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ABSTRAK 

MUTU PELAYANAN AKADEMIK DALAM MEMENUHI KEPUASAN 
MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS 

TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG 

Oleh: 

NALENDRO PAMBASMI ANGKORO 

 Penelitian ini dilatar belakangi dari kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan 
akademik. Melihat fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan akademik di 
Fakultas Tarbiyah sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa kendala seperti 
jaringan SIAKAD yang error, hingga kedekatan emosional yang kurang terbangun, 
walau demikian jumlah mahasiswa kian meningkat. apakah pelayanan tersebut sudah 
bermutu yang berdampak pada kepuasan mahasiswa. Untuk itu, penelitian ini 
dilaksanakan untuk mengetahui dan menjawab “Bagaimanakah mutu pelayanan 
akademik dalam memenuhi kepuasan mahasiswa jurusan MPI” 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, 
penelitian ini bersifat lapangan, untuk mengumpulkan data yang diperlukan 
menggunakan metode observasi sebagai metode pokok, dan dilengkapi dengan 
metode interview, kuesioner, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data 
penulis menggunakan triangulasi. Adapun penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan mutu pelayanan Akademik FTK UIN Raden Intan Lampung. 

 Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini diperoleh data 
pelaksanaan pelayanan akademik baik itu pelaksanaan dari wakil dekan bid. 
Akademik, kepala Subbagian, dan staf-staf subbag akademik. Penelitian ini juga tidak 
hanya melihat pelaksanaan tetapi juga melihat mutu dari pelayanan yang diberikan. 
Kepuasan mahasiswa juga tidak luput untuk diteliti agar menjadi gambaran terhadap 
pelaksanaan pelayanan akademik. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah subbag akademik sudah melaksanakan 
pelayanan dengan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya, selain itu 
subbag akademik juga memiliki nilai mutu yang tinggi. hanya saja ada beberapa 
aspek yang belum maksimal seperti sarana ruang tunggu dan jaringan aplikasi 
SIAKAD yang sering bermasalah. Selain itu, dalam hal memenuhi kepuasan 
mahasiswa dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan dan mahasiswa puas dengan 
pelayanan yang diberikan. 
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MOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

Artinya: Katakanlah (Muhammad):”Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan 
demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama 
berserah diri (muslim).” (Q.S. al-An‘am: 162–163)1 

 

 

“Lihatlah ke atas untuk menggapai cita-cita dan lihatlah ke bawah untuk mensyukuri 
nikmat. Sesungguhnya orang yang tercukupi ilmu dan materinya adalah orang-orang 

yang bersyukur atas apa yang telah ia terima dan miliki” 

(Nalendro Pambasmi Angkoro) 

 

 

“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal” 

(Nalendro Pambasmi Angkoro) 

 

                                                             
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pantja 

Cemerlang, 2009), h.150 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Sebelum menejelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka 

akan peneliti jelaskan istilah yang terkandung dalam skripsi ini. Skripsi ini 

berjudul : Mutu Pelayanan Akademik Dalam Memenuhi Kepuasan 

Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung.  

 Agar tidak terjadi kesalah-pahaman antara pembaca dengan apa yang  

dimaksud oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan penjelasan judul secara 

singkat sebagai berikut: 

1. Mutu 

Kata “mutu” sama arti dengan kata “kualitas” yang memiliki banyak 

definisi dan makna. Menurut Fandy Tjiptono mutu adalah “kesesuaian dengan 

persyaratan/tuntutan, bebas dari kerusakan/cacat, kecocokan dalam 

pemakaian, Perbaikan/penyempurnaan berkelanjutan, melakukan segala 

sesuatu secara benar semenjak awal”.2 

Dari pengertian di atas, yang dimaksud dengan kualitas/mutu adalah 

sesuatu yang menunjukkan nilai kesesuaian dengan kebutuhan dan memiliki 

standar tertentu. 
                                                             

2 Fandy Tjiptono, Prinsip-prinsip Total Quality Service, (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 2 



 

2. Pelayanan Akademik 

Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong yang dikutip Mim 

Academy mendefinisikan pelayanan sebagai “aktivitas atau manfaat yang 

ditawarkan oleh satu kelompok ke kelompok lainnya berupa sesuatu yang 

bersifat intangible”.3 Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

atau memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui penawaran jasa 

(intangible) atau produk oleh penyedia pelayanan. 

Pengertian pelayanan akademik dalam kurikulum pembelajaran 

menurut Rosita et al., adalah “upaya sistematis pendidikan untuk 

memfasilitasi peserta didik menguasai isi kurikulum melalui proses 

pembelajaran sehingga mereka mampu mencapai kompetensi standar yang 

diterapkan”4. 

3. Kepuasan Mahasiswa 

 Menurut Fandy Tjiptono mengungkapkan bahwa “Kata kepuasan atau 

satisfaction berasal dari bahasa latin “satis” (artinya cukup baik, memadai) 

dan “facio” (melakukan atau membuat). Secara sederhana kepuasan dapat 

diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai.”5  

                                                             
3 Knowledge Management and Development MIM Academy, Service Operation, (Jakarta: 

Esensi, 2009), h7 
4 Rosita et. al, dikutip oleh Hery Susanto, “Pengaruh Pelayanan Akademik Terhadap 

Kepuasan Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Pada Unit Program Belajar Jarak 
Jauh (UPBJJ) Mataram”, Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh, volume 15 nomor 2 (September 
2014), h.91 

5 Fandy Tjiptono, 2014, Op Cit, h.352 



 

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kepuasan seorang 

mahasiswa merupakan suatu tingkat perasaan setelah membandingkan kinerja 

/ hasil yang dirasakannya sesuai dengan harapan yang diinginkannya. Dalam 

hal ini kinerja yang dimaksud adalah pelayanan akademik. Salah satu variable 

dalam penelitian ini adalah kepuasan mahasiswa, mahasiswa di sini sebagai 

pelanggan yang menerima bentuk jasa yang berupa pelayanan akademik 

4. UIN Raden Intan Lampung 

UIN Raden Intan Lampung adalah salah satu perguruan tinggi islam 

negeri di Provinsi Lampung yang berdiri di bawah naungan kementrian 

agama. Jenjang pendidikan yang ada di UIN terdiri dari sarjana dan pasca 

sarjana, didalamnya terdiri dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas 

Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Dakwah dan Fakultas 

Ushuluddin. Di dalam Fakultas Tarbiyah terdiri dari sepuluh program studi, 

salah satunya adalah program studi/jurusan Manajemen Pendidikan Islam 

yang dalam hal ini menjadi objek lokasi penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud 

dengan skripsi ini adalah suatu penelitian untuk mengungkap dan membahas 

secara rinci dalam hal mengenai mutu pelayanan akademik dalam memenuhi 

kepuasan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.  

 

 



 

B. Alasan Memilih Judul 

 Adapun yang menjadi alasan peneliti dalam memilih judul ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Peneliti ingin menjadikan penelitian ini sebagai langkah evaluasi pihak 

akademik dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada mahasiswa. 

2. Peneliti menyadari bahwa pelayanan akademik turut berpengaruh dalam 

keberhasilan suatu penyelenggarann pendidikan. Untuk itu, pelayanan 

akademik harus ditingkatkan mutu kinerjanya dalam melayani mahasiswa. 

3. Untuk memastikan bahwa pelayanan akademik yang telah diberikan sesuai 

dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. 

 
C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan guna meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Untuk merealisasikannya tentu adanya proses 

pembelajaran yang selama ini sudah diterapkan pada lembaga pendidikan formal 

seperti sekolah dan perguruan tinggi. Mengingat akan pentingnya peranan 

pendidikan dalam memajukan kehidupan Bangsa dan Negara, maka pemerintah 

mengupayakan agar setiap warga negaranya memperoleh kesempatan untuk 

mendapatkan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam “UUD 1945 pasal 

31 ayat 1, yang berbunyi: Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan.”6 

Selanjutnya, untuk mewujudkan kualitas pendidikan secara maksimal maka 

                                                             
6 Ketetapan MPR. RI, Garis-Garis Besar Haluan Negara, (Surabaya: Apollo, 2001), h.55 



 

setiap lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi manurut 

Suharsimi Arikunto harus memenuhi 6 unsur penunjang jalannya proses 

pembelajaran, diantaranya :  

1. Peserta didik (siswa/ mahasiswa) 
2. Tenaga pendidik (guru/ dosen) 
3. Kurikulum 
4. Pengelolaan 
5. Sarana dan prasarana, dan 
6. Lingkungan. 7 

Keenam unsur tersebut harus bersatu padu untuk saling melengkapi dan 

menunjang proses pembelajaran dalam pendidikan. Antara satu unsur dengan 

yang lainnya saling berkaitan. Walau ada unsur yang berperan langsung seperti: 

tenaga pendidik, peserta didik dan kurikulum. Tetapi juga jangan melupakan 

pengelolaan, sarana prasarana, dan lingkungan yang keberadaannya turut juga 

mempengaruhi proses yang lainnya. Untuk itu dalam aspek pengelolaan tidak 

hanya berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian 

manajemen pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga hal-hal yang berhubungan 

dengan penunjang proses pembelajaran dalam pendidikan.) Dalam hal ini, yang 

peneliti maksud ialah seperti pelayanan akademik pada perguruan tinggi dengan 

tugas memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada mahasiswa. 

Berkenaan dengan hal ini, Al Qur’an Surat Ali Imran ayat 159 menyatakan 

bahwa: 

 

                                                             
7 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Supervisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 32 



 

 

 

  

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka; 
mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakal kepada-Nya”8. 

Dari ayat diatas amatlah jelas bahwa kita diperintahkan untuk lemah 

lembut antar sesama, artinya sikap sopan santun, bertata krama dan saling 

menghormati adalah anjuran bagi kita semua. Begitu pula dalam hal pelaksanaan 

pelayanan salah satu aspek dari pelayanan yang baik adalah melayani dengan 

lemah lembut dan sopan santun. Di samping itu lembaga pendidikan khususnya 

perguruan tinggi harus memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas agar 

selaras dengan tujuan pemerintah untuk mencerdaskan kehudupan bangsa, 

senada dengan hal itu Mujamil Qomar dalam bukunya menyatakan bahwa:  

“...paradigma yang perlu dijadikan pegangan bagi manajer lembaga 
pendidikan islam, baik kapasitasnya sebagai kepada madrasah, kepala sekolah, 
pengasuh/kiai pesantren, ketua jurusan, dekan, maupun rektor adalah sebagai 
khadim al-ummat (pelayan umat). Yang berarti mereka harus memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada orang lain baik jajaran pimpinan, para 
guru/ustadz/dosen/ siswa/santri/mahasiswa, para karyawan, para wali, para 
pengguna lulusan, para tamu lembaga dan masyarakat luas. Berkaitan dengan 

                                                             
8 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pantja 

Cemerlang, 2009) , h.71 



 

paradigma tersebut, falsafah yang harus diimplementasikan oleh manajer 
lembaga pendidikan islam adalah falsafah penjual.”9 

Dari uraian di atas, maksud dari falsafah penjual adalah dalam peningkatan 

kualitas pendidikan khususnya dalam melayani peserta didik adalah dengan 

menerapkan strategi pedagang (bisnis) guna memberikan kontribusi yang optimal 

dalam implementasi pelayanan pendidikan, oleh karena itu sudah semestinya 

mampu menerapkan strategi pelayanan bisnis/umum sebagai tolak ukur dalam 

menilai kepuasan mahasiswa sebagai konsumen. 

Pelayanan akademik memiliki tugas untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik agar menunjang kebutuhan mahasiswa dalam proses administrasi 

perkuliahan. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong pelayanan itu sebagai 

“aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu kelompok ke kelompok 

lainnya berupa sesuatu yang bersifat intangible.”10 Pengertian intangible bukan 

berarti menawarkan hanya produk jasa saja, tetapi juga lebih kepada proses 

penyampaiannya. Pelayanan yang dimaksud ialah mengerti dan memahami akan 

kebutuhan konsumen serta mampu juga untuk memberikan pelayanan yang 

optimal.  

Dalam penelitian ini kepuasan mahasiswa sebagai salah satu indikator mutu 

pelayanan akademik. Adapun kepuasan menurut Supranto dalam Ritta Setiyati, 

“pada dasarnya pengertian kepuasan/ ketidakpuasan pelanggan merupakan 
                                                             

9  Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga 
Pendidikan Islam, (Malang: Erlangga, 2007), h 194-195. 

10 Knowledge Management and Development MIM Academy, Op Cit, h.7  



 

perbedaan antara harapan dan kinerja suatu barang, sekurang-kurangnya sama 

dengan apa yang diharapkan.”11  Disamping itu, Zeithaml dan Bitner  

mengemukakan bahwa “kepuasan adalah konsep yang jauh lebih luas dari hanya 

sekedar penilaian kualitas pelayanan, tetapi juga di pengaruhi oleh faktor-faktor 

lain.”12 Namun, disini peneliti lebih cenderung fokus pada pendapat Gerson yang 

menyatakan bahwa “kepuasan pelanggan adalah perasaan yang dimiliki oleh 

pelanggan jika kebutuhannya secara nyata atau hanya anggapan terpenuhi atau 

melebihi harapannya”.13  

Keberadaan pelayanan akademik sangat membantu mahasiswa baik dalam 

merencanakan perkuliahan dan segala aspek kebutuhan mahasiswa. Akademik 

membantu dengan cara memberikan jasa pelayanan baik secara langsung maupun 

tidak langsung kepada mahasiswa dengan kemudahan-kemudahan untuk 

membantu menyelesaikan segala keperluan akademik mahasiswa. Adapun tugas 

dari pelayanan akademik secara umum yaitu sebagai berikut:  

1. Merancang bahan dan rencana kegiatan dan pelayanan administrasi 
akademik kemahasiswaan dan alumni. 

2. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi akademik dan 
kemahasiswaan dan alumni. 

3. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan pelayanan administrasi 
akademik kemahasiswaan dan alumni. 

                                                             
11 Ritta Setiyati,”Persepsi dan Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Administrasi 

Akademik Di Universitas Indonesia Esa Unggul Jakarta”, Jurnal Forum Ilmiah volume 10 nomor 1, 
(Januari 2013), h: 49 mengutip Supranto, (2008)  

12 Zeithaml, Valarie A. and Bitner, Mary Jo. Service Marketing. (New York: McGraw Hill 
Inc, Int’l Edition, 2003), h.85  

13 Zulham Yamit, Manajemen Kualitas Produk dan Jasa, (Yogyakarta: Ekonisa, 2001). h.26 



 

4. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.14 
 

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pelayanan akademik dimulai 

dari merancang bahan dan rencana kegiatan dengan adanya proses perencanaan 

yang matang akan mempermudah dalam proses pelaksanaan pelayanan. 

Kemudian, akademik juga melakukan evaluasi guna meningkatkan pelayanan 

agar lebih baik lagi.  Selain tugas pokok, akademik juga melaksanakan tugas-

tugas lain yang diberikan dari atasan. Untuk memfokuskan penelitian ini maka 

uraian tugas di atas dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Memberikan layanan heregistrasi mahasiswa baru dan lama. 
2. Memberikan layanan/pendampingan penyusunan KRS dan KHS. 
3. Menyiapkan, menghimpun, mendistribusikan, merekapitulasi daftar hadir 

dosen dan mahasiswa yang aktif dan tidak aktif. 
4. Menghimpun dan mengelola nilai mahasiswa. 
5. Memfasilitasi pelaksanaan ujian mahasiswa. 
6. Memfasilitasi pengajuan beasiswa mahasiswa. 
7. Mengarsipkan dokumen akademik kemahasiswaan dan alumni. 
8. Melakukan pengelolaan, pelayanan perpustakaan dan laboraturium. 
9. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.15 

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pelayanan akademik banyak 

mencakup proses administrasi mahasiswa, mulai dari heregistrasi, penyusunan 

KRS, pengelolaan nilai, pelaksanaan ujian, beasiswa, dll. Hampir semua kegiatas 

yang menunjang perkuliahan dilaksanakan oleh akademik. Akademik juga 

melaksanakan tugas pengarsipan dokumen administrasi. Hal ini berguna untuk 

proses pengambilan keputusan atau evaluasi kinerja. Selain itu, akademik juga 
                                                             

14Uraian tugas Sub. Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 2016. 

15 Ibid,2016.  



 

memiliki tanggung jawab tambahan dari atasan contohnya seperti pelayanan cuti 

kuliah dan pelaksanaan kuliah ta’aruf.  

Melihat peran serta tanggung jawab dari pelayanan akademik di atas 

diharapkan pelayanan yang diberikan berkualitas/bermutu sehingga semua 

kegiatan dan tujuan bisa terakomodir dengan baik dan lancar. “Mutu dalam 

perspektif pendidikan adalah mutu dalam konsep relatif, terutama hubungan 

dengan kepuasan pelanggan”.16 semua elemen SDM harus diberdayakan 

termasuk teknologi pendukung harus dapat membantu jalannya pelayanan. 

“…Semua proses usaha kerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan dilakukan 

dengan melibatkan semua aspek yang dipandang perlu dan positif dalam usaha 

mencapai keberhasilan”.17 Menurut A. Parasuraman, Leonard L. Berry, dan 

Valarie A. Zaithaml untuk mengukur pelayanan minimal memiliki lima dimensi 

yaitu : Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. 

Uraiannya sebagai berikut:  

1. Tangible (Tampilan Fisik)  
Yakni  berupa fasilitas fisik seperti gedung, ruangan yang nyaman, dan 
sarana prasarana lainnya. Dalam konsep Islam pelayanan yang berkenaan 
dengan tampilan fisik hendaknya tidak menunjukkan kemewahan.  

2. Reliability  (dapat diandalkan, adanya kemampuan untuk mewujudkan 
produk seperti yang telah dijanjikan).  
Berkenaan dengan kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan 
secara terpercaya dan akurat. Pelayanan akan dapat dikatakan reliabel 
apabila dalam perjanjian yang telah diungkapkan dicapai secara akurat.  

                                                             
16 Donni Juni Priansa dan Rismi Somad, Manajemen Supervisi Dan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.14 
17 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen 

Pendidikan, (Bandung, Alfabeta, Cetakan Ketujuh, 2014), h.10 



 

3. Responsiveness  (tanggap)  
Berkenaan dengan kesediaan atau kemauan pegawai dalam memberikan 
pelayanan yang cepat dan tepat kepada konsumen. Kecepatan dan 
ketepatan pelayanan berkenaan dengan profesionalitas. Dalam arti seorang 
pegawai yang profesional dirinya akan dapat memberikan pelayanan secara 
tepat dan cepat. Profesionalitas ini yang ditunjukkan melalui 
kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.  

4. Assurance (dapat dipertanggung jawabkan)  
Berkenaan dengan pengetahuan atau wawasan, kesopanan, santun, 
kepercayaan diri dari pemberi pelayanan, serta respek terhadap konsumen. 
Apabila pemberi pelayanan menunjukkan sikap respek, sopan santun dan 
kelemahlembutan maka akan meningkatkan persepsi positif dan nilai bagi 
konsumen terhadap lembaga penyedia jasa. 

5. Empathy (Empati)  
Berkenaan dengan kemauan pegawai untuk peduli dan memberi perhatian 
secara individu kepada konsumen. Kemauan ini yang ditunjukkan melalui 
hubungan, komunikasi, memahami dan perhatian terhadap kebutuhan serta 
keluhan konsumen. 18 

 
Dari teori yang dikemukakan oleh Zeithaml, et.al, menyatakan sebuah 

pelayanan dapat diukur dan dikatakan optimal apabila menerapkan kelima 

dimensi tersebut dengan baik, dengan begitu pelayanan yang diberikan dapat 

memberikan yang terbaik bagi pelanggan (bermutu). Dalam hal ini, teori tersebut 

juga dapat digunakan untuk mengukur mutu pelayanan akademik terhadap  

mahasiswa. UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat berprosesnya mahasiswa 

dalam mengembangkan keilmuan dan potensinya tentu seyogyanya perlu 

melakukan evaluasi terhadap pelayanan-pelayanan yang sangat berpengaruh pada 

eksistensi kelembagaan UIN Raden Intan itu sendiri termasuk pengamalan tri 

darma perguruan tinggi.  

                                                             
18 Fandy Tjiptono , Prinsip-Prinsip Total Quality Service, (Yogyakarta: Andi, 2005), h.14 



 

Adapun pelayanan akademik di UIN Raden Intan Lampung berpusat 

menjadi satu di bawah naungan rektorat, namun untuk memudahkan dan 

mempercepat pelayanan maka akademik terbagi ke dalam fakultas masing-

masing yakni fakultas tarbiyah dan keguruan, fakultas syariah, fakultas ekonomi 

dan bisnis islam, fakultas dakwah dan fakultas ushuluddin. Adapun di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan mempunyai perpanjangan tangan akademik yakni 

akademik per jurusan/ program studi. Dalam penelitian kali ini peneliti berfokus 

pada akademik fakultas tabiyah dan keguruan.19 

Berdasarkan hasil wawancara saat pra survey dengan staf sub bagian 

akademik Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan menyatakan bahwa : 

Tugas dari sub bagian akademik dalam hal pelayanan itu mencakup 
pengelolaan SIAKAD, penyusunan KRS, proses input nilai, dll semua itu sudah 
ada panduannya sesuai dengan rancangan tugas, selain pelaksanaan kami juga 
melakukan evaluasi, didalam evaluasi inilah kita memproses kendala-kendala 
yang terjadi, biasanya kendala yang sering terjadi itu ada pada jaringan yang eror 
atau gangguan. Jangankan mahasiswa kamipun sering terganggu karna yang 
namanya sistem jaringan terkadang sering gangguan diluar dugaan kita. Namun 
sampai saat ini akademik selalu ada pembenahan. selalu memperbarui sistem 
untuk meningkatkan pelayanan akademik dan selalu berupaya memberikan yang 
terbaik.20 

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan sub bagian akademik sudah 

berusaha memberikan pelayanan semaksimal mungkin, sub bagian akademik 

berupaya untuk melakukan evalusi terhadap kendala yang dihadapi pada proses 
                                                             

19 Observasi, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Raden Intan Lampung.5 Juni 2016. 

20 A. Rifa’i (staf sub bagian akademik jurusan MPI), Wawancara dengan peneliti, Gedung 
Dekan FTK, Bandar Lampung, 30 Desember 2016. 



 

pelayanan. Selain itu, pelayanan yang diberikan berlandaskan dari rencana tugas 

atau sudah ada uraian tugas, jadi pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan 

kebutuhan dan sebagaimana mestinya. 

Untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaan dari pelayanan akademik, 

peneliti juga mewawancarai salah satu mahasiswa Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  saat melakukan pra survey, 

yang mengatakan:  

“Petugas akademik selalu baik kalau melayani dan menangani keluhan 
mahasiswa, mereka sudah paham dengan pekerjaannya, jadi kami hanya 
menjelaskan sedikit mereka sudah paham. Tetapi kadang-kadang sulit ditemui 
tidak ada diruangan, dan SIAKAD kadang-kadang susah dibuka karna gangguan. 
Selain itu, walaupun pelayananya baik tetapi jumlah petugasnya masih tidak 
sebanding untuk melayani mahasiswa yang banyak.”21  

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan mahasiswa sebagai 

penerima pelayanan akademik (konsumen) sudah merasa  puas dengan pelayanan 

yang baik, tetapi masih ada kekurangan yang mengganjal bagi mahasiswa terkait 

dimensi Responsiveness (daya tanggap) yang dinyatakan jarang berada diruangan 

saat mahasiswa membutuhkannya, dan dimensi Tangibles dikarenakan sistem 

SIAKAD yang terkadang sering gangguan. Kemungkinan besar masih ada lagi 

kekurangan-kekurangan yang belum diketahui untuk  dievaluasi. 

Mahasiswa akan merasa senang dan bahagia apabila harapan mereka 

terpenuhi, pun sama halnya juga dengan mahasiswa Jurusan Manajemen 

                                                             
21Selma Pariani (Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan), Wawancara dengan peneliti, 

Bandar Lampung, 27 November 2016. 



 

Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan terhadap pelayanan akademik 

yang selama ini telah diberikan. Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana 

telah ditetepkan dalam Keputusan Menteri PAN Momor: 

63/KEP/M.PAN/7/2003, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar  

pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM), adalah sebagi berikut:  

1. Prosedur pelayanan. 
2. Persyaratan pelayanan. 
3. Kejelasan petugas pelayanan. 
4. Kedisiplinan petugas pelayanan. 
5. Tanggung jawab petugas pelayanan. 
6. Kemampuan petugas pelayanan. 
7. Kecepatan pelayanan. 
8. Keadilan mendapat pelayanan. 
9. Kesopanan dan keramahan. 
10. Kewajaran biaya pelayanan. 
11. Kepastian biaya pelayanan. 
12. Kepastian jadwal pelayanan. 
13. Kenyamanan lingkungan 
14. Keamanan pelayanan 22 

Dari uraian di atas yang memperlihatkan teori kepuasan pelanggan/ 

konsumen, perlu peneliti jelaskan maksud dari indeks kepuasan masyarakat pada 

dasarnya dapat pula digunakan dalam mengukur indeks kepuasan mahasiswa, 

mengingat mahasiswa itu sendiri sebagai masyarakat dan menjadi 

konsumen/pelanggan. Jadi, amatlah jelas bahwa mahasiswa pun memiliki rasa 

puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh akademik. Di samping itu, peneliti 

                                                             
22 Keputusan Menteri PAN Momor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dikutip oleh Hery Susanto, “Pengaruh Pelayanan Akademik 
Terhadap Kepuasan Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Pada Unit Program 
Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Mataram”, Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh, volume 15 nomor 
2 (September 2014), h. 90. 



 

menggunakan teori tersebut dengan mengambil beberapa(sebagian) indikator 

kepuasan yang peneliti sesuaikan dengan indikator pelayanan akademik dan 

mutu pelayanan, adapun indicator yang peneliti gunakan diantaranya yaitu: 1) 

prosedur palayanan, 2) tanggung jawab petugas pelayanan, 3) kemampuan 

petugas pelayanan, 4) kecepatan petugas pelayanan, 5) keadilan petugas 

pelayanan, 6) kesopanan petugas pelayanan, 7) kenyamanan lingkungan. 

Kepuasan mahasiswa pada pelaynan akademik dapat dilihat dari 7 unsur minimal 

yang melekat dan dirasakan oleh mahasiswa. 

Teori yang digunakan peneliti bersumber pada teori bisnis /umum dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek dalam pendidikan peneliti mencoba untuk 

menerapkan teori tersebut dalam menilai kepuasan mahasiswa terhadap mutu 

pelayanan akademik. Salah satu tugas dari manajemen pendidikan adalah 

menjaga mutu/kualitas  pendidikan baik dari segi tenaga pendidik, sarana 

prasarana, proses, SKL, dll. Untuk itu, kepuasan mahasiswa menjadi salah satu 

unsur dalam pengukuran mutu pendidikan dalam rangka pelaksanaan fungsi dari 

manajemen pendidikan. 

Dari teori di atas, peneliti mencoba untuk membuat pertanyaan yang akan 

digunakan guna memperoleh data  pada saat pra survey kepada beberapa 

mahasiswa sebagai sampel yang mewakili mahasiswa Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait keadaan pelayanan akademik 



 

saat ini, Quesioner tersebut diberikan kepada 8 mahasiswa jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung 

yang terdiri dari 2 mahasiswa semester II, 2 mahasiswa semester IV, 2 

mahasiswa semester VI, dan 2 orang mahasiswa semester VIII, dalam proses 

penentuan sampel ditentukan secara random, adapun hasil rekapituasi kepuasan 

mahasiswa yang telah diberikan  sebagai berikut:  

 
Tabel 1 

Hasil Penilaian Kepuasan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam 
Terhadap Pelayanan Akademik 

 

No 
Indikator 

kepuasan 
Pertanyaan 

Jumlah nilai jawaban Jumlah 

skor 
SB B CB TB STB 

1 
Prosedur 

pelayanan 

Bagaimana penilaian anda 

terhadap prosedur pelayanan 

akademik? 

1 2 3 2 0 26 

2 
Tanggung 

jawab 

Bagaimana penilaian anda 

terhadap sikap tanggung 

jawab petugas pelayanan 

akademik? 

2 0 5 1 0 27 

3 
Kemampuan 

petugas 

Bagaimana penilaian anda 

terhadap kemampuan petugas 
3 2 2 1 0 31 



 

pelayanan akademik dalam proses 

melayani mahasiswa? 

4 
Kecepatan 

pelayanan 

Bagaimana penilaian anda 

terhadap kecepatan proses 

pelayanan oleh petugas 

akademik? 

1 4 2 1 0 29 

5 

Keadilan 

mendapat 

pelayanan 

Bagaimana penilaian anda 

terhadap  keadilan yang 

dilakukan oleh petugas 

pelayanan akademik? 

2 2 1 3 0 27 

6 

Kesopanan 

dan 

keramahan 

petugas 

Bagaimana penilaian anda 

terhadap kesopanan dan 

keramahan petugas 

akademik? 

2 1 4 1 0 28 

7 
Kenyamanan 

lingkungan 

Bagaimana penilaian anda 

terhadap kenyamanan di 

lingkungan sekitar pelayanan 

akademik? 

1 2 2 3 0 25 

Jumlah 193 



 

Sumber: Angket Pra Penelitian  kepuasan mahasiswa jurusan MPI terhadap mutu pelayanan 
akademik 

Keterangan: 

Sangat Baik Diberi skor 5 

Baik Diberi skor 4 

Cukup baik Diberi skor 3 

Tidak baik Diberi skor 2 

Sangat tidak baik Diberi skor 1 

Y = Skor tertinggi likert x jumlah responden (Y=280) 

RUMUS INDEX %   =  Total Skor / Y x 100 

= 193/ 280 x 100 

= 68,92 % 

  



 

Tabel 2 
Kategori Kepuasan Mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam  

terhadap Mutu Pelayanan Akademik 
 

No Kategori Rentang 

1 Puas  50 % - 100 % 

3 Tidak puas 0 % - 49,99 % 

 

Dari perhitungan tersebut diperoleh persentasi skor nilai 68,92 % dan 

masuk kategori puas, dapat dikatakan  pelayanan akademik di Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung tampak telah melakukan tugasnya 

dengan baik dan mahasiswa sudah merasakan puas terhadap pelayanan 

akademik. Namun secara keseluruhan belum optimal, Terlihat jelas terdapat 

indikator yang mendapat nilai kecil pada aspek keadilan dan kepastian jadwal 

pelayanan.walaupun nilai yang diperoleh tergolong kategori puas namun nilai 

tersebut tidak jauh dari rentan batas tidak puas, hal ini yang mendasari adanya 

penelitian ini untuk mencari tau dan memberikan solusi agar mutu pelayanan 

dapat ditingkatkan lebih baik dan indeks kepuasan mahasiswa pun turut 

meningkat.  

Pelayanan akademik dapat dikatakan salah satu unsur pendidikan pada 

aspek pengelolaan yang menjadi sumber mendapatkan ilmu bagi mahasiswa, 

untuk itu dalam melaksanakan tugasnya diharapkan akademik bukan  hanya 

memberikan pelayanan monoton, tetapi “…pelayanan yang disajikan itu harus 



 

diprioritaskan pada kepuasan mahasiswa…”,23 yang itu semua “…dapat 

ditumbuhkan malalui budaya kerja. Budaya kerja itu sendiri berarti cara pandang 

atau cara seseorang memberikan makna terhadap kerja…”24.  

Berangkat dari persoalan tersebut peneliti berupaya untuk mengangkat 

topik penelitian terkait dengan kepuasan mahasiswa sebagai penerima atau 

pelanggan dari pelayanan yang diberikan oleh Akademik Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

 
D. Rumusan Masalah 

Pada proses penelitian tentunya harus mengetahui rumusan masalah agar 

dapat mengetahui ada yang akan dicari dalam penelitian. Rumusan masalah 

berbeda dengan masalah. “Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara 

yang yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu 

merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui 

pengumpulan data”.25 Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan 

rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan 

pada masalah. 

                                                             
23 Muhammad Joko Trino, “Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Administrasi 

Akademik Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo”, (Skripsi Program Ilmu Kependidikan Islam IAIN 
Walisongo, Semarang, 2012), h.6 

24 Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), 
h.346 

25 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 
h. 55  



 

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa masalah adalah adanya 

kesenjangan antara apa yang ada dalam kenyataan. Oleh sebab itu, masalah perlu 

dipecahkan dan dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

peneliti rumuskan adalah “Bagaimanakah Mutu Pelayanan Akademik dalam 

memenuhi Kepuasan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung?” 

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

 Adapun penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan 

Akademik  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi  Wakil Dekan Bidang Akademik diharapkan penelitian ini mampu 

menjadi masukan yang membangun dalam rangka meningkatkan dan 

mengevaluasi pelayanan akademik. 

b. Bagi sub bagian akademik diharapkan hasil penelitian ini mampu 

memberikan kontribusi pemikiran positif dalam rangka meningkatkan 

kinerja untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan sebaik 

mungkin. 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Mutu Pelayanan Akademik  

1. Pengertian Mutu/kualitas 

Kata “mutu” senada dengan kata “kualitas” yang memiliki banyak 

definisi dan makna. Setiap orang memiliki pengertian tersendiri secara 

berlainan. Beberapa contoh definisi antara lain: “kesesuaian dengan 

persyaratan/tuntutan, bebas dari kerusakan/cacat, kecocokan dalam 

pemakaian, Perbaikan/penyempurnaan berkelanjutan, melakukan segala 

sesuatu secara benar semenjak awal”.26 

Upaya mendefinisikan kualitas dalam organisasi jasa tertentu bukanlah 

sesuatu yang mudah dilakukan. Meski demikian, dari berbagai literatur 

dijumpai beberapa definisi kualitas yang banyak dikutip dan diadaptasi. 

Definisi umum tersebut dikemukakan oleh empat guru kualitas:  

a. Josep M. Juran 
Menurut juran kualitas adalah kecocokan penggunaan untuk memenuhi 
kebutuhan dan kepuasan pelanggan.  

b. Crosby 
Menyatakan, bahwa kualitas yaitu sesuai dengan yang diisyaratkan atau 
distandarkan. 

c. Deming 
Menyatakan bahwa kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. 
 
 
 

                                                             
26 Fandy Ciptono, Prinsip-Prinsip Total Quality Service, (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 2 



 

d. Faigenbaum 

Menyatakan bahwa kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya.27 

 

Dari pengertian di atas, yang dimaksud dengan kualitas/mutu adalah 

sesuatu yang menunjukkan nilai kesesuaian dengan kebutuhan dan memiliki 

standar tertentu. Oleh karena itu, mutu memiliki standar tertentu dalam 

menentukan keadaan barang/jasa yang akan diberikan kepada pelanggan.  

 

2. Pengertian Mutu Pelayanan Akademik 

Banyak pakar yang memberikan pendapat mengenai definisi dari 

pelayanan, dalam kamus besar bahasa indonesia “pelayanan adalah 

menyediakan segala yang dibutuhkan orang lain.”28 Menurut Philip Kotler dan 

Gary Armstrong yang dikutip Mim Academy mendefinisikan pelayanan 

sebagai “aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu kelompok ke 

kelompok lainnya berupa sesuatu yang bersifat intangible”.29 Kemudian 

menurut Hermawan Kartajaya “pelayanan adalah paradigma perusahaan untuk 

menciptakan sebuah value abadi bagi pelanggan melalui produk barang dan 

jasa”.30  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau 

                                                             
27 M.N. Nasution, Manajemen Mutu Terpadu, (Bogor: Ghalia Indonesia, Edisi Kedua, 2005), 

h.2-3. 
28 Kamus Besar Bahasa Indonesia. kamus digital, (offline). 
29 Knowledge Management and Development MIM Academy, Service Operation, (Jakarta: 

Esensi, 2009), h7 
30 Ibid, h.7 



 

memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui penawaran jasa (intangible) 

atau produk oleh penyedia pelayanan. Pada penelitian ini pelayanan yang 

dimaksud adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh akademik jurusan 

manajemen pendidikan islam kepada mahasiswa.  

Pengertian Mutu pelayanan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh 

perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas pelayanan yang 

mereka terima. Menurut Chang Zeph Yun, et. al  “Kualitas pelayanan 

merupakan penghubung terakhir dalam rantai aktivitas bagi sistem total 

quality management. Kualitas pelayanan juga merupakan sebuah unsur 

penting dari total quality untuk mempengaruhi keputusan.”31 Mutu pelayanan 

dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para pelanggan atas 

pelayanan yang benar-benar mereka terima. Mutu Pelayanan atau Service 

Quality adalah suatu metode mengukur pelayanan mutu, artinya apakah 

pelayanan yang dilaksanakan di sebuah organisasi tersebut memberikan 

kepuasan pada pemakai. Pelayanan mutu disini dievaluasi apakah 

memberikan kepuasan para pengguna. Pelaksanaan pelayanan mutu sangat 

penting dalam era persaingan ini. Kajian mengenai karakteristik jasa pada 

lembaga pendidikan tinggi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

yakni:  

                                                             
31 Chang Zeph Yun, et. al., Kualitas Global Manajemen Kualitas Total (TQM) di Singapura 

Airlines (SIA), (Jakarta: Pustaka Delapratasa, 1998), h. 153 dikutip oleh Muhammad Joko Trino, 
“Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Administrasi Akademik Fakultas Tarbiyah UIN 
Walisongo”, (Skripsi Program Ilmu Kependidikan Islam UIN Walisongo, Semarang, 2012), h.6 



 

a. Perguruan tinggi termasuk ke dalam kelompok jasa murni (pure 
service), di mana pemberian jasa yang dilakukan didukung alat kerja 
atau sarana pendukung semata, seperti ruangan kelas, kursi, meja, dan 
buku-buku. 

b. Jasa yang diberikan membutuhkan kehadiran pengguna jasa 
(mahasiswa), jadi di sini pelanggan yang mendatangi lembaga 
pendidikan tersebut untuk mendapatkan jasa yang diinginkan (meskipun 
dalam perkembangannya ada yang menawarkan program jarak, 
universitas terbuka, dan kuliah jarak jauh). 

c. Penerimaan jasa adalah orang, jadi merupakan pemberian jasa yang 
berbasis orang. Sehingga berdasarkan hubungan dengan pengguna jasa 
(pelanggan / mahasiswa) adalah high contact system yaitu hubungan 
pemberi jasa dengan pelanggan tinggi. Pelanggan dan penyedia jasa 
terus berinteraksi selama proses pemberian jasa berlangsung. Untuk 
menerima jasa, pelanggan harus menjadi bagian dari sistem jasa 
tersebut. 

d. Hubungan dengan pelanggan adalah berdasarkan member relationship, 
di mana pelanggan telah menjadi anggota lembaga pendidikan tersebut, 
sistem pemberian jasanya secara terus menerus dan teratur sesuai 
kurikulum yang telah ditetapkan. 32 

 
Dari uraian di atas dapat dikatakan baik tidaknya kualitas jasa 

tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi 

harapan/kepentingan pelanggannya secara konsisten. Kemudian, pengertian 

pelayanan akademik dalam kurikulum pembelajaran menurut Rosita et al., 

adalah “upaya sistematis pendidikan untuk memfasilitasi peserta didik 

menguasai isi kurikulum melalui proses pembelajaran sehingga mereka 

mampu mencapai kompetensi standar yang diterapkan”33. Kualitas pelayanan 

akademik merupakan perbandingan antara pelayanan akademik yang 
                                                             

32 Imam Gunawan, “Kualitas Pelayanan Pendidikan”, Tersedia di: 
http://masimamgun.blogspot.co.id/2012/11/kualitas-pelayanan-pendidikan.html, Diakses pada tanggal 
29 Desember 217, pukul 12.35 WIB. 

33 Rosita et. al, dikutip oleh Hery Susanto, “Pengaruh Pelayanan Akademik Terhadap 
Kepuasan Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Pada Unit Program Belajar Jarak 
Jauh (UPBJJ) Mataram”, Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh, volume 15 nomor 2 (September 
2014), h.91 



 

dirasakan pelanggan atau stakeholders dengan kualitas pelayanan akademik 

yang diharapkan pelanggan atau stakeholders.34 Apabila kualitas layanan 

akademik yang dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang 

diharapkan maka pelayanan dikatakan berkualitas. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pengertian mutu 

pelayanan akademik adalah proses pemenuhan kebutuhan mahasiswa dalam 

pelayanan akademik dengan apa yang diharapkan dan apa yang diteima. 

Untuk itu, mutu pelayanan akademik harus terus meningkatkan kualitas 

pelayanan agar dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa. 

 
3. Bentuk-Bentuk Pelayanan 

Pelayanan umum yang kita terima saat melakukan transaksi atau 

meminta suatu kebutuhan  memiliki banyak bentuk. Menurut A.S. Moenir 

terdapat tiga bentuk pelayanan, yaitu pelayanan dengan lisan, pelayanan 

melalui tulisan, dan pelayanan dengan perbuatan. Dari ketiga pelayanan 

tersebut tidak selamanya berdiri sendiri secara murni, melainkan sering 

berkombinasi.  

a. Pelayanan Dengan Lisan  
Pelayanan dengan lisan dilakukan dengan petugas-petugas dibidang 
hubungan masyarakat, bidang pelayanan informasi dan bidang-bidang 
lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada 
siapapun yang memerlukan. 

                                                             
34 Pakpahan, dikutip Hery Susanto, “Pengaruh Pelayanan Akademik Terhadap Kepuasan 

Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Pada Unit Program Belajar Jarak Jauh 
(UPBJJ) Mataram”, Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh, volume 15 nomor 2 (September 
2014),h.91. 



 

b. Pelayanan Melalui Tulisan  
Pelayanan melalui tulisan ini merupakan bentuk pelayanan yang paling 
menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi 
juga dari segi peranannya, apabila kalau diingat bahwa sistem pelayanan 
pada abad reformasi ini mengemukakan sistem pelayanan yang serba 
canggih dalam bentuk tulisan. Pada dasarnya pelayanan melalui tulisan 
sangat efesien terutama bagi pelayanan jarak jauh karena faktor biaya. 
Agar pelayanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang 
dilayani, satu hal yang harus diperhatikan ialah faktor kecepatan, baik 
dalam pengolahan masalah maupun dalam proses penyelesaian 
(pengetikan, penandatanganan dan pengiriman kepada yang 
bersangkutan). 

c. Pelayanan Yang Berbentuk Perbuatan 
Pelayanan yang berbentuk perbuatan 70-80 % dilakukan oleh petugas-
petugas tingkat menengah dan bawah.karena itu faktor keahlian dan 
keterampilan petugas tersebut sangat menentukan terhadap hasil 
perbuatan dan hasil pekerjaan. 35 
 
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pelayanan memiliki banyak 

bentuk. Dalam proses pelayanan yang akan diberikan tentunya bentuk 

pelayanan yang akan diberikan menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan 

dari pelanggan baik itu melalui lisan, tulisan ataupun perbuatan. 

4. Prinsip Kualitas Pelayanan Jasa 

Kualitas jasa merupakan suatu pembahasan yang sangat kompleks 

karena “penilaian kualitas jasa berbeda dengan penilaiian terhadap kualitas 

produk, terutama karena sifatnya yang tidak nyata(intangible) dan produksi 

serta konsumsi berjalan secara simultan.”36 Prinsip Pelayanan Publik Menurut 

                                                             
35  A. S Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, (Jakarta:Bumi Aksara, Cetakan 

Keenam, 2002), h.191-192 
36 Farida Jasfar, Manajemen Jasa: Pendekatan Terpadu, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 

h.166. 



 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 

adalah sebagai berikut :  

a. Kesederhanaan, prosedur tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 
mudah dilaksanakan.  

b. Kejelasan, mencakup persyaratan teknis dan administratif, unit 
kerja/pejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam memberikan 
pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan 
pelayanan publik, serta rincian biaya pelayanan publik tata cara 
pembayaran. 

c. Kepastian waktu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

d. Akurasi produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 
e. Keamanan proses dan produk pelayanan, rasa aman dengan kepastian 

hukum. 
f. Tanggungjawab pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat 

yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 
penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam 
pelaksanaan pelayanan publik.  

g. Kelengkapan sarana dan prasarana, peralatan kerja dan pendukung 
lainnya yang termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan 
informatika. 

h. Kemudahan akses tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan 
teknologi dan informatika.  

i. Kedislipinan, kesopanan, dan keramahan, tempat atau lokasi serta sarana 
pelayanan disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan 
pelayanan ikhlas.  

j. Kenyamanan lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 
ruang tunggu yang bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan. 37 
 
Sedangkan untuk meningkatkan kualitas jasa dalam menciptakan gaya 

kepemimpinan dan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan jasa menurut 

Wolkins dalam Fandy Tjiptono mengatakan ada enam prinsip pokok dalam 
                                                             

37 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003, dikutip oleh 
Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, 
Penerapan Citizen’s Charter Dan Standar Pelayanan Minimal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 
ke IX, 2012), h.31-23. 



 

penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan, adapun enam prinsip 

pokok tersebut meliputi:  

a. Kepemimpinan 
Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen 
dari manajemn puncak. Manajemen puncak harus memimpin 
perusahaan untuk meningkatkan kinerja kualitasnya. 

b. Pendidikan  
Semua personil perusahaan dari manajemen puncak sampai karyawan 
operasional harus memperoleh pendidikan mengenai kualitas. 

c. Perencanaan 
Proses perencanaan strategik harus mencakup pengukuran dan kualitas 
yang dipergunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai 
visinya. 

d. Review 
Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi 
manajemen untuk mengubah perilaku operasional. 

e. Komunikasi  
Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses 
komunikasi dalam perusahaan. 

f. Penghargaan dan pengakuan (total human reward) 
Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang penting dalam 
implementasi strategi kualitas. 38 
 
Dari penjelasan di atas, peneliti lebih cenderung memilih prinsip 

menurut keputusan menteri pemberdayaan aparatur negara, karna prinsip yang 

digunakan walau lebih banyak tetapi mencakup segala aspek pelayanan dan 

fokus pada mutu pelayanan yang akan diberikan. Prinsip yang digunakan 

selalu menghubungkan interaksi langsung kepada pelanggan, disamping itu 

prinsip yang digunakan lebih menekankan pada kepuasan pelanggan dengan 

memperhatikan sarana dan prasarana,  kepastian waktu, dll.  

 
                                                             

38 Fandy Tjiptono, Pemasaran  Jasa: Prinsip, Penerapan, Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 
2014), h.75-76 



 

5. Fungsi Pelayanan Akademik 

Pelayanan akademik banyak memiliki fungsi, dengan kedudukan sebagai 

pusat administrasi perkuliahan akademik mempunyai peran baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap jalannya proses perkuliahan. Adapun tugas dari 

pelayanan akademik secara umum yaitu sebagai berikut:  

1. Merancang bahan dan rencana kegiatan dan pelayanan administrasi 
akademik kemahasiswaan dan alumni. 

2. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi akademik dan 
kemahasiswaan dan alumni. 

3. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan pelayanan administrasi 
akademik kemahasiswaan dan alumni. 

4. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.39 

 

Adapun uraian tugas di atas dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Memberikan layanan heregistrasi mahasiswa baru dan lama. 
2. Memberikan layanan/pendampingan penyusunan KRS dan KHS. 
3. Menyiapkan, menghimpun, mendistribusikan, merekapitulasi daftar hadir 

dosen dan mahasiswa yang aktif dan tidak aktif. 
4. Menghimpun dan mengelola nilai mahasiswa. 
5. Memfasilitasi pelaksanaan ujian mahasiswa. 
6. Memfasilitasi pengajuan beasiswa mahasiswa. 
7. Mengarsipkan dokumen akademik kemahasiswaan dan alumni. 
8. Melakukan pengelolaan, pelayanan perpustakaan dan laboraturium. 
9. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.40 

Dari penjabaran fungsi akademik di atas, terlihat jelas bahwa dalam 

proses perkuliahan posisi akademik sangatlah penting. Jadi patutlah dievaluasi 

secara berkesinambungan pelayanan yang diberikan agar nantinya dapat 
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Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 2016. 
40 Ibid,2016.  



 

memberikan kenyamanan kepada mahasiswa dan tentunya dapat 

meningkatkan kepuasan mahasiswa sebagai konsumen. 

6. Dimensi Mutu Pelayanan 

Setiap penyelenggara pelayanan sudah semestinya memiliki stadar 

pelayanan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. 

Pelayanan yang didasarkan pada hubungan dengan kepuasan pelanggan 

merupakan kunci mempertahankan pelanggan dan mencakup pemberian 

keuntungan finansial serta sosial di samping ikatan struktural dengan 

pelanggan. Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman dalam Fandy Tjiptono 

terdapat lima dimensi kualitas pelayanan jasa yang dapat digunkan sebagai 

indikator pelayanan yang biasa disebut SERVQUAL, yaitu:  

a. Berwujud (Tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, 
dan sarana komunikasi.  

b. Keandalan (Reliability), Dalam hal ini mencakup kemampuan untuk 
meberikan pelayanan secara akurat, segera dan memuaskan. 

c. Daya tanggap (Responsiviness), yaitu keinginan para staf untuk 
membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.  

d. Jaminan (Assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, 
dan sifat dapat dipercayayang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, dan 
resiko atau keragu-raguan. 

e. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi 
yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan.41  

 
Sedangkan dimensi kualitas yang dikembangkan Garvin dalam Fandy 

Tjiptono yang dapat digunakan sebagai kerangka perencanaan strategis dan 

                                                             
41 Fandy Ciptono, 2005,  Op Cit, h.14 



 

analisis yang berguna sebagai indikator pelayanan,  42 dimensi-dimensi tersebut 

adalah:  

a. Kinerja (performnce), karakteristik operasi pokok dari produk inti, 
misalnya kecepatan, konsumsi bahan bakar, kemudahan dan 
kenyamanan dalam mengemudi, dan sebagainya. 

b. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan, yaitu karakteristik sekunder atau 
pelengkap. Misalnya AC, sound system, power steering, dan sebaginya. 

c. Kehandalan (reability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 
kerusakan atau gagal dipakai, misalnya mobil tidak sering 
ngadat/mscet/rusak. 

d. Kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik desain 
dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetepkan 
sebelumnya. 

e. Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama suatu produk 
dapat terus digunakan. 

f. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah 
direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan. 

g. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalnya bentuk 
fisik mobil yang menarik, warna, dan lainnya. 

h. Kualitas yang dipersepsikan, yaitu citra dan reputasi produk serta 
tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 43 
 
Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dimensi pelayanan 

dipengaruhi oleh banyak hal, untuk itu dalam penelitian ini peneliti memilih 

teori dari Zeithaml, Berry dan Parasuraman. Karna, dimensi yang digunakan 

lebih ringkas dan padat dibandingkan dengan teori yang dikembangkan oleh 

Garvin. Dimensi SERVQUAL juga mudah diterapkan pada pelayanan 

pendidikan. Contohnya apabila dimensi tangibles jika diterapkan pada 

pelayanan akademik maka mencakup hal yang berhubungan dengan fasilitas 

ruang tunggu, perlangkapan, teknologi, dll. Kemudian dimensi reliability 
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berhubungan dengan kebijakan pimpinan, kompetensi staf dan pelayanan 

karyawan dalam memberikan pelayanan yang bermutu, konsisten, dan sesuai 

kebutuhan mahasiswa. Kemudian daya tanggap, lebih luasnya yakni kesedian 

personil untuk mendengarkan dan mengatasi keluhan mahasiswa yang 

berhubungan dengan masalah perkuliahan. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

pelayanan yang baik dan optimal adalah pelayanan yang selalu memenuhi 

indikator mutu pelayanan dengan harapan mampu memberikan konstribusi 

yang baik dan memuaskan pelanggan. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teori SERVQUAL untuk meneliti sejauh mana 

pelayanan yang diberikan. 

 

B. Kepuasan Pelanggan (Mahasiswa)44 

1. Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Salah satu variabel dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kepuasan pelanggan, pelanggan disini sebagai konsumen yang menerima jasa 

dari produsen. Pelanggan itu sendiri adalah mahasiswa. 

Kata kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa latin “satis” (artinya 
cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat). Secara 
sederhana kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau 
membuat sesuatu memadai. Konsep kepuasan pelanggan masih bersifat 
abstrak, meski demikian kepuasan pelanggan menjadi konsep sentral dalam 
teori dan praktik pemasaran, serta merupakan salah satu tujuan esensial bagi 
aktivitas bisnis.45  

                                                             
44 Disini peneliti menggunakan kata pelanggan kepada mahasiswa, karna mahasiswa itu 
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45 Fandy Tjiptono, 2014, Op Cit, h.352 



 

 

Kepuasan seorang pelanggan merupakan suatu tingkat perasaan 

pelanggan setelah pelanggan membandingkan kinerja / hasil yang 

dirasakannya sesuai dengan harapan yang diinginkannya. Jadi tingkat 

kepuasan pelanggan itu berbeda satu dengan lainnya. Tingkat kepuasan 

pelanggan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dan 

harapan yang diinginkannya. Jika kinerja yang dilakukannya di bawah 

harapan yang diinginkannya maka secara otomatis pelanggan merasa kecewa, 

dan bila kinerja dilakukan sesuai dengan harapan yang diinginkannya, maka 

pelanggan merasa puas, dan jika kinerja dilakukan melebihi harapan yang 

diinginkannya maka jelaslah pelanggan merasa sangat puas sekali. 

Untuk mendapatkan gambaran yang matang mengenai konsep kepuasan, 

berikut peneliti berikan beberapa definisi para ahli:  

a. Tjiptono dan Chandra mendefinisikan kepuasan sebagai upaya 
pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. 

b. Kotler mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang atau kecewa 
seseorang yang dialami setelah membandingkan antara persepsi kinerja 
atau hasil suatu produk dengan harapan harapannya. 

c. Biong menjelaskan kepuasan sebagai sebuah konsekuensi atau akibat 
atas pengalaman satu pihak terhadap kemampuan pihak lain untuk 
memenuhi norma-norma atau aturan-aturan dengan harapan-harapannya. 

d. Kepuasan didefinisikan Muhmin sebagai sebuah keadaan kasih sayang 
yang positif dihasilkan dari penilaian perusahaan terhadap seluruh aspek 
dari hubungan bekerjanya dengan perusahaan lain.  46 
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Pencapaian kepuasan dapat merupakan proses yang sederhana maupun 

kompleks. Dalam hal ini peranan setiap individu dalam service encounter 

sangatlah penting dan berpengaruh terhadap kepuasan yang dibentuk. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa kepuasan 

adalah kesesuaian harapan atau hal yang dirasakan oleh pelanggan dengan 

perlakuan yang diterimanya ketika meminta pelayanan dari suatu lembaga. Ini 

berarti kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kinerja pegawai dalam 

memberikan pelayanan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap eksistensi lembaga 

tersebut di mata pelanggannya. 

Keberhasilan suatu tim atau organisasi dapat dilihat dari bagaimana tim 

tersebut dinilai oleh orang lain. Orang lain disini adalah konsumen yang 

sebagai penerima pelayanan. Disamping itu untuk memberikan kepuasan 

kepada pelanggan tidaklah mudah harus ada kolaborasi dari masing-masing 

komponen. “Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan akan sangat 

bergantung pada manajemen komponen-komponen pendukung pelaksanaan 

kegiatan seperti kurikulum, peserta didik, pembiayaan, tenaga pelaksana, dan 

sarana prasarana”.47 Apabila kesemua komponen berjalan dengan baik, 

niscaya akan memberikan dampak kepuasan kepada pelanggan/konsumen. 

 

                                                             
47 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen 

Pendidikan, (Bandung, Alfabeta, Cetakan Ketujuh, 2014), h.203. 



 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan 

Tingkat kepuasan pelanggan sangatlah penting bagi kemajuan suatu 

instansi yang memberikan produk ataupun jasa, tentunya perlu diperhatikan 

lebih lanjut faktor-faktor yang mampu mempengaruhi pelanggan. “Faktor-

faktor yang menentukan harapan pelanggan meliputi kebutuhan pribadi, 

pengalaman masa lampau, rekomendasi dari mulut ke mulut, dan iklan”.48 

Kepuasan terhadap pelayanan dapat dilihat dari program kepuasan pelanggan, 

menurut Tjiptono ada tujuh elemen yang perlu diperhatikan sebagaimana 

berikut:  

a. Barang dan jasa berkualitas 
b. Relationship marketing 
c. Program promosi loyalitas 
d. Fokus pada pelanggan terbaik 
e. Sistem penanganan komplain 
f. Unconditional guarantees 
g. Program pay-for-performance49.  

 
Dari uraian di atas dapat dikatakan pentingnya membangun kenyamanan 

kepada pelanggan, itu semua dilakukan oleh seluruh elemen yang ada. 

menurut Farida Jasfar “hubungan perusahaan dengan para karyawan dan mitra 

bisnis memberikan kontribusi pada usaha untuk membangun hubungan 

dengan konsumen”.50 Dalam konteks kualitas produk (barang dan jasa) dan 

kepuasan, telah tercapai konsensus bahwa harapan pelanggan memiliki 
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peranan yang besar sebagai standar perbandingan dalam evaluasi kualitas 

maupun kepuasan. 

3. Pengukuran Kepuasan 

Kepuasan pelanggan merupakan fokus utama bagi penilaian produk 

maupun jasa suatu lembaga guna mengukur ketercapaian tujuannya. 

Meskipun belum ada konsesus mengenai cara mengukur kepuasan pelanggan 

sejumlah studi menunjukkan bahwa ada tiga aspek penting yang perlu ditelaah 

dalam rangka pengukuran kepuasan pelanggan yaitu: “kepuasan general 

(overall satisfaction), konfirmasi harapan (confirmation of expectations), 

yakni tingkat kesesuaian antara kinerja dengan ekspektasi, dan perbandingan 

dengan situasi ideal (comparison to ideal), yaitu kinerja produk dibandingkan 

dengan produk ideal menurut persepsi konsumen Fornell.”51  

Implementasi mengenai pengukuran kepuasan pelanggan memiliki 

aspek yang saling terkait yaitu apa yang diukur (obyek pengukuran), metode 

pengukuran, dan skala pengukuran. Kepuasan pelanggan merupakan ukuran 

yang relatif maka pengukurannya tidak boleh hanya bersifat one time, single-

shot studies melainkan harus secara reguler (longitudinal) agar dapat menilai 

perubahan yang terjadi pada setiap pelanggan. Hasil ini nantinya sebagai 

patok duga perusahaan dengan kinerja masa lalu dan kinerja para pesaingnya.  

Pengukuran kepuasan pelanggan menurut Kotler & Keller yang dikutip 

Fandy Tjiptono paling tidak ada empat metode, antara lain:   
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1. Sistem Keluhan dan Saran  
Setiap organisasi jasa yang berorientasi pada pelanggan wajib akan 
memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk 
menyampaikan saran, kritik, pendapat dan keluhan. Media yang 
digunakan misalnya dengan menyediakan kotak saran, kartu komentar, 
telepon bebas pulsa, website, facebook, twitter dan lainnya. Informasi 
dari para pelanggan ini akan memberikan masukan dan ide-ide bagi 
perusahaan sehingga akan bereaksi dengan tanggap dan cepat dalam 
menghadapi masalah-masalah yang timbul.  
Metode ini sayangnya terlalu berfokus pada identifikasi masalah dan 
juga pengumpulan saran-saran dari pelanggannya langsung. Saran dan 
ide para pelanggan tersebut jika tidak segera ditanggapi oleh perusahaan 
maka mungkin saja berakibat pada hilangnya pelanggan. Hal ini 
dikarenakan usaha pelanggan untuk memberikan saran tidak 
mendapatkan apresiasi dari perusahaan.  

2. Ghost / Mystery Shopping  
Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan 
adalah dengan mempekerjakan beberapa orang ghost shopers untuk 
berperan sebagai pelanggan potensial jasa perusahaan dan pesaing. 
Mereka diminta melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan 
kelemahan dari produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman 
mereka dalam mengobservasi perusahaan dan pesaing dalam 
memberikan pelayanan dan menangani keluhan pelanggan. 

3. Lost Customer Analysis  
Perusahaan akan menghubungi para pelanggannya atau setidaknya 
mencari tahu pelanggannya yang telah berhenti membeli produk atau 
yang telah pindah pemasok, agar dapat memahami penyebab mengapa 
pelanggan tersebut berpindah ke tempat lain. Dengan adanya 
peningkatan customer lost rate, di mana peningkatan customer lost rate 
menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuskan pelanggannya.  

4. Survei Kepuasan Pelanggan  
Sebagian besar riset kepuasan pelanggan dilakukan dengan 
menggunakan metode survei, baik survei melalui pos, telepon, e-mail, 
website, maupun wawancara langsung. Melalui survei perusahaan akan 
memperoleh tanggapan dan umpan balik langsung (feedback) dari 
pelanggan dan juga akan memberikan kesan positif terhadap para 
pelanggannya. 52  
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4. Indeks Kepuasan Pelanggan 

Setiap Pelanggan pasti memiliki penilaian tersendiri terhadap barang 

ataupun jasa yang telah ia rasakan/terima, oleh karena itu kepuasan pelanggan 

harus terus mengalami peningkatan yang signifikan. Kepuasan pelanggan pun 

harus terus diketahui untuk mengukur kualitas barang ataupun jasa yang telah 

diberikan. Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetepkan dalam 

Keputusan Menteri PAN Momor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, sebagai unsur 

minimal yang harus ada untuk dasar  pengukuran indeks kepuasan masyarakat 

(IKM), adalah sebagi berikut:  

15. Prosedur pelayanan. 
16. Persyaratan pelayanan. 
17. Kejelasan petugas pelayanan. 
18. Kedisiplinan petugas pelayanan. 
19. Tanggung jawab petugas pelayanan. 
20. Kemampuan petugas pelayanan. 
21. Kecepatan pelayanan. 
22. Keadilan mendapat pelayanan. 
23. Kesopanan dan keramahan. 
24. Kewajaran biaya pelayanan. 
25. Kepastian biaya pelayanan. 
26. Kepastian jadwal pelayanan. 
27. Kenyamanan lingkungan 
28. Keamanan pelayanan 53 

Sedangkan dalam mengukur kepuasan pelanggan dalam sebuah pelayanan 

indikator kepuasan pelanggan (mahasiswa) menurut pemikiran yang 

dikembangkan oleh Tjiptono ialah sebagai berikut:  
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a. Kesesuaian Harapan  
Merupakan tingkat kesesuaian antara kinerja produk yang diharapkan oleh 
konsumen dengan yang dirasakan oleh konsumen. 

b. Minat Berkunjung Kembali  
Merupakan kesediaan konsumen untuk berkunjung kembali atau melakukan 
pembelian ulang terhadap produk terkait. 

c. Kesediaan Merekomendasikan 
Merupakan kesediaan konsumen untuk merekomendasikan produk yang 
telah dirasakannya kepada teman atau keluarga. 54 

Dari uraian di atas dapat dikatakan sebuah kepuasan pelanggan dapat 

dilihat dari indikator tersebut. Oleh karena itu apabila mahasiswa sebagai 

konsumen memiliki kepuasan yang optimal maka dapat menguntungkan 

pelayanan akademik karna mampu memberikan citra baik kepada orang lain. 

Dalam hal ini, akademik jurusan pun perlu memperhatikan standar pelayanan 

agar mampu memberikan kepuasan kepada mahasiswa.. 

C. Mutu Pelayanan Akademik dalam memenuhi Kepuasan Mahasiswa 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, 

pendidikan juga bersifat memberikan pelayanan jasa berupa bimbingan dan 

pengajaran. Salah satu aspek penunjang dalam proses penddikan adalah adanya 

pelayanan akademik di perguruan tinggi. Pelayanan akademik memiliki fungsi 

dan peran yang tidak kalah penting, Pelayanan akademik banyak memiliki 

fungsi, dengan kedudukan sebagai pusat administrasi perkuliahan akademik 

mempunyai peran baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya 

proses perkuliahan. Adapun pelayanan yang diberikan oleh akademik dalam 
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melayani mahasiswa meliputi “Merancang bahan dan rencana kegiatan dan 

pelayanan administrasi akademik kemahasiswaan dan alumni. Melaksanakan 

kegiatan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan dan 

alumni.Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan pelayanan administrasi 

akademik kemahasiswaan dan alumni.Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh atasan.55 

Dari pelayanan yang diperuntukan kepada mahasiswa peneliti mencoba 

merinci dan memfokuskan penelitian ini yang didalamnya meliputi: Memberikan 

layanan heregistrasi mahasiswa baru dan lama, Memberikan 

layanan/pendampingan penyusunan KRS dan KHS, Menyiapkan, menghimpun, 

mendistribusikan, merekapitulasi daftar hadir dosen dan mahasiswa yang aktif 

dan tidak aktif,  Menghimpun dan mengelola nilai mahasiswa, Memfasilitasi 

pelaksanaan ujian mahasiswa.,  Memfasilitasi pengajuan beasiswa mahasiswa,  

Mengarsipkan dokumen akademik kemahasiswaan dan alumni, Melakukan 

pengelolaan, pelayanan perpustakaan dan laboraturium, Melakukan tugas-tugas 

lain yang diberikan oleh atasan. 

 
Dengan adanya pelayanan akademik yang bermanfaat untuk membantu 

penyelenggaraan pendidikan tentunya perlu diperhatikan secara 

berkesinambungan pelayanan yang telah diberikan kepada konsumen 

(mahasiswa). Berbicara mengenai mutu Pelayanan Akademik dalam memenuhi 
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kepuasan mahasiswa hal ini tidak terlepas dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab 

staf sub bagian akademik dalam memberikan pelayanan. Dalam memberikan jasa 

pelayanan yang baik tentunya akan memberikan dampak positif bagi citra UIN 

Raden Intan Lampung khususnya Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. 

Pelayanan adalah proses penyampaian jasa yang memiliki karakteristik 

tidak terlihat (itangibility) artinnya pelayanan merupakan suatu perbuatan, 

kinerja, atau usaha. Untuk itu agar pelayanan yang diberikan dapat memuaskan 

mahasiswa maka sub bagian akademik jurusan harus mampu menerapkan 

indikator-indikator yang mampu mempengaruhi mutu pelayanan. Seperti 

tangibles (bukti langsung/keadaan fisik), yang dimaksud keadaan fisik bukan 

proses pelayanannya tetapi hal-hal yang mampu menunjang pelaksanaan 

pelayanan. Contohnya keadaan fasilitas yang tersedia. Mahasiswa akan merasa 

nyaman apabila disediakannya ruang tunggu atau kursi tunggu ditunjang dengan 

kecepatan wifi dan keadaan ruangan yang bersih dan nyaman. Tidak sampai 

disitu, penampilan staf sub akademik yang  berpakaian rapih pun menjadi faktor 

berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. 

Indikator selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah reliability 

(reliabilitas), pada indikator ini mencakup sejauh mana pelayanan yang diberikan 

berjalan sebagaimana mestinya. Dengan memberikan pelayanan yang akurat dan 

segera tentunya akan dapan membuat mahasiswa merasa kebutuhannya selalu 

terpenuhi dengan segera, reliabilitas  pada dasarnya menuntut pelayanan yang 

profesional. Lalu, perlu diperhatikan juga responsivennes (daya tanggap), pada 



 

indikator ini ketanggapan dalam melayani selalu diharapkan mahasiswa. 

Mengingat setiap keluhan atau kebutuhan selalu ingin cepat dalam 

merealisasikannya. Pelayanan yang bertele-tele dan tidak mementingkan kualitas 

pelayanan tentunya akan berdampak pada penurunan rasa puas mahasiswa selaku 

konsumen. Selain itu yang tidak kalah penting adalah assurance (jaminan), 

jaminan disini mencakup pengetahuan staf sub bagian akademik dalam 

memberikan jasa pelayanan karna mahasiswa sebagai konsumen percaya staf sub 

bagian jurusan mampu melayani yang menjadi kebutuhannya. Selain itu 

assurance juga mencakup kemampuan dan kesopanan staf sub akademik. Jadi 

pada indikator ini staf sub akademik harus dapat memiliki sifat dapat dipercaya, 

yang artinya bebas dari resiko dan keragu-raguan. Indikator yang terakhir adalah 

empati, setiap orang memiliki empati,  dalam pelayanan tentunya sub bagian 

akademik harus mampu memberikan empati yang ditujukan kepada pelanggan. 

dengan melakukan komunikasi yang baik dan memberikan perhatian pribadi 

akan mampu memahami kebutuhan mahasiswa sehingga menumbuhkan rasa 

nyaman mahasiswa terhadap pelayanan sub bagian akademik.  

Mengingat pentingnya nilai sebuah pelayanan (service) maka, “nilai 

layanan yang tercipta harus selalu dikelola terus menerus , tidak hanya saat 

melakukan pendekatan dengan pelanggan dan saat transaksi , tetapi juga setelah 

terjadi transaksi”56. Dengan begitu akan terjalin ikatan emosional yang baik 

antara jajaran sub bagian akademik jurusan dengan mahasiswa yang dapat 
                                                             

56 Knowledge Management and Development MIM Academy, Op Cit, h.2 



 

memepermudah dalam proses pelaksanaan perkuliahan. pelayanan yang prima 

terbayar karena menciptakan konsumen yang loyal, yaitu konsumen yang senang 

(puas) karena mereka merasakan pengalaman pelayanan yang baik. Konsumen 

akan menggunakan pelayanan kembali dan akan mempromosikan pengalaman 

mereka kepada konsumen yang lainnya. untuk mengetahui baik tidaknya sebuah 

pelayanan dapat dilihat dalam Keputusan Menteri PAN Momor: 

63/KEP/M.PAN/7/2003, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar  

pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM), adalah sebagi berikut:  

1. Prosedur pelayanan. 
2. Persyaratan pelayanan. 
3. Kejelasan petugas pelayanan. 
4. Kedisiplinan petugas pelayanan. 
5. Tanggung jawab petugas pelayanan. 
6. Kemampuan petugas pelayanan. 
7. Kecepatan pelayanan. 
8. Keadilan mendapat pelayanan. 
9. Kesopanan dan keramahan. 
10. Kewajaran biaya pelayanan. 
11. Kepastian biaya pelayanan. 
12. Kepastian jadwal pelayanan. 
13. Kenyamanan lingkungan 
14. Keamanan pelayanan 57 

 
Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa dalam sebuah pelayanan harus 

memiliki prosedur pelayanan akademik yang jelas agar dapat memberikan 

kemudahan mahasiswa dalam proses pelayanan. Selain itu persyaratan pelayanan 

juga harus sesuai dengan kebutuhan dan pedoman yang berlaku, persyaratan juga 
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Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dikutip oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen 
Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter Dan Standar Pelayanan 
Minimal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan ke IX, 2012),h.226-227. 



 

harus diketahui oleh mahasiswa agar dapat mengetahui hal-hal yang perlu 

dipersiapkan. Dalam pelayanan akademik petugas yang memberikan pelayanan 

juga harus jelas, artinya petugas akademik adalah orang yang mengerti dan 

paham terhadap tugas dan fungsinya, selain itu petugas juga dapat mempengaruhi 

kepuasan mahasiswa dari kedisiplinan dan tanggung jawabnya serta kemampuan 

petugas dalam melaksanakan pelayanan yang baik dan cepat. 

Aspek lainnya yang juga berpengaruh dalam indeks kepuasan adalah 

keadilan, kesopanan dan keramahan dari petugas. Karna kesopanan dan 

keramahan mampu menumbuhkan ikatan emosional yang baik dan meningkatkan 

suasana kekeluargaan. Kamudian, kewajaran dan kepastian biaya perlu 

disesuaikan antara pengeluaran dan sesuatu yang diterima oleh mahasiswa, 

walaupun aspek biaya tidak terlalu nampak dan berpengaruh tetapi mampu 

memberikan sedikit penilaian dalam kepuasan mahasiswa. Selain itu, 

penjadwalan diharapkan mampu tepat waktu dan lingkungan disekitar pelayanan 

juga harus mendukung seperti keamanan dan kenyamanan, hal ini mencakup 

sarana dan prasarana pelayanan seperti ruang tunggu, sirkulasi udara,dll. 

Disamping itu, peneliti menggunakan teori tersebut dengan mengambil 

beberapa(sebagian) indikator kepuasan yang peneliti sesuaikan dengan indikator 

pelayanan akademik dan mutu pelayanan, diantaranya yaitu: 1) prosedur 

palayanan, 2) tanggung jawab petugas pelayanan, 3) kemampuan petugas 

pelayanan, 4) kecepatan petugas pelayanan, 5) keadilan petugas pelayanan, 6) 

kesopanan petugas pelayanan, 7) kenyamanan lingkungan. Kepuasan mahasiswa 



 

pada pelaynan akademik dapat dilihat dari 7 unsur minimal yang melekat dan 

dirasakan oleh mahasiswa. 

Berangkat dari uraian di atas, dapat dikatakan pelayanan akademik 

memberikan pengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. Produsen tidak pernah 

berharap konsumennya kecewa dengan pelayanan yang telah diberikan. Sub 

bagian akademik selaku produsen sudah tentu harus mengevaluasi kinerja 

pelayanan yang telah diberikan, jangan sampai pelayanan yang diberikan tidak 

memuaskan mahasiswa terlebih tidak memenuhi harapan dan kebutuhan 

mahasiswa. Perlu ditinjau secara berkesinambungan dan harus selalu 

meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan, agar mampu memberikan kesan 

terbaik kepada mahasiswa khususnya masyarakat luas. 

 

 

  



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan dalam 

pencapaian hasil yang diharapkan pada penelitian ini. Maka tidak terlepas dari 

metode yang akan digunakan. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi 

“metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan 

pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.”58 Menurut Abdurrahmat 

Fathoni metodologi penelitian “adalah ilmu yang akan digunakan dalam 

melakukan suatu penelitian.”59 Sedangkan menurut M Iqbal Hasan “metode 

penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan”.60  

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa metode penelitian (metode research) adalah ilmu yang membahas tentang 

cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Jadi metode merupakan 

suatu acuan, jalan atau cara yang dilakukan untuk mengadakan suatu penelitian. 

Namun sebelum peneliti memaparkan jenis-jenis metode penelitian yang akan di 

gunakan peneliti dalam penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan 

jenis dan sumber data yang akan dipakai dalam penelitian. 
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Telah dipahami bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau langkah 

yang harus ditempuh secara sistematis, terarah dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.  Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa aktif di Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

kualitatif,  menurut  sumanto penelitian kualitatif  “adalah metode 

yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam 

terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk 

penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan 

teknik analisis mendalam ( in-depth analysis ), yaitu mengkaji masalah 

secara kasus perkasus karena metodologi kulitatif yakin bahwa sifat 

suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.”61  

“penelitian kualitatif  adalah penelitian tentang riset yang bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna 

(perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.”62 

dengan mengambil setting penelitian di Jurusan Manajemen 
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Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan 

Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang 

ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian 

deskriptif adalah “penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data, jadi ia 

menyajikan data, menganalisis dan menginterprestasi”.63 

2. Sumber Data 

Dalam proses penelitian tentunya membutuhkan data sebagai bahan 

untuk menganalisis permasalahan. data diperoleh dari sumber data, “yang 

dimaksud sumber data  dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh”.64 Penentuan subyek pada dasarnya merupakan penelitian sumber 

data. Dalam hal ini, sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder.  

a. Data primer adalah “Sumber data yang secara langsung dikumpulkan 

dari sumber pertama dan dijadikan acuan oleh penelitian dalam 

meneliti objek kajiannya.”65 Sumber  data primer yang dikumpulkan 

dari penelitian ini mengenai kepuasan mahasiswa terhadap mutu 
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pelayanan  akademik Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Adapun yang 

menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Wakil Dekan Bidang 

Akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,  Kepala Sub Bagian 

Akademik, staf sub bagian akademik Jurusan MPI dan mahasiswa aktif 

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

b. Kemudian yang dimaksud dengan data sekunder adalah “sekumpulan 

data yang akan menopang data-data primer yang perkaitan dengan 

objek penelitian.”66 Untuk mengambil data sekunder, sumber data 

adalah  berupa catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada. 

B. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang mempunyai validitas tinggi tentunya peneliti 

menggunakan data-data yang diperoleh secara akurat. Proses ini disebut dengan 

proses pengumpulan data, pengumpulan data adalah “pencatatan peristiwa-

peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik 

sebagian atau seluruh elemenpopulasi yang akan menunjang atau mendukung 

penelitian”.67 Untuk menentukan data-data di lapangan yang diperlukan dalam 

penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut: 
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1. Metode Interview (wawancara) 

Wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

respondennya sedikit/kecil. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmad 

wawancara adalah “proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan pada dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan.”68  

Interview ini diajukan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan,  Kepala Sub Bagian Akademik, staf sub bagian 

akademik Jurusan MPI dan mahasiswa aktif yang dianggap mampu 

memberikan informasi mutu pelayanan akademik terhadap kepuasan 

mahasiswa di Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung.  

Dari uraian di atas peneliti memahami bahwa metode interview adalah 

metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara seseorang dengan 

orang lain secara sistematis atas dasar dan tujuan penelitian. Interview ada 3 

macam, yaitu:  

a. Interview Tak Terpimpin 
Interview tak terpimpin adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 
tidak secara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok 
persoalan dari fokus penelitian dan interview (orang yang 
diwawancarai). Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 
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garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. proses wawancara 
dimana interview tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-
pokok persoalan dari fokus penelitian dengan orang yang diwawancarai. 

b. Interview Terpimpin 
Interview ini biasa disebut interview guide. Interview terpimpin adalah 
interview yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang 
diteliti. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen 
sebagai pedoman unuk wawancara, maka pengumpulan data juga dapat 
menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan 
material lain yang dapat membantu peaksanaan wawancara menjadi 
lancar. 

c. Interview Bebas Terpimpin 
Interview bebas terpimpin adalah kombinasi antara interview tak 
terpimpin dan interview terpimpin, jadi pewawancara hanya membuat 
pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses 
wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus pandai 
mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.  69 

 

Dari jenis interview di atas, peneliti menggunakan interview bebas 

terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang 

interview untuk memberikan tanggapan atau jawaban sendiri. Peneliti 

menggunakan cara ini karena mendapatkan data yang relevan dan juga tidak 

menginginkan adanya kekuatan antara peneliti sebagai penginterview dengan 

orang yang di interview. Mengingat banyaknya jumlah mahasiswa maka 

peneliti dalam melakukan pengambilan sampelpada interview peneliti 

menggunakan teknil snowball sampling. Interview ini peneliti gunakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan masalah yang terdapat pada mutu pelayanan 

akademik serta peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data penelitian. 
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2. Observasi 

Menurut Sunafiyyah Faisal “observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan terhadap gejala dan peristiwa yang ada di lokasi penelitian. 

Sedangkan sumber dan informasinya adalah penampakan keadaan, suasana 

dan perilaku. Penampakan tersebut diamati ketika pengumpulan data dan 

merekamnya”.70 Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

pelayanan akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Observasi adalah 

teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan 

dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner.  

Metode observasi ini merupakan  metode utama dalam penelitian ini, 

karena dengan metode observasi penulis bisa mendapatkan informasi secara 

langsung dan juga memperoleh data secara lebih rinci dan jelas. Adapun jenis 

metode observasi berdasarkan peranan yang dimainkan yaitu dikelompokkan 

menjadi dua bentukm sebagai berikut: (1) observasi partisipan yaitu peneliti 

adalah bagian dari keadaan alamiah tempat dilakukannya observasi dan 

peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, 

(2) observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat independen.71 
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Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non 

partisipan, yaitu bentuk observasi atau pengamatan, di mana peneliti tidak 

terlibat langsung atau tidak berperan secara langsung ke dalam kegiatan yang 

diteliti. Metode ini penulis gunakan melihat kondisi mutu Pelayanan 

Akademik Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

3. Kuesioner 

Salah satu metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuesioner. “Kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang 

diketahui”.72 

Metode ini peneliti gunakan sebagai metode pendukung saat pra survei 

untuk mengetahui seberapa tinggi Kepuasan Mahasiswa terhadap mutu 

pelayanan akademik Fakultas Tarbiyah dan keguruan, serta sebagai metode 

dalam pengumpulan data penelitian terkait kepuasan mahasiswa terhadap 

mutu pelayanan akademik Fakultas Tarbiyah ditinjau dari pelayanan yang 

dialami dengan pelayanan yang diharapkan sesuai dengan indikator kualitas 

pelayanan yaitu Reliability (kepercayaan), Responsiveness (daya tanggap), 

Assurance (keyakinan), Emphaty (perhatian individu), dan Tangibles 

(berwujud).  
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Untuk mencari jawaban atas permasalahan yang peneliti cari, peneliti 

lebih tertuju pada kuesioner tertutup, kuesioner tertutup “merupakan angket 

yang pertanyaan atau pernyataannya tidak memberikan kebebasan kepada 

responden, untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai dengan 

keinginan mereka”.73 kuesioner tersebut terdapat dua alternatif jawaban yang 

harus dipilih oleh responden tanpa kemungkinan memberikan jawaban lain. 

4. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu “metode mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya”.74 Metode ini 

digunakan untuk menghimpun data berupa struktur organisasi akademik, data 

ketua bagian, staf, pegawai, serta dokumen-dokumen lainnya yang 

mendukung penelitian. Metode dokumentasi adalah sejumlah besar data yang 

tersedia berupa data verbal dan terdapat dalam surat-surat, catatan harian 

(jurnal), kenang-kenangan, laporan-laporan dan sebagainya. Kumpulan data 

verbal ini disebut dokumen dalam arti sempit, sedangkan dalam arti yang luas 

meliputi menumen, artefak, photo, tipe, dan sebagainya. 

Metode dokumentasi ini peneliti gunakan sebagai metode pendukung 

untuk melengkapi data-data yang diperoleh. Adapun dokumen yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah data tertulis tentang jumlah/data staf, 
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jumlah mahasiswa, letak geografis kampus dan lain-lain yang dapat 

menyempurkan data yang diperlukan.  

C. Teknik Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif 

menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. “Uji keabsahan 

data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. 

Dalam penelitian kuantitatif, kriteria utama tehadap data hasil penelitian adalah 

valid, reliabel, dan objektif”.75 Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

meliputi teknik triangulasi. “Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, 

dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi 

teknik pengumpulan data, dan waktu.”76 Jadi menurut hamat saya triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi 

terdiri dari tiga bagian yaitu:  

1. Triangulasi Sumber. 
Triangulasi sumber untuk menguji redibilitas data dilakukan dengan cara 
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai 
contoh, untuk menguji redibilitas data tentang perilaku murid, maka 
pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan ke 
guru, teman murid yang bersangkutan dan orang tuanya. Data dari ke tiga 
sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian 
kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang 
sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data 
yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 
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selanjutnya dimintakan kesepakatan (member chcek) dengan tiga sumber 
data tersebut. 

2. Triangulasi Tekhnik. 
Triangulasi teknik untuk menguji reabilitas data dilakukan dengan cara 
mengecek data pada sumber yang sama dengan tekhnik berbeda. Misalnya 
data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, 
dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga tekhnik pengujian kredibilitas 
data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti 
melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau 
yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin 
semuanya benar, karena sudut pandangannya berbeda-beda. 

3. Triangulasi Waktu. 
Waktu juga sering mempengaruhi redibilitas data. Data yang dikumpulkan 
dengan tekhnik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, 
belum layak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih 
kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 
dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau 
teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji 
menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang 
sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga 
dilakukan dengan cara menegecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang 
diberi tugas melakukan pengumpulan data. 77 

Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka 

sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas 

data, yaitu mengecek kredebilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data 

dan berbagai sumber data di sub bagian Akademik Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam. Triangulasi Teknik, berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang 

sama. Peneliti menggunakan observasi non partisipatif, wawancara mendalam, 

dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. 
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D. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang dikumpulkan telah diedit, disusun secara sistematis, 

maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah 

diperoleh. Menurut Patton “analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar”.78 

Sedangkan menurut Bogdan “analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuanya dapat 

diinformasikan kepada orang lain”. 79 

Analisis dalam penelitian, dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada 

saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap 

tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. “Dalam penelitian kualitatif, 

teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab 

rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam 

proposal”80 Aktivitas dalam analisis data yaitu:  

a. Data reduction (Reduksi Data) merupakan proses berfikir sintesif yang 
memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. 
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Sedangkan merekdusi data merarti merangkum, memilih hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari dari temanya. 

b. Data display (Penyajian Data), penyajian data dapat dilakukan dalam uraian 
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.  

c. Conclusion drawing/verification merupakan kesimpulan awal yang di 
kemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan 
bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 
berikutnya.81 

 
Data yang terdapat dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan 

kuantitatif yang dihasilkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan 

kuesioner. Selanjutnya data-data tersebut dinyatakan dalam bentuk narasi 

deskriptif untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh subyek. 

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan kejadian, yang faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi selama penelitian yang dilakukan di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung secara sistematis. 

Penerapan teknis analisis deskriptif dilakukan melalui langkah reduksi data yaitu 

merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-

pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Jurusan Manajemen Pendidikan Islam 
 
1. Visi Prodi MPI 

Visi program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung adalah : menghasilkan 

lulusan sarjana manajemen dan supervisi pendidikan islam yang memiliki 

jiwa edupreneurshif unggul dan kompetitif secara nasional pada tahun 

2020. 

Visi ini telah dirumuskan dengan merujuk kepada visi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Visi program studi 

MPI ini merupakan hasil analisis dari kekuatan, peluang, dan ancaman 

yang tengah dihadapi di masa era globalisasi ini. Keunggulan program 

studi MPI yang hendak dicapai itu berfokus pada upaya terwujudnya Tri 

Darma Perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung. 

2. Misi Prodi MPI 

Misi program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung adalah: 

a. Menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran dibidang 

manajemen dan supervisi pendidikan. 



 

b. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam bidang manajemen dan 

supervisi pendidikan islam. 

c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 

d. Menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan pihak-pihak yang 

terkait dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam. 

Misi ini dirumuskan dengan merujuk kepada misi fakultas tarbiyah 

dan keguruan dalam upaya mencapai visi program studi MPI. Rumusan 

misi ini juga merupakan hasil kajian atas kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan ancaman yang dihadapi program studi manajemen pendidikan islam.  

3. Tujuan Prodi MPI 

Tujuan program studi manajemen pendidikan islam (MPI) adalah: 

a. Menghasilkan lulusan yang profesional sebagai pendidik, dan 

profesional keilmuan bidang manajemen pendidikan yang ber-akhlaqul 

karimah. 

b. Menghasilkan karya penelitian yang kreatif dan inovatif bagi kemajuan 

dunia pendidikan. 

c. Memberikan kontribusi nyata dalam pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang ada untuk 

kemajuan masyarakat, khususnya dunia pendidikan. 



 

Tujuan program studi MPI sejalan dengan visi dan misi program studi 

serta tujuan tujuan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan 

Lampung. Tujuan program studi tersebut memperlihatkan rumusan tentang 

hasil khusus program studi MPI dalam bentuk kompetensi yang 

diharapkan dari lulusan sesuai dengan standar dan kebutuhan stakeholders 

internal maupun eksternal, termasuk tuntutan pasar kerja. 

4. Sasaran Program Studi MPI 

Sasaran program studi Manajemen Pendidikan Islam ialah: 

a. Terselenggaranya program pendidikan dan pengajaran yang bermutu 

dan relevan terhadap tuntutan profesionalisme dan kebutuhan 

masyarakat serta menjadi rujukan, baik ditingkat lokal maupun 

nasional. 

b. Terciptanya suasana akademik yang kondusif bagi perkembangan 

kepribadian mahasiswa berlandaskan nilai-nilai islam. 

c. Terwujudnya produktifitas dan kualitas penelitian yang bermuara 

pada peningkatan jumlah publikasi nasional dan internasional. 

d. Terciptanya aktivitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat 

secara melembaga sesuai dengan bidang kompetensi. 

e. Terselenggaranya kerjasama pendidikan dengan universitas dan 

lembaga lainnya di dalam dan di luar negeri yang mendukung 

terwujudya pengakuan tingkat lokal maupun nasional. 



 

f. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan teknologi 

dalam rangka Tri Darma Perguruan Tinggi. 

g. Terwujudnya tatapamong dan tatakelola program studi berdasarkan 

prinsip-prinsip good university governance. 

5. Personil Beserta Fungsi dan Tugas Pokok 

Program studi manajemen pendidikan islsm (MPI) merupakan unit 

pelaksana akademik pada fakultas tarbiyah dan keguruan. Tugas pokok 

program studi manajemen pendidikan islam melaksanakan pendidikan 

akademik dan atau profesional dalam sebagaian atau satu cabang ilmu 

pendidikan, yakni ilmu manajemen pendidikan. Program studi manajemne 

pendidikan islam terdiri atas unsur pimpinan program studi dan unsur 

pelaksana akademik program studi. Adapun unsur pimpinan program studi 

terdiri atas ketua dan seketaris program studi sedangkan unsur pelaksana 

akdemik program studi adalah staf akademik dan kelompo dosen. Ketua 

dan sketaris program studi dipilih diantara dosen melalui senat fakultas, 

dan ditetapkan melalui surat keputusan rektor. Ketua program studi 

bertanggung jawab langsung kepada dekan.  

Program studi mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) pelaksana 

pendidikan  dan pengajaran ilmu pengetahuan dibidang manajemen 

endidikan islam; (2) pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dibidang manajemen pendidikan islam (MPI); (3) 



 

pelaksanaan pengabdian pada masyarakat; dan (4) penyusunan evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

Sedangkan tugas pokok yang di emban staf akademik program studi 

ialah membantu pelaksanaan tugas-tugas program studi. Sementara tugas 

pokok yang diemban dosen program studi ialah: (1) melaksanakan 

kegiatan pendidikan dan pengajaran; (2) melakukan kegiatan penelitian; 

(3) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

6. Keadaan Dosen  

Salah satu komponen terpentingdari suatu lembaga pendidikan 

adalah ketersediannya tenaga pengajar atau dosen dan karyawan yang 

memadai dan professional di bidangnya. Dalam suatu proses perkuliahan 

dosen sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan dan daya 

tangkap peserta didik terhadap perkuliahan yang diberikan kepada 

mahasiswa. Adapun data dosen di jurusan manajemen pendidikan islam 

peneliti sajikan dalam tabel sebagaimana berikut: 

  



 

Tabel 3 

Data Dosen di Jurusan Manajemen Pendidikan Islam  

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung 

No Kode dosen Nama dosen NIP Status dosen 

1 KI.TAR.001 Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, 
M.Pd. 

19640828 198803 2 
002 

Dosen Tetap 
PNS 

2 KI.TAR.002 Drs. Septuri, M.Ag. 19640920 199403 1 
002 

Dosen Tetap 
PNS 

3 KI.TAR.003 Dr. Hj. Siti Patimah, 
M.Pd. 

19721121 199803 2 
007 

Dosen Tetap 
PNS 

4 KI.TAR.004 Dr. Yetri, M.Pd. 19651215 199403 2 
001 

Dosen Tetap 
PNS 

5 KI.TAR.005 Dr. Ahmad Fauzan, 
M.Pd. 

19720818 200604 1 
006 

Dosen Tetap 
PNS 

6 KI.TAR.006 Junaidah, MA. 19761118 200312 2 
002 

Dosen Tetap 
PNS 

7 KI.TAR.007 Dr. Oki Dermawan, 
M.Pd. 

19761030 200501 1 
001 

Dosen Tetap 
PNS 

8 KI.TAR.008 Drs. Yosep Aspat 
Alamsyah, M.Ag. 

19670420 199803 1 
002 

Dosen Tetap 
PNS 

9 KI.TAR.009 Ali Murtadho, M.S.I 19790701 200901 1 
014 

Dosen Tetap 
PNS 

10 KI.TAR.010 Dr. H. Subandi, Mm 19630808 199312 
1002 

Dosen Tetap 
PNS 

11 KI.TAR.115 Eni 
Amaliah,S.Ag.,Ss.,M.Ag  Dosen Luar 

12 KI.TAR.116 Dr. Tulus 
Suryanto,Se.,Mm.,Akt 

19700926200801100
8 Dosen Luar 

13 KI.TAR.117 Ahmad Supomo. M.Pd  Dosen Luar 

14 MPI.TAR.01
31 Dwi Lestari, M.Ip  Dosen Luar 

15 MPI.TAR.11
9 Ami Sabila, S.Pd., M.Pd  Dosen Luar 

16 MPI.TAR.12
1 Sri Andayani, M.Pd  Dosen Luar 

17 MPI.TAR.12
2 

Intan Febina Surya, Se, 
M.Ak  Dosen Luar 

18 MPI.TAR.12 Imam Muhayat, M.Si  Dosen Luar 



 

No Kode dosen Nama dosen NIP Status dosen 
3 

19 MPI.TAR.12
4 Feska Ajefri, M.Pd.I  Dosen Luar 

20 MPI.TAR.12
6 Sugianto, M.Pd.I  Dosen Luar 

21 MPI.TAR.12
7 Dedi Lazwardi, M.Pd  Dosen Luar 

22 MPI.TAR.12
8 Mahmud Sahroni, M.Pd.  Dosen Luar 

23 MPI.TAR.12
9 Suryani, Mm  Dosen Luar 

24 MPI.TAR.13
0 Kodiran, M.Pd.I  Dosen Luar 

25 MPI.TAR.13
1 Mardiansyah, M.Pd.I  Dosen Luar 

26 MPI.TAR.13
2 Firmansyah, M.Pd.I  Dosen Luar 

27 MPI.TAR.13
3 Dr. GARUM, M.PD  Dosen Luar 

28 MPI.TAR.13
4 Doni Alfaruqy, M.Pd  Dosen Luar 

29 MPI.TAR.13
5 Ahmad Rifa'i, M.Pd  Dosen Luar 

30 MPI.TAR.13
6 

Nur Wahyu Ningsih, 
Se.,Mm.Akt  Dosen Luar 

31 MPI.TAR.13
7 Iwan Marliasyah, ...  Dosen Luar 

32 MPI.TAR.13
8 

Anto Purwo Santoso, 
M.Si 0224117302 Dosen Luar 

33 MPI.TAR.13
9 Nurjanah, Sh.,Mh  Dosen Luar 

34 MPI.TAR.14
0 Sairul Basri, M.Pd.I 12345678901234567

8 Dosen Luar 

35 MPI.TAR.14
1 

Adhar Al Mursyid, 
M.Pd.I 

19791207200901101
1 Dosen Luar 

36 MPI.TAR.14
2 Dr. Erjati Abas, M.Pd  Dosen Luar 

37 MPI.TAR.14
3 Wahyu Striawan, M.Pd  Dosen Luar 



 

No Kode dosen Nama dosen NIP Status dosen 

38 MPI.TAR.14
4 Makmur, S.Kom., M. Pd.  Dosen Luar 

39 MPI.TAR.14
5 Edwin Russel, M.Sc  Dosen Luar 

40 MPI.TAR.14
6 Ani Pujiati, M.Esy  Dosen Luar 

41 MPI.TAR.14
7 Desi Handayani, M.Pd  Dosen Luar 

42 MPI.TAR.14
8 

Esen Pramudya Utama, 
M.Pd.I  Dosen Luar 

43 MPI.TAR.14
9 

Drs. Abdurrahman Simpi, 
Mm  Dosen Luar 

44 MPI.TAR.15
0 Hartoni, M.Pd.I  Dosen Luar 

45 MPI.TAR.15
1 

Muli Nadia Ria Astuti, 
Se., Mm  Dosen Luar 

46 MPI.TAR.15
2 

Yuli Habibatul Imamah, 
M.Pd  Dosen Luar 

47 MPI.TAR.15
3 Nurhafifah, M.Pd.I  Dosen Luar 

48 MPI.TAR.15
4 Karwanti, M.Pd  Dosen Luar 

49 MPI.TAR.15
5 Wisnu S, M.Si  Dosen Luar 

50 MPI.TAR.15
6 

Dwi Desmayana Sari, 
M.Pd  Dosen Luar 

 Sumber: Dokumentasi akademik jurusan MPI T.A 2016/2017 

7. Sistem Tata Pamong 

Sistem dan pelaksanaan tata pamong di fakultas tarbiyah untuk 

memilih pimpinan dan membangun sistem tata pamong yang kredibel, 

akuntabel, transparan, tanggung jawab dan adil dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 



 

Tabel 4 

Sistem Tata Pamong Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung 

NO 
SISTEM TATA 

PAMONG 
INDIKATOR 

1 Kredibel 

a. Memilih pimpinan fakultas/prodi dengan 

mekanisme pemilihan demokratis oleh enat 

fakultas sesuai dengan peraturan dalam statuta UIN 

Raden Intan Lampung 

b. Menggunakan aturan yang jelas yaitu statuta 

renstra, dan pedoman akademik sehingga tidak 

bertentangan dengan pancaasila, UUD 1945, 

undang-undang No 20 tahun 2004 tentang 

sisdiknas 

2 Akuntabel 

a. Program studi menyampaikan laporan tertulis bagi 

setiap kegiatan yang telah dilaksanakan 

b. Program studi menyampaikan laporan bulanan dan 

laporan tahunan secara berkala 

c. Program studi melakukan evaluasi setiap kali usai 

melakukan kegiatan dalam rangka memperoleh 

feedback. 

d. Program studi melakukan evaluasi kinerja dosen 



 

pada setiap semester atau tahun 

e. Program studi melakukan evaluasi diri kinerja pada 

setiap tahun. 

3 Transparansi 

a. Melakukan perencanaan program kerja dan 

anggaran yang melibatkan seluruh pimpinan 

fakultas, pimpinan program studi dan ketua 

lembaga yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun 

anggaran 

b. Melakukan revisi anggaran dan kegiatan yang 

melibatkan  semua unsur yang ber berkompeten 

pada pertengahan tahun anggaran. 

c. Menyampaikan anggaran tahunan oleh pimpinan 

fakultas pada rapat kerja fakultas. 

d. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja 

bulanan. 

e. Menyampaikan segala kebijakan dan informasi 

kelembagaan kepada segenap civitas akademika. 

4 
Bertanggung 

jawab 

a. Melaporkan hasil kinerja kapada kepada dekan 

fakultas tarbiyah dan keguruan UIN raden intan 

lampung. 

b. Program studi mentaati dan mengacu kepada 



 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 

ditetapkan, baik oleh pimpinan fakultas maupun 

institut. 

c. Program studi bertanggung jawab memenuhi 

tuntutan standar sistem penjamin mutu internal 

yaitu pusat penjaminan mutu pendidikan (PPMP) 

dan sistem penjaminan mutu eksternal (BAN-PT) 

d. Program studi bekerja sesuai dengan pedoman dan 

standar operasional prosedur (SOP) 

e. Program studi melaksanakan setiap kegiatan sesuai 

dengan perencanaan (TOR/proposal).  

5 Adil 

a. Semua bagian mendapat porsi yang proporsional 

dalam masalah tugas kefakultasan. 

b. Ada reward  untuk yang berprestasi berupa 

intensif. 

c. Ada  Punishment bagi yang kurang taat, berupa 

teguran lisan, tertulis, dan sanksi administratif. 

Sumber: Dokumentas akademiki jurusan MPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

8. Komponen Kemahasiswaan dan Lulusan 

Penjaringan mahasiswa dan seleksi calon mahasiswa dilakukan 

melalui: 



 

a. Penerimaan bibit unggul daerah (PBUD) berlaku bagi sekolah 

menegah berprestasi, baik di madrasah aliyah, pesantren maupun 

sekolah menengah umum yang memiliki peringkat 10(sepuluh) besar 

di kelas. 

b. Seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) PTAI seleksi ini 

dilakukan serentak secara nasional. 

c. Seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) mandiri. Seleksi ini 

dilakukan dengan cara ujian tulisdan lisan yang diselenggarakan oleh 

UIN lampung. 

d. Mahasiswa yang bermaksud pindah dari fakultas/program studi di 

lingkungan UIN lampung diharuskan menempuh prosedur penerimaan 

mahasiswa baru. 

Secara rinci daftar mahasiswa dan lulusan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat 

pada tabel  dan grafik berikut berikut: 

Tabel 5 

Daftar Jumlah Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Lima Tahun Terakhir 

NO TAHUN JUMLAH KETERANGAN 

1 2012 33 Mahasiswa  

2 2013 68 Mahasiswa  

3 2014 176 Mahasiswa  



 

4 2015 253 Mahasiswa  

5 2016 160 Mahasiswa  

Jumlah total 690 Mahasiswa  

 Sumber: Dokumentasi akademik jurusan MPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Grafik 2 : Jumlah total mahasiswa aktif dalam 5 tahun terakhir 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3 : Jumlah lulusan 5 tahun terakhir 

9. Keadaan Sarana dan Prasarana  

Untuk menunjang proses perkuliahan sangatlah mutlah diperlukan 

adanya sarana dan prasarana. Karena sarana dan prasarana banyak 

membantu dan memperlancar jalannya pendidikan serta keadaan dan 

situasi kampus yang bersangkutan. 

Sarana dan prasarana atau fasilitas yang dimiliki dalam hal ini adalah 

segala yang tersedia sebagai perlengkapan aktifitas pendidikan. Sejauhini 

serasa dan prasarana yang ada di jurusan manajemen pendidikanislam 

fakultass tarbiyah dan keguruan tergolong cukup lengkap. Sarana dan 

prasarana yang telah ada antara lain: ruang kelas, perpustakaan , ruang 



 

siding, musholah, dan sarana lain yang menunjang kegiatan perkuliahan 

akademik. 

Tabel 6 

Data Sarana dan Prasarana Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung 

NO URAIAN JUMLAH 

1 Gedung 2 lantai permanen 1 

2 Ruang kelas 7 

3 Ruang kantor 1 

4 Musholah 1 

5 Kamar mandi/wc 6 

6 Perpustakaan jurusan 1 

7 Ruang sidang 2 

8 Gudang 2 

9 Taman 1 

10 LAN dan Hot Spot area 1 

11 Kolam taman 1 

12 Meja tunggu dosen 4 

   Sumber: Dokumentasi jurusan MPI T.P 2016/2017 

  



 

B. Diskripsi Data Penelitian 

Dalam BAB penyajian data dan pembahasan ini peneliti akan menjelaskan 

terlebih dahulu tentang teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu 

metode observasi, interview, questioner dan dokumentasi yang peneliti gunakan 

untuk menganalisis mutu pelayanan akademik dalam memenuhi kepuasan 

mahasiswa, metode observasi sebagai metode pokok yang peneliti gunakan untuk 

mengetahui pelaksanaan pelayanan akademik dan upaya-upaya yang dilakukan 

dalam memenuhi kepuasan mahasiswa. Sedangkan metode interview peneliti 

gunakan untuk mengetahui lebih mendalam segala pelaksanaan dan 

implementasi pelayanan akademik di jurusan manajemen pendidikan islam. 

Questioner peneliti gunakan untuk mendapatkan data berupa tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap pelayanan akademik, dan metode dokumentasi untuk 

memperoleh data-data profile jurusan manajemen pendidikan islam, keadaan 

peserta didik, keadaan dosen, sarana dan prasarana serta dokumen lain yang 

berhubungan dengan pelayanan akademik. 

Dalam pengolahan dan analisis data  ini pelenili berpedoman dengan 

pendapat sugiono dengan menggunakan beberapa metode yaitu: 

d. Data reduction (Reduksi Data) merupakan proses berfikir sintesif yang 
memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. 
Sedangkan merekdusi data merarti merangkum, memilih hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari dari temanya. 

e. Data display (Penyajian Data), penyajian data dapat dilakukan dalam uraian 
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.  



 

f. Conclusion drawing/verification merupakan kesimpulan awal yang di 
kemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan 
bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 
berikutnya.82 

Agar penelitian ini lebih valid maka peneliti menyajikan beberapa data yang 

peneliti ambil dari beberapa sumber dan responden yakni Wakil Dekan Bidang 

Akademik, Kasubbag Akademik Fakultas, Staf Sub Bagian Akademik dan 

Mahasiswa aktif jurusan MPI. Penyajian data peniliti formulasikan dalam bentuk 

uraian/diskripsi untuk mempermudah dalam memberikan gambaran kepada 

pembaca. Berikut data yang peneliti peroleh. 

1. Merancang Bahan, Rencana Kegiatan dan Pelayanan Administrasi 

Akademik Kemahasiswaan dan Alumni 

a. Menyiapkan, Menghimpun, Mendistribusikan, Merekapitulasi 

Daftar Hadir Dosen dan Mahasiswa yang Aktif dan Tidak Aktif 

Salah satu tugas dari sub bagian akademik adalah merancang bahan dan 

rencana kegiatan dalam pelayanan akademik. Pelayanan yang baik adalah 

pelayanan yang sudah terencana dengan baik dan matang agar pada saat 

proses pelaksanaan berjalan sesuai dengan peran, fungsi dan tanggung jawab, 

salah satu tugas sub bagian akademik adalah menyiapkan, menghimpun, 
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mendistribusikan, dan merekapitulasi daftar hadir. Berbicara mengenai daftar 

hadir kepala sub bagian akademik menyatakan bahwa: 

Ya, karna merekapitulasi itu sudah menjadi agenda rutin seperti merekab 
daftar hadir, keadaan dosen, jumlah mahasiswa, dan lainnya. Terlebih 
didukung dengan perangkat komputer untuk setiap staf jadi memudahkan 
mereka merekapitulasi dengan baik. Untuk Kendala tidak ada, karna kami 
selalu koordinasi dengan ketua jurusan untuk pendistribusian daftar hadir, 
untuk absen tidak hanya dari akademik tapi juga jurusan pun membantu , 
seperti itu 83 

Dari hasil wawancara di atas terlihat jelas bahwa kasubbag akademik 

pada saat mendistribusikan daftar hadir selalu berkoordinasi dengan jurusan 

dan pelaksanaannya didukung dengan sarana yang dibutuhkan agar 

pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, sub bagian akademik 

juga bertugas untuk merancang bahan uraian tugas, hal ini diperjelas oleh 

wakil dekan bidang akademik saat ditemui peneliti ketika melakukan 

wawancara beliau mengatakan bahwa: 

Kalau merancang uraian tugas itu ada pada bidang masing-masing, yang 
harus diperhatikan adalah mereka harus melihat tupoksi84 masing-masing itu 
yang penting, dan tupoksi itu yang harus disepakati. Kemudian dari tupoksi 
tadi direncanakan aktifitas-aktifitas yang dapat mendukung tupoksi. 
Selanjutnya dari situ tinggal pelaksanaan, terakhir baru mereka melakukan 
evaluasi terhadap tupoksi yang tidak terlaksana. Jadi kalau kita kembalikan 
lagi kepada tupoksi pasti bisa jalan pelayanan akademik yang diharapkan dan 
sesuai dengan kebutuhan.85 
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Dari hasil wawancara di atas, dapat dikatakan sub bagian akademik sudah 

menjalankan salah satu tugasnya yakni dalam merancang bahan dan rencaya 

kegiatan pelayanan sudah baik. Dengan melihat tugas pokok masing-masing 

dan mempertimbangkan fungsi masing-masing bidang rencana yang  disusun 

sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab dari sub bagian akademik. 

Dengan adanya uraian tugas staf-staf akademik dapat melaksanakan tugasnya 

dengan jelas, dan dapat terkendali agar sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. Hal ini juga terbukti dari dengan adanya uraian tugas sub 

bagian akademik yang peneliti lampirkan sebagai salah satu data dokumentasi 

pada penelitian ini. Dari uraian tugas tersebut terlihat jelas daftar tugas yang 

dirancang dengan baik dan menyeluruh sesuai dengan porsinya masing-

masing. Terlebih dengan adanya tugas-tugas lain dari atasan maka dapat 

memungkinkan staf-staf siap sedia manakala mendapatkan tugas tambahan 

secara mendadak.  

Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya melihat pelayanan akademik 

saja, tetapi peneliti juga melihat mutu dari pelayanannya, dari hasil observasi 

yang peneliti lakukan di sub bagian akademik diketahui bahwa dalam 

merancang bahan dan rencana kegiatan pelayanan sub bagian akademik baik 

dalam aspek bukti langsung (tangible) tergolong sangat baik hal ini dapat 

dilihat dari adanya uraian tugas yang didistribusiakn kepada semua staf 

akademik dan adanya SOP akademik, selain itu pada aspek daya tanggap 



 

(responsiveness) sub akademik telah siap dengan segala kemungkinan dari 

uraian tugas yang nantinya terimplementasi di lapangan dan tergolong baik. 

Kemudian pada aspek kehandalan (reliability) aspek ini tergolong baik, hal 

ini dapat diketahui  dari melihat adanya kesungguhan sub bagian akademik 

selalu mempertimbangkan kendala-kendala yang ada dan belajar dari 

pengalaman sebelumnya, sehingga rencana kegiatan dapat dikonsep lebih 

baik. Selain itu, pada aspek jaminan (assurance)tergolong baik terlihat dari 

uraian tugas sub bagian akademik memberikan pelaynan yang menjanjikan 

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dan aspek empati (empaty) peneliti 

tidak begitu melihat gambaran yang jelas terkait kedua aspek diatas hanya 

saja pada asapek jaminan untuk memberikan  jaminan pelayanan yang 

optimal sub bagian akademik telah membagi tugas sesuai dengan keahlian 

masing-masing staf, aspek ini tergolong cukup baik.86 

2. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Administrasi Akademik 

Kemahasiswaan dan Alumni 

a. Memberikan layanan heregistrasi mahasiswa baru dan lama. 

Setelah rancangan bahan dan rencana kegiatan pelayanan tersusun dengan 

baik maka sub bagian akademik tinggal mengimplementasikannya. Hal ini 

berhubungan dengan pelaksanaan proses pelayanan akademik di sub bagian 

akademik. Pada aspek ini banyak tugas-tugas yang harus dilakukan dan 
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banyak pelayanan yang bisa diterima oleh mahasiswa, salah satu pelayanan 

yang diberikan adalah pelayanan heregistrasi mahasiswa baru dan lama. 

Untuk melihat sejauh mana pelayanan akademik peneliti mewawancarai 

kepala sub bagian akademik yang menyatakan bahwa: 

Ya, sesuai dengan prosedur, prosedur biasanya di temple supaya 
mahasiswa dapat mengetahui dengan jelas. Kalau heregistrasi biasanya juga 
sudah masuk secara otomatis dari akademik pusat ketika mahasiswa meminta 
cap stempel. Kami hanya melakukan tindak lanjut untuk pengelolaan 
SIAKAD mahasiswa dan administrsasi yang berkaitan dengan perkuliahan. 
Kalau adil ya dapat dikatakan adil. Semua mahasiswa yang datang pasti 
terlayani. Ya tergantung dari mahasiswanya juga. Sering mahasiswanya yang 
gak mau ngantri malah saling serobot. Karna jumlah kami yang sedikit gak 
bisa mantau mana yang datang duluan mana yang nomor dua, mana yang 
terakhir. Jadi tergantung kesadaran mahasiswanya untuk sedia mengantri. 
Tapi untuk pelayanan kami selalu adil tidak membeda-bedakan sikap antara 
mahasiswa satu dengan yang lainnya.87 

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan sub bagian akademik selalu 

berkoordinasi dengan akademik pusat dalam melakukan pelayanan 

heregistrasi mahasiswa, dalam pelayanan juga selalu menggunakan prosedur 

yang jelas. Selain itu sub bagian akademik berlaku adil dalam melayani 

heregistrasi mahasiswa. Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan 

salah satu mahasiswa jurusan MPI yang menyatakan bahwa:  

Prosedurnya sudah jelas . Cuma sayangnya kadang-kadang kalau telat 
meminta cap registrasi tidak dilayani lagi. Karna sekarang pembayaran untuk 
Fakultas Tarbiyah bisa di BRI jadi saat pulang kampung juga bisa bayar. Tapi 
apa iya kita yang lagi di kampung harus ke kampus untuk meminta cap saja. 
Pelayanan cukup adil, karna saat pelayanan registrasi cuma sebentar gak 
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butuh waktu banyak jadi cepat dan mahasiswa juga bisa cepat bergantian 
untuk mengantri.88 

Dari pernyataan mahasiswa di atas ditemukan bahwa kendala yang 

dihadapi pada saat heregistrasi adalah dalam hal meminta stempel/cap di 

akademik yang memungkinkan mahasiswa untuk datang ke kampus walau 

proses pembayarannya di bank tempat kampung mereka masing-masing.  

b. Memberikan layanan/pendampingan penyusunan KRS dan KHS 

Selain memberikan pelayanan heregistrasi, sub bagian akademik juga 

memberikan pelayanan pendampingan dalam menyusun KRS dan KHS, untuk 

mengetahui sejauh mana pelayanan yang telah diberikan, peneliti 

mewawancarai staf sub bagian akademik yang menyatakan bahwa:  

Peran kami disini sebenarnya secara umum membantu kegiatan proses 
perkuliahan, jadi bisa dikatakan penunjang perkuliahan. Missal sebelum ada 
perkuliahan mahasiswa harus menyusun KRS, berapa SKS yang mau di 
ambil, saat kuliah nilai kalian di input disini, download transkrip juga, kalau 
ada masalah di SIAKAD ya pasti kalian kembali kesini. Jadi peran kami disni 
sebagai penunjang dalam perkuliahan. Kendala yang dihadapi cuma satu, 
dalam pelayanan akademik itu seperti yang sudah saya katakan semua 
menjadi satu da pada pusat.  Karna SIAKAD berbentuk system dan sifatnya 
sentralisasi juga yang mana kami hanya menerima sistem ini dari pusat/ 
akademik pusat. Kalau ada gangguan dan mahasiswa mengeluh karna tidak 
bisa membuka SIAKAD kalau gangguan dari pusat jadinya kami pun selaku 
pengelola SIAKAD jurusan tidak bisa membuka SIAKAD juga dan tidak bisa 
menyelesaikan permasalahan keluhan mahasiswa. Karna sistem  bisa error 
yang berpangku pada akademik pusat.89 

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa pelayanan 

akademik tidak hanya sebatas pendampingan dalam penyusunan KRS dan 
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KHS, melainkan juga trasnkrip nilai dan pengelolaan SIAKAD. Selain itu 

kendala yang sering terjadi adalah gangguan pada jaringan SIAKAD yang 

mengakibatkan terhambatnya pelayanan dalam penyusunan KRS dan KHS. 

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat peneliti mewawancarai mahasiswa 

sebagai penerima jasa pelayanan akademik, yang menyatakan bahwa: 

Pelayanan sudah baik. Karna mereka sudah terbiasa dan paham dengan 
kebutuhan dan keluhan mahasiswa. Cuma kadang harus ngantri panjang kalau 
saat tanggal penyusunan KRS karna banyak mahasiswa yang bermasalah. 
Seperti lupa password, akun SIAKAD-nya tidak bisa dibuka karna gangguan, 
tidak bisa ngambil SKS, dll. Banyak mahasiswa yang lama ngantri mungkin 
karna jumlah kami semakin banyak tapi stafnya tidak nambah-nambah.90 

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan 

pelayanan sudah berjalan dengan baik, dengan menjalankan tugasnya masing-

masing sub bagian akademik mampu menjawab keluhan dan kebutuhan dari 

mahasiswa. Disamping itu, pelayanan akademik tidak selamanya berjalan 

dengan baik, terkadang ada beberapa kendala yang menghambat jalannya 

proses pelayanan. Seperti gangguan pada jaringan dan sistem pengelolaan 

SIAKAD. Sebagian besar proses administrasi pekuliahan ada pada SIAKAD, 

apabila siakad tidak dapat diakses maka akan menghambat mahasiswa dalam 

penyusunan KRS dan pengambilan trasnkrip atau KHS.  
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c. Memfasilitasi pelaksanaan ujian mahasiswa 

Sub bagian akademik dalam pelaksanaannya tidak hanya melayani 

administrasi, tetapi juga melayani dalam memberikan fasilitas dalam 

pelaksanaan ujian mahasiswa seperti UAS, untuk mengetahui lebih dalam 

pelaksanaan dalam memfasilitasi pelaksanaan ujian mahasiswa, peneliti 

mewawancarai wakil dekan bidang akademik, yang menyatakan bahwa:   

Terkait fasilitas kami selalu rapat koordinasi sebelum mengadakan UAS. 
misal kita mau mengadakan UAS, yang sudah ada tupoksinya juga. Kita rinci 
yang menjadi kebutuhan UAS itu apa. Misalnya seperti membentuk panitia 
dan mengumpulkan panitia  . kemudian masing-masing panitia menyiapkan 
tugasnya. Kemudian merancang penugasan untuk yang akan menjadi 
pengawas. Serta merancang jadwal agar tiap pengawas tidak tabrakan itu 
semua yang harus dipersiapkan. Selain itu kalau fasilitas materi/fisik kita juga 
bekerja sama dengan subbag umum untuk berkoordinasi terkait 
pendistribusian lembar jawaban dan daftar hadir serta fasilitas penunjang 
lainnya.91 

 
Dari uraian di atas, diketahui bahwa akademik telah berupaya dalam 

memfasilitasi pelaksanaan ujian mahasiswa, mulai dari membentuk panitia, 

berkoordinasi dengan sub bidang lain, hingga merancang segala bentuk 

kebutuhan dan pelaksanaan ujian mahasiswa. Sub bidang akademik juga 

berkoordinasi dengan seluruh dosen agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang ada. 
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d. Memfasilitasi pengajuan beasiswa mahasiswa. 

Beasiswa adalah bentuk bantuan berupa peringanan biaya kuliah atau 

pemberian bantuan secara langsung kepada mahasiswa. Segala bentuk 

administrasi mulai dari pendaftaran, seleksi dan pengambilan keputusan salah 

satunya adalah tugas dan tanggung jawab dari akademik. Prosedur yang 

digunakan pun harus jelas agar proses pelaksanaan dapat berjalan dengan 

objektif. Untuk mengetahui lebih lanjut kepala sub bagian akademik 

menyatakan bahwa: 

Ya, karna sebelum dibuka pendaftaran kami para pimpinan rapat terlebih 
dahulu terkait jumlah penerima beasiswa, syarat dan ketentuan, sampai pada 
proses tahap seleksi. Semua dikordinir sebaik mungkin. Selain itu untuk 
menginformasikan kami selalu mengupdate informasi beasiswa melalui web 
site resmi kampus dan penyuluhan dari masing-masing jurusan dan juga kami 
di bantu dari ketua jurusan untuk pemprosesan administrasi beasiswa.92 

 
Dari hasil wawancara di atas dapat di katakana sub bagian akademik 

melaksanaan pengajuan beasiswa mahasiswa dengan berkoordinasi kepada 

seluruh pihak, baik dengan jurusan dan para pimpinan. Kemudian, 

pendistribusian informasi juga dilaksanakan seoptimal mungkin, dengan 

harapan seluruh mahasiswa dapat mengetahui secara langsung dengan adanya 

pendaftaran beasiswa. Selain itu, wawancara tersebut diperkuat dengan apa 

yang disampaikan oleh staf sub bagian akademik terkait pelaksanaan 

pendaftaran  beasiswa yang tertib dan lancar, sebagai berikut:  
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Tertib dan lancar artinya bisa dikatakan Cepat dan tepat , dan itu selalu 
kita usahakan dengan cepat, tapi perlu dilihat juga bahwa kami tidak hanya 
melayani satu atau dua orang tetapi berjumlah ratusan orang. Di samping itu 
kalau mau pelayanan cepat ya kita harus kerjasama dengan mahasiswa, 
mahasiswa juga harus paham dengan aturan. Kalau datang mau ngurus 
sesuatu tapi berkasnya tidak lengkap ya tidak bisa lanjut. Missal tidak bawa 
slip pembayaran SPP atau ada berkas yang belum ditanda tangani ya kami 
belum bisa melayani.93 

  

Dari penjabaran hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pelayanan yang 

cepat tidak hanya bergantung pada staf ataupun petugas akademik, melainkan 

butuh kesadaran juga dari mahasiswa. Prosedur dan aturan yang berlaku wajib 

di patuhi dan diketahui bagi para pengguna khususnya mahasiswa. Dalam hal 

ini termasuk juga proses pengajuan beasiswa harus memenuhi syarat dan 

prosedur yang ada agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan 

lancar. 

 

e. Melakukan pengelolaan, pelayanan perpustakaan dan laboraturium. 

Perpustakaan dan laboraturium adalah sarana untuk mengembangkan 

pengetahuan mahasiswa. Dengan adanya perpustakaan dan laboraturium 

pelaksanaan perkuliahan dapat ditunjang dengan baik dan optimal. Dalam hal 

ini perpustakaan dan laboraturium dikelola dan diberdayakan oleh akademik 

mulai dari sarana dan prosedur yang digunakan. Untuk mendapatkan 

informasi lebih lanjut peneliti mewawancarai wakil dekan bidang akademik 

yang menyatakan bahwa:  
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kelengkapan sarana dan prasarana, penting juga seperti komputer online 
harus dioptimalkan, terlebih untuk laboraturium kita sudah ada lab terpadu 
yang kesemua jurusan kalau mau praktik ada pada dalam satu gedung, 
perpustakaan juga selalu kami kelola, kami juga tidak bisa membangun itu 
semua tanpa rasa peduli dari mahasiswa, maka dari itu untuk 
merealisasikannya kalian setiap yang sudah munaqosah dan mau bebas 
perpustakaan disarankan untuk menyumbang buku, karna itu semuanya untuk 
mahsiswa sendiri kok. Untuk adik-adik kalian nanti. yang pasti saling bekerja 
sama.94 

 
Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pelayanan perpustakaan dan 

laboraturium sudah semakin diberdayakan dan dilakukan peningkatan 

pelayanan. Hal ini terbukti dengan adanya laboraturium terpadu, sehingga 

dapat memfasilitasi kebutuhan ilmu pengetahuan mahasiswa 

Untuk mengetahui mutu pelayanan akademik peneliti melakukan 

observasi yang diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan sudah berjalan 

sebagaimana mestinya, sesuai dengan prosedur dan melayani dengan baik. 

Pada aspek bukti langsung (tangible) keadaan fisik yang tergambar seperti 

fasilitas sudah memadai tergolong cukup baik, melihat adanya komputer, 

jaringan internet, ruang yang luas, dan penataan yang baik dapat menunjang 

jalannya proses pelayanan, namun hal perlu diperhatikan adalah kursi tunggu 

mahasiswa yang masih jauh dari angka kebutuhan, dan sirkulasi udara yang 

kurang memadai. Selain itu penampilan dari petugas juga sesuai dengan 

criteria dan prosedur, menggunakan kemeja berkerah, rok, celana bahan, dan 

sopan. Hanya saja mengingat jumlah mahasiswa semakin banyak dirasa 

                                                             
 94 Nirva Diana (Wakil Dekan Bidang Akademik fakultas tarbiyah dan keguruan), Wawancara dengan 

peneliti, Mei 2017 



 

kebutuhan akan bertambahnya staf akademik harus dipertimbangkan. Agar 

SDM yang tersedia mampu melaksanakan tugas lebih optimal. Kemudian 

pada aspek daya tanggap (responsiveness) tergolong baik, diketahui bahwa 

petugas selalu tanggap apabila mahasiswa datang dengan berbagai keluhan, 

berusaha untuk menyelesaikan permasalahan, dan tetap fokus dalam 

memberikan pelayanan. 

Mutu pelayanan juga mencakup kehandalan (reliability) dari pengamatan 

kacamata peneliti diketahui bahwa petugas sudah mahir dalam memberikan 

pelayanan, menguasai dengan baik akan tugas dan tanggung jawabnya, mutu 

pada aspek ini tergolong sangat baik. Hal ini juga dibuktikan dari KRS dan 

KHS yang peneliti lampirkan sebagai data hasil dokumentasi, petugas selalu 

memberikan pelayanan secara prima dan optimal. Selain itu, aspek jaminan 

(assurance) juga tidak luput dari pengamatan peneliti. Aspek ini tergolong 

baik karna petugas memang bertanggung jawab dalam pelayanan, seperti 

melakukan pelayanan ulang apabila ada mahasiswa yang mengeluhkan 

adanya kesalahan dalam administrasi akademik yang telah ia proleh. Dan 

yang terakhir adalah aspek empati (empaty) aspek ini tergolong cukup baik, 

karna dari hasil pengamatan peneliti tidak melihat kedekatan emosiaonal yang 

begitu dalam antara mahasiswa dan staf, hanya dekat-dekat biasa, hal ini 



 

diduga karna mahasiswa yang jarang datang/hanya datang saat ada 

keperluan.95  

3. Melakukan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Administrasi 

Akademik Kemahasiswaan dan Alumni 

a. Menghimpun dan mengelola nilai mahasiswa 

Pelayanan akademik tidak selalu dihadapkan dengan proses pelayanan 

yang berjalan dengan baik dan sesuai harapan, sering kali mengalami ketidak 

sesuaian dan menghadapi hambatan-hambatan diluar dari dugaan. Untuk itu, 

pelayanan akademik harus selalu dievaluasi, dengan pertimbangan dari data 

pengarsipan, dan dokumen lainnya. Terkait pengarsipan dokumen yang 

dilakukan dengan cara mengelola nilai dibutuhkan koordinasi dengan dosen 

yang bersangkutan, staf sub bagian akademik fakulas tarbiyah dan keguruan 

mengatakan bahwa: 

Karna kami disini hanya memfasilitasi. Terlepas masalah nilai itu hak 
dosen. Karna dosen sudah bisa menginput sendiri nilai-nilai ke SIAKAD. 
Ada dosen yang sibuk dan tidak sempat minta tolong ke kami untuk 
mengimnput ya kami bantu biasanya mereka datang langsung kesini. Untuk 
cepat tidaknya proses input nilai  semua tergantung dari dosen dan kerja sam 
antara jurusan , akademik dan dosen karna pengelolaan nilai itu ada batas 
waktunya. Semakin lama tidak di input ya semakin lama juga kalian 
menunggu untuk mendownload KHS kan begitu, jadi kami semua selalu 
berusaha seoptimal mungkin utuk memakasimalkan waktu dalam proses 
pengelolaan nilai ya termasuk pengelolaan lainnya yang menjadi fungsi dari 
akademik.96 

                                                             
95 Observasi, Mei 2017 
96 Ahmad Rifa’ie ( Staf Akademik Jurusan MPI), Wawancara dengan peneliti, Mei 2017 



 

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu upaya 

dalam proses evaluasi adalah dengan cara menginput nilai agar nilai yang 

sudah terinput bisa dijadikan bahan evaluasi. Terkait akan penginputan nilai 

hal ini diperkuat  dengan apa yang dikatakan wakil dekan bidang akademik, 

yang mengatakan bahwa:  

Ya, kami selalu koordinasi. Karna tidak mungkin petugas akademik 
mengelola dan mengimput nilai apabila dosen tidak memberikan kabar. kita 
harus mengoptimalkan kawan-kawan staf akademik khususnya 
koordinasi,karna koordinasi itu penting.jadi antara staf dengan jurusan itu 
harus terjalin komunikasi yang baik. Harus ada kerjasama. Jurusan harus 
menge-check kadang-kadang koordinasi ini yang lemah. Katika saya pantau 
dan tanya kok ada yang belum beres baru di panggil pihak jurusan untuk 
klarifikasi. Baru nyambung, ya kita juga maklum karna dijurusan pun banyak 
pekerjaan, jadi, kembali lagi yang paling penting adalah koordinasi. Biasanya 
apabila ada dosen yang belum menyerahkan nilai petugas langsung 
menghubungi dosen yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan jurusan 
karna mengelola nilai itu ada batas waktunya. Kalau tidak dimasukkan segera 
maka yang rugi ya mahasiswa itu sendiri.97 

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa proses input nilai 

harus berkoordinasi dengan semua bidang baik itu staf akademik, jurusan, 

dan dosen agar proses input dan pengelolaan nilai dapat berjalan dengan baik 

dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.  

b. Mengarsipkan dokumen akademik kemahasiswaan dan alumni. 

Dalam proses pengendalian dan evaluasi salah satu hal yang tidak lupa 

untuk diperhatikan adalah mengarsipkan dokumen akademik kemahasiswaan 
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dan alumni. Untuk mengetahui fungsi dan dokumen apa saja yang diarsipkan 

oleh akademik kepala staf sub bagian akademik menyatakan bahwa:  

 Jadi pengarsipan itu gunanya banyak. Selain sebagai bahan untuk 
evaluasi pelaksanaan pelayanan juga sebagai laporan kami nanti. Selain itu 
pengarsipan juga memudahkan kita apabila missal di jurusan absen dosen 
ilang karna komputer rusak kalau begitukan tinggal minta disini karna kami 
ada rekapannya. Dokumen yang diarsipkan itu seperti rekapitulasi daftar 
beasiswa, rekapitulasi absen, dan rekapan lain yang berguna untuk proses 
evaluasi dan untuk laporan juga.98 

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa proses evaluasi 

berhubungan dengan pengarsipan, hal ini berguna untuk mempermudah 

dalam mengetahui kelemahan dan hal-hal yang harus dievaluasi. 

Pengendalian juga diproses dari pengarsipan, akademik bisa mengetahui 

mahasiswa yang bermasalah dengan penyusunan KRS dapat dipantau melalui 

arsip yang telah dimiliki. Untuk itu, pengendalian dan evaluasi juga harus 

diupayakan untuk terlaksana dengan baik dan optimal, agar proses pelayanan 

akademik dapat selalu sesuai standar dan berorientasi dalam memenuhi 

kebutuhan mahasiswa.  

Pengendalian dan evaluasi juga harus memiliki mutu yang baik, karna 

evaluasi yang bermutu dapat memberikan gambaran dan inovasi yang lebih 

baik bagi kelangsungan jalannya pelayanan akademik. Untuk itu, dari hasil 

observasi yang peneliti lakukan diketahui bahwa dalam proses pengendalian 

pimpinan selalu memantau dan memonitoring staf akademik ketika 
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melakasanakan tugas-tugasnya. Selain untuk pengendalian, hal ini juga 

berguna untuk menjalin komunikasi yang baik antara pimpinan dan staf 

akademik sehingga menciptakan suasana kekeluargaan. Dalam aspek bukti 

langsung (tangible) dalam proses pengendalian dan evaluasi diketahui bahwa 

kasubbag sering menge-check pekerjaan staf dan menjalin komunikasi dengan 

para staf, aspek ini tergolong baik. Kemudian pada aspek daya tanggap 

(responsiveness) staf akademik kurang tanggap dengan adanya pelbagai 

kendala yang dihadapi, seperti adanya gangguan pada sistem, hal ini dapat 

diminimalisir dengan cara komunikasi yang efektif dengan akademik 

pusat/ICT, aspek ini tergolong cukup baik. Disamping gitu, aspek kehandalan 

(reliability) tergolong baik, dengan selalu mengarsipkan administrasi 

mahasiswa dan teliti dalam memproses data.  

Unsur mutu pelayanan akademik selanjutnya yang tidak luput dari 

pengamatan kaca mata peneliti adalah aspek jaminan (assurance) dengan 

selalu melakukan pengendalian dan evaluasi serta membuat LPJ (laporan 

pertanggung jawaban) sub bagian akademik sudah menunjukkan cerminan 

dari adanya jeminan, dengan begitu pelayanan akademik dapat terjamin 

kualitas pelayanannya karna selalu dievaluasi, dan pelaksanaannya dilakukan 

dengan sungguh-sungguh, aspek ini tergolong baik. Terakhir, aspek empati 

(empaty) aspek ini tergolong baik, diketahui bahwa hubungan antar staf selalu 

terjalin dengan baik, nuansa kekeluargaan didapat dari sela-sela pekerjaan. 



 

Walau terkadang terlihat ada yang suka bercanda, namun ketika bekerja 

mereka focus dengan pekerjaan masing-masing dan saling bantu apabila ada 

staf yang kesulitan. 99  

4. Melakukan Tugas-Tugas lain yang Diberikan oleh Atasan 

a. Pelayanan cuti akademik 

Sub bagian akademik dalam pelaksanaan pelayanan memang sudah ada 

standar dan uraian tugas masing-masing namun, hal ini tidak menutup 

kemungkinan apabila ada tugas –tugas lain yang harus dikerjakan dari atasan. 

Salah satu tugas tambahan yang dilaksanakan oleh akademik adalah dengan 

melaksanakan pelayanan cuti akademik, untuk mengetahui lebih lanjut kepala 

sub bagian akademik saat ditemui peneliti dalam wawancara mengatakan 

bahwa: 

Cuti akademik sejauh ini masih jarang kalaupun ada cuma satu atau dua 
orang. Karna biasanya cuti itu karna lagi hamil bagi yang perempuan, atau 
karna lagi kerja. Biasnaya alasannya itu. Atau bisa saja karna ada urusan 
keluarga dengan waktu yang lama. Prosedurnya itu diantaranya membuat 
surat permohonan cuti, kemudian salinan KHS semester yang terakhir, salinan 
KTM, dan salinan lunaas SPP. Dan semua itu atas izin dari pak dekan. Kami 
hanya memfasilitasi untuk proses pengajuannya. 100 

  

Dari hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa pelayanan cuti 

akademik khususnya di fakultas tarbiyah masih sedikit mahasiswa yang 

melakukannya, karna biasanya mahasiswa melakukan cuti apabila dihadapkan 
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dengan situasi yang memungkinkan ia tidak bisa melaksanakan perkuliahan 

sebagaimana mestinya. Hal yang sama juga di sampaikan oleh staf sub bagian 

akademik, yang menyatakan bahwa:  

Hampir sama dengan prosedur lainnya, ya mahasiswa harus membuat 
surat ketarangan cuti yang ditandatangani oleh dekan atau pimpinan lain yang 
bersangkutan, kemudian slip SPP. Banyak hal yang mendasari mahasiswa 
melakukan cuti akademik. Bisa karna dia nikah jadi ngandung gak bisa kuliah, 
ada juga karna pekerjaan. macam-macam.101 

Dari uraian di atas, amatlah jelas bahwa banyak hal yang mendasari 

mahasiswa untuk melakukan cuti akademik, mulai dari adanya pekerjaan, 

pernikahan, dan alasan lain yang membuat mahasiswa tidak bisa 

melaksanakan perkuliahan. 

b. Pelaksanaan kuliah ta’aruf 

Pelaksanaan kuliah ta’aruf adalah hajat besar bersama seluruh civitas 

akademika UIN Raden Intan Lampung, sudah dipastikan semua elemen turut 

serta bepartisipasi dalam menyelenggarakan kuliah ta’aruf, dalam hal ini sub 

bagian akademik juga memiliki peran terhadap suksesnya kuliah ta’aruf, 

untuk mengetahui lebih lanjut, wakil dekan bidang akademik menyatakan 

bahwa:  

Kami selalu berkoordinasi dengan kemahasiswaan apabila melaksanakan 
kuliah ta’aruf karna kami juga turut serta didalamnya. Biasanya kami para 
pimpinan mengisi materi perkenalan seputar bidang kami masing-masing. 
Seperti saya di bidang akademik maka saja menyampaikan seputar 
perkuliahan, sistem perkuliahan, dll. Begitu juga dengan wakil dekan lain 
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termasuk pak dekan juga. Selain itu kawan-kawan akademik juga ada 
beberapa yang menjadi panitia pelaksana di tataran fakultas.102 

 

Dari uraian hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa 

penyelenggaraan kuliah ta’aruf melibatkan semua bidang, mereka saling 

berkoordinasi dan bekerjasama. Dengan bekerja sama semua pekerjaan dapat 

terselesaikan dengan waktu yang tepat.  

Aspek-aspek mutu juga tidak luput dari pengamatan peneliti, namun perlu 

peneliti pertegas bahwa dalam penilaian mutu pada tugas lain/ tugas 

tambahan pelayanan akademik tidak peneliti proleh secara lengkap dan 

menyeluruh, hal ini dikarenakan tugas lain hanya dilakukan sesekali saja 

bukan setiap hari, seperti kuliah ta’aruf yang hanya dilakukan setahun sekali, 

untuk itu pengamatan yang dilakukan banyak dari hasil wawancara kepada 

kepala sub bagian akademik, adapun mutu pelayanan akademik pada bidang 

tugas tambahan diketahui bahwa aspek bukti langsung (tangible) sudah baik, 

dengan semua sarana yang tersedia memungkinkan sub bagian akademk siap 

untuk melaksanakan tugas tambahan. Kemudian aspek daya tanggap 

(responsiveness)  hal ini ditunjukkan dari cepatnya proses pelayanan dan 

kemampuan staf dalam menanggapi permaslahan mahasiswa dengan baik.  
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Pada aspek kehandalan (reliability), dirasa kehandalan disni tidak jauh 

berbeda dengan pelaksanaan pelayanan tugas pokok sub bagian akademik, 

dengan menjalankan tugas secara maksimal dan terus berupaya memberikan 

yang terbaik, aspek ini tergolong baik. Selain itu, aspek lainnya adalah 

jaminan (assurance) dan empati (empati) hal ini sulit untuk diketahui, akan 

tetapi berdasarkan pengalaman peneliti saat menjadi panitia pelaksana kuliah 

ta’aruf pada tahun 2015 diketahui bahwa sub bagian akademik memiliki 

tanggung jawab yang besar, dan mereka juga memiliki komunikasi yang baik 

kepada mahasiswa.103 

5. Kepuasan Mahasiswa 

Pada penelitian ini, kuesioner yang peneliti gunakan bertujuan untuk 

membantu memberikan data tambahan dalam melakukan penelitian mutu 

pelayanan akademik, peneliti tidak menggunakan kuesioner untuk analisis 

kuantitatif. Pada butir soal kuesioner peneliti menggunakan teori yang 

ditetepkan dalam Keputusan Menteri PAN Momor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 

untuk mengetahui mutu pelayanan akademik Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Adapun sampel yang diambil dalam 

pengumpulan data teknik kuesioner ini sebesar 5% dari jumlah mahasiswa 

MPI dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yang berjumlah 657 

mahasiswa, sampel yang diambil sebesar 33 mahasiswa dan peneliti bulatkan 
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menjadi 35 mahasiswa dalam proses penentuan sampel ditentukan secara 

random, adapun hasil rekapituasi kepuasan mahasiswa yang telah diberikan  

sebagai berikut: 

Pada aspek prosedur pelayanan, dapat dikatakan prosedur pelayanan 

memenuhi kepuasan mahasiswa. Dalam hal pempublikasian prosedur nampak 

mahasiswa puas dengan kinerja dari pelayanan akademik. Namun, dalam hal 

kejelasan prosedur agar tidak membingungkan mahasiswa masih perlu 

ditingkatkan lagi agar lebih baik. Kemudian, pada aspek tanggung jawab 

dapat dikatakan sudah masuk kategori memuaskan, petugas bertanggung 

jawab untuk melakukan pelayanan ulang apabila terdapat kesalahan atau 

kendala yang terjadi. Namun, pada aspek evaluasi harus diperhatikan lebih 

lanjut agar dapat memberikan pelayanan yang lebih. Di samping itu, 

diketahui bahwa dalam hal kemampuan petugas memiliki skor yang beragam. 

Untuk aspek penguasaan tugas dengan baik harus ditingkatkan lagi agar 

pelayanan dapat memberikan kepuasan kepada mahasiswa.  

Kecepatan pelayanan juga tak luput untuk diperhatikan, dapat kita ketahui 

bahwa dalam hal kecepatan pelayanan akademik memiliki skor yang baik. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai yang cukup besar. namun pada aspek 

penyelesaian tugas tepat waktu mendapatkan nilai  yang kecil sehingga 

diperlukan pembaharuan seperti penambahan tenaga staf atau penambahan 

sarana pelayanan. Selain itu, keadilan juga harus objektif, keadilan dari 



 

pelayanan akademik dapat dikatakan telah memberikan kepuasan kepada 

mahasiswa. Pelayanan yang diberikan tidak membeda-bedakan antara 

mahasiswa satu dengan yang lainnya. Aspek lainnya yakni kesopanan dan 

keramahan. dapat kita simpulkan bahwa dalam hal kesopanan dan keramahan 

petugas selalu berpenampilan dan berpakaian dengan rapih. Akan tetapi 

dalam hal kedekatan emosional mahasiswa merasa kurang dekat dengan 

petugas akademik, hal ini harus dibenahi agar mahasiswa dapat nyaman 

dalam berkomunikasi dengan petugas akademik. 

Aspek terakhir yakni kenyamanan lingkungan, menunjukkan bahwa 

dalam hal kenyamanan lingkungan sudah memenuhi kategori kepuasan, 

namun ada satu indikator yang harus diperhatikan untuk menjadi bahan 

evaluasi yakni ketersedian sarana yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan. 

Hal ini menyangkut kenyamanan mahasiswa seperti ruang tunggu yang 

nyaman, sirkulasi udara, tempat duduk, dll. secara keseluruhan pelaksanaan 

pelayanan akademik dalam memenuhi kepuasan mahasiswa Selain itu 

peneliti juga melakukan observasi dalam melihat kepuasan mahasiswa, 

adapun yang peneliti temukan adalah sebagaimana berikut: 

a. Kesesuaian dengan harapan 

Dari hasil observasi diketahui bahwa dalam pelayanan akademik selalu 

menggunakan pedoman,ketentuan dan standar yang berlaku seperti uraian 

tugas dan SOP. Namun fakta di lapangan masih banyak mahasiswa yang 



 

datang ke akademik dengan membawa keluh kesah dan permasalahan masing-

masing, kedatangan mereka banyak yang mempermasalahkan tidak bisa 

mengakses SIAKAD, nilai yang belum terinput/tidak sesuai, tidak bisa 

mendownload,dll. Namun, perlu diketahui sistem akademik selalu mengalami 

pembaharuan dan dampak dari pembaharuan ini mengakibatkan jaringan yang 

error. Selain itu, ada juga permasalahan yang datangnya dari mahasiswa itu 

sendiri yang telat untuk melakukan administrasi akademik. 

  
b. Minat bekunjung kembali 

 Pelanggan yang selalu datang untuk meminta penawaran produk atau 

jasa dapat dikatakan mereka memiliki kepuasan terhadap service yang telah 

diberikan. Sama hal nya dengan pelayanan akademik, namun perlu peneliti 

jelasakan terlebih dahulu mengingat mahasiswa selalu membutuhkan dan 

pasti selalu datang ke sub bagian akademik maka minat berkunjung kembali 

dapat diartikan sebagai rasa untuk memiliki atau peduli terhadap sub bagian 

akademik fakultas tarbiyah dan keguruan. Adapun hasil observasi yang 

peneliti lakukan di sub bagian akademik menunjukkan bahwa banyak 

mahasiswa yang memiliki kepedulian yang cukup tinggi, hal ini dibuktikan 

dengan cara mahasiswa berpakaian dan bertatakrama ketika memasuki ruang 

akademik, mengucap salam, dan patuh terhadap aturan yang berlaku.di 

samping itu masih ada mahasiswa yang tidak mematuhi aturan dikarenakan 

tidak mengetahui ataupun memang karna keteledoran mahasiswa itu sendiri 



 

   Kesediaan untuk merekomendasikan 

Kesediaan untuk merekomendasikan yang dimaksud disini adalah mau 

memberikan kesan-kesan yang baik kepada orang lain terhadap pelayanan 

yang telah diberikan. Untuk mengetahui lebih jauh peneliti melakukan 

observasi di akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang menunjukkan 

bahwa tidak semua mahasiswa mau untuk memberikan kesan-kesan kepada 

sesama teman, walau ada mahasiswa yang bersedia memberikan kesa-kesan 

namun secara keseluruhan, dan biasanya mereka hanya memberikan kesan-

kesan terhadap hal-hal yang mereka anggap tidak sesuai dengan harapan 

mereka (negatif). Biasanya mahasiswa merekomendasikan ketika 

mengarahkan dan memberi tahu temannya ketika ingin membutuhkan 

pelayanan akademik.  

C. Analisis dan Pembahasan 

Berdasarkan  laporan hasil penelitian dapat diketahui  mutu pelayanan 

akademik dalam memenuhi kepuasan mahasiswa jurusan MPI adalah sebagai 

berikut: 

1. Merancang Bahan dan Rencana Kegiatan Pelayanan  

a. Menyiapkan, menghimpun, mendistribusikan, merekapitulasi 

daftar hadir dosen dan mahasiswa yang aktif dan tidak aktif 

Proses merancang adalah hal pertama yang harus dilakukan agar 

memberikan gambaran secara jelas terhadap proses pelaksanaan pelayanan 



 

akademik. Mulai dari merancang uraian tugas, mendistribusikan, hingga 

memperhatikan kebutuhan dalam proses pelayanan. pada dasarnya 

kasubbag akademik telah berupaya agar merancang bahan sesuai dengan 

tugas pokok dan tanggung jawab akademik. hal ini dapat dilihat pada 

wawancara dengan Kasubbag akademik item no 1,2,3,4. Dengan 

memepertimbangkan semua faktor sub bagian akademik dapat merancang 

bahan rencana kegiatan dengan baik. Selain itu salah satu tugas sub bagian 

akademik adalah mengelola absen, pelaksanannya sudah sesuai dengan 

prosedur dan tidak menghadapi kendala yang besar. Hal ini dapat dilihat 

pada wawancara dengan kasubbag akademik poin no 5,6.  

 Dalam hal perencanaan dapat muncul kemungkinan adanya kendala,  

namun kendala yang dihadapi sub bagian akademik dalam merancang 

bahan dan rencana kegiatan hampir tidak ada, hal ini dikarenakan mereka 

selalu berkoordinasi antar pimpinan dan staf akademik sehingga 

pendistribusian dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat pada 

wawancara dengan wakil dekan bid. akademik item no 3 dan wawancara 

dengan kasubbag akademik item no 5,6. Hal ini juga dibuktikan dengan 

adanya uraian tugas sub bagian akademik yang peneliti lampirkan dalam 

penelitian ini.   Dengan adanya uraian tugas  semua staf akademik dapat 

melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Selain itu, dalam hal pengelolaan daftar hadir hampir tidak ditemukan 

mahasalah yang berarti, kemudian dalam hal mutu sesuai dari hasil 



 

observasi dapat dikatakan  proses perencanaan memiliki mutu yang cukup 

baik, hal ini dilihat dari indikator tangible, responsiveness dan reliability 

yang masuk kualifikasi baik. 

 Dari penjabaran analisis di atas peneliti berasumsi bahwa dalam proses 

merancang rencana kegiatan banyak faktor-faktor penting yang harus 

diperhatikan agar dapat mengetahui dengan jelas dan pasti aktifitas-

aktifitas yang akan dilakukan sehingga pada saat pelaksanaan rencana 

tersebut dapat memberikan manfaat dan mampu memenuhi kebutuhan, hal 

tersebut sesuai dengan teori yang peneliti kutip dari H.B. Siswanto yang 

menyatakan bahwa: 

Aktifitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan sejumlah 
pekerjaan yang harus dilaksanakan kemudian. Sikap manajer dituntut 
terlebih dahulu agar mereka membuat rencana tentang aktifitas yang 
harus dilakukan. Perencanaan tersebut merupakan aktifitas untuk 
memilih dan menghubungkan fakta serta aktivitas membuat dan 
menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal 
merumuskan aktivitas yang direncanakan.104 

 Jadi dari analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa sub bagian 

akademik dalam hal merancang bahan dan rencan kegiatan sudah 

terlaksana dengan baik. selalu mempertimbangkan segala kebutuhan dan 

tugas pokok dari masing-masing staf dan pendistribusian yang tidak ada 

kendala karna adanya koordinasi yang baik.  

                                                             
104 H.B. Siswanto, dikutip oleh Mohamad Arya Gandhi  et.al, “Dasar-Dasar Manajemen dan 

Organisasi” (makalah yang disampaikan pada perkuliahan semester V UIN Raden Intan Lampung, 
2015), h.5  



 

2. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Akademik 

Kemahasiswaan dan Alumni 

a. Memberikan layanan heregistrasi mahasiswa baru dan lama. 

 Dalam hal memberikan layanan heregistrasi sub bagian akademik 

melakukan pelayanan dengan baik, sekalipun heregistrasi dilakukan juga 

oleh akademik pusat. Sub bagian akademik fakultas melakukan pelayanan 

sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melaksanakan pelayanan dengan 

adil tanpa pilih kasih, hal ini dapt dlihat pada wawancara dengan kepala 

sub bagian akademik poin nomor 7, 8 dan wawancara wakil dekan bid. 

Akademik poin nomor 4. 

b. Memberikan layanan/pendampingan penyusunan KRS dan KHS 

KRS dan KHS adalah bentuk administrasi mahasiswa yag selalu 

membutuhkan pendampingan oleh akademik. Dalam hal ini, petugas sub 

bagian akademik sudah mengetahui dengan baik akan peran dan tanggung 

jawabnya untuk memberikan pelayanan dan menyelesaikan pelbagai 

keluhan mahasiswa, hal ini dapat dilihat pada wawancara dengan kepala 

dan staf sub bagian akademik  poin no 10. dan wawancara wakil dekan 

bid. Akademik poin no 5. 

Setiap pekerjaan pasti ada kendala, pun sama halnya dengan pelayanan 

akademik, adapaun kendala yang sering dihadapi oleh sub bagian 

akademik adalah pada sarana yang dibutuhkan seperti koneksi internet 

dan jarngan yang  kuat. Karna hampir sering ditemui gangguan pada 



 

SIAKAD yang berakibat penundaan proses layanan dan penyelesaian 

tugas lain. Hal ini dapat dilihat pada wawancara dengan kepala dan staf 

sub bagian akademik poin nomor 9. 

c. Memfasilitasi pelaksanaan ujian mahasiswa 

Ujian mahasiswa selalu diadakan setiap semester yakni UTS dan UAS. 

Adapun akademik selalu memberikan fasilitas ketika pelaksanaan ujian, 

seperti membentuk panitia, berkoordinasi dengan bidang lain, dan 

memfasilitasi keperluan dosen dan mahasiswa. selain itu, sub bagian 

akademik selalu berpakaian rapih dan sopan dalam melaksanakan tugas. 

Hal ini dapat dilihat pada wawanacara dengan wakil dekan bid. Akademik 

poin nomor 6 dan wawancara dengan kepada dan staf subbag akademik 

poin nomor 11 dan 12. Adapun kendala yang ditemukan hampir tidak ada. 

d. Memfasilitasi pengajuan beasiswa mahasiswa 

Setiap mahasiswa pasti ingin mendapatkan beasiswa, jadi dapat 

dikatakan hampir setengah dari mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan melakaukan pendaftaran beasiswa ke akademik. Untuk itu 

petugas akademik harus melayani mahasiswa dengan tertib dan 

cepat(lancar) serta sesuai dengan prosedur yang berlaku, semua ini sudah 

dilakukan oleh sub bagian akademik, hal ini dapat di lihat pada 

wawancara dengan kepala adan staf sub bagian akademik poin nomor 

13dan 14.  



 

Dalam hal pelaksanaanya tidak menutup kemungkinan adanya kendala 

yang dihadapi, kendala yang dihadapi tidak jauh berbeda seperti 

pelayanan lainya yakni butuhnya koordinasi dengan jurusan, dan 

akademik pusat. Mengingat pengadaan beasiswa tidak hanya dikelola 

oleh fakultas saja. Hal ini dapat dilihat pada wawancara dengan wakil 

dekan bid. Akademik poin nomor 7.  

e. Melakukan pengelolaan, pelayanan perpustakaan dan 

laboraturium. 

Perpustakaan dan laboraturium adalah salah atu sarana yang dapat 

menunjang proses pekuliahan agar lebih maksimal. Untuk itu 

perpustakaan dan laboraturium harus di kelola sebaik mungkin. Salah satu 

tugas dari akademik adalah mengelola dan melakukan pelayanan 

perpustakaan dan laboraturium. Dengan memperhatikan 

segalaperencanaan, kebutuhan, dan pengelolaan yang ada serta faktor-

faktor penunjang pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan 

kepala dan staf subbag akademik poin nomor 15 dan wakil dekan bid. 

Akademik poin nomor 8. Dalam pelaksanaanya di lapangan masih harus 

dievaluasi, mahasiswa masih kurang cukup terpenuhi kebutuhannya 

dalam pelayanan laboraturium dan kurangnya kedekatan emosional antara 

petugas perpustakaan dan mahasiswa hal ini dapat dilihat pada 

wawancara dengan mahasiswa poin nomor 9 dan 10. 



 

 Secara keseluruhan dari hasil analisis tersebut sesuai dengan teori yang 

peneliti kutip dari Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas 

Pendidikan Indonesia mengutip pendapat Casio  yang menyatakan 

manajemen kinerja yang efektif hendaknya memiliki syarat-syarat sebagai 

berikut: 

a. Relevance: hal-hal atau faktor-faktor yang diukur adalah yang 
relevan dan terkait dengan hal pekerjaannya, apakah itu outputnya, 
prosesnya dan inputnya. 

b. Sensitivity: sistem yang digunakan harus cukup peka untuk 
membedakan antara karyawan yang berprestasi dan tidak berprestasi. 

c. Reliability: sistem yang digunakan harus dapat diandalkan, 
dipercaya, bahwa menggunakan tolak ukur yang objektif, sahih, 
akurat, konsisten dan stabil. 

d. Acceptability: sistem yang digunakan harus dapat dimengerti dan 
diterima oleh karyawan yang menjadi penilai maupun yang dinilai 
dan memfasilitasi komunikasi yang aktif dan kontruktif antara 
keduanya. 

e. Practicability: semua instrumen misalnya formulir yang digunakan 
harus mudah digunakan oleh kedua belah pihak tidak rumit dan tidak 
berbelit-belit. 105 

 

 Dalam hal yang berkaitan dengan mutu, dari hasil observasi dapat 

dikatakan pelaksanaan pelayanan memiliki mutu yang baik, hal ini terlihat 

dari indikator responsiveness, reliability dan assurance yang memenuhi 

kualifikasi baik. 

 Dari hasil analisis data di atas, dapat dikatakan pelaksanaan sudah 

berjalan dengan baik, staf akademik memahami akan tugas dan tanggung 

jawabnya didukung dengan ketersediaan komputer dan fasilitas lainnya. 
                                                             

105 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen 
Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 243-244. 



 

Staf akademik juga bertanggung jawab atas pelayanan yang tidak sesuai, 

selain itu ada hal yang menjadi PR bagi sub bagian akademik seperti 

ketersediaan sarana bagi mahasiswa seperti jumlah kursi dan pencahayaan 

ruang serta sirkulasi udara yang cukup. Kemudian, kedekatan emosional 

juga harus ditingkatkan. Mengingat kita sebagai makhluk sosial yang 

hidup saling berdampingan dan saling membantu. 

3. Proses Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Administrasi 

Akademik Kemahasiswaan dan Alumni 

a. Menghimpun dan mengelola nilai mahasiswa 

Kegiatan akademik sebagian besar meliputi kegiatan administrasi, 

salah satunya yakni menghimpun dan mengelola nilai mahasiswa, hal ini 

selain bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam menerima nilai, 

juga sebagai dokumentasi untuk bahan evaluasi. Subbag akademik selalu 

berkoordinasi dengan dosen dan melaksanakan pengelolaan sesuai dengan 

target waktu minimal. Hal ini dapat dilihat pada wawancara dengan 

kepala dan staf subbag akademik poin nomor 17 dan 18. Selain itu, 

kendala yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak 

yang bersangkutan  dikarenakan batas waktu yang minim dalam proses 

mengimput. Hal ini dapat dilihat pada wawancara dengan wakil dekan 

bid. Akademik poin nomor 9. 

 

 



 

b. Mengarsipkan dokumen akademik kemahasiswaan dan alumni 

Pengendalian dan evaluasi tidak bisa terlepas dari pengarsipan, karna 

pengarsipan berfungsi untuk menyimpan dokumen-dokumen yang 

berguna untuk proses pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaannya 

subbag akademik telah mengetahui akan pentingya dari proses 

pengarsipan dan selalu mengarsipkan dokumen penting seperti daftar 

hadir, nilai, biodata dosen, keadaan mahasiswa, dll hal ini dapat dilihat 

pada wawancara dengan kepala dan staf subbag akademik poin nomor 19 

dan 20 dan wakil dekan bid. Akademik poin nomor 10. Adapun kendala 

yang dihadapi tidak begitu sering muncul. Dari hasil analisis tersebut, ada 

baiknya pelaksanaan pelayanan yang dievaluasi harus berorientasi pada 

kontrol, sesuai dari teori yang peneliti kutip dari Weber, hal tersebut 

berciri sebagai berikut: 

a. Pegawai adalah orang yang sangat mumpuni di bidangnya, digaji dan 
hanya bekerja sebagai pegawai negeri. 

b. Hirarki atas bawah sangat jelas 
c. Aturan tentang kompetensi dan spesialisasi tegas 
d. Kedinasan dan pribadi dipisahkan 
e. Aturan ditaati dengan kaku 
f. Kegiatan administrasi serba tertulis dan terdokumentasikan.106 

 

 Hambatan yang sering terjadi dalam proses evaluasi dapat diketahui 

dari hasil observasi yang peneliti lakukan yakni kurangnya respon staf 

                                                             
106Weber dikutip oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan: 

Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter Dan Standar Pelayanan Minimal, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan ke IX, 2012), h. 142-143 



 

terhadap hambatan yang dialami. seperti adanya gangguan pada sistem, 

hal ini dapat diminimalisir dengan cara komunikasi yang efektif dengan 

akademik pusat/ICT, dalam hal ini faktor tersebut masuk pada indikator 

responsiveness yang dalam penilaian masuk kualifikasi cukup baik. 

Berbeda dengan indikator lainnya yang mendapatkan kualifikasi baik dan 

sangat baik. 

 Dari analisis data di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan 

pengendalian dan evaluasi sudah berjalan sebagaimana mestinya, 

pimpinan selalu menge-check dan melakukan komunikasi yang baik 

dengan para staf, evaluasi dijadikan sebagai alat untuk membenahi diri 

upaya peningkatan pelayanan akademik.hal itu amatlah penting mengingat 

pelayanan akademik menjadi bagian penunjang dari perkuliahan 

mahasiswa. 

4. Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan 

a. Pelayanan cuti akademik 

Selain melaksanakan tugas pokok, subbag akademik juga 

melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh atasan, salah 

satu tugas tersebut adalah pelayanan cuti akademik. Dalam pelaksanaanya 

memang tidak sering dilakukan karna hanya beberapa mahasiswa yang 

membutuhkan proses administrasi cuti akademik, namun subbag 

akademik mengetahui dengan baik akan prosedur dan alasan mahasiswa 

ketika mengambil cuti akademik, hal ini dapat dilihat pada wawancara 



 

dengan kepala dan staf subbag akademik poin nomor 21 dan 22. Adapun 

kendala yang dihadapi hampir tidak terlihat karna proses pengurusannya 

tidak jauh berbeda dengan proses layanan lainnya. 

b. Penyelenggaraan kuliah ta’aruf 

Kuliah ta’aruf bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan kampus 

kepada mahasiswa baru yang diadakan satu tahun sekali, dalam 

pelaksanaanya subbag akademik selalu turut serta mensukseskan kuliah 

ta’aruf, subbag akademik berperan menjadi panitia pelaksana dengan 

memberikan kesan yang ramah dan bersahabat kepada mahasiswa dan 

sesama panitia, selain itu hal-hal yang perlu dipersiapkan juga tak luput 

dari perhatian subbag akademik, hal ini dapat dilihat pada wawancara 

dengan kepala dan staf akademik poin nomor 23 dan 24.  Kemudian, 

kendala yang dihadapi hanya seputar kendala teknis acara dan selebihnya 

terlaksana dengan baik. Selain itu, untuk aspek mutu dapat diketahui dari 

hasil observasi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas tambahan 

masuk kualifikasi bermutu baik itu dari tangible, responsiveness, 

reliability, assurance dan empaty. 

5. Mutu Pelayanan Akademik 

 Secara keseluruhan dari hasil analisis data mutu pelayanan akademik 

dapat dikatakan mutu pelayanan akademik fakultas tarbiyah dan keguruan 

memiliki mutu yang cukup tinggi. hal ini dibuktikan dari pelaksanaan 

observasi yang peneliti lakukan, dari masing-masing butir penilaian pada 



 

pelaksanaan pelayanan memiliki rata-rata kualifikasi yang baik. Walaupun 

tergolong baik dan memiliki kadar nilai mutu yang tinggi namun harus 

ditinggkatkan agar lebih baik lagi. Adapun butir penilaian yang tergolong 

rendah dan perlu di perhatikan lagi untuk di evaluasi adalah pada proses 

pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi akademik kemahasiswaan 

dan alumni dengan mendapat nilai terendah yakni 19 yang memiliki 

kelemahan pada indikator tangible yang meliputi bukti langsung secara 

fisik seperti sarana dan prasarana serta indikator empaty yang meliputi 

kedekatan emosional antara petugas dan mahasiswa. 

 Dari analisis data di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

mutu pelayanan akademik sudah berjalan dengan baik mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penambahan tugas lain. Semua 

berjalan dengan kinerja yang optimal. Namun dalam pelaksanaan di 

lapangan ditemui beberapa kendala dan kekurangan. Adapun kendalanya 

yaitu seringnya terjadi gangguan terhadap jaringan SIAKAD. Sedangkan 

kekurangannya meliputi aspek tangible seperti pencahayaan yang kurang, 

kursi tunggu yang kurang dan aspek empaty yang menuntut hubungan 

emosional yang kental dan bersifat membangun rasa kekeluargaan 

 

 

 

 



 

6. Kepuasan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam 

 Mengenai kepuasan mahasiswa pada dasarnya jika pelayanan yang 

diberikan baik dan bermutu maka sudah dipastikan mahasiswa memiliki 

kadar kepuasan yang tinggi terhadap pelayanan akademik, melihat data 

penilitian diketahui bahwa secara keseluruhan pelaksanaan pelayanan 

akademik dalam memenuhi kepuasan mahasiswa maka dapat dikatakan 

mutu pelayanan akademik fakultas tarbiyah dan keguruan pada 

pemenuhan kepuasan mahasiswa jurusan MPI termasuk kategori Puas.  

Mengingat ada butir poin yang memiliki jumlah nilai terendah seperti 

butir poin nomor 18 yang mencakup hal kesopanan dan keramahan 

khususnya kedekatan emosional, dan nilai terendah lainnya ada pada 

nomor 19 yang mencakup kenyamanan lingkungan, khususnya 

ketersediaan sarana yang sesuai dengan kebutuhan saat pelayanan. Untuk 

itu, diharapkan akademik mampu memberikan dan memperhatikan serba-

serbi yang bersangkutan dengan pelayanan. 

 Pada aspek lain kepuasan juga diukur dari tingkat kesesuaian harapan 

konsumen, dan hal ini terbukti dari pelaksanaan di lapangan yang 

menunjukkan bahwa mahasiswa menerima pelayanan yang sesuai dengan 

kebutuhan, hanya saja ada beberapa kendala dan masalah yang dihadapi 

oleh beberapa mahasiswa terkait admiistrasi akademik. Selain itu minat 

berkunjung kembali yang dicerminkan dengan memiliki rasa peduli dan 

rasa memiliki juga tergambar pada mahasiswa dengan mematuhi aturan 



 

yang ada, dan sopan antun dalam berucap dan bertindak. Kemudian aspek 

lainnya yakni kesdian untuk merekomendasi, hal ini juga terlihat dari 

beberapa mahasiswa yang memberikan kesan-kesan yang baik terhapad 

pelayanan akademik. 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data , peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagaimana berikut:  

Mutu pelayanan akademik dalam memenuhi kepuasan mahasiswa jurusan 

manajemen pendidikan islam fakultas tarbiyah dan keguruan UIN raden intan 

lampung Dalam pelaksanaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pelaksanaan tugas tambahan berjalan dengan baik dan optimal, selain itu 

pelayanan akademik memiliki tingkat mutu yang tinggi dan dalam hal kepuasan 

mahasiswa diketahui bahwa mahasiswa jurusan MPI memiliki kepuasan yang 

masuk kategori puas. 

Hal ini dibuktikan dari adanya kesungguhan sub bagian akademik mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaksanaan tugas lain hampir tidak ada 

kendala yang begitu besar, hanya saja ada beberapa kekurangan yang perlu 

dibenahi seperti sarana yang memadai, komunikasi yang terjalin dengan baik. 

Selain itu, dalam hal mutu pelayanan dapat dilihat dari prolehan nilai yang cukup 

tinggi, dari indikator tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empaty 

tergolong  baik dan memiliki nilai mutu yang tinggi. kemudian untuk kepuasan 



 

mahasiswa  dengan mempertimbangkan tujuh indikator kepuasan diperoleh 

bahwa mahasiswa puas terhadap pelayanan akademik.  

B.  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang peniliti lakukan, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran dengan harapan dapat memberikan masukan-masukan yang 

membangun dan bermanfaan untuk meningkatkan mutu pelayanan akademik 

diantaranya: 

1. Kepada pimpinan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan 

Lampung kiranya dapat lebih memperhatikan sarana prasarana yang 

dibutuhkan mahasiswa. Dalam hal ini, sarana yang dimaksud adalah 

sarana yang tidak terlalu penting tetapi dibutuhkan oleh mahasiswa seperti 

ruang tunggu dengan kursi yang layak, sirkulasi udara, dan pencahayaan 

yang cukup. Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan 

banyak mahasiswa yang mengeluh dengan kursi tunggu di akademik 

fakultas yang sudah tidak layak dan dinilai masih kurang mencukupi 

dengan pertimbangan jumlah mahasiswa yang kian meningkat. 

2. Kepada sub bagian akademik agar lebih meningkatkan hubungan 

emosional dengan mahasiswa, dari hasil wawancara dan kuesioner 

mengungkapkan bahwa pada aspek empati yang berkenaan dengan 

komunikasi yang baik, hubungan emoisonal yang terjalin baik, dan adanya 



 

pengertian dari petugas akademik dapat dikatakan masih kurang baik, 

hanya sebagian kecil dapat dikatakan baik. 

3. Kepada mahasiswa peneliti berpesan untuk dapat mengerti keadaan dan 

situasi, menjadi mahasiswa memang sibuk tapi tugas dari tenaga pendidik 

(dosen) dan tenaga kependidikan (petugas dan staf akademik) lebih sibuk. 

Oleh karena itu, untuk mendapatkan proses pelayanan yang baik dan cepat 

mahasiswa harus teliti dan jeli dalam memenuhi prosedur dan ketentuan 

yang berlaku, sering kali mahasiswa lalai dan mengabaikan aturan 

sehingga menghambat jalannya proses pelayanan akademik. 

C. Penutup 

Dengan mengucap Alhamdulillahirobbil’alamin puji syukur kepada alllah 

SWT atas limpahan karunia, rahmat dan pertolongan-nya peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menemui 

hambatan yang berarti. Atas dasar keyakinan dengan iman, dan diusahakan 

dengan ilmu, serta disampaikan dengan amal skripsi ini terselesaikan dengan 

baik. 

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa pembahasan dalam skripsi ini masih 

jauh dari sempurna, banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan serta 

kekurangannya dan oleh sebab itu kritik dan saran-sarannya yang bersifat 

membangun dari pembaca sangat peneliti harapkan dan atas sumbangan 

pemikiran pembaca peneliti haturkan terimaksaih.  



 

Atas kesalahan dan kekurangannya, peneliti mohon maaf dan mohon ampun 

kehadirat Allah SWT semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin 

yaa Rabbal Alamin. 
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 LAMPIRAN 8 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama   : 

2. Semester  : 

3. Jenis kelamin  : 

4. Fakultas/ Jurusan : Tarbiyah & Keguruan/ Manajemen Pendidikan Islam 

5. Alamat Kampus : Jl. Letkol Hi Endro Suratmin Sukarame Bandar 

Lampung 35131  

KEPUASAN MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 

TERHADAP MUTU PELAYANAN AKADEMIK  

Petunjuk : 

Berikut disajikan pertanyaan-pertanyaan tentang kepuasan saudara/i terhadap 

pelayanan akademik jurusan manajemen pendidikan islam. Mohon kepada saudara/i 

untuk bersedia memberikan bantuannya dengan  mengisikan angket dengan member 

tanda ceklist () pada kolom-kolom pertanyaan di bawah. Sejauh mana penilaian 

anda dengan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini: 

Keterangan: 

1. Bacalah dengan seksama pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 

2. Berilah tanda ceklist () pada alternatif jawaban yang dianggap benar. 

ANGKET 



 

3. Mohon kejujurannya dalam mengisi angket ini. 

4. SB : Sangat Baik 

B :  Baik 

CB : Cukup Baik 

TB : Tidak Baik 

STB : Sangat Tidak Baik  

No Pertanyaan 
Jawaban 

SB B CB TB STB 

1 
Bagaimana penilaian anda terhadap prosedur 

pelayanan yang berlaku ? 
  

 

  

2 
Bagaimana penilaian anda terhadap kejelasan 

prosedur pelayanan ? 
  

 

  

3 
Bagaimana penilaian anda terhadap pempublikasian 

prosedur pelayanan ? 
  

 

  

4 
Bagaimana penilaian anda terhadap sikap tanggung 

jawab petugas pelayanan akademik ? 
  

 

  

5 

Bagaimana penilaian anda terhadap sikap tanggung 

jawab petugas akademik untuk memberikan 

pelayanan ulang  apabila terjadi kesalahan? 

  

 

  



 

6 

Bagaimana penilaian anda terhadap evaluasi yang 

dilakukan petugas dalam setiap pelayanan 

akademik? 

  

 

  

7 

Bagaimana penilaian anda terhadap kemampuan 

petugas akademik  dalam proses melayani 

mahasiswa? 

  

 

  

8 

Bagaimana penilaian anda terhadap keahlian dan 

kemampuan yang dimiliki petugas akademik/dosen 

dalam melaksanakan tugasnya ? 

  

 

  

9 

Bagaimana penilaian anda terhadap kemudahan dan 

kemahiran petugas akademik/dosen dalam 

melaksanakan tugasnya ? 

  

 

  

10 
Bagaimana penilaian anda terhadap kecepatan 

proses pelayanan oleh petugas akademik ? 
  

 

  

11 
Bagaimana penilaian anda terhadap kehandalan 

petugas akademik ? 
  

 

  

12 
Bagaimana penilaian anda terhadap penyelesaian 

tugas pelayanan/perkuliahan sesuai dengan target 
  

 
  



 

waktu yang berlaku ? 

13 
Bagaimana penilaian anda terhadap  keadilan yang 

dilakukan oleh petugas pelayanan akademik ? 
  

 

  

14 

Bagaimana penilaian anda terhadap proses 

pelayanan akademik yang  tidak membeda-bedakan 

mahasiswa ? 

  

 

  

15 

Bagaimana penilaian anda terhadap proses 

pelayanan akademik dalam mengedepankan sistem 

antri kepada mahasiswa ? 

  

 

  

16 
Bagaimana penilaian anda terhadap kesopanan dan 

keramahan petugas akademik ? 
  

 

  

17 
Bagaimana penilaian anda terhadap penampilan 

berpakaian petugas akademik/dosen ? 
  

 

  

18 
Bagaimana penilaian anda terhadap kedekatan 

emosional mahasiswa dengan petugas akademik ? 
  

 

  

19 
Bagaimana penilaian anda terhadap ketersediaan 

saranadalam pelayanan akademik ? 
  

 

  

20 Bagaimana penilaian anda terhadap kerapihan      



 

fasilitas dan sarana yang digunakan dalam proses 

pelayanan akademik/perkuliahan ? 

21 
Bagaimana penilaian anda terhadap penggunaan 

fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan ? 
  

 

  

 

  



 
 

LAMPIRAN 6 

PEDOMAN OBSERVASI MUTU PELAYANAN AKADEMIK FAKULTAS 
TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG 

 

Hari, Tanggal  : 

Waktu    : 

Tempat   : 

Keterangan: 

Kualifikasi Angka 

SB : Sangat Baik 5 

B :  Baik 4 

CB : Cukup Baik 3 

TB : Tidak Baik 2 

STB : Sangat Tidak Baik  1 

 

No Butir Penilaian Indikator mutu 
Kualifikasi Uraian

SB B CB TB STB 

1 

Merancang bahan dan rencana 
kegiatan dan pelayanan 
administrasi akademik 
kemahasiswaan dan alumni. 

Tangible       

 

Responsiveness       

Reliability       

Assurance       

Empaty       

2 Pelaksanaan kegiatan Tangible  
      

Instrumen Observasi



 
 

pelayanan administrasi 
akademik dan kemahasiswaan 
dan alumni. 

Responsiveness  
     

Reliability  
     

Assurance  
     

Empaty  
     

3 

Proses pengendalian dan 
evaluasi kegiatan pelayanan 
administrasi akademik 
kemahasiswaan dan alumni. 

Tangible  
     

 

Responsiveness  
     

Reliability  
     

Assurance  
     

Empaty  
     

4 
Pelaksanaan tugas-tugas lain 
yang diberikan oleh atasan 

Tangible  
     

 

Responsiveness  
     

Reliability  
     

Assurance  
     

Empaty  
     

 

  



 
 

LAMPIRAN 7 

INSTRUMEN WAWANCARA MUTU PELAYANAN AKADEMIK 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

 

Sumber Data (Informan) : Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd  

Hari, Tanggal  : 

Waktu    : 

Tempat   :  Gedung Dekanat FTK 

Daftar Pertanyaan  : 

1. Menurut ibu, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam merancang uraian 

tugas sub bagian akademik ? 

2. Apa saja yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan 

akademik? 

3. Menurut ibu apa saja yang menjadi kendala dalam mendistribusikan segala 

administrrasi akademik? 

4. Bagaimana penilaian ibu terhadap kehandalan petugas akademik dalam 

memberikan layanan heregistrasi? 

5. Menurut ibu apakah petugas akademik melayani penyusunan KRS dan KHS 

dengan baik dan cepat? 

6. Fasilitas apa saja yang diberikan akademik dalam pelaksanaan ujian 

mahasiswa? 

Wakil Dekan Bid. Akademik 



 
 

7. Kendala apa saja yang dihadapi saat mengelola pengajuan beasiswa 

mahasiswa? 

8. Faktor-faktor apa saja yang  mrnjadi penunjang dalam pelayanan 

perpustakaan dan laboraturium? 

9. Apakah akademik selalu berkoordinasi dengan dosen  ketika menghimpun dan 

mengelola nilai mahasiswa? 

10. Dokumen apa saja yang diarsipkan oleh akademik kemahasiswaan dan 

alumni? 

11. Menurut ibu apa yang mendasari mahasiswa untuk melakukan cuti akademik? 

12. Apa saja yang dipersiapkan oleh akademik dalam  penyelenggaraan kuliah 

ta’aruf? 

  



 
 

 

INSTRUMEN WAWANCARA MUTU PELAYANAN AKADEMIK 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

 

Sumber Data (Informan) :   Dra. Nabilah 

Hari, Tanggal  : 

Waktu    : 

Tempat   :  Gedung Dekanat FTK, Ruang Subbag Akademik 

Daftar Pertanyaan  : 

1. Menurut ibu hal apa saja yang harus diperhatikan dalam merancang  uraian 

tugas sub bagian akademik 

2. Bagaimanakah alur dalam merancang uraian tugas sub bagian akademik ? 

3. Apa saja yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan 

akademik? 

4. Faktor apa yang menjadi hambatan dalam menyiapkan kebutuhan pelayanan 

akademik? 

5. Sebagai atasan, menurut ibu apakah petugas selalu merekapitulasi daftar hadir 

dengan baik dan sistematis? 

6. Apa saja yang menjadi kendala saat mendistribusikan daftar hadir dosen dan 

mahasiswa? 

7. Apakah petugas akademik melayani heregistrasi dengan prosedur yang jelas? 

KASUBBAG AKADEMIK 



 
 

8. Apakah petugas memberikan layanan heregistrasi dengan adil tanpa pilih 

kasih? 

9. Sejauh ini kendala apa saja yang dialami saat memberikan layanan 

penyusunan KRS dan KHS? 

10. Apa saja peran petugas akademik dalam memberikan layanan penyusunan 

KRS dan KHS? 

11. Fasilitas apa saja yang diberikan akademik dalam pelaksanaan ujian 

mahasiswa? 

12. Apakah petugas akademik selalu berpakaian rapih dalam memfasilitasi 

pelaksanaan ujian? 

13. Upaya apa saja yang dilakukan akademik dalam memproses pengajuan 

beasiswa agar tertib dan lancar? 

14. Apakah pengajuan beasiswa selalu melalui prosedur yang jelas? 

15. Apa sajakah yang harus diperhatikan dalam melakukan pengelolaan 

pelayanan perpustakaan dan laboraturium? 

16. Kendala apa saja yang dialami dalam melalukan pengelolaan dan pelayanan? 

17. Apakah sub bagian akademik selalu berkoordinasi dengan dosen dalam 

menghimpun dan mengelola nilai? 

18. Apakah pengelolaan nilai terselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan 

19. Dokumen apa saja yang diarsipkan oleh sub bagian akademik? 

20. Apakah fungsi jangka panjang dari pengarsipan dokumen? 

21. Bagaimanakah prosedur dalam melakukan cuti akademik? 



 
 

22. Apa saja yang mendasari mahasiswa untuk melakukan cuti? 

23. Menurut ibu apakah petugas selalu bersikap ramah dan bersahabat dalam  

pelaksanaan kuliah  ta’aruf ? 

24. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam penyelenggaraan kuliah ta’aruf? 

 

  



 
 

INSTRUMEN WAWANCARA MUTU PELAYANAN AKADEMIK DI 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  

 
Sumber Data (Informan) : 

Hari, Tanggal  : 

Waktu    : 

Tempat   : 

Daftar Pertanyaan  : 

1. Bagaimanakah alur dalam merancang uraian tugas sub bagian akademik? 

2. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam merancang  uraian tugas sub 

bagian akademik? 

3. Apa saja yang harus perhatikan dalam memenuhi kebutuhan untuk pelayanan 

akademik 

4. Apakah Kasubbag dan WD 1 selalu membantu menyiapkan kebutuhan 

pelayanan ? 

5. Apakah Kasubbag dan WD 1 selalu memberikan arahan dalam merekapitulasi 

daftar hadir dengan baik dan sistematis ? 

6. Apa saja yang menjadi kendala saat mendistribusikan daftar hadir? 

7. Apakah Kasubbag dan WD 1 turut serta membantu dalam memberikan 

pelayanan akademik? 

8. Apakah Kasubbag dan WD 1 bersikap adil tanpa pilih kasih kepada 

mahasiswa? 

STAF AKADEMIK 



 
 

9. Kendala apa saja yang dialami saat memberikan layanan penyusunan KRS 

dan KHS? 

10. Apa saja peran petugas dalam memberikan layanan penyusunan KRS dan 

KHS? 

11. Fasilitas apa saja yang diberikan akademik dalam pelaksanaan ujian 

mahasiswa? 

12. Apakah Kasubbag dan WD 1 selalu berpakaian rapih dalam memfasilitasi 

pelaksanaan ujian? 

13. Upaya apa saja yang dilakukan dalam memproses pengajuan beasiswa agar 

tertib dan lancar? 

14. Apakah pengajuan beasiswa selalu melalui prosedur yang jelas? 

15. Apa sajakah yang harus diperhatikan dalam melakukan pengelolaan 

pelayanan perpustakaan dan laboraturium? 

16. Kendala apa saja yang dialami dalam melalukan pengelolaan dan pelayanan? 

17. Apakah sub bagian akademik selalu berkoordinasi dengan dosen dalam 

menghimpun dan mengelola nilai? 

18. Apakah pengelolaan nilai terselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan? 

19. Dokumen apa saja yang diarsipkan oleh sub bagian akademik? 

20. Apakah fungsi jangka panjang dari pengarsipan dokumen? 

21. Bagaimanakah prosedur dalam melakukan cuti akademik? 

22. Apa saja yang mendasari mahasiswa untuk melakukan cuti? 



 
 

23. Apakah kasubbag akademik dan WD1 saling berkoordinasi dalam 

penyelenggaraan kuliah ta’aruf 

24. Apa saja yang  harus diperhatikan dalam penyelenggaraan kuliah ta’aruf? 

  



 
 

INSTRUMEN WAWANCARA MUTU PELAYANAN AKADEMIK 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

Sumber Data (Informan) : 

Hari, Tanggal  : 

Waktu    : 

Tempat   : 

Daftar Pertanyaan  :  

1. Apakah petugas melayani heregistrasi dengan prosedur yang jelas? 

2. Apakah petugas memberikan layanan heregistrasi dengan adil tanpa pilih 

kasih? 

3. Kendala apa saja yang dialami saat memberikan layanan penyusunan KRS 

dan KHS? 

4. Apakah petugas memberikan pelayanan dengan baik dan benar? 

5. Apakah fasilitas yang didapatkan saat ujian sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa? 

6. Apakah petugas selalu berpakaian rapih dalam memfasilitasi pelaksanaan 

ujian? 

7. Apakah informasi adanya beasiswa didapat dengan baik dan jelas? 

8. Apakah pengajuan beasiswa selalu melalui prosedur yang berlaku? 

9. Apakah kebutuhan mahasiswa terpenuhi dengan adanya pelayanan 

perpustakaan dan laboraturium? 

MAHASISWA  



 
 

10. Apakah petugas memberikan perhatian individu dalam pelaksanaan pelayanan 

perpustakaan dan laboraturium? 

  



 
 

LAMPIRAN  5 

KISI-KISI DOKUMENTASI 

 

NO PERIHAL KETERANGAN 

1 Administrasi Visi prodi MPI  

2 Administrasi Misi prodi MPI  

3 Administrasi Tujuan prodi MPI  

4 Administrasi Sasaran prori MPI  

5 
Administrasi Personil beserta fungsi dan tugas 

pokok 
 

6 Administrasi Keadaan dosen  

7 Administrasi Sistem kepemimpinan  

8 Administrasi Sistem tata pamong  

9 
Administrasi Komponen kemahsiswaan dan 

lulusan 
 

10 Administrasi Keadaan sarana dan prasarana  

 

  



 
 

LAMPIRAN 4 

Kisi-Kisi Instrument Kuesioner Kepuasan Mahasiswa Jurusan Manajemen 
Pendidikan Islam Terhadap Mutu Pelayanan Akademik 

No Indikator 
Kepuasan Sub Indikator Nomor Butir 

1 Prosedur 
pelayanan  

Prosedur yang berlaku dapat dipahami 
dengan baik oleh mahasiswa 

1 

Prosedur jelas dan tidak 
membingungkan 

2 

Prosedur dipublikasikan dengan baik 
kepada mahasiswa 

3 

2 Tanggung jawab 

Bertanggung jawab atas pelayanan 
yang telah diberikan kepada mahasiswa 

4 

Melakukan pelayanan ulang saat terjadi 
kesalahan 

5 

Selalu mengevaluasi dalam setiap 
pelaksanaan pelayanan 

6 

3 Kemampuan 
petugas 

Menguasai tugasnya dengan 
baik/handal dalam proses pelayanan  

7 

Keahlian dan kemampuan sesuai 
dengan tugas dan tanggung jawab 

8 

Mudah /mahir dalam melayani dan 
melaksanakan tugas  

9 

4 Kecepatan 
pelayanan 

Kemampuan untuk melaksanakan tugas 
dengan cepat dan tepat 

10 

Kehandalan dalam melaksanakan tugas 11 

Penyelesaian tugas sesuai dengan target 12 

KISI-KISI KUESIONER 



 
 

waktu yang berlaku 

5 Keadilan mendapat 
pelayanan 

Tidak pilih kasih (adil) pada saat 
berlangsungnya pelayanan. 

13 

Tidak membeda-bedakan pelayanan 
mahasiswa satu dengan lainnya 

14 

Selalu mengedepankan sistem antri 
kepada mahasiswa 

15 

6 Kesopanan dan 
keramahan  

Petugas selalu memberikan cerminan 
baik seperti bersikap sopan kepada 
pelanggan (mahasiswa) 

16 

Berpenampilan dan berpakaian rapih 17 

Kedekatan emosional yang baik 18 

7 Kenyamanan 
lingkungan 

Tersedianya sarana yang sesuai dengan 
kebutuhan saat pelayanan 

19 

Fasilitas yang tertata rapih , bersih dan 
teratur 

20 

Penggunaan fasilitas yang sesuai 
dengan kebutuhan 

21 

 

  



 
 

LAMPIRAN 2 

Kisi-Kisi Instrumen Observasi Mutu Pelayanan Akademik Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan 

No Aspek yang diteliti Indikator mutu Ket. 

1 
Merancang bahan dan rencana kegiatan 
dan pelayanan administrasi akademik 
kemahasiswaan dan alumni. 

Tangible   

Responsiveness   

Reliability   

Assurance   

Empaty   

2 
Melaksanakan kegiatan pelayanan 
administrasi akademik dan 
kemahasiswaan dan alumni. 

Tangible   

Responsiveness   

Reliability   

Assurance   

Empaty   

3 
Melakukan pengendalian dan evaluasi 
kegiatan pelayanan administrasi 
akademik kemahasiswaan dan alumni. 

Tangible   

Responsiveness   

Reliability   

Assurance   

Empaty   

4 Melakukan tugas-tugas lain yang 
diberikan oleh atasan 

Tangible   

Responsiveness   

Reliability   

Assurance   

Kisi-kisi Observasi 



 
 

Empaty   

 

 

 

 

Keterangan: 

Kualifikasi Angka 

SB : Sangat Baik 5 

B :  Baik 4 

CB : Cukup Baik 3 

TB : Tidak Baik 2 

STB : Sangat Tidak Baik  1 

 

Jumlah nilai kualifikasi = nilai kategori kepuasan 

RUMUS INTERVAL 

I = 100 / Jumlah Skor (likert) 

Maka = 100 / 3 = 33,33 

Hasil (I) = 33,33 dibulatkan menjadi 33 
(Ini adalah intervalnya jarak dari terendah 0 % hingga tertinggi 100%) 

Berikut kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval : 

Angka 100%   –  67% = Tinggi 

Angka 66% – 34%  = Sedang   

Angka 33% – 0%  = Rendah  



 
 

Kategori Mutu Rentang 

Tinggi 100% - 67% 

Sedang 66% - 34% 

Rendah 33% - 0 % 

 

  



 
 

LAMPIRAN 1 

Kisi-Kisi Mutu Pelayanan Akademik Dalam Memenuhi Kepuasan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan 
Islam Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung 

 

Uraian Tugas Pelayanan 
Akademik Indikator Pelayanan Akademik Mutu Pelayanan Kepuasan Mahasiswa 

1. Merancang bahan dan rencana 
kegiatan dan pelayanan 
administrasi akademik 
kemahasiswaan dan alumni. 

a. Menyiapkan, menghimpun, 
mendistribusikan, 
merekapitulasi daftar hadir 
dosen dan mahasiswa yang 
aktif dan tidak aktif. 

1. Tangible, meliputi 
fasilitas fisik, 
perlengkapan, 
pegawai, dan 
sarana komunikasi. 

1. Prosedur pelayanan 

2. Melaksanakan kegiatan 
pelayanan administrasi 
akademik dan kemahasiswaan 
dan alumni. 

a. Memberikan layanan 
heregistrasi mahasiswa baru 
dan lama. 

2. Responsiveness, 
yaitu keinginan 
para staf untuk 
membantu para 
pelanggan dan 
memberikan 
pelayanan dengan 
tanggap 

2. Tanggung jawab 
petuagas 

b. Memberikan 
layanan/pendampingan 
penyusunan KRS dan KHS. 

3. Reliability, dalam 
hal ini mencakup 
kemampuan untuk 
meberikan 
pelayanan secara 
akurat, segera dan 
memuaskan 

3. Kemampuan 
petugas 



 
 

c. Memfasilitasi pelaksanaan 
ujian mahasiswa. 

4. Assurance, 
mencakup 
pengetahuan, 
kemampuan, 
kesopanan, dan 
sifat dapat 
dipercaya yang 
dimiliki para staf, 
bebas dari bahaya, 
dan resiko atau 
keragu-raguan. 

4. Kecepatan 
pelayanan 

d. Memfasilitasi pengajuan 
beasiswa mahasiswa. 

5. Empaty meliputi 
kemudahan dalam 
melakukan 
hubungan 
komunikasi yang 
baik, perhatian 
pribadi, dan 
memahami 
kebutuhan 
pelanggan 

5. Keadilan mendapat 
pelayanan 

e. Melakukan pengelolaan, 
pelayanan perpustakaan dan 
laboraturium. 

 6. Kesopanan dan 
keramahan 

3. Melakukan pengendalian dan 
evaluasi kegiatan pelayanan 
administrasi akademik 
kemahasiswaan dan alumni 

a. Menghimpun dan mengelola 
nilai mahasiswa. 

 7. Kenyamanan 
lingkungan 

b. Mengarsipkan dokumen 
akademik kemahasiswaan dan 
alumni. 

  



 
 

4. Melakukan tugas-tugas lain 
yang diberikan oleh atasan 

a. Pelayanan cuti akademik   

b. Pelaksanaan kuliah ta’aruf   

 

  



 

 

Kisi-kisi Wawancara 

LAMPIRAN 3 

Kisi-Kisi Instrumen Wawancara dengan Wakil Dekan Bidang 
Akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan 

Lampung 

No Aspek yang 
diteliti Indikator Pertanyaan 

1 Merancang bahan 
dan rencana 
kegiatan dan 
pelayanan 
administrasi 
akademik 
kemahasiswaan 
dan alumni. 

b. Merancang uraian 
tugas sub bagian 
akademik 
kemahasiswaan dan 
alumni. 

Hal yang perlu 
diperhatikan dalam 
merancang uraian tugas 
sub bagian akademik 

c. Menyiapkan kebutuhan 
pelayanan akademik 

Apa saja yang harus 
diperhatikan dalam 
memenuhi kebutuhan  
pelayanan akademik 

d. Mendistribusikan, 
merekapitulasi daftar 
hadir dosen dan 
mahasiswa yang aktif 
dan tidak aktif. 

Menurut ibu apa saja 
yang menjadi kendala 
dalam mendistribusikan 
segala administrrasi 
akademik 

2 Melaksanakan 
kegiatan 
pelayanan 
administrasi 
akademik dan 
kemahasiswaan 
dan alumni. 

f. Memberikan layanan 
heregistrasi mahasiswa 
baru dan lama. 

Penilaian ibu terhadap   
kehandalan petugas 
akademik dalam 
memberikan layanan 
heregistrasi 

g. Memberikan 
layanan/pendampingan 
penyusunan KRS dan 
KHS. 

Penilaian ibu terhadap  
petugas dalam melayani 
penyusunan KRS dan 
KHS dengan baik dan 
cepat 

h. Memfasilitasi 
pelaksanaan ujian 
mahasiswa. 

Fasilitas apa saja yang 
diberikan akademik 
dalam pelaksanaan ujian 
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mahasiswa 

i. Memfasilitasi 
pengajuan beasiswa 
mahasiswa. 

Kendala apa saj ayang 
dihadapi saat mengelola 
pengajuan beasiswa 
mahasiswa 

j. Melakukan 
pengelolaan, pelayanan 
perpustakaan dan 
laboraturium. 

Faktor-faktor apa saja 
yang  penunjang dalam 
pelayanan perpustakaan 
dan laboraturium 

3 Melakukan 
pengendalian dan 
evaluasi kegiatan 
pelayanan 
administrasi 
akademik 
kemahasiswaan 
dan alumni. 

c. Menghimpun dan 
mengelola nilai 
mahasiswa. 

Apakah akademik selalu 
berkoordinasi dengan 
dosen  ketika 
menghimpun dan 
mengelola nilai 
mahasiswa 

d. Mengarsipkan 
dokumen akademik 
kemahasiswaan dan 
alumni. 

Dokumen apa saja yang 
diarsipkan oleh 
akademik 
kemahasiswaan dan 
alumni 

4 Melakukan tugas-
tugas lain yang 
diberikan oleh 
atasan 

c. Pelayanan cuti 
akademik 

Menurut ibu apa yang 
mendasari mahasiswa 
untuk melakukan cuti 
akademik 

d. Penyelenggaraan 
kuliah ta’aruf 

Apa saja yang 
dipersiapkan oleh 
akademik dalam  
penyelenggaraan kuliah 
ta’aruf 
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Kisi-Kisi Instrumen Wawancara dengan Kepala Sub Bagian 
Akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan 

Lampung 

 

No Aspek yang 
diteliti 

Indikator  Pertanyaan 

1 Merancang bahan 
dan rencana 
kegiatan dan 
pelayanan 
administrasi 
akademik 
kemahasiswaan 
dan alumni. 

1. Merancang 
uraian tugas sub 
bagian akademik 
kemahasiswaan 
dan alumni. 

Hal apa saja yang harus 
diperhatikan dalam merancang  
uraian tugas sub bagian akademik  

Bagaimanakah alur dalam 
merancang uraian tugas sub bagian 
akademik 

2. Menyiapkan 
kebutuhan 
pelayanan 
akademik 

Apa saja yang harus dperhatikan 
dalam memenuhi kebutuhan untuk 
pelayanan akademik 

Faktor apa yang menjadi hambatan 
dalam menyiapkan kebutuhan  

3. Mendistribusikan
, merekapitulasi 
daftar hadir dosen 
dan mahasiswa 
yang aktif dan 
tidak aktif. 

Apakah petugas selalu 
merekapitulasi daftar hadir dengan 
baik dan sistematis 

Apa saja yang menjadi kendala saat 
mendistribusikan daftar hadir 

2 Melaksanakan 
kegiatan pelayanan 
administrasi 
akademik dan 
kemahasiswaan 
dan alumni. 

1. Memberikan 
layanan 
heregistrasi 
mahasiswa baru 
dan lama. 

Apakah petugas melayani 
heregistrasi dengan prosedur yang 
jelas? 

Apakah petugas memberikan 
layanan heregistrasi dengan adil 
tanpa pilih kasih 

2. Memberikan Kendala apa saja yang dialami saat 
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layanan/pendamp
ingan 
penyusunan KRS 
dan KHS. 

memberikan layanan penyusunan 
KRS dan KHS 

Apa saja peran petugas dalam 
memberikan layanan penyusunan 
KRS dan KHS? 

3. Memfasilitasi 
pelaksanaan ujian 
mahasiswa. 

Fasilitas apa saja yang diberikan 
akademik dalam pelaksanaan ujian 
mahasiswa 

Apakah petugas selalu berpakaian 
rapih dalam memfasilitasi 
pelaksanaan ujian 

4. Memfasilitasi 
pengajuan 
beasiswa 
mahasiswa. 

Upaya apa saja yang dilakukan 
dalam memproses pengajuan 
beasiswa agar tertib dan lancar 

Apakah pengajuan beasiswa selalu 
melalui prosedur yang jelas 

5. Melakukan 
pengelolaan, 
pelayanan 
perpustakaan dan 
laboraturium. 

Apa sajakah yang harus 
diperhatikan dalam melakukan 
pengelolaan pelayanan 
perpustakaan dan laboraturium 

Kendala apa saja yang dialami 
dalam melalukan pengelolaan dan 
pelayanan 

3 Melakukan 
pengendalian dan 
evaluasi kegiatan 
pelayanan 
administrasi 
akademik 
kemahasiswaan 

1. Menghimpun dan 
mengelola nilai 
mahasiswa. 

Apakah sub bagian akademik selalu 
berkoordinasi dengan dosen dalam 
menghimpun dan mengelola nilai 

Apakah pengelolaan nilai 
terselesaikan dengan waktu yang 
telah ditentukan 

2. Mengarsipkan Dokumen apa saja yang diarsipkan 
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dan alumni. dokumen 
akademik 
kemahasiswaan 
dan alumni. 

oleh sub bagian akademik 

Apakah fungsi jangka panjang dari 
pengarsipan dokumen 

4 Melakukan tugas-
tugas lain yang 
diberikan oleh 
atasan 

1. Pelayanan cuti 
akademik 

Bagaimanakah prosedur dalam 
melakukan cuti akademik 

Apa saja yang mendasari 
mahasiswa untuk melakukan cuti 

2. Penyelenggaraan 
kuliah ta’aruf 

Apakah petugas selalu bersikap 
ramah dan bersahabat dalam  
pelaksanaan kuliah  ta’aruf 

Apa saja yang harus dipersiapkan 
dalam penyelenggaraan kuliah 
ta’aruf? 
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Kisi-Kisi Instrumen Wawancara dengan Staf Sub Bagian Akademik 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung 

No Aspek yang 
diteliti 

Indikator  Pertanyaan 

1 Merancang bahan 
dan rencana 
kegiatan dan 
pelayanan 
administrasi 
akademik 
kemahasiswaan 
dan alumni. 

1. Merancang 
uraian tugas 
sub bagian 
akademik 
kemahasiswaan 
dan alumni. 

Bagaimanakah alur dalam 
merancang uraian tugas sub bagian 
akademik 

Hal apa saja yang harus 
diperhatikan dalam merancang  
uraian tugas sub bagian akademik 

2. Menyiapkan 
kebutuhan 
pelayanan 
akademik 

Apa saja yang harus perhatikan 
dalam memenuhi kebutuhan untuk 
pelayanan akademik 

Apakah Kasubbag dan WD 1 selalu 
membantu menyiapkan kebutuhan 
pelayanan  

3. Mendistribusi
kan, 
merekapitulasi 
daftar hadir 
dosen dan 
mahasiswa 
yang aktif dan 
tidak aktif. 

Apakah Kasubbag dan WD 1 selalu 
memberikan arahan dalam 
merekapitulasi daftar hadir dengan 
baik dan sistematis  

Apa saja yang menjadi kendala saat 
mendistribusikan daftar hadir 

2 Melaksanakan 
kegiatan pelayanan 
administrasi 
akademik dan 
kemahasiswaan 
dan alumni. 

1. Memberikan 
layanan 
heregistrasi 
mahasiswa baru 
dan lama. 

Apakah Kasubbag dan WD 1 turut 
serta membantu dalam memberikan 
pelayanan akademik? 

Apakah Kasubbag dan WD 1 
bersikap adil tanpa pilih kasih 
kepada mahasiswa 
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2. Memberikan 
layanan/pendam
pingan 
penyusunan 
KRS dan KHS. 

Kendala apa saja yang dialami saat 
memberikan layanan penyusunan 
KRS dan KHS 

Apa saja peran petugas dalam 
memberikan layanan penyusunan 
KRS dan KHS? 

3. Memfasilitasi 
pelaksanaan 
ujian 
mahasiswa. 

Fasilitas apa saja yang diberikan 
akademik dalam pelaksanaan ujian 
mahasiswa 

Apakah Kasubbag dan WD 1 selalu 
berpakaian rapih dalam 
memfasilitasi pelaksanaan ujian 

4. Memfasilitasi 
pengajuan 
beasiswa 
mahasiswa. 

Upaya apa saja yang dilakukan 
dalam memproses pengajuan 
beasiswa agar tertib dan lancar 

Apakah pengajuan beasiswa selalu 
melalui prosedur yang jelas 

5. Melakukan 
pengelolaan, 
pelayanan 
perpustakaan 
dan 
laboraturium. 

Apa sajakah yang harus 
diperhatikan dalam melakukan 
pengelolaan pelayanan 
perpustakaan dan laboraturium 

Kendala apa saja yang dialami 
dalam melalukan pengelolaan dan 
pelayanan 

3 Melakukan 
pengendalian dan 
evaluasi kegiatan 
pelayanan 
administrasi 
akademik 
kemahasiswaan 

1. Menghimpun 
dan mengelola 
nilai 
mahasiswa. 

Apakah sub bagian akademik selalu 
berkoordinasi dengan dosen dalam 
menghimpun dan mengelola nilai 

Apakah pengelolaan nilai 
terselesaikan dengan waktu yang 
telah ditentukan 
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dan alumni. 2. Mengarsipkan 
dokumen 
akademik 
kemahasiswaan 
dan alumni. 

Dokumen apa saja yang diarsipkan 
oleh sub bagian akademik 

Apakah fungsi jangka panjang dari 
pengarsipan dokumen 

4 Melakukan tugas-
tugas lain yang 
diberikan oleh 
atasan 

1. Pelayanan cuti 
akademik 

Bagaimanakah prosedur dalam 
melakukan cuti akademik 

Apa saja yang mendasari 
mahasiswa untuk melakukan cuti 

2. Penyelenggaraa
n kuliah ta’aruf 

Apakah kasubbag akademik dan 
WD1 saling berkoordinasi dalam 
penyelenggaraan kuliah ta’aruf 

Apa saja yang  harus diperhatikan 
dalam penyelenggaraan kuliah 
ta’aruf? 
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Kisi-Kisi Instrumen Wawancara dengan Mahasiswa Jurusan MPI 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung 

 

No Aspek yang 
diteliti Indikator Pertanyaan 

1 Melaksanakan 
kegiatan pelayanan 
administrasi 
akademik dan 
kemahasiswaan 
dan alumni. 

1. Memberikan 
layanan 
heregistrasi 
mahasiswa baru 
dan lama. 

Apakah petugas melayani 
heregistrasi dengan prosedur yang 
jelas? 

Apakah petugas memberikan 
layanan heregistrasi dengan adil 
tanpa pilih kasih 

2. Memberikan 
layanan/pendam
pingan 
penyusunan 
KRS dan KHS. 

Kendala apa saja yang dialami saat 
melakukan penyusunan KRS dan 
KHS 

Apakah petugas memberikan 
pelayanan dengan baik dan benar 

3. Memfasilitasi 
pelaksanaan 
ujian 
mahasiswa. 

Apakah fasilitas yang didapatkan 
saat ujian sesuai dengan kebutuhan 
mahasiswa 

Apakah petugas selalu berpakaian 
rapih dalam memfasilitasi 
pelaksanaan ujian 

4. Memfasilitasi 
pengajuan 
beasiswa 
mahasiswa. 

Apakah informasi adanya beasiswa 
didapat dengan baik dan jelas 

Apakah pengajuan beasiswa selalu 
melalui prosedur yang berlaku 

5. Melakukan 
pengelolaan, 
pelayanan 
perpustakaan 

Apakah kebutuhan mahasiswa 
terpenuhi dengan adanya pelayanan 
perpustakaan dan laboraturium 
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dan 
laboraturium. 

Apakah petugas memberikan 
perhatian individu dalam 
pelaksanaan pelayanan 
perpustakaan dan laboraturium 
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LAMPIRAN 9 

HASIL PERHITUNGAN SKOR MUTU PELAYANAN AKADEMIK 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

 

Tabel 7 

Kualifikasi Penilaian Mutu Pelayanan Akademik Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan 

Kualifikasi mutu Angka 
SB : Sangat Baik 5 
B :  Baik 4 
CB : Cukup Baik 3 
TB : Tidak Baik 2 
STB : Sangat Tidak Baik  1 

 
Tabel 8 

Hasil Penilaian Mutu Pelayanan Akademik Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan 

No Butir Penilaian Indikator mutu 
Kualifikasi Jumlah 

skor SB B CB TB STB 

1 

Merancang bahan dan 
rencana kegiatan dan 
pelayanan administrasi 
akademik 
kemahasiswaan dan 
alumni. 

Tangible  5     

20 

Responsiveness   4    

Reliability   4    

Assurance   4    

Empaty    3   

2 

Pelaksanaan kegiatan 
pelayanan administrasi 
akademik dan 
kemahasiswaan dan 
alumni. 

Tangible    3   

19 

Responsiveness   4    

Reliability  5     

Assurance   4    

Empaty    5   
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3 

Proses pengendalian dan 
evaluasi kegiatan 
pelayanan administrasi 
akademik 
kemahasiswaan dan 
alumni. 

Tangible   4    

21 

Responsiveness    3   

Reliability  5     

Assurance   4    

Empaty  5     

4 

Pelaksanaan tugas-tugas 
lain yang diberikan oleh 
atasan 

Tangible   4    

20 

Responsiveness   4    

Reliability   4    

Assurance   4    

Empaty   4    

Jumlah 80 

Untuk mendapatkan hasil interpretasi, maka harus diketahui terlebih 

dahulu skor tertinggi (Y) untuk item penilaian dengan rumus sebagai berikut : 

Y = Skor tertinggi likert x jumlah butir penilaian 

Y = 25 x 4 

Y = 100 

RUMUS INDEX %   =  Total Skor / Y x 100 

= 80/ 100 x 100 

= 100 % 
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RUMUS INTERVAL 

I = 100 / Jumlah Skor (likert) 

Maka = 100 / 3 = 33,33 

Hasil (I) = 33,33 dibulatkan menjadi 33 
(Ini adalah intervalnya jarak dari terendah 0 % hingga tertinggi 100%) 

Berikut kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval : 

Angka 100%   –  67% = Tinggi 

Angka 66% – 34%  = Sedang   

Angka 33% – 0%  = Rendah  

Kategori Mutu Rentang 
Tinggi 100% - 67% 
Sedang 66% - 34% 
Rendah 33% - 0 % 

 
 Dari hasil penjumlahan di atas, mutu pelayanan akademik mendapatkan skor 
80 % hasil persentase ini menuntujkan bahwa akademik memiliki nilai mutu yang 
tinggi.  
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HASIL PERHITUNGAN SKOR KUESIONER KEPUASAN MAHASISWA 
JURUSAN MPI 

Tabel 9 

Profil Responden Dalam Penilaian Mutu Pelayanan Akademik Jurusan 
Manajemen Pendidikan Islam 

Kriteria Sub Kriteria Jumlah 

Jenis Kelamin Laki-laki 
Perempuan 

14 
21 

Semester 

II 
IV 
VI 
VIII 

6 
10 
8 

12 
Sumber: Angket kepuasan mahasiswa jurusan MPI terhadap mutu pelayanan akademik 

 
Tabel 10 

Hasil Penilaian Kepuasan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam 
Terhadap Pelayanan Akademik 

 

No Pertanyaan 
Jumlah nilai jawaban 

SB B CB TB STB 

1 Bagaimana penilaian anda terhadap prosedur 
perkuliahan yang berlaku ? 5 7 14 9 0 

2 Bagaimana penilaian anda terhadap kejelasan 
prosedur perkuliahan ? 2 7 22 4 0 

3 Bagaimana penilaian anda terhadap 
pempublikasian prosedur perkuliahan ? 11 9 5 10 0 

4 Bagaimana penilaian anda terhadap sikap 
tanggung jawab petugas pelayanan akademik ? 8 15 10 2 0 

5 

Bagaimana penilaian anda terhadap sikap 
tanggung jawab petugas akademik untuk 
memberikan pelayanan ulang  apabila terjadi 
kesalahan? 

11 11 12 2 0 

6 
Bagaimana penilaian anda terhadap evaluasi 
yang dilakukan petugas dalam setiap pelayanan 
akademik? 

8 11 15 1 0 

7 
Bagaimana penilaian anda terhadap 
kemampuan petugas akademik  dalam proses 
melayani mahasiswa? 

4 12 9 10 0 

8 Bagaimana penilaian anda terhadap keahlian 5 8 15 7 0 



 

 

Kisi-kisi Wawancara 

yang dimiliki petugas akademik/dosen dalam 
melaksanakan tugasnya? 

9 
Bagaimana penilaian anda terhadap kemudahan 
dan kemahiran petugas akademik/dosen dalam 
melaksanakan tugasnya ? 

7 7 16 5 0 

10 Bagaimana penilaian anda terhadap kecepatan 
proses pelayanan oleh petugas akademik ? 12 11 9 3 0 

11 Bagaimana penilaian anda terhadap kehandalan 
petugas akademik ? 9 14 10 2 0 

12 
Bagaimana penilaian anda terhadap 
penyelesaian tugas pelayanan/perkuliahan 
sesuai dengan target waktu yang berlaku ? 

3 11 14 7 0 

13 
Bagaimana penilaian anda terhadap  keadilan 
yang dilakukan oleh petugas pelayanan 
akademik ? 

8 12 11 4 0 

14 
Bagaimana penilaian anda terhadap proses 
pelayanan akademik yang tidak membeda-
bedakan mahasiswa ? 

13 19 2 1 0 

15 
Bagaimana penilaian anda terhadap proses 
pelayanan akademik dalam mengedepankan 
sistem antri kepada mahasiswa ? 

18 11 5 1 0 

16 Bagaimana penilaian anda terhadap kesopanan 
dan keramahan petugas akademik ? 9 17 6 3 0 

17 Bagaimana penilaian anda terhadap penampilan 
berpakaian petugas akademik ? 17 15 4 0 0 

18 Bagaimana penilaian anda terhadap keramahan 
petugas akademik ? 2 11 10 12 0 

19 
Bagaimana penilaian anda terhadap 
ketersediaan sarana dalam pelayanan 
akademik? 

1 10 16 8 0 

20 
Bagaimana penilaian anda terhadap kerapihan 
fasilitas dan sarana yang digunakan dalam 
proses pelayanan akademik/perkuliahan ? 

9 13 10 3 0 

21 Bagaimana penilaian anda terhadap penggunaan 
fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan ? 4 11 13 7 0 

Sumber: Angket kepuasan mahasiswa jurusan MPI terhadap mutu pelayanan akademik 
Keterangan: 

Sangat Baik Diberi skor 5 
Baik Diberi skor 4 

Cukup baik Diberi skor 3 
Tidak baik Diberi skor 2 



 

 

Kisi-kisi Wawancara 

Sangat tidak baik Diberi skor 1 

 

 
 
 

Tabel 11 
Jumlah Skor Penilaian Kepuasan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan 

Islam Terhadap Pelayanan Akademik   
 

Butir 
soal No 

Skor nilai jawaban Jumlah 
skor SB B CB TB STB 

1 5 x 5 = 
25 

7 x 4 = 
28 

14 x 3 = 
42 

9 x 2 = 
18 

0 x 1 = 
0 113 

2 2 x 5 = 
10 

7 x 4 = 
28 

22 x 3 = 
66 

4 x 2 = 
8 

0 x 1 = 
0 112 

3 11 x 5 = 
55 

9 x 4 = 
36 

5 x 3 = 
15 

10 x 2 = 
20 

0 x 1 = 
0 126 

4 8 x 5 = 
40 

15 x 4 = 
60 

10 x 3 = 
30 

2 x 2 = 
4 

0 x 1 = 
0 134 

5 11 x 5 = 
55 

11 x 4 = 
44 

12 x 3 = 
36 

2 x 2 = 
4 

0 x 1 = 
0 139 

6 8 x 5 = 
40 

11 x 4 = 
44 

15 x 3 = 
30 

1 x 2 = 
2 

0 x 1 = 
0 116 

7 4 x 5 = 
20 

12 x 4 = 
48 

9 x 3 = 
27 

10 x 2 = 
20 

0 x 1 = 
0 115 

8 5 x 5 = 
25 

 8 x 4 = 
32 

15 x 3 = 
45 

 7 x 2 = 
14  

0 x 1 = 
0 

116 

9 7 x 5 = 
35  

7 x 4 = 
28 

16 x 3 = 
48  

5 x 2 = 
10 

0 x 1 = 
0 

121 

10 12 x 5 = 
60  

11 x 4 = 
44  

9 x 3 = 
27  

3 x 2 = 
6  

0 x 1 = 
0 

137 

11 9 x 5 = 
45  

14 x 4 = 
56  

10 x 3 = 
30  

2 x 2 = 
4 

0 x 1 = 
0 

135 

12 3 x 5 = 
15 

11 x 4 = 
44  

14 x 3 = 
42 

7 x 2 = 
14 

0 x 1 = 
0 

115 

13 8 x 5 = 
40  

12 x 4 = 
48  

11 x 3 = 
33 

4 x 2 = 
8  

0 x 1 = 
0 

129 

14 13 x 5 = 
65  

19 x 4 = 
76  

2 x 3 = 
6 

1 x 2 = 
2 

0 x 1 = 
0 

149 

15 18 x 5 = 
90 

11 x 4 = 
44  

5 x 3 = 
15 

1 x 2 = 
2  

0 x 1 = 
0 

151 
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16 9 x 5 = 
45 

17 x 4 = 
68  

6 x 3 = 
18  

3 x 2 = 
6  

0 x 1 = 
0 

137 

17 17 x 5 = 
85  

15 x 4 = 
60  

4 x 3 = 
12 

0 x 2 = 
0 

0 x 1 = 
0 

157 

18 2 x 5 = 
10 

11 x 4 = 
44  

10 x 3 = 
30  

12 x 2 = 
24  

0 x 1 = 
0 

108 

19 1 x 5 = 
5  

10 x 4 = 
40  

16 x 3 = 
48  

8 x 2 = 
16  

0 x 1 = 
0 

109 

20 9 x 5 = 
45 

13 x 4 = 
52 

10 x 3 = 
30 

3 x 2 = 
6 

0 x 1 = 
0 

133 

21 4 x 5 = 
20 

11 x 4 = 
44 

13 x 3 = 
39 

7 x 2 = 
14 

0 x 1 = 
0 

117 

Jumlah  2669 
  

Untuk mendapatkan hasil interpretasi, maka harus diketahui terlebih 

dahulu skor tertinggi (Y) dan skor terendah (X) untuk item penilaian dengan 

rumus sebagai berikut : 

Y = Skor tertinggi likert x jumlah responden 

X = Skor terendah likert x jumlah responden 

Jumlah skor tertinggi untuk item BAIK  ialah 105 x 35 = 3675, 

sedangkan item TIDAK BAIK  ialah 21 x 35 = 735 dan total skor penilaian 

responden diperoleh angka 2647,  maka penilaian interpretasi responden 

terhadap mutu pelayanan akademik adalah hasil nilai yang dihasil dengan 

menggunakan rumus Index %. 

RUMUS INDEX %   =  Total Skor / Y x 100 
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= 2669/ 3675 x 100 

= 72,62 % 

 

RUMUS INTERVAL 

I = 100 / Jumlah Skor (likert) 

Maka = 100 / 5 = 20 

Hasil (I) = 20 
(Ini adalah intervalnya jarak dari terendah 0 % hingga tertinggi 100%) 

Berikut kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval : 

Angka 100 %   – 80 % = Sangat Puas 

Angka 79 % – 60 %  = Puas  

Angka 59 % – 40 %  = Cukup Puas 

Angka 39 % – 20%  = Tidak Puas 

Angka 19% – 0% = Sangat Tidak Puas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 12 
Kategori Kepuasan Mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam  
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terhadap Mutu Pelayanan Akademik 
 

No Kategori Rentang 
1 Sangat Puas 100 %   – 80 % 

2 Puas 79 % – 60 % 

3 Cukup Puas 59 % – 40 % 

4 Tidak Puas 39 % – 20% 

5 Sangat Tidak Puas 19% – 0% 
 
 Dari hasil penjumlahan di atas, kepuasan mahasiswa mendapat nilai indeks 
sebesar 72,62 dan masuk kategori Puas. Dengan begitu pelayanan akadmeik dapat 
dikatakan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal. 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

taf akademik sedang melayani keluhan dan permasalahan mahasiswa terkait 
penyusunan KRS, KHS dan transkrip nilai mahasiswa 

  

 

 

 

 

 

 

Pengumuman informasi selalu diperbaharui oleh petugas. Informasi yang 
didistribusikan mencakup jadwal ujian, pendaftaran beasiswa, dan jadwal 
heregistrasi mahasiswa lama 
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Foto peneliti sesudah wawancara dengan kepala subbag akademik dan wakil 
dekan bid. Akademik fakultas tarbiyah dan keguruan sebagai sumber data pada 

penelitian ini 
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Mahasiswa sedang melakukan heregistrasi dan pengaktifan kembali akun 
SIAKAD dengan petugas akademik fakultas. 
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Foto kebersamaan pimpinan fakultas tarbiyah dan panitia pelaksana kuliah 
ta’aruf yang terdiri dari mahasiswa, karyawan/petugas fakultas dan dosen. 

 


