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BAB.1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan pendidikan terhadap segenap warga negara menjadi tanggung jawab 

pemerintah seperti yang diamanatkan dalam undang-undang. Namun tidak dapat 

dipungkiri bila pelayanan pendidikan khususnya dari sektor publik masih banyak kendala 

dan hambatan terutama dalam hal kualitas pelayanan. Tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan dari sektor publik masih cukup rendah hal ini dibuktikan dari 

beberapa penelitian empiris terhadap kualitas pelayanan di birokrasi pemerintahan 

daerah.  

Pemerintah di dalam menyelenggarakan pelayanan publik masih dijumpai banyak 

kekurangan sehingga jika dilihat dari segi kualitas masih jauh dari harapan masyarakat. 

Pemerintah dari tahun ke tahun selalu berbenah diri dengan memperbaiki kualitas 

gedung dan kualitas pelayanan, namun berbagai keluhan masyarakat terhadap 

rendahnya kualitas layanan masih sering mengemuka melalui media massa. Jika kondisi 

ini tidak direspon oleh pemerintah maka akan dapat menimbulkan citra yang kurang baik 

terhadap pemerintah sendiri.  

Program studi merupakan salah unit penyelenggara pendidikan berfungsi 

memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan fungsinya maka layanan 

Prodi termasuk dalam kategori pelayanan publik.  

Pelayanan pendidikan yang diberikan oleh aparatur pemerintah dalam hal ini Prodi 

kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai 

pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum 

(public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauhmana Prodi 

mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Permasalahannya 

adalah bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan di Prodi 

telah memenuhi standar kualitas ? hal ini perlu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian 

tentang indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 

Program Studi. 
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1.2 Tujuan Survey 

Tujuan umum adalah memperoleh gambaran pencapaian mutu palayanan pendidikan di 

Prodi Kebidanan Magetansesuai indiaktor IKM Permenpan tahun 2004. 

 
1.3 Kerangka Berpikir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kerangka berpikir secara sederhana dalam pelaksanaan survey IKM diawali dari 

adanya persyaratan/harapan yang diberikan oleh civitas akademika (Dosen, Tenaga 

Kependidikan, Mahasiswa), Alumni dan Pengguna Lulusan sebagai pengguna layanan 

program studi. Harapan masyarakat akan mutu layanan inilah yang ditangkap dan 

PERSYARATAN/HARAPAN CIVITAS 

AKADEMIKA, ALUMNI DAN PENGGUNA 

Visi, Misi, Strategi dan 

Kebijakan ProKebMa 

Standar Mutu Pelayanan 

Pelayanan Prokebma 

KEPUASAN CIVITAS 

AKADEMIKA, ALUMNI DAN 

PENGGUNA 

Manual Mutu  
(SOP) 

Indikator Kinerja Utama 

Sasaran Mutu 

Renstra dan Renop 

Kinerja Dosen dan 

Tendik 
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diakomodir oleh institusi Prodi sebagai value/nilai yang menuntun disusunnya visi dan 

misi layanan Prodi. Untuk mencapai visi dan misi diperlukan strategi dan penyusunan 

kebijakan mutu. Dari kebijakan mutu inilah tersusun sasaran mutu pelayanan minimal 

(standar pelayanan minimal) yang harus diraih agar mutu layanan terukur. 

Upaya untuk meraih indikator/sasaran mutu diperlukan standar mutu layanan yang 

diterjemahkan dalam bentuk nilai, persentase, rasio, rate, insiden, prevalensi, dan ukuran 

kesehatan lainnya. Untuk menjamin agar sasaran mutu tercapi diperlukan quality control 

(QC) dan quality assurance (QA) yang bertugas mengontrol dan menjamin pelayanan agar 

bermutu, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat memuaskan/pelayanan prima. 

Pada institusi Prodi QC dan QA bisa dilakukan oleh sub unit penjaminan mutu. 

Indikator keberhasilan dari proses penjaminan mutu layanan Prodi adalah persepsi 

masyarakat pengguna terhadap pelayanan yang diberikan. Persepsi adalah suatu realita, 

maka apapun penilaian masyarakat terhadap pelayanan Prodi merupakan sebuah realita 

yang harus dijadikan pedoman evaluasi kinerja Prodi untuk peningkatan proses pelayanan 

dan manajemen pelayanan. Survey persepsi terhadap mutu layanan Puskesmas disebut 

dengan survey IKM ( penilaian terhadap indeks kepuasan masyarakat) sesuai peraturan 

Permenpan nomor 14 tahun 2017.  

1.4 Dasar Hukum Survey 

Dasar hukum pelaksanaan survey adalah amanat Permen-PAN dan RB Nomor 14 

tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit 

penyelenggaraan pelayanan publik;  

 

BAB 2 : METODE SURVEY 

2.1 Desain 

Desain survei kepuasan masyarakat untuk menilai mutu layanan program studi 

menggunakan desain cross sectional.  

2.2 Kerangka kegiatan survei 

1. Persiapan 

Tahap persiapan antara lain; penetapan pelaksana, penetapan jumlah 

responden, penyiapan bahan/instrumen, penetapan waktu pelaksanaan. 

2. Pengumpulan data 
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Tahap pengumpulan data terdiri dari; penyebaran kuesioner kepada responden 

yang ditetapkan, pengisian kuesioner dan pengembalian isian kuesioner. 

3. Pengolahan dan analisis data 

Pengolahan data terdiri dari; editing, koding dan tabulating. Sedangkan analisis 

data merupakan teknik analisis untuk mengolah data menjadi data informasi. 

4. Pelaporan 

2.3 Lokasi 

Lokasi survey adalah Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya 

2.4 Populasi dan Sampel 

Sesuai Permenpan dan RB penentuan bedsar sampel minimal menggunakan rumus 

penentuan besar sampel dari Morgan and Kretjie, dengan ketentuan sebagaimana 

tabel berikut : 
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2.5 Variabel  

Indikator IKM sesuai Permen-PAN nomor 25 tahun 2004 sebanyak 14 item indikator 

dijadikan pertanyaan dalam kuesioner yaitu : 

1) Persyaratan layanan 

2) Prosedur layanan 

3) Waktu pelayanan 

4) Biaya/Tarif 

5) Jenis pelayanan 

6) Kompetensi petugas 

7) Perilaku pelaksana 

8) Penanganan pengaduan 

9) Dukungan Sarana dan Prasarana 

2.6 Alat dan cara pengumpulan data 

Survei kepuasan masyarakat atau civitas akademika, alumni dan pengguna lulusan 

menggunakan alat dan cara pengumpulan data dengan rincian sebagai berikut : 

1) Alat pengumpul data adalah kuesioner terstruktur; 

2) Cara pengumulan data dengan metode wawancara. 

2.7 Manajemen data 

Proses manajemen data terdiri dari koding, editing, entri data, penggabungan data, 

cleaning data dan analisis data. 

2.8 Teknik analisis data 

Teknik analisis data menggunakan pedoman Permen-PAN dan RB nomor 14 tahun 

2017. 

Nilai IKM dihitung dengan mengunakan nilai rata-rata tertimbang, masing-masing 

unsur pelayanan. Dalam perhitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 25 unsur 

pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama 

dengan rumus sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 

                                                       Jumlah bobot 
Bobot nilai rata-rata tertimbang = ------------------- = 1/9= 0,11 
                                                       Jumlah unsur 
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Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata 
tertimbang dengan rumus sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
Untuk memudahkan penafsiran terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100, maka 
hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus 
sebagai berikut : 
 
   
 
 
 
Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap 
unit pelayanan dimungkinkan untuk : menambah unsur yang dianggap relevan dan 
memberikan bobot nilai rata-rata tertimbang sesuai jumlah pertanyaan. 
 

Tabel: Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu 
Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 

 
 

Nilai 
Persepsi 

Nilai Interval 
IKM 

Nilai Interval 
Konversi IKM 

Mutu 
Pelayanan 

Kategori 
Kinerja 

1 1,00-2,59 25,00-64,99 D Tidak Baik 
2 2,60-3,06 65,00-76,60 C Kurang Baik 

3 3,07-3,52 76,61-88,30 B Baik 

4 3,53-4,00 88,31-100,00 A Baik Sekali 

 
  Sumber : Permen-PAN nomor 14 tahun 2017 

 

BAB 3. PENUTUP 

Demikian pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Prodi dibuat untuk 

dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan survei. 

Lampiran-Lampiran 

 

 

 

 

            Total dari nilai persepsi per unsur 
IKM = --------------------------------------------- X nilai penimbang 
                     Total unsur yang terisi 

IKM unit Pelayanan x 25 



7 
 

KUESIONER KEPUASAN CIVITAS AKADEMIK  
TERHADAP LAYANAN PRODI KEBIDANAN MAGETAN 

 
Tanggal Survei : 

Kode Responden : 

Jenis Layanan  : 

No Pertanyaan 1 2 3 4 
1 Apakah persyaratan 

pelayanan sesuai jenis 
pelayanannya? 

 
 

Tidak sesuai 

 
 

Kurang 
sesuai 

 
 

Sesuai 

 
 

Sangat 
sesuai 

2 Apakah prosedur 
pelayanan mudah? 

 
 

Tidak mudah 

 
 

Kurang 
mudah 

 
 

mudah 

 
 

Sangat 
mudah 

3 Kecepatan waktu 
dalam memberikan 
pelayanan kepada anda 

 
 

Tidak cepat 

 
 

Kurang 
cepat 

 
 

Cepat 

 
 

Sangat cepat 

4 Apakah petugas 
kompeten atau mampu 
dalam memberikan 
pelayanan? 

 
 

Tidak 
kompeten 

 
 

Kurang 
kompeten 

 
 

Kompeten 

 
 

Sangat 
kompeten 

5 Bagaimana perilaku 
petugas dalam 
memberikan 
pelayanan? 

 
 

Tidak ramah 

 
 

Kurang 
ramah 

 
 

Ramah 

 
 

Sangat 
ramah 

6 Apakah kualitas sarana 
dan prasarana 
memadai dalam 
mendukung pelayanan 
anda? 

 
 

Tidak 
memadai 

 
 

Kurang 
memadai 

 
 

Memadai 

 
 

Sangat 
memadai 

7 Apakah keluhan anda 
ditindaklanjuti oleh 
Prodi? 

 
 

Tidak  

 
 

Lamban 

 
 

Cepat 

 
 

Sangat cepat 
8 Apakah petugas mudah 

ditemui dalam 
menangani kebutuhan 
anda?  

 
 

Tidak mudah 

 
 

Kurang 
mudah 

 
 

Mudah 

 
 

Sangat 
mudah 

9 Apakah anda nyaman 
di lingkungan kampus 

 
 

Tidak 
nyaman 

 
 

Kurang 
nyaman 

 
 

Nyaman 

 
 

Sangat 
nyaman 

  Sumber : Permen-PAN nomor 14 tahun 2017 
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KKUUEESSIIOONNEERR  
EVALUASI KINERJA LULUSAN POLTEKKES KEMENKES SURABAYA  

TAHUN LULUS 2016-2018 OLEH PIHAK PENGGUNA  

 
I. DATA RESPONDEN/PENILAI/ATASAN LANGSUNG YANG DINILAI 

 
Kode Responden   : .......................................... 
Jabatan    : .......................................... 
Pendidikan Terakhir  : .......................................... 
Lembaga/Instansi   : .......................................... 
Alamat Lembaga/Instansi  : .......................................... 
Nomor Telepon/No. Fax  : .......................................... 
Nama Lulusan   : ..........................................  
Tahun Lulus   : .......................................... 
Asal Program Studi  : DIII Kebidanan Magetan                            
                     

II. KATA PENGANTAR 
Yth. Para Responden,  
Survey ini bertujuan untuk menggali masukkan yang terkait dengan peningkatan 
berkelanjutan bagi pengguna. Oleh karena itu kami sangat menghargai apabila para 
responden dapat memberikan penilaian secara terbuka dan independen terhadap 
kinerja lulusan Poltekkes Kemenkes Surabaya yang bekerja di lembaga/institusi para 
responden. Penilaian tersebut didasarkan pada persepsi umum terhadap kinerja lulusan 
pada tahun pertama bekerja. Semua informasi dalam kuesioner ini bersifat rahasia. 
Terima kasih atas partisipasi dan kerja samanya. 
Hormat kami, 
Tim Survey. 

 
III. PENDAPAT RESPONDEN 

 
1. Bagaimana penilaian anda 

tentang integritas atau kesetiaan 
petugas / lulusan ? 
1. Kurang 
2. Cukup 
3. Baik 
4. Sangat Baik 

Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
.............................................. 
.............................................. 

 
 
 

1 
2 
3 
4 
 

 2. Bagaimana penilaian anda 
tentang kompetensi atau 
ketrampilan petugas/lulusan ? 
1. Kurang 
2. Cukup 
3. Baik 
4. Sangat Baik 

Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
............................................... 
............................................... 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

  
3. Bagaimana penilaian anda 

tentang kemampuan bahasa 
Inggris petugas/lulusan ? 

1. Kurang 

2. Cukup 

3. Baik 

4. Sangat Baik 
Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

 4. Bagaimana penilaian anda 
tentang kemampuan 
menggunakan TI (teknologi 
informasi) petugas/lulusan ? 

1. Kurang 

2. Cukup 

3. Baik 

4. Sangat Baik 
Bila anda menjawab a atau b 

 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
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.............................................. 

.............................................. 
 

Berikan alasannya : 
............................................... 
............................................... 

5. Bagaimana penilaian anda 
tentang kemampuan komunikasi 
petugas/lulusan dengan rekan / 
atasan / bawahan? 
1. Kurang 
2. Cukup 
3. Baik 
4. Sangat Baik 

Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
.............................................. 
.............................................. 

 
 
 
 

1 
2 
3 
4 

 6. Bagaimana penilaian anda 
tentang kemampuan kerja sama 
petugas dengan teman kerja 
(TIM) 
1. Kurang 
2. Cukup 
3. Baik 
4. Sangat Baik 

Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
............................................... 
............................................... 

 
 
 
 

1 
2 
3 
4 

7. Bagaimana penilaian anda 
tentang kemampuan dalam 
kreativitas, inisiatif dan 
pengembangan diri  dalam 
bekerja? 

1. Kurang 

2. Cukup 

3. Baik 

4. Sangat Baik 
Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
.............................................. 
.............................................. 
 

 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 

 8. Bagaimana penilaian anda 
tentang kedisiplinan 
petugas/lulusan selama bekerja 
? 
a. Tidak disiplin 
b. Kurang disiplin 
c. Disiplin 
d. Sangat disiplin 

Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

 
9. Bagaimana penilaian anda 

tentang tanggung jawab petugas 
terhadap pekerjaan yang 
diberikan ? 
a. Kurang 
b. Cukup 
c. Baik 
d. Sangat Baik 

Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
.............................................. 
.............................................. 
 

 
 
 
 

1 
2 
3 
4 

 10. Bagaimana penilaian anda 
tentang etika atau kesopanan 
petugas selama bertugas ? 
a. Tidak sopan 
b. Kurang sopan 
c. Sopan 
d. Sangat sopan 

Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
............................................... 
............................................... 
............................................... 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

11. Bagaimana penilaian anda 
tentang kejujuran petugas 
selama bertugas ? 

a. Kurang 

b. Cukup 

c. Baik 

d. Sangat Baik 
Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

 12. Bagaimana penilaian anda 
tentang ketaatan petugas 
/lulusan terhadap peraturan 
lembaga /institusi anda? 

a. Kurang 

b. Cukup 

c. Baik 

d. Sangat Baik 
Bila anda menjawab a atau b 

 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
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.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 
      
 

Berikan alasannya : 
............................................... 
............................................... 

13. Bagaimana penilaian anda 
tentang kemampuan petugas 
atas penyelesaian pekerjaan ? 

a. Kurang cekatan 

b. Cukup cekatan 

c. Cekatan 

d. Sangat cekatan 
Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

 14. Bagaimana penilaian anda 
tentang prestasi kerja petugas 
secara umum ? 

a. Tidak memuaskan 

b. Kurang memuaskan 

c. Memuaskan 

d. Sangat Memuaskan 
Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
............................................... 
............................................... 
............................................... 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

  Sumber : Permen-PAN nomor 25 tahun 2004 
 
 
Tanda tangan responden : ............................. 
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KKUUEESSIIOONNEERR  
KEPUASAN ALUMNI TERHADAP PELAYANAN INSTITUSI PRODI 

 
 

I. DATA RESPONDEN 
Kode Responden   : .......................................... 
Tahun lulus   : .......................................... 
Pendidikan Terakhir  : DIII atau D IV * coret yang tidak perlu 

Lembaga/Instansi tempat kerja : .......................................... 
Alamat Lembaga/Instansi : .......................................... 
Nomor Telepon/No. Fax  : .......................................... 
Nama Lulusan   : ..........................................  
Asal Program Studi  : DIII Kebidanan Magetan 

                          
II. KATA PENGANTAR 

Yth. Para Responden,  
Survey ini bertujuan untuk menggali masukkan yang terkait dengan peningkatan 
berkelanjutan bagi institusi Prodi dari penilaian para alumni. Oleh karena itu kami 
sangat menghargai apabila para responden/alumni dapat memberikan penilaian secara 
terbuka dan independen terhadap kinerja atau layanan Prodi Poltekkes Kemenkes 
Surabaya. Penilaian tersebut didasarkan pada persepsi anda para alumni terhadap 
kinerja kinerja Prodi dalam memberikan layanan kepada anda selama kuliah.Semua 
informasi dalam kuesioner ini bersifat rahasia. 
Terima kasih atas partisipasi dan kerja samanya. 
Hormat kami, 
Tim Survey. 

 
III. PENDAPAT RESPONDEN 

 
1. Bagaimana penilaian anda tentang 

prosedur pelayanan akademik dan 
non akademik selama anda kuliah? 

a. Tidak mudah 

b. Kurang mudah 

c. Mudah 

d. Sangat mudah 
Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
.............................................. 
.............................................. 

 
 
 

1 
2 
3 
4 
 

 2. Bagaimana penilaian anda 
tentang kedisiplinan petugas 
dalam memberikan pelayanan ? 

a. Kurang 

b. Cukup 

c. Baik 

d. Sangat Baik 
Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
............................................... 
............................................... 
............................................... 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

3.  Bagaimana penilaian anda 
tentang kemampuan 
petugas/karyawan dalam 
memberikan pelayanan ? 

a. Kurang 

b. Cukup 

c. Baik 

d. Sangat Baik 
Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
.............................................. 

 
 
 
 

1 
2 
3 
4 

 4. Bagaimana penilaian anda 
tentang kemampuan dosen 
secara umum dalam memberikan 
kuliah teori maupun praktikum  ? 

a. Kurang 

b. Cukup 

c. Baik 

d. Sangat Baik 
Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
............................................... 

 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
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.............................................. 

.............................................. 
............................................... 

5. Bagaimana penilaian anda tentang 
kecepatan pelayanan yang anda 
butuhkan selama kuliah ? 

a. Tidak cepat 

b. Kurang cepat 

c. Cepat 

d. Sangat cepat 
Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

 6. Bagaimana penilaian anda 
tentang kesesuaian besaran biaya 
kuliah dengan tingkat pelayanan 
yang anda dapatkan selama 
kuliah ? 

a. Tidak sesuai 

b. Kurang sesuai 

c. Sesuai 

d. Sangat sesuai 
Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
............................................... 
............................................... 

 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 

7. Bagaimana penilaian anda tentang 
kenyamanan selama mengikuti 
kegiatan perkuliahan ? 

a. Tidak nyaman 

b. Kurang nyaman 

c. Nyaman 

d. Sangat nyaman 
Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

      .............................................. 
 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

 8. Bagaimana penilaian anda 
apakah pelatihan TOEFL yang 
diberikan institusi memberi nilai 
tambah pada pekerjaan anda saat 
ini ? 

a. Tidak memberi nilai tambah 

b. Kurang memberi nilai 
tambah  

c. Ya, memberi nilai tambah 

d. Sangat memberi nilai tambah 
Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
............................................... 
............................................... 
Bila belum kerja dilewati ! 

 
 
 
 
 

1 
 

2 
3 
4 

9. Bagaimana penilaian anda tentang 
kelengkapan sarana laboratorium 
dan pelayanan petugas laborat ? 
a. Kurang 
b. Cukup 
c. Baik 
d. Sangat Baik 

Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

 10. Bagaimana penilaian anda 
tentang kelengkapan judul buku 
dan pelayanan petugas 
perpustakaan ? 
a. Kurang 
b. Cukup 
c. Baik 
d. Baik sekali 

Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
............................................... 
............................................... 

 
 
 
 

1 
2 
3 
4 

11. Apakah Prodi telah memberikan 
fasilitas kepada anda selama 
masih kuliah dalam mencari 
pekerjaan ? 

a. Kurang memfasilitasi 

b. Cukup memfasilitasi 

c. Memfasilitasi 

d. Selalu memfasilitasi 
Bila anda menjawab a atau b 

 
 
 
 

1 
2 
3 
4 

 12. Apakah anda setelah lulus selalu 
membuka website Poltekkes dan 
selalu update di jejaring alumni? 

a. Tidak 

b. Pernah sesekali saja 

c. Selalu tidak rutin 

d. Selalu rutin 
Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 

 
 
 

1 
2 
3 
4 
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Berikan alasannya : 
.............................................. 
.............................................. 

............................................... 

............................................... 

............................................... 
13. Apakah anda sudah mendaftar 

menjadi anggota ikatan alumni 
melalui website Poltekkes ? 

a. Belum 

b. Sudah 
Bila anda menjawab a  
Berikan alasannya : 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

 

 
 
 

1 
2 
 

 14. Bagaimana penilaian anda 
tentang pelatihan yang pernah 
dilakukan oleh Prodi kepada 
anda sebelum anda lulus ? 

a. Tidak memuaskan 

b. Kurang memuaskan 

c. Memuaskan 

d. Sangat Memuaskan 
Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
............................................... 
............................................... 

 
 
 
 

1 
2 
3 
4 

15. Bagaimana penilaian anda 
tentang metode pembelajaran 
yang anda terima selama kuliah ? 

a. Tidak variatif 

b. Kurang variatif 

c. Variatif 

d. Sangat variatif 
Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
.............................................. 
.............................................. 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

 16. Apakah kegiatan HIMA atau 
BEM menambah softskill anda ? 

a. Tidak menambah 

b. Kurang menambah 

c. Ya, menambah 

d. Sangat menambah 
Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
............................................... 
............................................... 
............................................... 

 
 

1 
2 
3 
4 

17. Bagaimana penilaian anda, 
apakah dosen selalu 
mengembangkan softskill di 
setiap kegiatan perkuliahan ? 
a. Tidak pernah 
b. Jarang 
c. Sesekali saja 
d. Selalu  

Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
.............................................. 
.............................................. 

 
 
 
 

1 
2 
3 
4 

 18. Apakah anda merasakan puas 
kuliah di Poltekkes Kemenkes 
Surabaya ? 
a. Tidak puas 
b. Kurang puas 
c. Puas 
d. Sangat puas 

Bila anda menjawab a atau b 
Berikan alasannya : 
............................................... 
............................................... 
............................................... 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

19. Menurut anda pelatihan apa saja 
yang sangat berguna selama 
perkuliahan dan harus 
difasilitasi oleh Prodi/Poltekkes 
? 
1. ............................................ 
2. ........................................... 
3. ........................................... 
4. ........................................... 

 
 
 
 

 20. Menurut anda kegiatan ekstra 
kulikuler apa saja yang dapat 
meningkatkan softskill untuk 
menunjang pekerjaan ? 
1. ........................................ 
2. ........................................ 
3. ........................................ 
4. ......................................... 

 
 
 
 

Sumber : Permen-PAN nomor 25 tahun 2004 dimodifikasi 
 
Nama Responden : ............................. 
Tanda tangan : ............................. 
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KUESIONER KELAYAKAN TEMPAT PRAKTIK MAHASISWA 
   

           PETUNJUK : 
         Isilah kotak pada kolom skala sesuai dengan keadaan sebenarnya 

  yang anda pernah terima di tempat praktik BPS/BPM 
      NAMA BPS/BPM : .......................... 

        

           No ATRIBUT SKALA   
 

1 Ketersediaan kasus sesuai kompetensi 1 Cukup           
 

  yang dicapai mahasiswa 2 Tidak cukup 
 

    
 

    3 Tidak ada         
 

2 Ketersediaan SOP/PROTAP 1 Ada           
 

    2 Sebagian ada 
 

    
 

    3 Tidak ada         
 

3 Bidan sebagai role model 1 Ya             
 

    2 Tidak           
 

4 Bidan sebagai fasilitator praktik 1 Ya             
 

    2 Tidak           
 

5 Bidan bekerja sesuai SOP 1 Ya, selalu       
 

    2 Ya, kadang 
 

    
 

    3 Tidak           
 

6 Ada pre dan post conferent 1 Ya             
 

    2 Tidak           
 

7 Kesempatan melakukan perasat  1 Selalu         
 

    2 Kadang aja 
  

  
 

    3 Jarang   
 

    
 

    4 Tidak pernah       
 

8 Tempat praktik memadai 1 Ya             
 

    2 Tidak           
 

9 Ketersediaan status pasien  1 Ada           
 

    2 Tidak ada         
 

10 Status sesuai dokumentasi SOAP 1 Ya             
 

    2 Tidak           
 11 Alat kesehatan / sarana cukup 1 Ya             
     2 Tidak           
 12 Hubungan interpersonal bidan  1 Baik 

 
  

  
  

   dengan mahasiswa 2 Kurang baik 
 

    
     3 Tidak baik       
 

 
Sumber : Buku Penjamu Dirjen Dikti 2010 
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KUESIONER SOFT SKILL ALUMNI 
 

Borang ini ditujukan untuk menilai para alumni Poltekkes Kemenkes Surabaya yang bekerja 
di tempat/perusahaan saudara dalam rangka mengetahui “ Atribut soft skill” yang dimiliki 
oleh alumni dalam bekerja. 
 
Di bawah ini ada 23 atribut soft skill, mohon beri tanda  pada pilihan atribut yang telah 
dimiliki alumni dalam bekerja. 
 
No ATRIBUT SOFT SKILL YA TIDAK 

1 Inisiatif   
2 Integritas / etika   
3 Berfikir kritis   
4 Kemauan untuk belajar (bertanya/konsultasi)   
5 Komitmen dalam kontrak   
6 Motivasi dalam bekerja   
7 Bersemangat   
8 Dapat diandalkan   
9 Komunikasi lisan bagus   
10 Kreatifitas kerja   
11 Kemampuan analitis dalam menangani masalah   
12 Dapat mengatasi stress   
13 Manajemen diri baik ( tidak cepat marah, egois, dsb)   
14 Kemampuan menyelesaikan persoalan   
15 Kemampuan meringkas   
16 Kemampuan berkelompok   
17 Fleksibilitas   
18 Kemampuan kerja dalam tim   
19 Mandiri   
20 Kemampuan mendengar   
21 Memiliki ketangguhan   
22 Kemampuan berargumentasi   
23 Manajemen waktu baik   
Sumber : Center For Enterpreuneurship Education and Development, Hafilax Nova, Scotia,2004 
 
Atribut di atas sudah sesuai dengan rangking/urutan yang dibutuhkan oleh pasar 
kerja/perusahaan, sehingga bobot penilaian tergantung pada capaian soft skill alumni. 
Analisis data dari capaian soft skill alumni dapat menjadi bahan masukan sangat berharga 
untuk perbaikan kualitas pembelajaran sebagai bagian dari proses manajemen pembelajaran 
student center learning. 
Terima kasih atas partisipasi anda dalam mengisi borang ini, dan ikut andil dalam 
memperbaharui paradigma pembelajaran dari sisi pengguna (Stakeholder). 
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KUESIONER KINERJA DOSEN 
DALAM PEMBELAJARAN PRAKTIKUM 

 
Nama Dosen  :  
Mata Kuliah  :  
 
Kuesioner ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik baik (good practices) guna 
meningkatkan kwalitas proses pembelajaran praktikum dan mengukur kinerja 
dosen. 
Petunjuk : Beri Tanda Silang (X) pada kolom yang sesuai 
 

No Aspek Yang Dinilai 
SKALA 

1 2 3 4 
Dosen sebagai perencana Praktikum 
1 Penyampaian tujuan 

praktikum 
     Tidak 
Jelas 

    Kurang 
Jelas 

     Cukup 
Jelas 

     Sangat Jelas 

2 Dosen menyampaikan 
kontrak waktu 
praktikum 

     Tidak ada     Ada hanya    
    jadwal 

     Ada 
Jadwal 
    dan 
pustaka 

     Ada  
     lengkap 

3 Dosen membuat buku / 
modul pelengkap 
praktik 

     Tidak ada     Kurang  
    lengkap 

     Cukup  
     lengkap 

     Sangat  
     Lengkap 

4 Dosen menjelaskan 
prosedur praktikum 

     Tidak 
Jelas 

    Kurang 
Jelas 

     Cukup 
Jelas 

     Sangat Jelas 

Dosen sebagai pelaksana praktikum 
5 Memulai dan 

melengkapi praktikum 
sesuai kontrak 

     Tidak  
     Pernah 

    Jarang      Sering      Selalu 

6 Mendemonstrasikan 
kepada mahasiswa 

     Tidak  
     Pernah 

    Jarang      Sering      Selalu 

7 Penyampaian materi 
praktikum 

     Tidak 
Jelas 

    Kurang 
Jelas 

     Cukup 
Jelas 

     Sangat Jelas 

8 Dosen trampil dalam 
pengoperasionalan alat 

     Tidak  
     Terampil 

    Kurang  
    Terampil 

     Cukup  
     Terampil 

     Sangat  
     Terampil 

9 Dosen perhatian 
terhadap kebutuhan 
mahasiswa/ komentar 
dan bimbingan 

     Tidak  
     Pernah 

    Jarang      Sering      Selalu 

Dosen sebagai evaluator praktikum 
10 Dosen melakukan 

penilaian praktikum 
     Tidak  
     Pernah 

    Jarang      Sering      Selalu 

11 Dosen 
menginformasikan cara 
penilaian praktikum 

     Tidak  
     Pernah 

    Hanya tes  
     tulis 

     Hanya tes  
     praktik 

     Ya, tes tulis  
     dan praktek 

12 Dosen melakukan 
pengulangan pada  
mahasiswa yang kurang 
terampil 

     Tidak  
     Pernah 

    Jarang      Sering      Selalu 

13 Dosen menyampaikan      Tidak      Jarang      Sering      Selalu 
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hasil penilaian secara 
terbuka 

     Pernah 

14 Secara umum 
bagaimana kepuasan 
saudara terhadap 
praktikum 

     Tidak 
Puas 

    Kurang 
Puas 

     Puas      Sangat Puas 

 
Komentar Tertulis : 
1. Menurut saudara, kinerja terbaik apakah yang sudah dilakukan dosen anda dalam 

praktikum ? 
a. ……………………………………. 
b. ……………………………………. 

2. Harapan apa yang saudara usulkan untuk meningkatkan kinerja dosen dalam 
praktikum ? 
a. ……………………………………. 
b. ……………………………………. 

 


