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PENDAHULUAN 

Institusi perguruan tinggi merupakan lembaga public tempat dimana generasi muda 

mengembangkan potensi akademik, sosial dan wawasan. Generasi ini dipersiapkan untuk 

menjadi pionir untuk masa depan bangsa. Dinamika perkembangan kelembagaan dan 

stakeholder diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pengelola pendidikan tinggi 

untuk melakukan penjaminan mutu terhadap alumni. 

Salah satu proses pejaminan mutu tersebut dapat dimulai dari proses pembelajaran. 

Dosen merupakan salah satu pihak yang berkompeten untuk menciptakan dan mengawal 

proses mutu alumni. Dalam rangka tersebut evaluasi terhadap dosen sebagai tenaga pendidik 

perlu dilakukan. Evaluasi ini dilakukan sesuai dengan visi dan misi lembaga secara terukur 

dan berkesinambungan. 

Dari evaluasi layanan dosen ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan 

sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan pelayanan pendidikan sesuai dengan 

kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. Untuk menjamin pelayanan terbaik kepada 

mahasiswa selaku stakeholder utama. Hasil evaluasi ini juga dapat digunakan sebagai 

dokumen dalam sistem penjaminan mutu eksternal seperti akreditasi.  

 

TUJUAN 

Evaluasi ini dilakukan untuk melihat partisipasi mahasiswa dalam membantu 

meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan hasil evaluasi ini bermanfaat bagi dosen sebagai 

instropeksi apabila masih terdapat kekurangan dan mengoptimalkan potensi. Bagi lembaga, 

hasil evaluasi ini dapat diajukan acuan dalam menyusun program kerja peningkatan stansar 

mutu pembelajaran dan kinerja dosen. Mahasiswa juga dapat mengambil manfaat dari 

evaluasi ini, untuk meningkatkan kinerja pembelajaran di prodi Ilmu Komunikasi FISIB 

UTM. 

 

BENTUK KEGIATAN 

Dengan survey (indikator dan pertanyaan dalam questioner terlampir). 
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JADWAL PELAKSANAAN 

Survey dilakukan pada pertemuan ke 14 pada TA 2016/2017. Sampling dilakukan dengan 

metode stratified random sampling.  

 

HASIL KEGIATAN 

Dalam evaluasi layanan dosen diukur dengan tiga indikator yaitu: 1) kompetensi pedagogik, 

2) kompetensi profesional, dan 3) kompetensi sosial/kepribadian. Berikut penjabaran hasil 

evaluasi layanan dosen menurut mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi pada Tahun 

Ajaran 2015/2016 dengan menggunakan tiga indikator di atas. 

A. Kompetensi Pedagogik 

Dalam survei umpan balik mahasiswa terdapat sepuluh pertanyaan yang digunakan 

yaitu: kejelasan kontrak kuliah, pelaksanaan RPS, ketepatan waktu, kejelasan penyampaian, 

rata-rata lama diskusi, intensitas pemberian tugas, manfaat yang diberikan, pembahasan 

terhadap tugas tambahan, kesesuaian materi ujian dengan materi kuliah, 

transparansi/objektivitas dalam penilaian.  Hasil evaluasi tersajikan dalam gambaran kinerja 

proses belajar mengajar semester gasal tahun ajaran 2015/2016  di Jurusan Ilmu Komunikasi 

seperti terlihat pada gambar grafik berikut ini. 

Tabel 1. Tingkat Kepuasan Layanan Dosen TA. 2016/2017 

No. Butir-butir Pernyataan Rata-rata Butir 

1 Kejelasan tentang kontrak kuliah 3,22 

2 Pelaksanaan RPS sesuai dengan Kontrak Kuliah 2,17 

3 Ketepatan waktu 2,12 

4 Kejelasan penyampaian materi 3,45 

5 Forum diskusi 2,20 

6 Intensitas pemberian tugas 2,15 

7 Manfaat tugas yang diberikan 3,10 

8 Pembahasan terhadap tugas 2,65 

9 Kesesuaian materi ujian dengan materi kuliah 3,23 

10 Trnsparansi/objektivitas dalam penilaian 3,10 

 Total 27.4 

 Rata-rata Kepuasan 2.74 
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Tabel 1. menunjukkan bahwa sebaran jawaban responden (mahasiswa) terhadap 

persepsi kualitas dan kepuasan layanan dosen secara total mencapai level skor memuaskan 

(2,51 – 3,45). Secara parsial skor setiap aspek sangat beragam. Pengamatan secara visual 

lebih jelas digambarkan dalam bentangan spider web untuk kesepuluh aspek kualitas layanan 

dosen yang diukur seperti disajikan dalam spider web berikut: 

 

Gambar 1. Kepuasan layanan dosen kompetensi pedagogik 

Dari gambar 1 nampak bahwa aspek 2, 3, 5, 6 dan 8 perlu didentifikasi karena bentangan 

skor-nya mendekati sentral (semakin rendah level kepuasan). Penelusuran kelima aspek 

yang telah diidentifikasi dilakukan dengan memanfaatkan bar chart. Berikutnya 

pemeringkatan kesepuluh aspek kualitas Layanan Dosen disajikan dalam pada bar chart 

(gambar 2). 

 

Gambar 2. Kepuasan layanan dosen kompetensi pedagogik 
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Dari peringkat dan skor pada gambar 2 tingkat kepuasan terhadap aspek kualitas layanan 

dosen, mahasiswa sangat puas dengan kejelasan penyampaian materi. Dua aspek layanan 

belum optimal dalam mendorong kepuasan mahasiswa terhadap layanan dosen, yaitu: 

intensitas pemebrian diskusi, forum diskusi, ketepatan waktu, pelaksanaan RPS. 

 

B. Kompetensi Profesional 

Dalam survei umpan balik mahasiswa atas indikator kompetensi profesional 

menggunakan dua pertanyaan yaitu seberapa banyak mahasiswa mendapatkan materi dari 

jurnal dan penguasaan dosen atas isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan. Hasil 

evaluasi digambarkan dalam infogram berikut: 

 

Gambar 3. Layanan dosen kompetensi profesional 

Dari gambar 3 didapatkan gambaran tingkat kepuasan layanan mahasiswa 

terhadap kompetensi profesional dosen relatif baik (2,51 – 3,25). Mahasiswa menilai 

sangat puas dengan isu-isu mutakhir yang dikuasai para dosen komunikasi sesuai dengan 

kompetensi dan materi yang diajarkan. Sedangkan dalam pengambilan materi dari jurnal 

atau hasil riset terkait sebagai materi pembelajaran perlu ditingkatkan oleh dosen. 

 

C. Kompetensi Sosial/Kepribadian 

Dalam survei umpan balik mahasiswa tentang kompetensi sosial dosen terdapat 

tiga indikator yang digunakan yaitu:  kemampuan menerima kritik, kesabaran, dan 

kemampuan meningkatkan motivasi.  Evaluasi tersebut digambarkan dalam gambar 

berikut:  
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Gambar 4. Layanan dosen kompetensi sosial/kepribadian 

Dari gambar 4 didapatkan gambaran tingkat kepuasan layanan mahasiswa 

terhadap kompetensi sosial dosen relatif baik (2,51 – 3,25). Mahasiswa menilai sangat 

puas dengan kemampuan dosen meningkatkan motivasi.  Dalam poin dosen kesabaran 

dalam mengolah emosi mahasiswa menilai cukup puas. Sedangkan untuk kemampuan 

menerima kritik perlu ditingkatkan. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan analisis data survei kepuasan layanan dosen yang dilakukan pada TA 

2016/2017 terhadap tiga komponen pelayanan (pedagogik, profesionalitas, dan sosial) 

dapat disimpulkan bahwa: layanan dalam pedagogik mendapat rata-rata skor memuaskan, 

pada layanan profesionalisme mendapatkan rata-rata skor memuaskan, dalam bidang 

sosial skor rata-rata indeks kepuasan juga pada poin memuaskan. Dari hasil survei 

tersebut direkomendasikan untuk meningkatkan evaluasi kinerja kualitas pelayanan dosen 

pada beberapa item. Hal ini untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa atas layanan dosen 

pada TA berikutnya. 
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