswa

2,95

Tenaga Kependidikan mampu
menangani masalah dengan efektif

2,94

Beasiswa mahasiswa tidak mampu dari
Unisnu

2,94

Kecepatan dosen membantu
permasalahan akademik mahasiswa
Permasalahan mahasiswa ditangani
dengan baik dan solutif oleh
Dosen/Tendik

2,92

2,91

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Berdasarkan grafik 3.4 diatas, nilai tertinggi didapat pada kriteria Dosen
bersikap

profesional

terhadap

mahasiswa.

Sebaliknya

pada

kriteria

permasalahan atau keluhan mahasiswa selalu ditangani dengan baik dan solutif
oleh dosen atau tenaga kependidikan masih mendapat skor terendah yaitu 2.91.
Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa mengharapkan dosen dan tenaga
kependidikan bersedia membantu penyelesaian permasalahan atau keluhan
akademik dengan lebih baik dan solutif lagi. Pemeringkatan penilaian pada
aspek-aspek diatas terdapat kesamaan dengan hasil monev TA. 2019/2020.
Diharapkan dosen dan tenaga kependidikan memberikan solusi-solusi terkait
dengan permasalahan mahasiswa.
Secara umum kepuasan mahasiswa terhadap aspek kemauan dari dosen,
tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan
memberikan jasa dengan cepat di UNISNU Jepara TA. 2020/2021 ditunjukkan
pada Grafik 3.5 dibawah ini.
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Grafik 3. 5 Persentase Penilaian Mahasiswa terhadap Aspek Kemauan
Dosen, Tendik, dan Pengelola dalam Membantu Mahasiswa dan
Memberikan Jasa Cepat
Sangat Puas
9%

Sangat Tidak
Puas
Tidak Puas
2%
12%

Puas
77%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Walaupun hasil menunjukkan sebagian besar partisipan memberikan
penilaian positif (puas dan sangat puas), namun demikian masih terdapat kritik,
saran dan masukan, yaitu:
1.

Mohon keluhan mahasiswa melalui survei seperti ini, segera ditindaklanjuti, atau harus melalui forum apa kami bisa menyampaikan keluhan
agar direspon?;

2.

Berharap ada ruang yang cukup nyaman bagi mahasiswa dalam
menyampaikan

permasalahan,

sekalian

diberi

psikolog

untuk

mengatasinya;
3.

Beasiswa perlu diperbanyak lagi;

4.

Mohon pemberian beasiswa dipastikan benar-benar diperuntukan bagi
yang tidak mampu dan yang berprestasi saja agar dapat menambah
semangat belajar serta sebagai apresiasi;

5.

Mohon untuk lebih diperjelas dan terbuka informasi tentang beasiswa dan
masalah keringanan mahasiswa dalam administrasi;

6.

Mohon dibuat kebijakan pelayanan untuk R2, kalau bisa pelayanan di TU,
bagian akademik, perpus weekend tetap buka;

7.

Mohon dosen dapat konfirmasi terlebih dahulu jika pembelajaran
diundurkan melalui WA grup sebelum ke LMS.
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3. Aspek Assurance: Kemampuan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan
Pengelola Untuk Memberi Keyakinan Kepada Mahasiswa Bahwa
Pelayanan yang Diberikan Telah Sesuai dengan Ketentuan
Aspek penting lainnya yang mampu mengukur kualitas pelayanan
akademik di UNISNU Jepara adalah aspek kemampuan dosen, tenaga
kependidikan, dan pengelola untuk memberikan keyakinan kepada mahasiswa
bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan. Hal ini penting
dikarenakan membangun kepercayaan dan kesetiaan adalah kunci yang
menghubungkan antara pemberi layanan dengan penerima layanan ke penerima
pelayanan lainnya. Adanya jaminan memberikan nilai positif bagi pelayanan.
Jaminan ini dapat ditunjukkan dengan pengetahuan, kesopansantunan, rasa
aman, rasa percaya diberikan oleh penerima pelayanan yaitu mahasiswa.
Sebagai universitas yang dalam proses pengembangan kearah yang lebih
baik, UNISNU Jepara perlu mendapat keyakinan dari mahasiswa sebagai
penerima layanan. Keyakinan mahasiswa akan terbentuk setelah merasakan
bahwa layanan universitas dapat memenuhi keinginan mahasiswa melalui
berbagai kriteria yang dilihat dari kuantitas jumlah dosen, metode
pembelajaran, sistem penilaian, dan lainnya.
Hasil penilaian mengenai aspek kemampuan dosen, tenaga kependidikan,
dan pengelola untuk memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa
pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan di UNISNU Jepara
TA. 2020/2021 ditampilkan pada tabel 3.6 berikut:
Tabel 3. 6 Penilaian Mahasiswa terhadap Aspek Kemampuan Dosen,
Tendik, dan Pengelola Untuk Memberi Keyakinan Bahwa Pelayanan yang
Diberikan Telah Sesuai di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
No
1

2

3

Kuesioner
Jumlah dosen memadai sesuai dengan
bidang ilmu
Dosen selalu menyusun RPS, melakukan
kontrak pembelajaran, menjabarkan
kriteria penilaian dalam proses
perkuliahan, masuk tepat waktu,
menjalankan perkuliahan dan ujian sesuai
jadwal
Dosen melakukan pembelajaran secara
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2.97
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No

Kuesioner
efektif, efisien, dan dengan metode yang
menyenangkan
Dosen mengunggah nilai di Siakad/Siama
4
sesuai dengan jadwal, serta melayani
pertanyaan terkait nilai dari mahasiswa
Rata-rata
Sumber : Data primer yang diolah, 2021.

Rata-rata

Kriteria

2.93

Puas

2.95

Puas

Berdasarkan tabel 3.6 diketahui bahwa rata-rata penilaian dari 4 (empat)
kriteria pertanyaan pada aspek ini adalah 2.95. Secara rata-rata, menurun 0,01
dari tahun sebelumnya. Apabila dilihat dari masing-masing kriteria, juga
memiliki kecenderungan penurunan.
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap aspek kemampuan dosen, tenaga
kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa
bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan di UNISNU
Jepara TA. 2020/2021 disajikan pada grafik 3.6 dibawah ini:
Grafik 3. 6 Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Aspek Kemampuan
Dosen, Tendik, dan Pengelola Untuk Memberi Keyakinan Bahwa
Pelayanan yang Diberikan Telah Sesuai
Dosen selalu menyusun RPS, Kontrak
pembelajaran, kriteria, dll

2,97

Dosen melakukan pembekajaran secara
efektif, efisien, dan dengan metode yang
menyenangkan

2,94

Jumlah dosen memadai sesuai dengan
bidang ilmu

2,94

Dosen mengunggah nilai di
Siakad/Siama tepat waktu

2,93

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Pada grafik 3.6 menunjukkan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa
terhadap aspek yang telah disebutkan memperoleh nilai tertinggi pada kriteria
dosen selalu menyusun RPS, melakukan kontrak pembelajaran, menjabarkan
kriteria penilaian, tepat waktu, kuliah dan ujian sesuai jadwal. Hasil nilai
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tertinggi tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Sementara nilai
terendah diperoleh pada kriteria dosen mengunggah nilai di Siakad/Siama
sesuai dengan jadwal, serta melayani pertanyaan terkait nilai dari mahasiswa.
Hal ini kemungkinan disebabkan oleh belum adanya Punishment dan reward
yang jelas terkait dengan pengunggahan nilai mahasiswa di Siakad/Siama
sesuai dengan jadwal, dan dimasukkan dalam penilaian kinerja dosen.
Secara umum kepuasan mahasiswa terhadap aspek kemampuan dosen,
tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada
mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan di
UNISNU Jepara TA. 2020/2021 ditunjukkan pada Grafik 3.7 dibawah ini.
Grafik 3. 7 Persentase Penilaian Mahasiswa terhadap Aspek Kemampuan
Dosen, Tendik, dan Pengelola Untuk Memberi Keyakinan Bahwa
Pelayanan yang Diberikan Telah Sesuai
Sangat Tidak
Puas
2%

Sangat
Puas
Sumber : Data primer
yang
diolah, 2021.
10%

Tidak Puas

Perbaikan tetap harus dilakukan meskipun
11%semua unsur telah mencapai
kriteria puas dan sebagian besar memberikan penilaian positif. Adapun kritik,
saran dan masukan untuk peningkatan kepuasan mahasiswa, yaitu:
1. Untuk penilaian semoga bisa dipercepat terkadang masih ada sebagian
dosen yang nilainya telat;

Puas
77%

2. Pengelolaan absensi di LMS kurang efektif, mahasiswa yang lupa untuk
absensi bisa dianggap tidak hadir;
3. Mohon untuk dosen lebih disiplin dalam melakukan pembelajaran apalagi
saat kegiatan belajar daring seperti ini;
4. Metode pembelajaran harusnya lebih kreatif, dan menarik, saat ini masih
monoton;
5. Sistem Pembelajaran daring masih berantakan baik dari pertemuan,
penyampaian materi hingga penilaian;
6. Masih banyak dosen yang belum menyusun RPS, sehingga mahasiswa
hanya tau bahan mata kuliah saat proses pembelajaran;
7. Mohon hentikan kuliah daring yang menuntut keaktifan mahasiswa tanpa
adanya kualitas pengajaran yang baik dari dosen;

25

Laporan Monitoring dan Evaluasi
Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Akademik dan Institusi
TA. 2020/2021

8. Dosen diharapkan memberikan pembelajaran pada jadwal yang telah
ditetapkan, baik mulai atau mengakhiri.

4. Aspek Emphaty: Kesediaan/Kepedulian Dosen, Tenaga Kependidikan, dan
Pengelola Untuk Memberi Perhatian Kepada Mahasiswa
Aspek kesediaan/kepedulian untuk memberikan perhatian kepada
mahasiswa menjadi

aspek yang dapat mengukur secara akurat tingkat

kepuasan mahasiswa UNISNU pada pelayanan akademik. Melalui sikap
empati yang diberikan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola kepada
mahasiswa, maka persepsi mahasiswa terkait kualitas pelayanan akademik
akan menjadi semakin baik.
Hasil penilaian mahasiswa terhadap aspek kesediaan/kepedulian dosen,
tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberikan perhatian kepada
mahasiswa di UNISNU Jepara yang dilihat dari 4 kriteria, dapat dilihat pada
tabel 3.7.
Tabel 3. 7 Penilaian Mahasiswa Terhadap Aspek Kesediaan/Kepedulian
Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Pengelola Untuk Memberi Perhatian
Kepada Mahasiswa di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
No

Kuesioner
Universitas memiliki bagian yang
1
mengawal Bimbingan Konseling
mahasiswa
Dosen selalu bersedia membantu
2
permasalahan akademik yang dihadapi
mahasiswa
Tenaga Akademik/TU/Pelayanan
Universitas selalu bersedia membantu
3
permasalahan administrasi akademik yang
dihadapi mahasiswa
Permasalahan atau keluhan mahasiswa
4
selalu ditangani dengan baik
Rata-rata
Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
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2.94
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2.95
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Puas

Laporan Monitoring dan Evaluasi
Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Akademik dan Institusi
TA. 2020/2021

Penyajian dalam bentuk grafik tingkat kepuasan mahasiswa terhadap
layanan akademik yang terlihat pada aspek yang telah dijelaskan diatas, dapat
dilihat pada grafik 3.8 dibawah ini.
Grafik 3. 8 Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek
Kesediaan/Kepedulian Dosen, Tendik, dan Pengelola Untuk Memberi
Perhatian Kepada Mahasiswa

Dosen selalu bersedia membantu
permasalahan akademik yang dihadapi
mahasiswa

2,95

Tenaga Akademik/TU/Pelayanan
Universitas selalu bersedia membantu
permasalahan administrasi akademik

2,94

Universitas memiliki bagian yang
mengawal Bimbingan Konseling
mahasiswa

2,94

Permasalahan atau keluhan mahasiswa
selalu ditangani dengan baik

2,91

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Diketahui bahwa dari 4 (empat) unsur pertanyaan yang termuat dalam
kuesioner dalam penilaian tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek
kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk
memberikan perhatian kepada mahasiswa di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
seluruhnya menunjukkan tingkat kriteria Puas. Hal ini dapat dilihat dari tabel
3.7 dan grafik 3.8. Unsur dosen selalu bersedia membantu permasalahan
akademik yang dihadapi mahasiswa menjadi unsur dengan nilai tertinggi yaitu
2.95. Sementara nilai terendah dalam aspek ini adalah penanganan yang baik
atas permasalahan atau keluhan mahasiswa. Permasalahan atau keluhan
mahasiswa yang ditangani dengan baik mendapat nilai terendah pada 2 (dua)
tahun terakhir. Hal ini disebabkan belum adanya pihak yang menangani kritik
dan saran yang telah disampaikan mahasiswa, dan belum adanya upaya tindak
lanjut yang cepat dalam menangani keluhan tersebut.
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Secara umum persentase penilaian kepuasan mahasiswa terhadap aspek
kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk
memberikan perhatian kepada mahasiswa di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
ditunjukkan pada Grafik 3.9 dibawah ini.
Grafik 3. 9 Persentase Penilaian Mahasiswa Terhadap Aspek
Kesediaan/Kepedulian Dosen, Tendik, dan Pengelola Untuk Memberikan
Perhatian
Sangat Puas
9%

Sangat Tidak
Puas
2%
Tidak Puas
12%

Puas
77%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Meskipun sebesar 86% telah mencapai nilai puas dan sangat puas, kritik,
saran dan masukan masih diperlukan, yang meliputi:
1. Fungsi HMP sebagai penampung aspirasi mahasiswa kurang bekerja
dengan baik;
2. Dalam permasalahan akademik mahasiswa cenderung bertanya kepada
temannya dari pada ke tu/dosen;
3. Sosialisasi bimbingan konseling untuk mahasiswa belum menyebar rata
dan belum ada bagian yang mengawal BK;
4. Pelayanan akademik kurang fast respon, dan kurang ramah terhadap
mahasiswa;
5. TU terkesan kurang lengkap informasinya sering main oper kebagian lain
seolah lepas tanggung jawab;
6. Dibentuknya badan kajian yang menangani keluhan mahasiswa secara
langsung.
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5. Aspek

Tangible:

Penilaian

Mahasiswa

Terhadap

Kecukupan,

Aksesibilitas, Kualitas Sarana dan Prasarana
Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas sebuah pelayanan juga dilihat pada
pelayanan fisik berupa fasilitas, sarana dan prasarana yang digunakan dalam
mendukung kegiatan akademik. Pelayanan akademik di UNISNU Jepara
dinilai melalui aspek penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas,
kualitas sarana dan prasarana yang dinilai pada ketersediaan dan keadaan ruang
kuliah, laboratorium pendidikan, referensi di perpustakaan, jaringan internet,
fasilitas ibadah dan toilet, serta ruangan atau fasilitas diskusi antar mahasiswa
ataupun antara mahasiswa dan dosen.
Hasil penilaian mahasiswa terhadap aspek kecukupan, aksesibilitas,
kualitas sarana dan prasarana di UNISNU disajikan pada Tabel 3.8 dibawah
ini.
Tabel 3. 8 Penilaian Mahasiswa Terhadap Aspek Kecukupan,
Aksesibilitas, Kualitas Sarana dan Prasarana di UNISNU Jepara TA.
2020/2021
No
Kuesioner
Rata-rata Kriteria
Ruang kuliah baik, nyaman dan kondusif
1 dan dilengkapi dengan sarana yang layak
2.94
Puas
digunakan untuk pembelajaran
Tersedia laboratorium pendidikan yang
Puas
2
2.92
memadai
Tersedia perpustakaan dengan referensi
3 yang memadai serta akses untuk membuka
2.94
Puas
jurnal-jurnal internasional
Tersedia jaringan internet yang memadai
4 dan dapat digunakan dalam kegiatan
2.90
Puas
pembelajaran
Tersedia fasilitas ibadah dan toilet yang
Puas
5
2.96
memadai dan layak
Tersedia ruangan atau fasilitas diskusi antar
mahasiswa ataupun antara mahasiswa dan
6
2.91
dosen untuk pengembangan suasana
Puas
akademik yang memadai
Rata-rata
2.93
Puas
Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Penilaian tingkat kepuasan mahasiswa terhadap aspek penilaian
mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana di
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UNISNU Jepara TA 2020/2021 yang disajikan dalam bentuk grafik dapat
dilihat pada grafik 3.10 dibawah ini.
Grafik 3. 10 Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Aspek Penilaian
Mahasiswa Terhadap Kecukupan, Aksesibilitas, Kualitas Sarana dan
Prasarana di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Tersedia fasilitas ibadah dan toilet yang
memadai dan layak

2,96

Tersedia perpustakaan dengan referensi
yang memadai untuk akses jurnal
internasional

2,94

Ruang kuliah baik, nyaman dan
kondusif dan dilengkapi dengan sarana
yang layak

2,94

Tersedia laboratorium pendidikan yang
memadai

Tersedia ruangan atau fasilitas diskusi

Tersedia jaringan internet yang
memadai

2,92

2,91

2,90

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Penilaian mahasiswa terhadap aspek kecukupan, aksesibilitas, kualitas
sarana dan prasarana di UNISNU Jepara TA. 2020/2021 dinilai dari 6 (enam)
unsur pertanyaan yang dapat dilihat pada Tabel 3.8. Hasil penilaian atas unsurunsur tersebut menunjukkan adanya rasa Puas mahasiswa dengan skor ratarata 2,93. Menurun 0.02 dari TA. 2019/2020.
Unsur ketersediaan fasilitas ibadah dan toilet yang memadai dan layak
mendapat nilai rata-rata kepuasan tertinggi pada penilaian pada aspek ini.
Berbeda dari tahun sebelumnya bahwa nilai terendah terdapat pada kriteria
ketersediaan ruangan atau fasilitas diskusi yang memadai, pada tahun ini
ketersediaan jaringan internet yang memadai mendapat nilai rata-rata terendah
pada aspek ini. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan mahasiswa terhadap
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jaringan internet meningkat, sehingga perlu diikuti dengan penambahan
layanan jaringan internet.
Secara umum persentase penilaian pada aspek ini ditunjukkan pada
Grafik 3.11 dibawah ini.
Grafik 3. 11 Persentase Penilaian Mahasiswa Terhadap Aspek
Kecukupan, Aksesibilitas, Kualitas Sarana dan Prasarana di UNISNU
Jepara TA. 2020/2021
Sangat Puas
9%

Sangat Tidak
Puas
2%
Tidak Puas
12%

Puas
77%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Meskipun semua kriteria pada aspek ini mendapat nilai memuaskan.
Capaian ini perlu ditingkat lagi melalui kritik, saran dan masukan, diantaranya:
1. Lingkungan semua kelas harus bersih supaya dalam pembelajaran
berjalan nyaman, segar, dan menyehatkan;
2. Buku referensi mahasiswa di perpustakaan sangat kurang lengkap,
laboratorium untuk praktek mahasiswa belum lengkap;
3. Ruang tunggu mahasiswa perlu ditambah sarana dan proyektor di kelas
diganti yang jernih, dan remot AC mohon diadakan;
4. Perlu ada ruang khusus bimbingan, dan penambahan ruang diskusi
mahasiswa diluar kelas;
5. Bangunan unisnu tidak ramah untuk difabel;
6. Fasilitas ruang baca/pojok baca diadakan di lingkungan kampus;
7. Wifi tidak tersambung sampai lantai 4, dan internet di saat jam belajar
tidak bisa maksimal alias lemot;

31

Laporan Monitoring dan Evaluasi
Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Akademik dan Institusi
TA. 2020/2021

8. Mohon airnya dibenahi agar tidak keseringan mati, perbaikan ruang yang
bocor dan kursi tidak layak pakai.
3.3. Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Institusi di UNISNU Jepara
TA. 2020/2021
Mahasiswa yang berpartisipasi dalam survey kepuasan mahasiswa terhadap
layanan institusi sebanyak 5.283 mahasiswa dari 5 (lima) fakultas dan program
pascasarjana. Hasil olah data pada seluruh aspek penilaian yang meliputi bimbingan
akademik, pengembangan minat dan bakat, pembinaan soft skill, layanan beasiswa,
klinik dan kesehatan, pembelajaran di laboratorium, perpustakaan, pendidikan dan
pengajaran, sarana umum, dan layanan keuangan adalah sebagai berikut:
Tabel 3. 9 Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Institusi di
UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Tingkat
Jenis Layanan
Skor Penilaian
Kepuasan
Pelayanan Bimbingan Akademik
2.98
Puas
Pelayanan Bidang Minat dan Bakat
2.93
Puas
Pelayanan Bidang Softskill
2.95
Puas
Layanan Beasiswa
2.92
Puas
Layanan Klinik Kesehatan
2.96
Puas
Layanan Pembelajaran di Laboratorium
2.98
Puas
Layanan Pendidikan dan Pengajaran
2.97
Puas
Layanan Sarana Umum
2.95
Puas
Layanan Perpustakaan
2.97
Puas
Layanan Keuangan
2.96
Puas
Rata-Rata Layanan Institusi
2.96
Puas
Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Terlihat pada tabel 3.9 hasil di atas bahwa rata-rata layanan yang diberikan
Unisnu Jepara kepada mahasiswa pada tingkat Puas yaitu dengan nilai 2.96. Dari
10 (sepuluh) aspek layanan yang dinilai, terlihat skor tertinggi ada pada Layanan
Bimbingan Akademik. Perolehan nilai tertinggi pada layanan ini juga diperoleh
pada survey layanan institusi TA. 2018/2019. Layanan pembelajaran di
Laboratorium juga mendapat skor tertinggi yaitu dengan skor 2.9. Sementara skor
terendah ada pada Layanan Beasiswa yaitu 2.92.
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Data menunjukkan bahwa keseluruhan layanan yang mencapai skor yang
tidak jauh berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap
kualitas layanan tersebut masih dalam kualitas yang hampir sama. Menjadi
pekerjaan rumah kita bersama untuk bagaimana memberikan pelayanan yang lebih
baik lagi. Sehingga pada penilaian selanjutnya kita bisa mencapai kriteria sangat
puas dengan skor 4 untuk keseluruhan. Urutan penilaian layanan institusi di Unisnu
Jepara disajikan pada grafik 3.12.
Grafik 3. 12 Pemeringkatan Hasil Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Terhadap Layanan Institusi di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
2,98
Kualitas Pembelajaran di Laboratorium

2,98

Kualitas Pelayanan Bimbingan Akademik
Kualitas Layanan Perpustakaan

2,97

Kualitas Layanan Pendidikan dan Pengajaran

2,97

Kualitas Layanan Keuangan

2,96

Kualitas Layanan Klinik Kesehatan

2,96

Kualitas Layanan Sarana Umum

2,95

Kualitas Pelayanan Bidang Soft Skill

2,95

Kualitas Pelayanan Bidang Minat dan Bakat
Kualitas Layanan Beasiswa

2,93
2,92

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Selanjutnya penilaian masing-masing layanan akan diulas pada sub bab berikut ini:
1. Layanan Bimbingan Akademik/Bimbingan Konseling
Layanan Bimbingan Akademik yang dilakukan oleh Unisnu Jepara adalah
perwalian oleh dosen wali baik pada saat pengisian KRS ataupun pada saat
mahasiswa membutuhkan arahan mengenai masalah akademik yang dihadapi
mahasiswa. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dapat memilih langkah yang tepat
untuk studinya. Hasil penilaian layanan bimbingan akademik adalah sebagai
berikut:
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Tabel 3. 10 Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Bimbingan
Akademik/Bimbingan Konseling di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Aspek yang dinilai

Skor Penilaian
2.96

Tingkat Kepuasan
Puas

Sikap dosen wali yang melayani

3.00

Puas

Kemampuan dosen wali

3.01

Puas

Penjelasan dosen wali

2.99

Puas

Ketepatan waktu pelayanan

2.96

Puas

2.98

Puas

Kenyamanan ruangan

Rerata Penilaian
Sumber : Data primer yang diolah, 2021.

Dari tabel 3.10 diatas dapat diketahui bahwa rata-rata mahasiswa menilai
pelayanan yang diberikan kepada mereka terkait dengan layanan bimbingan
akademik dengan skor 2.98 yaitu pada peringkat memuaskan. Walaupun demikian,
nilai rata-rata ini menurun dari tahun sebelumnya yang mendapat nilai 3.51. Aspek
kemampuan dosen wali mendapatkan skor paling tinggi yaitu 3.01. Hal ini
menunjukkan bahwa mahasiswa puas dan percaya terhadap kemampuan dosen wali
yang dianggap mencukupi. Untuk aspek yang mendapatkan penilaian dari
mahasiswa paling rendah adalah pada aspek kenyamanan ruangan dan ketepatan
waktu pelayanan yang mendapat nilai 2.96. Hasil ini serupa dengan survey yang
dilakukan pada tahun 2018/2019. Kenyamanan ruangan dan waktu pelayanan masih
menjadi masalah yang belum terselesaikan.
Aspek yang mendapat penilaian terendah tersebut, sesuai dengan keluhan
yang diungkapkan oleh kebanyakan mahasiswa bahwa ruang untuk mereka
berkonsultasi dirasa kurang nyaman. Hal disebabkan pihak Universitas belum
memiliki bagian atau ruangan khusus konseling bagi mahasiswa yang dapat
membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah studi, pribadi, ataupun dis-harmoni
dengan civitas akademika lainnya.
Terkait aspek ketepatan waktu pelayanan hal yang dikeluhkan mahasiswa
adalah saat mahasiswa membuat janji pada waktu tertentu untuk berkonsultasi
namun terkadang dosen tidak ada di tempat atau terlambat datang. Keluhan tersebut
seringkali muncul pada survey yang telah dilakukan.
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Hal ini menjadi fokus perbaikan sehingga penilaian keseluruhan bisa
meningkat sampai pada skor 4 dengan predikat sangat memuaskan

secara

keseluruhan.
Diharapkan tindak lanjut dari hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk
memperbaiki aspek kenyaman ruangan dan ketepatan waktu pelayanan dalam
proses perbaikan layanan kepada mahasiswa selanjutnya. Peringkat masing-masing
aspek pertanyaan dalam layanan bimbingan akademik berdasarkan skor dapat
dilihat dalam grafik 3.13 sebagai berikut:
Grafik 3. 13 Pemeringkatan Hasil Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Terhadap Layanan Bimbingan Akademik di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
3,01
Kemampuan dosen wali
3,00

Sikap dosen wali yang melayani
2,99

Penjelasan dosen wali

Ketepatan waktu pelayanan

2,96

Kenyamanan ruangan

2,96

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Secara umum persentase penilaian pada aspek ini ditunjukkan pada Grafik
3.14 dibawah ini.
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Grafik 3. 14 Persentase Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap
Layanan Bimbingan Akademik di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Sangat Puas
11%

Sangat Tidak
Puas
2%
Tidak Puas
9%

Puas
78%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Dapat dilihat pada grafik diatas, bahwa sebesar 89% mahasiswa memberikan
nilai positif (puas dan sangat puas) pada aspek ini. Meskipun demikian, masih
terdapat penilaian negatif sebesar 11%. Berikut kritik, saran, atau masukan
mahasiswa terkait layanan bidang akademik:
1) Dosen wali kurang memperhatikan mahasiswa, mohon tingkatkan komunikasi
dengan mahasiswa;
2) Sebaiknya dosen lebih mengerti mahasiswanya bahwa memberi tugas tidak
berlebihan;
3) Mohon penjadwalan waktu dimana dosen senggang dan berada di kampus;
4) Tolong dosen untuk mengajar dengan disiplin, tepat waktu (mengawali dan
mengakhiri kuliah), dan menyampaikan penjelasan yang baik atas materi/tugas
yang diberikan;
5) Dibuat kesepakatan terkait keterlambatan, apabila dosen terlambat tanpa
pemberitahuan/informasi, selama maksimal 30 menit, bisa dikatakan jam
kosong, dan jika memungkinkan ada tugas / materi, segera di share di grup
masing-masing;
6) Kendala sinyal masih menjadi problem, mohon Bapak/Ibu dosen memaklumi;
7) Mohon hentikan kuliah daring yang menuntut keaktifan mahasiswa tanpa
adanya kualitas pengajaran yang baik dari dosen;
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8) Alangkah baiknya jika dosen dapat berseragam ketika berpenampilan agar
untuk memudahkan mahasiswa mengerti bedanya terhadap dosen dan
mahasiswa;
9) Sebaiknya dosen bisa membantu mahasiswa dengan menjawab pertanyaanpertanyaan atas kesulitan mahasiswa dalam pembelajaran melalui WhatsApp
juga. Tidak hanya saat pembelajaran.
2. Pelayanan Bidang Minat dan Bakat
Layanan Bidang Minat dan Bakat yang dilakukan Unisnu Jepara adalah
pembinaan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan peminatan sesuai dengan
bakat, dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh Unit Kegiatan Kemahasiswaan.
Hasil penilaian dan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan ini
mendapat rata-rata penilaian 2.93 atau pada tingkat Puas. Semua aspek pada
layanan bidang minat dan bakat mendapat penilaian pada tingkat Puas.
Aspek yang mendapat penilaian paling tinggi adalah kerapian dan sikap
petugas yang memberi pelayanan di universitas dengan perolehan skor 2.96.
Sedangkan aspek yang mendapatkan penilaian paling rendah adalah Kecepatan
Pencairan Dana Kegiatan dengan skor 2.90. Hasil selengkapnya ditampilkan pada
tabel 3.11 berikut ini:
Tabel 3. 11 Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Bidang
Minat dan Bakat di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Aspek yang dinilai
Skor Penilaian
Tingkat Kepuasan
Kemudahan memperoleh
2.92
Puas
informasi kegiatan minat dan
bakat
Kejelasan informasi mengenai
2.91
Puas
unit-unit minat dan bakat
Kejelasan prosedur pengurusan
2.94
Puas
surat izin kegiatan
Kemudahan memperoleh
2.94
Puas
informasi status penerbitan Surat
Izin Kegiatan
Kecepatan pencairan dana
2.90
Puas
kegiatan
Keadilan terhadap alokasi dana
2.91
Puas
kegiatan
Sikap profesional petugas
2.95
Puas
penerima proposal di tingkat
universitas
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Aspek yang dinilai
Skor Penilaian
Kerapian dan sikap petugas yang
2.96
memberi pelayanan di
universitas
Rerata Penilaian
2.93
Sumber : Data primer yang diolah, 2021.

Tingkat Kepuasan
Puas
Puas

Untuk aspek yang memperoleh nilai terendah disebabkan masih kurang
lancarnya informasi mengenai pembinaan minat dan bakat dari kedua belah pihak
dalam hal ini adalah mahasiswa dan pihak pelayanan. Pembagian dana kegiatan
yang dirasa kurang adil dengan sistem pemberian dana yang sama rata, karena
besar kecil dari kegiatan masing-masing berbeda. Dana yang diberikan tidak sesuai
dengan rincian biaya kegiatan yang disampaikan. Batas waktu pengambilan dana
kegiatan yang singkat. Dan birokrasi perizinan kegiatan yang sulit. Kurangnya
sosialisasi informasi terkait pelaksana kegiatan (pecinta alam, olahraga, seni) untuk
program R2. Masing-masing aspek pertanyaan diperingkatkan berdasarkan skor
yang dapat ditunjukkan pada Grafik 3.15 berikut:
Grafik 3. 15 Pemeringkatan Hasil Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Terhadap Pelayanan Bidang Minat dan Bakat di UNISNU Jepara TA.
2020/2021
2,96
Kerapian dan sikap petugas yang memberi
pelayanan di universitas
Sikap profesional petugas penerima
proposal di tingkat universitas

2,95

Kemudahan memperoleh informasi status
penerbitan Surat Ijin Kegiatan

2,94

Kejelasan prosedur pengurusan surat ijin
kegiatan

2,94

Kemudahan memperoleh informasi kegiatan
minat dan bakat

2,92

Keadilan terhadap alokasi dana kegiatan

2,91

Kejelasan informasi unit-unit minat dan
bakat

2,91

Kecepatan pencairan dana kegiatan

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
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Berdasarkan hasil pemeringkatan pada Grafik 3.15 aspek-aspek yang mendapat
penilaian lebih rendah dibandingkan aspek lainnya perlu mendapatkan perhatian.
Aspek tersebut adalah Kecepatan pencairan dana kegiatan dengan skor 2.90. Hasil
ini sesuai dengan hasil survey pada TA. 2018/2019. Dalam hal ini sinergisitas
antara Biro Administrasi Umum, Keuangan dan SDM, Biro Kemahasiswaan,
Hukum, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan perlu lebih terbuka terhadap status
pengajuan anggaran kegiatan.
Selain itu, banyak masukan yang diberikan manusia terkait pemberian
informasi mengenai pengembangan minat dan bakat, terutama bagi mahasiswa baru
dan mahasiswa R2. Hal ini juga perlu dijadikan catatan penting bahwa pemberian
informasi perlu diberikan agar layanan yang tersedia mampu dinikmati oleh
mahasiswa secara keseluruhan.
Persentase penilaian pada aspek ini memperlihatkan bahwa hanya 14%
mahasiswa memberikan penilaian yang tidak puas dan sangat tidak puas pada aspek
ini. Sementara sebagian besar (88%) mahasiswa memberikan nilai puas dan sangat
puas pada layanan bidang minat dan bakat TA. 2020/2021. Selengkapnya dapat
dilihat pada Grafik 3.16 dibawah ini:
Grafik 3. 16 Persentase Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap
Pelayanan Bidang Minat dan Bakat di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Sangat Tidak
Puas
Sangat Puas
2%
9%
Tidak Puas
12%

Puas
77%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
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Berikut kritik, saran, atau masukan mahasiswa terkait layanan bidang minat
dan bakat:
1) Kurangnya informasi mengenai minat dan bakat bagi mahasiswa baru, mohon
informasi disampaikan secara detail/rinci, transparan, dan mudah diakses
mahasiswa;
2) Pencairan dana kegiatan kurang cepat, dan ketanggapan petugasnya kurang
dalam hal pemberian informasi terkait dana yang sudah diajukan;
3) Meningkatkan fasilitas kegiatan untuk minat bakat mahasiswa seperti sarana
dan prasarana yang bagus untuk menambah skill;
4) Kurangnya sosialisasi informasi terkait pelaksana kegiatan (pecinta alam,
olahraga, seni) untuk program R2;
5) Saran untuk petugas penerima proposal, setiap hari jumat diharapkan ada disaat
jam kerja dan mohon lebih profesional serta tanggap;
6) Kriteria seleksi unit minat dan bakat tidak jelas dan kurang beragam unit
kegiatan mahasiswa;
7) Mohon pemberitahuan alur yang jelas terkait pengajuan proposal ataupun LPJ
ke TU Universitas, alur administrasi atau format proposal maupun LPJ;
8) Informasi terkait perizinan kegiatan untuk pinjam tempat/ruangan dan
peralatan harap diinfokan kepada mahasiswa;
9) Mohon untuk setiap ormawa minat bakat diberikan alokasi dana khusus untuk
pelatih/pendamping kegiatan ormawa;
10) LPJ PKKMB segera diselesaikan supaya dana cepat cair, kasihan ormawaormawa yang tidak punya tabungan, harus hutang supaya kegiatannya jalan.
3.

Layanan Bidang Pengembangan Soft Skill
Soft skill merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan kampus
maupun pasca kampus. Soft skills adalah istilah sosiologis yang berkaitan dengan
kecerdasan emosional, sifat kepribadian, keterampilan sosial, komunikasi,
berbahasa, kebiasaan pribadi, keramahan, dan optimisme yang mencirikan
kemampuan

seseorang

dalam

berhubungan

dengan

orang

lain. Soft

skill menyangkut karakter pribadi seseorang yang dapat meningkatkan interaksi
individu, kinerja pekerjaan dan prospek karir.
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Kegiatan Pengembangan Soft Skill di UNISNU dilaksanakan secara terpusat
dan di tingkat Fakultas. Pembinaan Soft skill yang dilakukan oleh universitas adalah
pembinaan Program Kreativitas Mahasiswa bersama dengan BEM Universitas.
Unisnu Jepara belum memiliki pedoman pembinaan softskill yang terarah meliputi
kemampuan komunikasi (communicative skills), keterampilan berpikir dan
menyelesaikan masalah (thinking skills and problem solving skills), kekuatan kerja
tim (teamwork force), belajar sepanjang hayat dan pengelolaan informasi (lifelong
Learning and Information management), ketrampilan wirausaha (entrepreneur
skill), etika, moral dan profesionalisme (ethis, moral and professionalism), dan
keterampilan kepemimpinan (leadership skills).
Berdasarkan informasi ini, penilaian mahasiswa berdasarkan pengalamannya
mendapatkan pembinaan pengembangan soft skill di universitas dan fakultas
masing-masing. Nampak pada Tabel 3.12 dibawah, nilai rata-rata pada aspek
pelayanan bidang soft skill adalah 2.95 atau dalam kriteria Puas. Aspek yang
mendapatkan penilaian paling rendah dari mahasiswa adalah kemudahan
memperoleh informasi kegiatan pengembangan soft skill dan Kejelasan kegiatan
pembinaan soft skill dengan nilai 2.92. Kedua aspek ini juga mendapat penilaian
terendah pada survey yang dilakukan pada tahun 2018/2019. Hal ini menunjukkan
bahwa kedua aspek ini belum terdapat perbaikan secara signifikan. Sementara,
aspek yang mendapatkan penilaian paling tinggi adalah kemudahan melakukan
pendaftaran dengan skor 2.99.
Hasil dari penilaian aspek-aspek pada Pelayanan Bidang Soft skill disajikan
dalam tabel 3.12 berikut:
Tabel 3. 12 Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Bidang Soft
Skill di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Aspek yang dinilai
Skor Penilaian
Tingkat Kepuasan
Kemudahan memperoleh
2.92
Puas
informasi kegiatan pembinaan
soft skill
Kejelasan kegiatan pembinaan
2.92
Puas
soft skill
Kemudahan melakukan
2.99
Puas
pendaftaran
2.98
Puas
Kecepatan proses pendaftaran
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Aspek yang dinilai
Kejelasan informasi kegiatan
pasca pendaftaran

Skor Penilaian
2.95

Tingkat Kepuasan
Puas

2.96

Puas

2.96

Puas

2.94

Puas

2.95

Puas

Materi kegiatan
Profesionalisme fasilitator/tutor
kegiatan
Soft skill dapat meningkatkan
kematangan pribadi mahasiswa
Rerata Penilaian
Sumber : Data primer yang diolah, 2021.

Masalah yang menyebabkan aspek ini belum mencapai kriteria sangat puas
adalah belum jelasnya informasi tentang diadakannya kegiatan pembinaan soft skill,
terkait informasi pasca pendaftaran nantinya akan seperti apa, informasi kapan
diadakan kegiatan, dan cara penyampaian materi yang kurang menarik sehingga
mahasiswa menjadi tidak aktif dalam kegiatan. Peringkat penilaian mahasiswa
terhadap aspek-aspek pada pelayanan bidang soft Skill ditunjukkan pada Grafik
3.17 berikut:
Grafik 3. 17 Pemeringkatan Hasil Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Terhadap Layanan Bidang Soft Skill di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
2,99

Kemudahan melakukan pendaftaran

2,98

Kecepatan proses pendaftaran
Profesionalisme fasilitator/tutor kegiatan

2,96

Materi kegiatan

2,96

Kejelasan informasi kegiatan pasca
pendafataran

2,95

Soft skill dapat meningkatkan kematangan
pribadi mahasiswa

2,94

Kejelasan kegiatan pembinaan softskill

2,92

Kemudahan memperoleh informasi
kegiatan pembinaan softskill

2,92

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
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Unisnu Jepara perlu mengoptimalkan unit yang telah dimiliki dan
merupakan stakeholder dalam pengembangan soft skill mahasiswa baik dalam PBM
ataupun persiapan calon wisudawan untuk kehidupan pasca kampus. Program
pengembangan soft skill dan pengembangan karir perlu untuk mulai diwacanakan
dan dilaksanakan di tingkat universitas. Selain itu, pemahaman tugas pokok dan
fungsi menjadi penting untuk menghindari overlap program.
Persentase penilaian pada aspek ini memperlihatkan bahwa hanya 13%
mahasiswa memberikan penilaian yang tidak puas dan sangat tidak puas pada aspek
ini. Sementara sebagian besar yaitu sebesar 87% mahasiswa memberikan nilai puas
dan sangat puas pada layanan bidang soft skill TA. 2020/2021. Selengkapnya dapat
dilihat pada Grafik 3.18 dibawah ini:
Grafik 3. 18 Persentase Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap
Layanan Bidang Soft Skill di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Sangat Puas
9%

Sangat Tidak
Puas
2%
Tidak Puas
11%

Puas
78%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Dari hasil kritik, saran, dan masukan dari mahasiswa ada beberapa masalah
yang harus dipecahkan berkaitan dengan layanan bidang soft skill mahasiswa
adalah sebagai berikut:
1) Terkait aspek kemudahan dan peningkatan memperoleh informasi kegiatan
pembinaan soft skill masih banyak kesimpangsiuran dalam pemberian
informasi, mohon diperbaiki agar banyak peminat baik R1 atau R2;
2) Pelatihan soft skill bagi mahasiswa pasca sarjana belum pernah
dilaksanakan;
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3) Dibuatkan sub kegiatan untuk mengurus bidang prestasi dan soft skill
mahasiswa;
4) Tolong untuk kegiatan pembimbingan soft skill dibuat lebih menarik dan
sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
5) Peningkatan soft skill mahasiswa bisa diarahkan dengan mengikuti
organisasi dan mengerjakan tugas dari dosen untuk menambah sikap
disiplin;
6) Kejelasan informasi sebelum dan pasca harus lebih jelas dan tidak
mendadak serta terkonsep terlebih dahulu agar mudah dipahami para peserta
kegiatan;
7) Buat lebih banyak seminar agar dapat meningkatkan pengetahuan dan skill
mahasiswa.
4.

Layanan Beasiswa
Unisnu Jepara memiliki Bagian Kemahasiswaan di bawah kendali Biro
Kemahasiswaan, Humas, Hukum, dan Kerjasama. Terdapat beberapa jenis
beasiswa, meliputi beasiswa pendaftaran yang dapat diperoleh melalui beberapa
jalur pendaftaran yang disediakan, seperti Jalur Nilai Rapor, Jalur Prestasi
Kejuaraan, Jalur Tahfidz, Jalur Anak Yatim, Jalur Bersaudara Kandung, dan Jalur
Rekomendasi PCNU Jepara dan beasiswa kuliah KIP (yang dulu BIDIKMISI) dari
Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan,

Serta

dari

Kementerian

Agama. Beasiswa dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk meringankan biaya kuliah,
sehingga bisa untuk meneruskan semangat belajar untuk mahasiswa yang kurang
mampu. Beasiswa juga merangsang semangat belajar yang lebih kuat untuk
mahasiswa yang berprestasi.
Hasil dari penilaian aspek-aspek pada Layanan Beasiswa disajikan dalam
tabel 3.13 di bawah ini.
Tabel 3. 13 Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Beasiswa di
UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Aspek yang dinilai
Skor Penilaian
Tingkat Kepuasan
Kemudahan memperoleh
2.88
Puas
informasi beasiswa
2.89
Puas
Kejelasan informasi beasiswa
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Aspek yang dinilai
Kejelasan prosedur pengajuan
beasiswa

Skor Penilaian
2.90

Tingkat Kepuasan
Puas

Kemudahan proses pengajuan

2.91

Puas

Keramahan proses pengajuan
beasiswa

2.92

Puas

Kejelasan kriteria seleksi

2.91

Puas

Kecepatan proses seleksi

2.91

Puas

2.92

Puas

2.92

Puas

2.92

Puas

2.93

Puas

2.93

Puas

2.92

Puas

2.92

Puas

Kejelasan putusan penerima
beasiswa
Kesesuaian putusan dengan
kriteria seleksi
Kejelasan informasi dan realisasi
pemberian beasiswa
Beasiswa dapat memenuhi
kebutuhan pokok
Kemudahan pengambilan
beasiswa
Kualitas pelayanan pengambilan
beasiswa
Rerata Penilaian
Sumber : Data primer yang diolah, 2021.

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa keseluruhan aspek mendapat nilai
puas dengan rerata penilaian sebesar 2.92. Meski mendapat nilai dalam kriteria
puas, namun masih pada nilai rendah dalam kriteria tersebut. Belum pada level puas
yang menyakinkan. Seluruh penilaian belum ada yang mencapai skor 3.5 (Sangat
Puas) hal ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana semua aspek bisa mencapai
target pada skor 3.5 keatas.
Untuk aspek yang mendapat nilai tertinggi adalah aspek beasiswa dapat
memenuhi kebutuhan pokok dan kemudahan pengambilan beasiswa dengan skor
masing-masing 2.93. Sementara yang mendapat nilai terendah adalah aspek
kemudahan memperoleh informasi beasiswa. Hal ini disebabkan kurangnya
informasi yang diperoleh mahasiswa terkait adanya beasiswa untuk mahasiswa.
Ada kemungkinan mahasiswa yang tidak aktif mencari informasi, pihak kampus
yang tidak banyak menyebar informasi tentang adanya beasiswa, atau kurang
tepatnya pemilihan metode/platform yang digunakan untuk menyebarkan informasi.
Selain itu mahasiswa mengeluhkan putusan penerima beasiswa dengan kriteria
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terkadang tidak sesuai. Kuota penerima beasiswa jika bisa perlu ditambah pada
setiap kategori masing-masing beasiswa. Dan pengumuman tentang beasiswa
terkesan mendadak jadi untuk mempersiapkan persyaratan beasiswa menjadi sangat
pendek padahal syarat yang diperlukan banyak.
Pemeringkatan penilaian mahasiswa terhadap aspek-aspek layanan beasiswa
yang dilakukan Unisnu Jepara disajikan pada Grafik 3.19 berikut:
Grafik 3. 19 Pemeringkatan Hasil Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Terhadap Layanan Beasiswa di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
2,93
Kemudahan pengambilan beasiswa
2,93

Besar beasiswa dapat memenuhi kebutuhan
pokok
Kualitas pelayanan pengambilan beasiswa

2,92

Kejelasan informasi dan realisasi pemberian
beasiswa

2,92

Kesesuaian putusan dengan kriteria seleksi

2,92

Kejelasan putusan penerima beasiswa

2,92

Keramahan proses pengajuan beasiswa

2,92

Kecepatan proses seleksi

2,91

Kejelasan kriteria seleksi

2,91

Kemudahan proses pengajuan

2,91
2,90

Kejelasan prosedur pengajuan beasiswa
2,89

Kejelasan informasi beasiswa
2,88

Kemudahan memperoleh informasi beasiswa

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa aspek kemudahan memperoleh
informasi beasiswa mendapat penilaian kepuasan yang paling rendah dengan skor
2.88 dibandingkan dengan aspek lainnya. Hal ini dapat disebabkan mahasiswa yang
kurang aktif mencari informasi dan hanya menunggu informasi yang dibagikan oleh
Bagian Kemahasiswaan, kurangnya informasi yang dibagikan seperti selebaran
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yang ditempel di tempat-tempat strategis, serta waktu yang kadang terlalu singkat
untuk mengirimkan informasi beasiswa kepada mahasiswa.
Selanjutnya persentase penilaian pada aspek ini memperlihatkan bahwa
sebesar 15% mahasiswa memberikan penilaian yang tidak puas dan sangat tidak
puas. Sementara sebesar 85% mahasiswa memberikan nilai puas dan sangat puas
pada layanan beasiswa TA. 2020/2021. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik
3.20 dibawah ini:
Grafik 3. 20 Persentase Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap
Layanan Beasiswa di UNISNU Jepara TA. 2020/2021

Sangat Puas
9%

Sangat Tidak
Puas
2%
Tidak Puas
13%

Puas
76%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Dari hasil kritik, saran, dan masukan mahasiswa dapat diketahui beberapa
masalah yang perlu dipecahkan berkaitan dengan layanan beasiswa adalah sebagai
berikut:
1) Kurangnya sosialisasi terkait macam beasiswa dan kriterianya, fasilitas,
serta

bagaimana

sistem

pengajuannya,

mungkin

sebaiknya

ada

pemberitahuan lewat dosen ataupun via sms melalui TU atas pengajuan
beasiswa (terutama informasi beasiswa bagi mahasiswa baru);
2) Mohon tambah jenis beasiswa yang diberikan, kalau bisa yang nasional;
3) Informasi terkait penerimaan dana setelah pengajuan beasiswa SPP 2020
yang dinyatakan lolos seleksi secara jelas dan transparan disampaikan;
4) Putusan penerima beasiswa dengan kriteria seleksi terkadang tidak sesuai;
5) Informasi beasiswa bisa dicantumkan pada formulir/brosur;
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6) Saran untuk program beasiswa tahfidz karena sekarang seleksi diperketat
ada baiknya juga beasiswa di tambah full gratis untuk apresiasi juga
mengharap barokah dari Al-Quran untuk UNISNU.
Akar dari masalah-masalah yang dikemukakan mahasiswa adalah kurangnya
informasi beasiswa dan dapat disebabkan oleh mahasiswa yang tidak setiap hari
mengakses sumber informasi beasiswa atau media informasi beasiswa yang dipilih
kurang tepat.
5.

Layanan Klinik Kesehatan
Layanan kesehatan yang dimiliki Unisnu Jepara saat ini adalah Fasilitas
Kesehatan Primer (FKP) yang dapat digunakan oleh dosen, karyawan, dan
mahasiswa. Dari tabel 3.14 dibawah ini dapat kita ketahui rata-rata penilaian
mahasiswa terhadap aspek ini adalah 2.96 dalam peringkat puas. Aspek yang
mendapatkan penilaian paling baik adalah aspek Penampilan Petugas Rapi dengan
skor 2.98 dengan predikat puas. Sedangkan aspek yang mendapatkan penilaian
paling rendah adalah kelengkapan sarana dan prasarana yaitu dengan skor 2.93.
Hasil penilaian kepuasan dari pengguna yang berasal dari mahasiswa adalah
sebagai berikut:
Tabel 3. 14 Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Klinik
Kesehatan di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Aspek yang dinilai
Skor Penilaian Tingkat Kepuasan
Kebersihan ruangan
2.96
Puas
Kenyamanan ruangan
2.96
Puas
Kelengkapan sarana & prasarana
2.93
Puas
Ketepatan waktu pelayanan
2.94
Puas
Petugas berpenampilan rapi
2.98
Puas
Kesigapan petugas dalam melayani
2.96
Puas
Kesopanan dan keramahan petugas
2.97
Puas
Petugas memberikan penjelasan dengan
2.97
Puas
baik
Petugas mengerti kebutuhan pasien
2.96
Puas
Petugas menanggapi setiap keluhan
2.95
Puas
pasien
Petugas bersikap profesional
2.96
Puas
Petugas mengutamakan keselamatan
2.97
Puas
pasien
Petugas sabar dan tidak buru-buru
2.95
Puas
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Aspek yang dinilai
Rerata Penilaian
Sumber : Data primer yang diolah, 2021.

Skor Penilaian
2.96

Tingkat Kepuasan
Puas

Masalah yang menyebabkan layanan tidak mencapai penilaian sangat puas,
dan hanya mendapat penilaian kecil dari kriteria puas, adalah dari sisi kelengkapan
obat dan alat medis yang digunakan untuk melakukan pertolongan pertama belum
lengkap, luas ruangan tidak memadai sehingga jika terjadi mahasiswa yang butuh
dilayani dalam waktu yang bersamaan maka harus menunggu giliran. Petugas
kurang begitu sabar saat menangani pasien. Ketepatan waktu pelayanan juga
mendapat penilaian yang rendah dari mahasiswa. Petugas FKP diharapkan siap di
tempat saat jam kerja, selalu siaga, dan cepat tanggap dalam melayani mahasiswa
yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Diperlukan petugas FKP harus ada
pergantian shift malam setelah jam kerja hal ini dikarenakan aktivitas kampus
berjalan sampai malam hari bahkan terkadang ada aktivitas di kampus yang sampai
menginap di kampus.
Berikut adalah pemeringkatan dari nilai aspek-aspek layanan klinik
kesehatan ditampilkan pada grafik 3.21 berikut:
Grafik 3. 21 Pemeringkatan Hasil Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Terhadap Layanan Klinik Kesehatan di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
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2,96
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2,96
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Petugas sabar dan tidak terburu-buru

2,95
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2,95
2,94

Ketepatan waktu pelayanan
Kelengkapan sarana & prasarana

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
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Bila dilihat dari persentase penilaian, penilaian terhadap aspek ini
menunjukkan bahwa hanya 12% mahasiswa memberikan penilaian yang tidak puas
dan sangat tidak puas. Sementara sebagian besar yaitu sebesar 88% mahasiswa
memberikan nilai puas dan sangat puas pada layanan klinik kesehatan TA.
2020/2021. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 3.22 dibawah ini:
Grafik 3. 22 Persentase Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap
Layanan Klinik Kesehatan di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Sangat Tidak
Puas
Sangat Puas
2%
10%
Tidak Puas
10%

Puas
78%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Dari hasil kritik, saran, dan masukan mahasiswa ada beberapa masalah yang
perlu dipecahkan berkaitan dengan Layanan Klinik Kesehatan adalah sebagai
berikut:
1) Ruang pelayanan FKP yang sempit menyebabkan tidak bisa menangani
banyak mahasiswa dalam waktu yang bersamaan;
2) Peningkatan kualitas SDM klinik kesehatan;
3) Terkait dengan ketepatan waktu pelayanan, mahasiswa banyak mengeluh
petugas tidak ada di tempat.
6.

Layanan Pembelajaran di Laboratorium
Laboratorium adalah salah satu sarana praktik bagi mahasiswa Unisnu untuk
lebih memperdalam pemahamannya atas materi yang diberikan dalam perkuliahan.
Kegiatan pembelajaran di laboratorium dilakukan oleh dosen, asisten dosen, atau
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petugas laboratorium. Di Unisnu terdapat 18 laboratorium/studio yang digunakan
mahasiswa melakukan praktik.
Setelah

melakukan

penilaian

terhadap

pelayanan

pembelajaran

di

laboratorium dapat dilihat dari tabel 3.15 dibawah ini nilai yang diberikan oleh
mahasiswa rata-rata puas yaitu dengan nilai 2.98. Selanjutnya, hasil penilaian
kepuasan mahasiswa terhadap layanan pembelajaran di laboratorium ditampilkan
sebagai berikut:
Tabel 3. 15 Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Pembelajaran
Laboratorium di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Aspek yang dinilai
Skor Penilaian Tingkat Kepuasan
2.98
Puas
Pengajar bersedia berdiskusi
Pengajar bersikap responsif

2.98

Puas

Pengajar mempersiapkan pengajaran
dengan baik
Pengajar hadir dan menggunakan waktu
dengan baik

2.98

Puas

2.98

Puas

Pengajar berkomunikasi dengan baik

2.99

Puas

Pengajar menguasai materi dengan baik

3.00

Puas

Pengajar memberikan umpan balik

2.99

Puas

Pengajar memberikan materi dengan
jelas

2.98

Puas

Pengajar mengajar dengan menarik

2.97

Puas

2.94

Puas

2.98

Puas

Peserta menguasai / mengerti materi
setelah mengikuti pembelajaran
Rerata Penilaian
Sumber : Data primer yang diolah, 2021.

Aspek yang mendapatkan penilaian paling rendah adalah aspek peserta
menguasai / mengerti materi setelah mengikuti pembelajaran yaitu mendapatkan
penilaian 2.94. Hal ini dikarenakan mungkin terdapat mahasiswa yang saat proses
pembelajaran di laboratorium mereka kurang konsentrasi dan kurang serius, atau
tidak dipraktekkan kembali diluar jam kuliah, atau metode yang digunakan
pengajar kurang menarik untuk peserta, sehingga mahasiswa kurang memahami
materi pembelajaran yang diberikan di laboratorium. Untuk aspek yang dinilai
paling baik adalah pengajar menguasai materi dengan baik mendapat skor 3.00.
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Pemeringkatan hasil penilaian mahasiswa terhadap aspek-aspek pelayanan
pembelajaran di laboratorium dijabarkan pada Grafik 3.23 berikut:
Grafik 3. 23 Pemeringkatan Hasil Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Terhadap Layanan Pembelajaran Laboratorium di UNISNU Jepara TA.
2020/2021
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Pengajar hadir dan menggunakan waktu…

2,98

Pengajar mempersiapkan pengajaran…

2,98
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Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Masalah yang menyebabkan layanan dinilai hanya pada kriteria puas dengan
skor kecil adalah disebabkan oleh berbagai hal, misal terdapat mahasiswa yang
belum pernah sama sekali menggunakan fasilitas laboratorium karena dosen lebih
fokus belajar di kelas, selanjutnya tidak merasa puas dikarenakan ruang
laboratorium kurang luas, komputer yang rusak tidak segera diperbaiki, dalam
penyampaian materi belum terlalu jelas hal ini bisa dikarenakan mahasiswanya
yang tidak konsentrasi atau dosen yang tidak menguasai materi, dan dosen saat
menyampaikan materi tidak melakukan komunikasi dua arah dengan mahasiswa.
Bila dilihat dari persentase penilaian, penilaian terhadap aspek ini
menunjukkan bahwa sebesar 11% mahasiswa memberikan penilaian negatif (tidak
puas dan sangat tidak puas). Sementara sebesar 89% mahasiswa memberikan nilai
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positif (puas dan sangat puas) pada layanan pembelajaran laboratorium di UNISNU
Jepara TA. 2020/2021. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 3.24 dibawah ini:
Grafik 3. 24 Persentase Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap
Layanan Pembelajaran Laboratorium di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Sangat Tidak
Puas
2%
Sangat Puas
Tidak Puas
10%
9%

Puas
79%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Dari hasil pemberian kritik, saran, dan masukan mahasiswa ada beberapa
masalah yang perlu dipecahkan berkaitan dengan Layanan pembelajaran di
laboratorium adalah sebagai berikut:
1) Ketersediaan laboratorium yang lengkap untuk setiap prodi;
2) Terdapat komputer yang tidak tersambung ke internet;
3) Kondisi laboratorium yang kurang terawat termasuk alat perlengkapan di
dalamnya yang rusak tidak segera dibenahi;
4) Semenjak pandemi jarang menggunakan laboratorium, semoga peralatan
yang tersedia dijaga dengan baik.
Beberapa masukan diatas menunjukkan akar masalah inventarisasi peralatan
laboratorium dan peremajaan peralatan laboratorium harus dilakukan.
7.

Layanan Pendidikan dan Pengajaran
Layanan Pendidikan dan Pengajaran yang dianalisis adalah proses mengajar
belajar secara keseluruhan yang dilakukan oleh dosen-dosen di UNISNU,
pertanyaan pada penilaian ini lebih pada penilaian performa dosen. Analisis yang
lebih mendalam dari PBM dilakukan pada Monev PBM setiap semester. Penilaian
layanan pendidikan dan pembelajaran ini juga diberlakukan untuk ruangan dan
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fasilitas ruangan. Hasil penilaian kepuasan mahasiswa terhadap aspek ini disajikan
pada tabel 3.16 berikut ini:
Tabel 3. 16 Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Pendidikan dan
Pengajaran di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Aspek yang dinilai
Skor Penilaian Tingkat Kepuasan
3.00
Puas
Dosen menguasai materi dengan baik
Dosen berkomunikasi/menyampaikan
materi dengan baik
Dosen hadir dan menggunakan waktu
dengan baik
Dosen mempersiapkan kuliah dengan
baik

2.99

Puas

2.98

Puas

2.99

Puas

Dosen bersikap responsif

2.99

Puas

Dosen bersedia berdiskusi

3.00

Puas

Dosen memberikan umpan balik

2.99

Puas

Dosen memberikan materi dengan jelas

2.99

Puas

Kenyamanan ruang kuliah

2.97

Puas

Koneksi internet dalam ruang kuliah

2.84

Puas

2.97

Puas

Rerata Penilaian
Sumber : Data primer yang diolah, 2021.

Rata-rata mahasiswa memberikan penilaian pada setiap aspek puas dengan
skor 2.97. Aspek koneksi internet dalam ruangan dalam 3 tahun terakhir mendapat
penilaian paling rendah yaitu dengan skor 2.84. Hal ini disebabkan koneksi internet
di ruang perkuliahan yang berada di lantai 3 dan 4 sangat lemah bahkan kadang
tidak menyambung. Keadaan koneksi internet yang demikian dapat mengganggu
proses belajar mengajar menjadi tidak lancar. Begitu juga untuk koneksi di ruang
UKK dan BEM juga tidak dapat tersambung. Sebaiknya diperbesar kapasitasnya,
dan pemasangan alat penangkap sinyal agar jaringan internet dapat diakses di
semua sudut kampus.
Aspek yang mendapat penilaian paling tinggi adalah Dosen menguasai
materi dengan baik dan Dosen bersedia berdiskusi dengan skor 3.00 pada predikat
puas. Untuk kemampuan dosen menyampaikan materi yang diberikan, mahasiswa
merasa sudah puas, begitu juga dengan kemampuan dosen mempersiapkan materi
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perkuliahan dengan baik. Mahasiswa juga puas dengan dosen yang bersikap
responsif, bersikap baik untuk diajak berdiskusi, dan mahasiswa juga puas dengan
beban kuliah yang sesuai dengan standar kompetensi. Dengan hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa proses belajar mengajar di UNISNU Jepara berjalan dengan
baik.
Masalah yang harus segera diselesaikan pada aspek ini adalah koneksi
internet buruk mengganggu proses pembelajaran, dosen datang tidak tepat waktu
menyebabkan jam kuliah terbuang percuma, dosen tidak mengisi jam kuliah, ruang
kuliah dan peralatan masih ada yang rusak, hal ini dapat dijadikan evaluasi bahwa
kebutuhan minimal ruang kuliah yang mendukung proses belajar mengajar dapat
diperhatikan dan cara penyampaian materi yang kurang inovatif sehingga belum
membangun konsentrasi mahasiswa untuk dapat menerima materi dengan baik.
Peringkat penilaian pada aspek-aspek pelayanan Pendidikan dan Pengajaran
dapat ditunjukkan pada grafik 3.25 dibawah ini.
Grafik 3. 25 Pemeringkatan Hasil Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Terhadap Pendidikan dan Pengajaran di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
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Dosen hadir dan menggunakan waktu dg
baik
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Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
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Bila dilihat dari persentase, penilaian terhadap aspek ini menunjukkan
bahwa sebesar 11% mahasiswa memberikan penilaian negatif (tidak puas dan
sangat tidak puas). Sementara sebesar 89% mahasiswa memberikan nilai positif
(puas dan sangat puas) pada layanan pendidikan dan pengajaran di UNISNU Jepara
TA. 2020/2021. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 3.26 dibawah ini:
Grafik 3. 26 Persentase Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap
Pendidikan dan Pengajaran di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Sangat Tidak
Puas
Sangat Puas
2%
11%
Tidak Puas
9%

Puas
78%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Dari hasil kritik, saran, dan masukan mahasiswa ada beberapa masalah yang
perlu dipecahkan berkaitan dengan Layanan Pendidikan dan Pembelajaran adalah
sebagai berikut:
1) Perlu peningkatan cara berkomunikasi menyampaikan materi kuliah;
2) Penambahan materi tertib dan buang sampah pada tempatnya pada
kurikulum;
3) Lebih diperbanyak wifi di tempat yang sulit mengakses wifi lainnya bahkan
sinyal, seperti kelas paling ujung, lantai 3 dan 4; tingkatkan terus
bandwidth;
4) Sertakan video atau semacamnya saat kuliah daring agar lebih jelas, di
samping diskusi melalui zoom atau sejenisnya (metode pembelajaran baru
inovatif kreatif);
5) Buat bapak/ibu dosen kalo memberikan materi seharusnya membuat materi
sendiri jangan hanya copas dari internet kan jadi tidak adil;
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6) Beberapa dosen ada yang kurang komunikasi, perlu adanya audit untuk
masing - masing dosen;
7) Proses belajar mengajar yang kurang menarik dan belum membuat
mahasiswa kritis saat proses perkuliahan.
8.

Layanan Sarana dan Prasarana Umum
Layanan Sarana dan Prasarana Umum dinilai dari ketersediaan informasi
pemesanan/peminjaman, keamanan, kenyamanan, dan petugas yang melayani
peminjaman sarana dan prasarana umum Universitas.
Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Unisnu antara lain adalah
masjid, ruang kegiatan, lapangan basket, dan lapangan olah raga. Terkait dengan
kepuasan mahasiswa terhadap layanan sarana dan prasarana umum ini, baik
mahasiswa maupun pihak universitas harus dengan baik memahami SOP
peminjaman sarana dan prasarana. Jika pemahaman atas SOP tersebut sudah baik,
maka penilaian kepuasan akan lebih objektif.
Hasil isian kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Sarana dan Prasarana
Umum dapat ditunjukkan pada tabel 3.17 sebagai berikut.
Tabel 3. 17 Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Sarana dan
Prasarana Umum di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Aspek yang dinilai
Skor Penilaian Tingkat Kepuasan
Kemudahan memperoleh informasi
2.95
Puas
ketersediaan sarana umum
Kejelasan status pemakaian sarana
2.94
Puas
umum
2.94
Puas
Kemudahan pemesanan sarana
Kejelasan prosedur pemesanan

2.94

Puas

Kejelasan contact person pemesanan

2.95

Puas

Keamanan pemakaian sarana

2.96

Puas

Kenyamanan sarana

2.96

Puas

Petugas melayani dengan baik

2.97

Puas

Ketertiban pemakaian sarana

2.96

Puas

2.95

Puas

2.95

Puas

Sarana yang digunakan membantu
kelancaran kegiatan
Rerata Penilaian
Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
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Pada tabel diatas terlihat bahwa layanan sarana dan prasarana umum di nilai
mahasiswa dengan kriteria puas. Aspek yang mendapat penilaian paling tinggi
adalah Petugas melayani dengan baik dengan skor 2.97. Untuk aspek yang
mendapat penilaian paling rendah adalah kejelasan status pemakaian sarana umum,
kemudahan pemesanan sarana, dan kejelasan prosedur pemesanan, masing-masing
dengan skor 2.94.
Masalah yang menyebabkan layanan hanya mencapai penilaian puas dengan
skor tersebut adalah prosedur peminjaman dan status peminjaman sarana dan
prasarana yang belum jelas sampai kapan sarana tersebut free menyebabkan
terganggunya jadwal kegiatan, kurang lengkapnya inventaris yang dapat menunjang
sarana dan prasarana. Kurangnya upaya untuk menjaga dan memelihara sarana dan
prasarana supaya keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai sehingga saat
digunakan tidak perlu berbenah lagi.
Pemeringkatan penilaian mahasiswa terhadap layanan sarana dan prasarana
umum disajikan pada grafik 3.27 di bawah ini.
Grafik 3. 27 Pemeringkatan Hasil Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Terhadap Layanan Sarana Umum di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
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Ketertiban pemakaian sarana
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2,95

Kemudahan memperoleh informasi
ketersediaan sarana umum

2,95

Kejelasan prosedur pemesanan

2,94

Kemudahan pemesanan sarana
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Kejelasan status pemakaian sarana umum

2,94

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
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Secara keseluruhan mahasiswa menyatakan puas dengan pelayanan sarana
dan prasarana yang ada. Mengenai aspek ini, mahasiswa banyak mengeluh
mengenai fasilitas yang ada terkadang tidak jelas status peminjamannya sehingga
mengganggu jadwal kegiatan. Diharapkan pihak pelayanan memiliki prosedur atau
perijinan yang jelas dan sistem informasi status sarana umum yang bisa diakses
mahasiswa di siama.
Selanjutnya, bila dilihat dari persentase, penilaian terhadap aspek ini
menunjukkan bahwa sebesar 12% mahasiswa memberikan penilaian negatif (tidak
puas dan sangat tidak puas). Sementara sebesar 88% mahasiswa memberikan nilai
positif (puas dan sangat puas) pada layanan sarana dan prasarana umum di
UNISNU Jepara TA. 2020/2021. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 3.28
dibawah ini:
Grafik 3. 28 Persentase Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap
Layanan Sarana dan Prasarana Umum di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Sangat Puas Sangat Tidak
Puas
9%
2%
Tidak Puas
10%

Puas
79%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Dari hasil kritik, saran, dan masukan mahasiswa ada beberapa masalah yang
perlu dipecahkan berkaitan dengan Layanan Sarana dan Prasarana Umum adalah
sebagai berikut:
1) Sarana Prasarana harus lebih baik terutama ruang kelas dan ruang praktek
mengingat biaya praktikum selalu dibayarkan tiap semester;
2) Sarana prasarana khususnya di lab sipil sedikit kurang memadai, agar kami
sebagai mahasiswa tidak meminjam alat uji kepada universitas lain;
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3) Mohon untuk dibangunkan sarana prasarana di fakultas saintek seperti
tempat rapat dan berdiskusi untuk mahasiswa berkumpul;
4) Kesabaran dan keramahan petugas harap ditingkatkan saat memberikan
pelayanan;
5) Toilet seharusnya bisa tidak berbau;
6) Kurangnya perawatan sarana dan prasarana. Apabila terjadi kerusakan pada
sarana dan prasarana umum tidak segera diperbaiki.
9.

Layanan Perpustakaan
Layanan Perpustakaan juga merupakan salah satu aspek yang dinilai
mahasiswa. Aspek yang dinilai dalam melihat kepuasan mahasiswa terhadap
Layanan Perpustakaan antara lain koleksi buku, pelayanan, dan akses. Hasil
penilaian mahasiswa terhadap pelayanan perpustakaan ditampilkan pada tabel 3.18
dibawah ini:
Tabel 3. 18 Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Perpustakaan
di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Aspek yang dinilai
Skor Penilaian Tingkat Kepuasan
Koleksi pustaka sesuai dengan
2.96
Puas
kebutuhan perkuliahan
2.99
Puas
Kenyamanan ruang baca
2.97

Puas

2.97

Puas

2.95

Puas

Macam koleksi pustakan memadai

2.95

Puas

Koleksi pustaka up to date

2.95

Puas

Koleksi pustaka mudah dicari

2.95

Puas

Peminjaman dapat dilakukan dengan
mudah

2.98

Puas

Aturan lama pinjam memadai

2.97

Puas

Pengembalian pustaka mudah dilakukan

2.98

Puas

Mahasiswa dapat menambah
pengetahuan setelah meminjam pustaka

2.99

Puas

Kemudahan akses ke perpustakaan
Koleksi pustaka sesuai dengan
kebutuhan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat
Jumlah koleksi pustaka memenuhi
kebutuhan
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Aspek yang dinilai
Koleksi Pustaka dapat memperlancar
kelulusan
Rerata Penilaian
Sumber : Data primer yang diolah, 2021.

Skor Penilaian
2.95

Tingkat Kepuasan
Puas

2.95

Puas

Dari data diatas dilihat bahwa penilaian mahasiswa terhadap pelayanan
perpustakaan rata-rata dengan skor 2.95 pada puas. Mahasiswa memberikan
penilaian paling tinggi pada aspek Mahasiswa dapat menambah pengetahuan
setelah meminjam pustaka dan Kenyamanan ruang baca dengan skor 2.99 pada
predikat puas karena ruang baca yang luas dan sejuk, suasana kondusif sehingga
memberikan kenyamanan. Selain itu dengan meminjam buku di perpustakaan
membantu mereka dalam mengerjakan tugas, menambah pengetahuan materi
perkuliahan, dan wawasan tentang hal lain. Dengan penggunaan Repository Unisnu
secara berkelanjutan oleh perpustakaan maka sangat membantu mahasiswa dalam
mencari tahu pustaka yang ada di perpustakaan Unisnu Jepara dari mana saja.
Repository Unisnu dapat diakses pada https://eprints.unisnu.ac.id.
Permasalahan yang dihadapi dalam aspek ini adalah belum lengkapnya
koleksi pustaka yang mendukung materi dengan baik, pemberlakuan sistem hari
sabtu minggu hanya untuk mahasiswa R2 sebaiknya tidak perlu karena mahasiswa
R1 dan R2 harus diberi hak yang sama, dan jumlah buku yang dipinjam boleh lebih
dari 2 dengan pertimbangan banyaknya tugas kuliah. Menurut mahasiswa terkadang
terjadi ketidaktelitian petugas saat menginput data buku yang telah dikembalikan.
Ruang perpustakaan yang berisik sehingga mahasiswa tidak bisa membaca dengan
tenang. Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan perpustakaan diperingkatkan dan
disajikan pada grafik 3.29.
Dari data grafik dibawah dapat diketahui aspek yang mendapatkan penilaian
paling rendah dengan skor sama sebesar 2.95 yaitu pada aspek koleksi pustaka
dapat memperlancar kelulusan, koleksi pustaka mudah dicari, koleksi pustaka up to
date, macam koleksi pustaka memadai, dan jumlah koleksi pustaka memenuhi
kebutuhan. Hal ini dikarenakan terkadang referensi yang dibutuhkan untuk
melengkapi penugasan, tidak terdapat di perpustakaan. Sehingga terkadang
mahasiswa sulit dalam mengerjakan tugas, koleksi pustaka tersedia tidak di
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upgrade per tahun, dan pilihan koleksi pustaka yang terbatas sehingga belum
mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa secara keseluruhan.
Grafik 3. 29 Pemeringkatan Hasil Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Terhadap Layanan Perpustakaan di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
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Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Perlu perhatian khusus dalam memenuhi kebutuhan pustaka sesuai dengan
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No 13 tahun 2017 tentang Standar
Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi juga memperhatikan Renstra Unisnu
2018-2023 yaitu “Terwujudnya perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang
mendukung peningkatan mutu akademik, penelitian dan pengabdian”. Jumlah
koleksi pustaka tentunya mempengaruhi penilaian atas terpenuhinya kebutuhan
pustaka dalam proses perkuliahan.
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Selanjutnya, bila dilihat dari persentase, penilaian terhadap aspek ini
menunjukkan bahwa sebesar 12% mahasiswa memberikan penilaian negatif (tidak
puas dan sangat tidak puas). Sementara sebesar 88% mahasiswa memberikan nilai
positif (puas dan sangat puas) pada layanan perpustakaan di UNISNU Jepara TA.
2020/2021. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 3.30 dibawah ini:
Grafik 3. 30 Persentase Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap
Layanan Perpustakaan di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Sangat Tidak
Puas
Sangat Puas
2%
10%
Tidak Puas
10%

Puas
78%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Dari hasil kritik, saran, dan masukan mahasiswa ada beberapa masalah yang
perlu dipecahkan berkaitan dengan Layanan Perpustakaan adalah sebagai berikut:
1) Koleksi di perpustakaan ditambah lagi dan di update, serta merata buku
untuk semua prodi;
2) Buat di link E-PERPUS untuk akses yang mahasiswa dan digitalisasi
perpus;
3) Pelayanan perpustakaan kurang dihari Sabtu dan Ahad untuk R2;
4) Jangka waktu pinjaman kalau bisa diperpanjang;
5) Staff perpustakaan dimohon untuk bisa mendisiplinkan waktu dengan baik;
6) Perpustakan harusnya di desain menjadi tempat unik dan enjoy;
7) Promosi kepada mahasiswa untuk lebih ditingkatkan agar perpustakaan
semakin diminati untuk dikunjungi;
8) Belum adanya sistem sensor deteksi barcode di pintu masuk dan keluar
perpustakaan untuk pengamanan koleksi perpustakaan;
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9) Pemenuhan perlengkapan komputer secara keseluruhan, agar mahasiswa
dapat mengerjakan sekaligus mencetak tugas di perpustakaan;
10) Seharusnya penjaga perpus bisa lebih tepat waktu lagi saat membuka
perpus, dan lebih ramah;
11) Mohon layanan perpustakaan diperbaiki, kecepatan pemberian layanan
pembuatan kartu perpustakaan;
12) Meningkatkan informasi lewat social media untuk pelayanan perpustakaan,
denda buku di perjelas dan akses pinjam buku;
13) Komputer di perpus ada yg mati dan ada yang tidak bisa terkoneksi ke
internet sebaiknya diperbaiki;
14) Penambah referensi perpustakaan online, agar lebih mudah diakses;
15) Adakan komputer dan aplikasi untuk memudahkan pencarian buku dan
absen secara digital, sediakan komputer di sebelah pintu masuk;
16) Menambah kursi dan meja di ruang baca perpustakaan;
17) Perpustakaan sebaiknya dilengkapi saran pencarian buku secara online,
apakah buku itu atau tidak jika ada tempatnya dimana. supaya lebih
memudahkan dalam mencari buku;
18) Mohon

dicantumkan

secara

tertulis

peraturan

kunci

loker,

lama

peminjaman, dll;
19) Batas minimal orang yang masuk ditambah. Agar tidak menunggu lama
diluar.
Terdapat rekomendasi terkait hasil tindak lanjut audit perpustakaan mengenai
perbaikan koleksi dan pemenuhan angka kecukupan berdasarkan Standar Nasional
Perpustakaan Perguruan Tinggi sebaiknya segera dijalankan baik oleh perpustakaan
dan universitas.
10. Layanan Keuangan
Layanan terakhir yang dinilai oleh mahasiswa adalah Layanan Keuangan.
Layanan keuangan di sini adalah layanan yang diberikan kepada mahasiswa dalam
hal pembayaran biaya kuliah. Aspek yang dinilai dalam Layanan Keuangan adalah
informasi pembayaran, akses pembayaran, status pembayaran, batas pembayaran,
petugas, dan besaran biaya kuliah sepadan dengan dengan kegiatan PBM dan
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layanan yang diberikan. Hasil penilaian kepuasan mahasiswa terhadap layanan
keuangan di UNISNU Jepara TA. 2020/2021 dapat dilihat pada tabel 3.19 berikut
ini:
Tabel 3. 19 Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Keuangan di
UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Aspek yang dinilai
Skor Penilaian Tingkat Kepuasan
Mahasiswa mudah memperoleh
2.99
Puas
informasi besar tagihan
2.98
Puas
Kejelasan prosedur pembayaran
Mahasiswa mudah melakukan
pembayaran
Mahasiswa mudah melihat status
pembayaran masing-masing
Petugas keuangan memberikan
informasi dengan jelas dan ramah
Ada jalan keluar bagi yang mengalami
kesulitan keuangan

2.99

Puas

3.00

Puas

2.99

Puas

2.94

Puas

Batas tanggal pembayaran rasional

2.94

Puas

2.91

Puas

2.89

Puas

2.96

Puas

Besar biaya kuliah sesuai dengan
layanan yang diberikan
Komponen biaya kuliah sesuai dengan
peruntukan kegiatan
Rerata Penilaian
Sumber : Data primer yang diolah, 2021.

Dari tabel 3.19 diatas rata-rata penilaian mahasiswa terhadap pelayanan
Keuangan adalah kriteria puas yaitu pada angka 2,96. Aspek yang mendapatkan
penilaian paling tinggi adalah Mahasiswa mudah melihat status pembayaran
masing-masing mendapat skor 3,00. Sedangkan aspek yang mendapatkan penilaian
paling rendah meskipun aspek tersebut masih terdapat pada peringkat memuaskan
adalah komponen biaya kuliah terkait dengan peruntukkan kegiatan mendapat skor
2,89. Karena mahasiswa menyatakan sering tidak mendapatkan informasi mengenai
rincian biaya pada suatu kegiatan yang mereka bayar.
Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan keuangan diperingkatkan dan
disajikan pada grafik 3.31 dibawah ini:
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Grafik 3. 31 Pemeringkatan Hasil Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Terhadap Layanan Keuangan di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
3,00
Kemudahan melihat status pembayaran
masing-masing
Petugas keuangan memberikan informasi
dengan jelas dan ramah

2,99

Kemudahan melakukan pembayaran

2,99

Kemudahan memperoleh informasi besar
tagihan

2,99
2,98

Kejelasan prosedur pembayaran
Batas tanggal pembayaran rasional

2,94

Ada jalan keluar bagi yang mengalami
kesulitan keuangan
Besar biaya kuliah sesuai dengan layanan
yang diberikan
Komponen biaya kuliah sesuai dengan
peruntukan kegiatan

2,94

2,91
2,89

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Masalah yang menyebabkan Layanan hanya mendapat skor kecil dalam
kriteria puas adalah pemecahan masalah bagi mahasiswa yang kesulitan membayar
biaya kuliah, dan mahasiswa belum mendapat informasi tentang rincian kegiatan
yang dibayar oleh mahasiswa. Mahasiswa belum mengetahui pemakaian secara
rinci biaya kuliah yang mereka keluarkan. Sehingga menilai kurang sesuai. Selain
itu, mahasiswa menilai masih perlu penyesuain lagi besar biaya kuliah sesuai
dengan layanan yang diberikan. Keluhan mahasiswa dalam layanan ini kebanyakan
mengenai nominal pembayaran yang tidak kunjung ada potongan dikarenakan
kondisi pembelajaran dilakukan secara online, sehingga mahasiswa kurang
memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh universitas.
Selanjutnya, bila dilihat dari persentase, penilaian terhadap aspek ini
menunjukkan bahwa sebesar 12% mahasiswa memberikan penilaian negatif (tidak
puas dan sangat tidak puas). Sementara sebesar 88% mahasiswa memberikan nilai
positif (puas dan sangat puas) pada layanan keuangan di UNISNU Jepara TA.
2020/2021. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 3.32 dibawah ini:
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Grafik 3. 32 Persentase Penilaian Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap
Layanan Keuangan di UNISNU Jepara TA. 2020/2021
Sangat Tidak
Puas
2%

Sangat Puas
11%

Tidak Puas
10%

Puas
77%

Sumber : Data primer yang diolah, 2021.
Dari hasil kritik, saran, dan masukan mahasiswa ada beberapa masalah yang
perlu dipecahkan berkaitan dengan Layanan Keuangan adalah sebagai berikut:
1) Mohon ada pemotongan biaya kuliah dikarenakan kondisi pandemik, sehingga
kami tidak secara optimal menikmati fasilitas yang ada di kampus;
2) Mahasiswa yang terkendala masalah keuangan sebaiknya dibantu lebih
maksimal lagi;
3) Mohon terkait uang Muawanah dikaji kembali, kegunaannya untuk apa?;
4) Banyak mahasiswa mengeluhkan kurang ramahnya pelayanan dari bagian
keuangan;
5) Sebaiknya pemberitahuan tentang pembayaran biaya kuliah jangan terlalu
mendadak dan dipastikan semua mahasiswa mendapat sms gtw terkait hal ini;
6) Pemberian informasi tentang berapa jumlah yang harus dibayar, diperuntukkan
untuk apa saja yang lebih didahulukan pembayarannya, dan batas waktu
tentang hal tersebut harus lebih jelas lagi agar mahasiswa tidak bingung.
Dari saran dan komentar mahasiswa, sebagian besar masukan agar
pelayanan keuangan disertai dengan petugas yang ramah dan murah senyum,
pemecahan masalah bagi mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah, serta
potongan biaya muawanah dan biaya perkuliahan efek pandemi.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Survei yang dilakukan melalui kuesioner menghasilkan penilaian mahasiswa
tersebut terangkum dalam pembahasan di Bab III. Kesimpulan dari monitoring dan
evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan institusi adalah Puas.
Kesimpulan dari kegiatan ini menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan kualitas
pelayanan Unisnu Jepara untuk kedepan menjadi lebih baik. Kesimpulan dan
rekomendasi disajikan sebagai berikut:
4.1. Kesimpulan
1) Layanan Akademik
Sebanyak 4.433 mahasiswa dari 5 (lima) Fakultas dan Program Pascasarjana
telah berpartisipasi dalam survey kepuasan terhadap layanan akademik. Hasil
penilaian dari mahasiswa menjadi salah satu cara untuk mengetahui kepuasan
mahasiswa atas kinerja pelayanan di Unisnu Jepara. Hasil penilaian sebagai berikut:
1.

Layanan dinilai oleh mahasiswa melalui aspek berikut ini:
a. Aspek Reliability/Keandalan
(Kemampuan Dosen, Tendik, dan Pengelola dalam Memberikan
Pelayanan)
b. Aspek Responsiveness
(Kemampuan

Dosen,

Tendik,

dan

Pengelola

dalam

Membantu

Mahasiswa dan Memberikan Jasa dengan Cepat)
c. Aspek Assurance
(Kemampuan Dosen, Tendik, dan Pengelola Untuk Memberi Keyakinan
Kepada Mahasiswa Bahwa Pelayanan yang Diberikan Telah Sesuai
dengan Ketentuan)
d. Aspek Emphaty
(Kesediaan/Kepedulian Dosen, Tendik, dan Pengelola Untuk Memberi
Perhatian Kepada Mahasiswa)
e. Aspek Tangible
(Penilaian Mahasiswa Terhadap Kecukupan, Aksesibilitas, Kualitas
Sarana dan Prasarana)
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2.

Rata-rata Layanan Akademik Unisnu Jepara dinilai 2.94 dengan predikat
Puas.

3.

Aspek Kemampuan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Pengelola dalam
Memberikan Pelayanan dinilai mahasiswa dengan nilai 2.94 dengan predikat
Puas. Unsur yang paling diperlukan perbaikan dalam aspek ini yaitu sikap
keterbukaan universitas terhadap masukan positif tentang pembelajaran dan
akademik, dan kejelasan materi perkuliahan yang diberikan dosen.

4.

Aspek Kemauan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Pengelola dalam
Membantu Mahasiswa dan Memberikan Jasa dengan Cepat dinilai mahasiswa
dengan nilai 2.93 dengan predikat Puas. Pada aspek ini, mahasiswa menilai
paling rendah pada unsur permasalahan atau keluhan mahasiswa selalu
ditangani dengan baik dan solutif oleh dosen atau tenaga kependidikan.
Sehingga perlu adanya peningkatan respon yang diberikan.

5.

Aspek Kemampuan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Pengelola Untuk
Memberi Keyakinan Kepada Mahasiswa Bahwa Pelayanan yang Diberikan
Telah Sesuai dengan Ketentuan dinilai mahasiswa dengan nilai 2.95 dengan
predikat Puas. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian pada aspek ini
adalah dosen mengunggah nilai di Siakad/Siama sesuai dengan jadwal, serta
melayani pertanyaan terkait nilai dari mahasiswa.

6.

Aspek Kesediaan/Kepedulian Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Pengelola
Untuk Memberi Perhatian Kepada Mahasiswa dinilai mahasiswa dengan nilai
2.94 dengan predikat Puas. Unsur yang perlu mendapatkan perhatian dalam
layanan ini adalah permasalahan atau keluhan mahasiswa selalu ditangani
dengan baik.

7.

Aspek Penilaian Mahasiswa Terhadap Kecukupan, Aksesibilitas, Kualitas
Sarana dan Prasarana dinilai mahasiswa dengan nilai 2.93 dengan predikat
Puas. Hal yang paling perlu mendapatkan perhatian pada aspek ini adalah
ketersediaan jaringan internet yang memadai dan dapat digunakan dalam
kegiatan pembelajaran.

69

Laporan Monitoring dan Evaluasi
Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Akademik dan Institusi
TA. 2020/2021

2) Layanan Institusi
Sebanyak 5.283 mahasiswa dari 5 (lima) Fakultas dan Program Pascasarjana
telah berpartisipasi dalam survey kepuasan terhadap layanan institusi. Hasil
penilaian dari mahasiswa menjadi salah satu cara untuk mengetahui kepuasan
mahasiswa atas kinerja pelayanan di Unisnu Jepara. Hasil penilaian sebagai berikut:
1. Layanan yang dinilai oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:
1) Layanan Bimbingan Akademik;
2) Pelayanan Bidang Minat dan Bakat;
3) Layanan Bidang Pengembangan Soft Skill;
4) Layanan Layanan Beasiswa;
5) Layanan Klinik Kesehatan;
6) Pembelajaran di Laboratorium;
7) Layanan Pendidikan dan Pengajaran;
8) Layanan Sarana Umum;
9) Layanan Perpustakaan;
10) Layanan Keuangan.
2.

Rata-rata Layanan Institusi Unisnu Jepara dinilai 2.96 dengan predikat Puas.

3.

Layanan Bimbingan Akademik/Konseling dinilai mahasiswa dengan nilai
2.98 dengan predikat Puas. Aspek yang perlu diperbaiki dalam layanan ini
adalah masih sama dengan hasil survey sebelumnya yaitu kenyamanan
ruangan bimbingan konseling. Perlu diketahui lebih lanjut sejauh mana tindak
lanjut dari hasil evaluasi tahun sebelumnya yang sudah dilakukan, sehingga
kenyamanan ruangan bimbingan konseling/akademik dapat terpenuhi.

4.

Pelayanan Bidang Minat dan Bakat mendapatkan penilaian 2.93 dengan
predikat Puas. Aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam layanan ini
adalah kecepatan pencairan dana kegiatan.

5.

Layanan Bidang Pengembangan Soft Skill dinilai mahasiswa Puas dengan
skor 2.95. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian sama seperti hasil
survey sebelumnya, yaitu pada aspek kejelasan kegiatan pembinaan soft skill
di Unisnu Jepara. Aspek yang perlu diperhatikan selain itu adalah
Kemudahan memperoleh informasi kegiatan pembinaan soft skill.
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6.

Layanan Beasiswa mendapat penilaian dari mahasiswa dengan skor 2.92
dengan predikat Puas. Aspek yang perlu diperbaiki adalah kemudahan
memperoleh informasi beasiswa, dan kejelasan informasi beasiswa.

7.

Layanan Klinik Kesehatan mendapat penilaian Puas dari mahasiswa dengan
skor 2.96. Aspek yang perlu dievaluasi adalah kelengkapan sarana dan
prasarana, dan ketepatan waktu pelayanan.

8.

Layanan Pembelajaran di Laboratorium dinilai mahasiswa Puas dengan skor
2.98. Hal yang perlu dievaluasi adalah peserta menguasai/mengerti materi
setelah mengikuti pembelajaran.

9.

Layanan Pendidikan dan Pengajaran mendapatkan predikat Puas dengan nilai
2.97. Aspek yang paling banyak dikeluhkan adalah koneksi internet pada
setiap ruangan kuliah.

10. Layanan Sarana dan Prasarana Umum dinilai Puas oleh mahasiswa dengan
nilai 2.95. Aspek yang paling perlu dievaluasi adalah sarana yang digunakan
untuk kemudahan pemesanan, kejelasan status pemakaian sarana umum, dan
kejelasan prosedur pemesanan.
11. Layanan Perpustakaan mendapatkan penilaian tingkat kepuasan 2.95 dalam
peringkat Puas. Aspek yang perlu dievaluasi lebih dalam layanan ini adalah
jumlah koleksi pustaka memenuhi kebutuhan, macam koleksi pustaka
memadai, koleksi pustaka up to date, dan koleksi pustaka mudah dicari.
12. Layanan keuangan erat dengan proses belajar mahasiswa. Layanan ini
mendapat penilaian Puas dari mahasiswa dengan skor 2.96. Aspek yang
harus segera diperbaiki adalah komponen biaya kuliah sesuai dengan
peruntukan kegiatan, dan besar biaya kuliah sesuai dengan layanan yang
diberikan. Mahasiswa menginginkan adanya tenggang waktu pembayaran
yang lebih rasional, jalan keluar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan
pembayaran, dan juga keramahan petugas pelayanan keuangan.
13. Layanan yang mendapat penilaian paling baik oleh mahasiswa adalah
Layanan

Bimbingan

Akademik

Laboratorium.
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14. Seluruh Layanan masih pada level predikat Puas. maka menjadi tugas kita
untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi untuk mencapai target pada level
predikat Sangat Puas dengan poin 4.

4.2. Rekomendasi
Hasil penilaian mahasiswa menjadi bahan perbaikan bagi semua pihak. Baik
Unisnu secara umum maupun stakeholder terkait dengan penyediaan layanan yang
dinilai dalam monev ini.
1. Aspek kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam
memberikan pelayanan:
Universitas menyusun standar pembelajaran daring yang mengatur metode
dan media pembelajaran, seperti pengunggahan video/materi belajar disertai
kewajiban melaksanakan pembelajaran tatap muka secara virtual melalui
zoom atau aplikasi sejenisnya, dan dimonitori oleh LPP.
2. Aspek kemauan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu
mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat
a. Dosen memberikan ruang waktu melalui penyusunan jadwal layanan
secara pasti untuk berdiskusi dalam menyelesaikan masalah mahasiswa;
b. Melalui DPA, keluhan mahasiswa ditampung dan disampaikan pada
objek keluhan.
3. Aspek kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk
memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah
sesuai dengan ketentuan
a. Punishment dan reward yang jelas terkait dengan pengunggahan nilai
mahasiswa di Siakad/Siama sesuai dengan jadwal, dan dimasukkan
dalam penilaian kinerja dosen;
b. Evaluasi yang lebih intensif oleh GKM (gugus kendali mutu) mengenai
kesesuaian RPS yang diunggah dosen dengan proses pelaksanaan
perkuliahan.
4. Aspek kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola
untuk memberi perhatian kepada mahasiswa:
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Membuat

sistem

penyampaian

kritik,

saran,

dan

masukan

terkait

pembelajaran dan akademik, yang dilengkapi dengan pemberitahuan tindak
lanjut yang telah dilakukan, dan penunjukkan pihak yang bertanggungjawab.
5. Aspek penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana
dan prasarana
a. Menambah bandwidth internet;
b. Meletakkan alat penangkap sinyal wifi pada sudut-sudut lantai;
c. Pengelola aset membentuk program pengecekan peralatan di lingkungan
kelas secara continue. Pengecekan dilakukan pada peralatan di kelas
secara keseluruhan, meja, kursi, proyektor, sound system, dll.
6.

Keseluruhan

penilaian

mengenai

sikap

pihak

pemberi

pelayanan

memunculkan rekomendasi bahwa perlu diadakan pembekalan atau workshop
pelayanan prima kepada seluruh pihak petugas pelayanan. Pembekalan ini
berupa bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik, ramah, sopan dan
cepat tanggap sehingga suasana pelayanan menjadi kondusif.
7.

Layanan Bimbingan Akademik/Bimbingan Konseling
a. Realisasi rencana pembentukan lembaga khusus bidang konseling
beserta psikolog;
b. Melakukan setting LMS atau sistem pembelajaran lainnya, untuk ada
batasan waktu login mengajar disetiap jadwal mata kuliah, agar tidak lagi
terjadi keterlambatan jam pembelajaran.

8.

Layanan Minat dan Bakat
a.

Mencantumkan informasi mengenai unit-unit minat dan bakat disertai
prestasi yang telah diraih di siakad, website, instagram, fanpage fb dan
media sosial UNISNU Jepara lainnya, agar dapat diketahui oleh
mahasiswa secara luas, sekaligus sebagai media promosi universitas;

b.

Sinergi antara Biro II bagian Keuangan dan Biro I bagian kemahasiswaan
perlu ditingkatkan, demikian juga dengan sikap proaktif Wakil Dekan III
dan mahasiswa pengajuan kegiatan dalam mencari informasi status
pencairan keuangan kegiatan.

9.

Layanan Pengembangan Soft skill.
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a.

Program pengembangan soft skill berfokus pada peningkatan kemampuan
komunikasi, keterampilan berpikir dan menyelesaikan masalah, kekuatan
kerja tim, belajar sepanjang hayat dan pengelolaan informasi,
keterampilan wirausaha, etika, moral dan profesionalisme, dan
keterampilan kepemimpinan, atau disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing prodi/fakultas. Selain itu, pengembangan karir perlu untuk mulai
diwacanakan dan dilaksanakan di tingkat universitas dengan realisasi
Pusat Karir sesuai SOTF 2020;

b.

Menggunakan laman resmi UNISNU Jepara atau fanpage di facebook
untuk mengupdate informasi terkait event pengembangan softskill.

c.

Fakultas mendesain kegiatan pengembangan softskill secara lebih
menarik, tidak hanya seminar.

10. Layanan Beasiswa.
a. Mencantumkan informasi beasiswa di siakad, website, instagram,
fanpage fb dan media sosial UNISNU Jepara lainnya, agar dapat
diketahui oleh mahasiswa secara luas atau melalui SMS gateway, papan
pengumuman, dan atau Tata Usaha Fakultas/Bagian Akademik Fakultas
sebagai sumber informasi beasiswa;
b.

Pembuatan buku saku beasiswa untuk mahasiswa baru, berisi jenis
beasiswa, persyaratan/kriteria, prosedur pengajuan dll, serta informasi
mengenai bagian/ unit kerja yang bertanggung jawab terkait beasiswa,
selanjutnya informasi akan di update melalui media beasiswa yang telah
disediakan pada rekomendasi pertama dalam layanan beasiswa;

c.

Meningkatkan komitmen tim penyeleksi beasiswa atas kriteria seleksi
penerimaan beasiswa yang telah ditentukan agar tepat sasaran;

d.

Organisasi mahasiswa dan jejaring komunikasi mahasiswa di tingkat
prodi, fakultas, maupun universitas melalui whatsapp group, dan media
sosial lainnya membantu memberikan informasi beasiswa.

11. Layanan Klinik Kesehatan.
a.

Menambah ketersediaan obat dan alat medis untuk pertolongan pertama
terhadap berbagai masalah kesehatan yang dialami mahasiswa;

74

Laporan Monitoring dan Evaluasi
Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Akademik dan Institusi
TA. 2020/2021

b.

Petugas Klinik Kesehatan Primer berada di klinik kesehatan sesuai jam
kerja yang telah ditentukan;

c.

Sosialisasi tentang keberadaan FKP kepada mahasiswa terutama untuk
mahasiswa R2.

12. Layanan Pembelajaran Laboratorium.
a.

Setiap Pembelajaran di Laboratorium menggunakan pre test dan post test
untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah;

b.

Pengecekan secara rutin dan berkala terhadap kondisi ruang dan
peralatan di laboratorium, yang rusak diperbaiki/diganti;

c.

Memastikan semua komputer tersambung ke internet;

d.

Melengkapi sarana laboratorium.

13. Layanan Pendidikan dan Pembelajaran.
a.

Diperlukan dosen serumpun yang bisa mengisi jadwal kuliah saat dosen
tidak bisa mengajar;

b.

Peningkatan kapasitas keilmuan dan kreativitas dosen dalam proses
pembelajaran sehingga mahasiswa cepat memahami materi perkuliahan,
melalui berbagai pelatihan, dan motivasi;

c.

Kesesuaian plotting dosen dengan mata kuliah yang diampu;

d.

Mengadakan supervisi dan inspeksi pembelajaran yang dilakukan oleh
prodi dan GKM;

e.

Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Unisnu Jepara memberikan
pelatihan kepada dosen mengenai inovasi metode pembelajaran.

14. Layanan Sarana dan Prasarana. Selalu melakukan peningkatan mutu sarana
dan prasarana yang mendukung meningkatnya mutu akademik.
a.

Membuat sistem informasi yang dapat diakses mahasiswa di siama
mengenai status peminjaman sarana dan prasarana;

b.

Pembuat prosedur pemesanan masing-masing sarana prasarana umum
yang tersedia, secara tertulis, jelas, mudah dipahami, selanjutnya
diberikan dan dipublikasikan kepada seluruh unit universitas;

c.

Menjaga kebersihan setiap lantai gedung, halaman, dan toilet, serta
sarana umum lainnya, dengan penyadaran setiap elemen universitas
bahwa kebersihan lingkungan kampus adalah tanggungjawab bersama.
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Selain itu dapat dibuat kata-kata menarik/lucu yang ditempel di setiap
ruangan/ sarana umum.
15. Layanan Perpustakaan, menurut hasil survey hal yang harus kita lakukan
adalah sebagai berikut :
a.

Mengoptimalkan repository unisnu dan sistem e-library sehingga
ketersediaan buku perpustakaan yang dapat diakses mahasiswa dengan
mudah secara online;

b.

Penambahan jurnal internasional berlangganan atau integrasi jurnaljurnal yang dilanggan oleh masing-masing fakultas menjadi menu
pilihan, untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa menyelesaikan tugas dan
meningkatkan kualitas tugas;

c.

Melaksanakan tindak lanjut hasil audit perpustakaan dan menyiapkan
target

pencapaian

terlaksananya

Standar

Nasional

Perpustakaan

Perguruan Tinggi;
d.

Mengadakan kegiatan literasi perpustakaan.

16. Layanan Keuangan.
a.

Pemberian informasi di awal pendaftaran mengenai rincian biaya kuliah
dan kegunaannya;

b.

Pemberian kelonggaran waktu pembayaran bagi mahasiswa yang
mengalami kesulitan ekonomi.

17. Segala kebijakan universitas yang sedang berlaku terkait pelayanan
mahasiswa Unisnu, diinformasikan ke TU agar dapat memberikan informasi
yang update dan akurat kepada mahasiswa.
18. Mohon pemberitahuan alur yang jelas terkait pengajuan proposal ataupun LPJ
ke TU Universitas, alur administrasi atau format proposal maupun LPJ;
19. Aspek-aspek yang telah diidentifikasi harus menjadi bagian penting dari
Rencana Tindak Lanjut unit penyelenggara pelayanan kemahasiswaan dan
bahan kajian dalam Rapat Tinjauan Manajemen unit.
20. RTL yang telah ditindak lanjutnya dan dikaji dalam RTM unit akan menjadi
materi tinjauan dalam RTM universitas.
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