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ABSTRAK 

Arta Efy Setiawan. 2013. Perangkat pengukur tingkat kepuasan mahasiswa 

terhadap proses pembelajaran di jurusan teknik mesin universitas negeri 

semarang. Skripsi. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I Drs. Aris Budiyono, M.T, Pembimbing II Drs. 

Boenasir, M.Pd. 

 

Kata Kunci: perangkat, kepuasan mahasiswa, proses pembelajaran. 

Evaluasi proses pembelajaran merupakan komponen penting dalam 

mengukur kualitas pembelajaran. Sistem evaluasi pembelajaran dilakukan dengan 

mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap sistem pembelajaran yang telah 

diterima. Melihat pentingnya pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap 

evaluasi pelaksanaan sistem pendidikan dan pembelajaran, dibutuhkan suatu 

wadah pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa. Jurusan Teknik Mesin Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Semarang belum memiliki suatu perangkat untuk 

mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang 

dikemas dalam bentuk web, sehingga dibutuhkan pengembangan Perangkat 

Pengukur Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Pembelajaran yang 

dikemas dalam bentuk web. 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengembangkan perangkat pengkur 

tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang dikemas dalam 

bentuk aplikasi berbasis web, 2) menghasilkan perangkat pengkur tingkat 

kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang dikemas dalam bentuk 

aplikasi berbasis web, 3) menguji perangkat pengkur tingkat kepuasan mahasiswa 

terhadap proses pembelajaran yang dikemas dalam bentuk aplikasi berbasis web. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

pendidikan (Educational Research and Development) dengan model 4D (define, 

design, develop, dan disseminate). Perangkat telah divalidasi oleh dua orang ahli 

dengan hasil penilaian 83,33 % yang berarti sangat baik. Uji coba lapangan 

terhadap 20 mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang 

didapatkan hasil bahwa perangkat baik dengan presentase 79,5%. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa perangkat pengukur tingkat kepuasan mahasiswa 

terhadap proses pembelajaran yang berbasis web layak digunakan. 

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan perangkat pengukur tingkat 

kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang berbasis web dapat 

mempermudah Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang dalam 

melakukan evalusai system pembelajaran. 

 

 

 

 



  

ix 

 

ABSTRACT 

Arta Efy Setiawan. 2013. The software of students‟ satisfaction measurement of 

learning process in Mechanical Engineering Major of Engineering Faculty in 

Semarang State University. Thesis. Mechanical Engineering Major of Engineering 

Faculty in Semarang State University. 1
st
 Supervisor Drs. Aris Budiyono, M.T, 2

nd
  

Supervisor Drs. Boenasir, M.Pd. 

 

Keywords: software, student satisfaction, learning process. 

 

Learning evaluation system is an important component in measuring the 

quality of learning process. The learning evaluation system is done by measuring 

the students‟ satisfaction level of learning system that has been received. 

Measuring students‟ satisfaction level of learning process is an important 

component to evaluate the learning system. Mechanical Engineering Major of 

Engineering Faculty in Semarang State University does not have a software to 

measure the students‟ satisfaction level of learning processes which is packed in 

web, thus required to develop a software which is measured the students‟ 

satisfaction level of learning process. 

This research‟s purpose are to 1) develop the software of students' 

satisfaction level of learning process which is packed in web, 2) generate the 

software of students' satisfaction level of learning process which is packed in web, 

and 3) examine the software of students' satisfaction level of learning process 

which is packed in web. 

This research used Educational Research and Development method which 

was done by 4D model (define, design, develop, and disseminate). The software 

had been validated by two experts with assessment results 83.33%, which was 

meant the software was very good. The field trials had been done with 20 students 

of Mechanical Engineering Major of Engineering Faculty in Semarang State 

University. The result of the field trials showed that the software percentage was 

79.5% or good. The results of the research showed that the software of students‟ 

satisfaction measurement of learning process is worth using. 

Based on the results, the researcher expect that the software  of students' 

satisfaction level of learning process can facilitate the Mechanical Engineering 

Major of Engineering Faculty in Semarang State University in conducting 

learning system evaluation. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran pada dasarnya dibangun dengan  empat komponen pokok, 

termasuk di dalamnya adalah kompetensi. Setiap komponen tersebut saling 

berhubungan, saling menentukan dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Adapun keempat komponen pembelajran tersebut yaitu: (1) 

tujuan/kompetensi, (2) bahan/isi pembelajaran, (3) proses/metode 

pembelajaran, (4) evaluasi. Pembelajaran berbasis kompetensi merupakan 

wujud pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi sebagai curriculum in 

action. Salah satu rangkaian pembelajaran berbasis kompetensi pelaksanaan 

adalah evaluasi pembelajaran berbasis kompetensi. 

Pembelajaran merupakan sistem, terdapat tiga jenis evaluasi sesuai 

dengan sasaran evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi masukan, proses 

dan keluaran. Evaluasi masukan pembelajaran menekankan pada 

kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran, materi 

pembelajaran, serta strategi pembelajaran. Evaluasi proses meliputi 

keefektifan strategi pembelajaran, media pembelajaran, serta minat 

belajar mahasiswa. Evaluasi hasil pembelajaran meliputi penguasaan 

kompetensi oleh setiap mahasiswa (Tim Pekerti-AA, 2007: 5). 

 

 Pelaksanaan evaluasi pembelajaran menekankan pada evaluasi proses 

pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Kedua jenis evaluasi tersebut 

merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting yang dapat 

dipergunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pelaksanaan dan 

hasil pembelajaran. Selanjutnya digunakan sebagai bahan dan dasar 

peningkatan kualitas proses pembelajaran menuju ke perbaikan kualitas hasil 
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pembelajaran (Tim Pekerti-AA, 2007: 6). Kualitas pembelajaran berfokus 

pada upaya pemenuhan kebutuhan dan harapan mahasiswa.  

Kepuasan menurut Kotler adalah hasil akhir yang dirasakan oleh 

pelanggan setelah membandingkan antara harapan dengan performa yang 

didapatkan dari suatu pelayanan jasa. Proses pembelajaran bukan hanya 

diartikan sebagai hubungan antara anak didik dan pendidik, melainkan pula 

hubungan penerima jasa dengan pemberi jasa (Deswindi, 2009: 3). Lewis dan 

Smith (1994) menyebutkan terdapat empat jenis pelanggan dalam pendidikan 

tinggi, yaitu: pelanggan internal akademik, pelanggan internal administratif, 

pelanggan eksternal langsung, dan pelanggan eksternal tidak langsung. 

Mahasiswa merupakan pelanggan internal akademik dan administratif 

dalam lingkungan pendidikan tinggi. Tingkat kepuasan yang diukur untuk 

mengetahui kualitas pembelajaran adalah tingkat kepuasan mahasiswa. 

Kepuasan dimaksudkan sebagai pemenuhan kebutuhan dan harapan 

mahasiswa sebagai pelanggan pelayanan jasa pendidikan (Margono, 2005:9). 

Model kualitas jasa yang sering digunakan untuk mengukur suatu kualitas 

jasa adalah model servQual (service quality). Model ini terdiri dari lima 

dimensi pelayanan jasa, yaitu: tangible, reliability, responsiveness, 

assurance, dan emphaty (Tjiptono, 2000: 55). 

Penilaian tingkat kepuasan mahasiswa yang merupakan salah satu aspek 

penilaian terhadap kualitas pelayanan pendidikan, memiliki arti penting bagi 

kelangsungan sistem pendidikan. Hasil penilaian tingkat kepuasan mahasiswa 

dapat digunakan untuk mengarahkan sistem pendidikan yang lebih baik  
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(Widarti, dkk, 2008:163). Pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa pada 

umumnya disajikan dalam bentuk kuesioner dengan butir-butir pertanyaan 

atau pernyataan. Kuesioner tersebut kemudian disebarkan kepada mahasiswa 

secara manual yaitu dengan memberikan setiap mahasiswa angket untuk diisi, 

dan pada saat itu juga angket dikembalikan. Metode tersebut dianggap tidak 

efektif dikarenakan kendala waktu serta biaya. 

Perkembangan teknologi komputerisasi mengakibatkan banyak 

perusahaan menggunakan aplikasi berbasis web dalam pengukuran tingkat 

kepuasan pelanggan mereka. Web (Supriyanto, 2005: 340) merupakan jenis 

layanan yang paling populer dikalangan pengguna internet. Setiap dokumen 

ditulis menggunakan suatu format standar yang disebut Hypertext Markup 

Language (HTML). 

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik merupakan salah satu program 

studi penghasil tenaga kependidikan kejuruan teknik mesin di Universitas 

Negeri Semarang. Melihat pentingnya pengukuran tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap evaluasi pelaksanaan sistem pendidikan dan 

pembelajaran, dibutuhkan suatu wadah pengukuran tingkat kepuasan 

mahasiswa. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Semarang belum memiliki suatu perangkat untuk mengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang dikemaskan dalam bentuk 

web, sehingga dibutuhkan pengembangan Perangkat Pengukur Tingkat 

Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Pembelajaran yang dikemas dalam 

bentuk web. 



4 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah mengembangkan perangkat pengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang dikemas dalam bentuk 

aplikasi berbasis web di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang? 

2. Bagaimanakah hasil  perangkat pengukur tingkat kepuasan mahasiswa 

terhadap proses pembelajaran yang dikemas dalam bentuk aplikasi 

berbasis web di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Semarang? 

3. Bagaimanakah  hasil pengujian perangkat pengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang dikemas dalam bentuk 

aplikasi berbasis web di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada dua 

masalah, yaitu:  

1. Perangkat yang dibuat hanya untuk mengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap proses pembelajaran di Jurusan Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 

2. Pengujian perangkat yang dibuat hanya meliputi pengujian efektifitas 

atau kelayakan dari produk tersebut. 
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D. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah digunakan untuk mempermudah pemahaman serta 

untuk membatasi masalah yang ada. Terdapat empat istilah utama dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Kepuasan Mahasiswa 

Kepuasan merupakan persepsi mahasiswa terhadap produk atau jasa 

yang telah memenuhi harapannya, sehingga mahasiswa akan merasa 

tidak puas jika mahasiswa memiliki persepsi bahwa harapannya belum 

tercapai. Suatu pelayanan memiliki potensi untuk memenuhi atau tidak 

memenuhi harapan mahasiswa (Tjiptono, 2000: 90). 

2. Proses Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Chalil dan 

Lactuconsina, 2008: 1). 

3. Web 

Web merupakan jenis layanan yang paling populer dikalangan 

pengguna internet. Setiap dokumen ditulis menggunakan suatu format 

standar yang disebut Hypertext Markup Language (HTML) (Supriyanto, 

2005: 340). 
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E. Tujuan Penelitian 

Bardasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengembangkan perangkat pengukur tingkat kepuasan mahasiswa 

terhadap proses pembelajaran yang dikemas dalam bentuk aplikasi 

berbasis web di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Semarang.  

2. Menghasilkan perangkat pengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap 

proses pembelajaran yang dikemas dalam bentuk aplikasi berbasis web di 

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 

3. Menguji perangkat pengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap 

proses pembelajaran yang dikemas dalam bentuk aplikasi berbasis web di 

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 

  

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

perangkat pengukur tingkat kepuasan yang berbasis web. 

2. Bagi institusi pendidikan, Mempermudah dalam mengukur tingkat 

kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran, serta menghemat 

biaya dan waktu. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan informasi atau 

sumber data bagi peneliti berikutnya, serta bahan pertimbangan bagi 

yang berkepentingan untuk melakukan penelitian yang sejenis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Evaluasi Proses Pembelajaran 

1. Sasaran 

Sasaran evaluasi proses pembelajaran adalah pelaksanaan dan 

pengelolaan pembelajaran untuk memperoleh pemahaman tentang strategi 

pembelajaran, metode mengajar dan media pembelajaran yang digunakan 

oleh dosen dalam pembelajaran, serta minat, sikap dan cara/kebiasaan  

belajar mahasiswa. 

2. Tahapan pelaksanaan evaluasi 

Tahapan  pelaksanaan  evaluasi  proses  pembelajaran  adalah  

penentuan tujuan,  menentukan  desain  evaluasi,  pengembangan  

instrumen  evaluasi, pengumpulan informasi/data, analisis dan 

interpretasi serta tindak lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi Proses Pembelajaran. 
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a. Menentukan tujuan 

Tujuan  evaluasi  proses  pembelajaran  dapat  dirumuskan dalam  

bentuk pernyataan atau pertanyaan. Secara umum tujuan evaluasi proses 

pembelajaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Apakah 

strategi pembelajaran yang dipilih dan dipergunakan oleh dosen efektif, (2) 

Apakah media pembelajaran yang digunakan oleh dosen efektif, (3) 

Apakah cara mengajar dosen menarik dan sesuai dengan pokok materi 

sajian yang dibahas, mudah diikuti dan berdampak mahasiswa mudah 

mengerti materi sajian yang dibahas, (4) Bagaimana persepsi mahasiswa 

terhadap materi sajian yang dibahas berkenaan dengan kompetensi dasar 

yang akan dicapai, (5) Apakah mahasiswa antusias untuk mempelajari materi 

sajian yang dibahas, (6) Bagaimana mahasiswa mensikapi pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh dosen, (7) Bagaimanakah cara belajar mahasiswa 

mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen. 

b. Menentukan desain evaluasi 

Desain evaluasi proses pembelajaran mencakup rencana evaluasi 

proses dan pelaksana evaluasi. Rencana evaluasi proses pembelajaran 

berbentuk matriks dengan kolom-kolom yang berisi : nomor urut,  

informasi yang dibutuhkan, indikator,  metode  yang  mencakup  teknik  

dan  instrumen,  responden  dan  waktu. Selanjutnya  pelaksana  evaluasi  

proses  adalah  dosen  mata  kuliah  yang bersangkutan. 

 

c. Penyusunan instrumen evaluasi 
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Instrumen  evaluasi  proses  pembelajaran  untuk  memperoleh  

informasi deskriptif dan/atau informasi judgemental dapat berwujud (1) 

Lembar pengamatan untuk  mengumpulkan  informasi  tentang  kegiatan  

belajar  mahasiswa  dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

dosen dapat digunakan oleh dosen sendiri atau oleh mahasiswa untuk 

saling mengamati, dan (2) Kuesioner yang harus  dijawab  oleh  

mahasiswa  berkenaan  dengan  strategi  pembelajaran  yang dilaksanakan 

dosen, metode dan media pembelajaran yang digunkan oleh dosen, minat, 

persepsi mahasiswa tentang pembelajaran untuk suatu materi pokok sajian 

yang telah terlaksana. 

d. Pengumpulan data  atau informasi 

Pengumpulan data atau informasi dilaksanakan secara obyektif dan 

terbuka agar diperoleh informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat 

bagi peningkatan mutu pembelajaran. Pengumpulan data atau informasi 

dilaksanakan pada setiap akhir pelaksanaan pembelajaran untuk materi 

sajian berkenaan dengan satu kompetensi dasar dengan maksud dosen dan 

mahasiswa memperoleh gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan  

pembelajaran  yang  telah  dilaksanakan  untuk pencapaian penguasaan 

satu kompetensi dasar. 

e. Analisis dan interpretasi 

Analisis dan interpretasi hendaknya dilaksanakan segera setelah data 

atau informasi terkumpul. Analisis berwujud deskripsi hasil evalusi 

berkenaan dengan proses  pembelajaran  yang  telah  terlaksana;  sedang  
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interpretasi  merupakan penafsiran terhadap deskripsi hasil analisis 

proses pembelajaran. Analisis dan interpretasi dapat dilaksanakan bersama 

oleh dosen dan mahasiswa agar hasil evaluasi dapat segera diketahui dan 

dipahami oleh dosen dan mahasiswa sebagai bahan dan dasar 

memperbaiki pembelajaran selanjutnya. 

f. Tindak lanjut 

Tindak  lanjut  merupakan  kegiatan  menindak  lanjuti  hasil  analisis  

dan interpretasi.  Dalam  evaluasi  proses  pembelajaran  tindak  lanjut  pada  

dasarnya berkenaan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

selanjutnya dan evaluasi pembelajarannya. Pembelajaran yang akan 

dilaksanakan selanjutnya merupakan keputusan tentang upaya perbaikan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu 

pembelajaran; sedang tindak lanjut evaluasi pembelajaran berkenan dengan 

pelaksanaan dan instrumen evaluasi yang telah dilaksanakan mengenai 

tujuan, proses dan instrumen evaluasi proses pembelajaran (Tim Pekerti-

AA, 2007: 7).  

B. Kepuasan 

Kepuasan menurut Kotler adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil dengan harapannya (Tjiptono, 2000 : 90). 

Suatu pelayanan memiliki potensi untuk memenuhi atau tidak memenuhi 

harapan pelanggan. Suatu jasa dianggap memuaskan jika memiliki kualitas. 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan jasa, 

proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Penilaian 
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kualitas pelayanan atau jasa dapat diukur dengan dua variable, yaitu jasa yang 

dirasakan (perceived service) dan jasa yang diharapkan (expected service). 

Kepuasan dapat dilihat dari kesesuaian antara harapan dengan apa yang 

didapat dari suatu  pelayanan (Tjiptono, 2000 : 52). 

   

C. Kepuasan Mahasiswa terhadap Kualitas Pelayanan atau Pembelajaran 

Kepuasan merupakan persepsi seseorang terhadap sesuatu yang telah 

memenuhi harapannya. Kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dapat 

dilihat dari 5 dimensi kepuasan yaitu : tangible, reliability, responsiveness, 

assurance, dan empathy. 

Dimensi pertama dari kualitas pelayanan adalah tangible. Tangible 

merupakan dimensi fisik. Suatu jasa tidak dapat dicium, dan tidak dapat 

diraba, sehingga bukti fisik menjadi penting sebagai ukuran terhadap 

pelayanan. Tangible merupakan kemampuan untuk memberi fasilitas fisik 

kampus dan perlengkapan perkuliahan yang memadai menyangkut 

penampilan dosen serta sarana umum, misalnya: ketersediaan sarana 

prasarana. Mahasiswa akan menilai suatu kualitas pembelajaran dari segala 

sarana dan fasilitas yang ada.  

Dimensi kepuasan kedua adalah reliability, yaitu dimensi yang 

mengukur kehandalan dari pendidikan tinggi dalam memberikan pelayanan 

kepada mahasiswanya. Ada dua aspek dari dimensi ini, yaitu (1) kemampuan 

dosen untuk memberikan metode pembelajaran seperti yang dijanjikan dan 

(2) seberapa jauh dosen  memberikan pembelajaran secara akurat. Reliability 
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merupakan kemampuan dosen dalam memberikan pembelajaran sesuai 

dengan yang dijanjikan (tepat waktu), dengan segera, relevan dan akurat 

sehingga memuaskan mahasiswa. 

Ketiga, responsiveness adalah dimensi kualitas pelayanan yang dinamis. 

Responsiveness merupakan kesediaan dan daya tanggap para dosen untuk 

membantu dan memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan mahasiswa. 

Dimensi ini tampak pada situasi dimana dosen mudah ditemui untuk 

keperluan konsultasi. Harapan mahasiswa terhadap keakuratan pelayanan 

akan selalu berubah dari waktu kewaktu. 

Dimensi keempat dari dimensi kualitas pelayanan yang menentukan 

kepuasan pelanggan adalah assurance, yaitu dimensi jaminan kualitas yang 

berhubungan dengan perilaku staf pengajar atau dosen  dalam menanamkan 

rasa percaya dan keyakinan kepada para mahasiswa. Assurance mencakup 

kompetensi, pengetahuan, keterampilan, kesopanan. Contoh dimensi ini 

ditunjukkan seperti sikap dosen yang menyampaikan kuliah sesuai dengan 

bidang keahlian masing-masing. Dosen berusaha menambah wawasan dengan 

membaca, menghadiri seminar, mengikuti pelatihan, atau melakukan 

penelitian. Terdapat empat aspek dari dimensi assurance, yaitu keramahan, 

kornpetensi, kredibilitas, dan keamanan.  

Dimensi kepuasan yang terakhir adalah empathy. Empathy adalah sikap 

dosen dalam memberikan pelayanan sepenuh hati, seperti perhatian secara 

pribadi serta pemahaman bahwa setiap mahasiswa memiliki kemampuan dan 

kebutuhan yang berbeda. Sikap ini dapat ditunjukan dengan pemahaman 
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peran dosen yang tidak hanya sebagai pendidik, melainkan juga sebagai 

konselor serta supervisor. Dimensi ini berkaitan dengan teori perkembangan 

kebutuhan manusia Maslow. Kebutuhan manusia tidak hanya berupa 

kebutuhan fisik, keamanan dan sosial, namun juga kebutuhan ego dan 

aktualisasi diri. Dua kebutuhan terakhir tersebut yang banyak berhubungan 

dengan dimensi empati.  

Kepuasan mahasiswa dengan mutu pelayanan dalam proses 

pembelajaran memiliki keterkaitan yang kuat. Semakin berkualitas mutu 

pelayanan, maka semakin tinggi pula pencapaian  kepuasan mahasiswa. 

Kepuasan mahasiswa merupakan esensial dalam TQM (Total Quality 

Management), oleh sebab itu sebuah Perguruan Tinggi harus mengidentifikasi 

kebutuhan para mahasiswa secara cermat dan berusaha memuaskan  dengan 

memandang bahwa mahasiswa sebagai pelanggan utama yang harus dilayani 

(Margono, 2005: 11). 

D. World Wide Web (WWW) 

Layanan WWW atau web merupakan jenis layanan yang paling popular 

dikalangan pengguna internet. Web tidak hanya berfungsi sebagai media 

untuk mencari informasi, tetapi web sudah banyak digunakan secara 

komersial oleh hampir semua perusahaan-perusahaan di seluruh dunia untuk 

mengiklankan usaha mereka. Setiap dokumen yang ditulis menggunakan 

suatu format standar yang disebut HTML. 

Dokumen yang ditransfer antar Web Sever menggunakan suatu protokol 

yang disebut  Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Web saat ini telah 
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semakin dinamis, interaktif dan cerdas dengan bahasa pemrograman yang 

dikembangkan untuk menutupi kekurangan yang terdapat pada HTML, 

sebagai bahasa standar untuk web. Jika dulu suatu web hanya dapat 

menyajikan informasi, saat ini suatu web telah dapat berinteraksi dengan 

pengguna melalui pengisian form, validasi input atau transaksi online. Untuk 

mengakses web, dapat digunakan web browser seperti netscape navigator, 

internet explorer, neo-planet, mosaic dan lain sebagainya (Supriyanto, 2005: 

340). 

E. Pengenalan PHP 

Hypertext Processor (PHP) adalah bahasa pemograman web server-side 

yang bersifat open source. Php merupakan script yang terintegrasi dengan 

HTML dan berada pada server (sever side HTML embedded scripting) 

(Anhar, 2010: 3). 

PHP pertama kali dibuat dan diperkenalkan oleh Rasmus Lerdorf pada 

tahun 1995 menggunakan nama PHP/FI, generasi awal PHP/FI dibuat dari 

Perl yang waktu itu digunakan untuk kebutuhan pribadi saja. Pada tahun 1997 

dikeluarkanlah PHP/FI versi 2.0, fungsi-fungsi pada PHP/FI ditulis dengan 

menggunakan bahasa C. PHP versi 3.0 diluncurkan oleh Andi Gutmans dan 

Zeev Suraski pada tahun yang sama dimana versi ini telah mendukung 

berbagai jenis database, protokol, dan API. Untuk menangani kelemahan 

versi 3.0 maka diluncurkanlah PHP versi 4 dan PHP versi 5, dimana PHP 

versi 5 ini dapat membuat file swf dan applet java. Versi ini diluncurkan pada 
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tahun 2004. Fokus utamanya adalah mengoptimalkan penggunaan PHP untuk 

Object Oriented Produkming (OOP) (Anhar, 2010: 2). 

Menurut tim Litbang LPKBM MADCOMS Madiun. Beberapa 

keunggulan yang dimiliki oleh produk PHP diantaranya: 

1. PHP adalah bahasa pemograman yang open source. 

2. PHP memiliki tingkat akses yang lebih cepat. 

3. PHP memiliki tingkat lifecycle yang cepat sehingga selalu mengikuti 

perkembangan teknologi internet. 

4. PHP memiliki tingkat keamanan yang tinggi. 

5. PHP mampu berjalan di beberapa server yang ada misalnya Apache, 

Microsoft IIS, PWS, AOLserver, phttpd, fhttpd, dan Xitami. PHP mampu 

berjalan di Linux sebagai Platform sistem operasi utama bagi hp, namun 

juga dapat berjalan FreeBSD, Unix, Solaris, Windows, dan yang lainnya. 

6. PHP mendukung akses ke beberapa database yang sudah ada, baik yang 

bersifat free/gratis ataupun komersil. Database ini antara lain MySQL, 

PosgreSQL, mSQL, Informix, dan MicrosoftSQL server. 

F. MySQL 

Menurut Saputra (2011:44) MySQL merupakan software open source 

yang bekerja menggunakan bahasa basis data atau DBMS (Database 

Management Sistem) yang sangat populer di kalangan pemrograman web. 

MySQL dikembangkan oleh sebuah perusahaan Swedia bernama MySQL 

AB, yang kala itu bernama TcX Data Konsult AB, sejak sekitar 1994–1995, 

meski cikal bakal kodenya bisa disebut sudah ada sejak 1979. Awalnya TcX 
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membuat MySQL pada waktu itu untuk mengembangkan aplikasi Web untuk 

klien - TcX yaitu perusahaan pengembang software dan konsultan database. 

Kala itu Michael Widenius, atau “Monty”, pengembang satu-satunya di TcX, 

memiliki aplikasi UNIREG dan rutin ISAM yang dibuat sendiri dan sedang 

mencari antarmuka SQL untuk ditempelkan di atasnya. Mula-mula TcX 

memakai mSQL, atau “mini SQL”. 

 

G. Hipotesis 

Didalam penelitian ini diajukan hipotesis berupa Perangkat Pengukur Tingkat 

Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Pembelajaran di Jurusan Teknik Mesin 

yang dikemas dalam bentuk aplikasi berbasis web. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

pendidikan (Educational Research and Development). Tahap penelitian dan 

pengembangan ini terdiri atas empat tahap, yang disebut model 4D (define, 

design, develop, dan disseminate). (Define adalah kegiatan mengumpulkan 

berbagai informasi yang diperlukan (needs assessment) melalui studi literatur dan 

studi lapangan untuk menyusun produk awal. Design adalah kegiatan merancang 

produk awal. Develop adalah kegiatan memvalidasi dan mengembangkan produk 

sehingga dihasilkan produk yang teruji yang siap diimplementasikan. Disseminate  

adalah kegiatan menyebarluaskan dan mengimplementasikan produk tanpa 

kehadiran peneliti. Pada penelitian ini kegiatan yang dilakukan hanya sampai pada 

tahap develop, meliputi validasi ahli, uji coba terbatas, dan uji coba utama.  
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Gambar 2. Tahapan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan. 
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B. Tahap-Tahap Penelitian dan Pengembangan 

1. Analisis Kebutuhan (define) 

Tahap ini merupakan tahap awal, dimana kegiatan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut :  

a. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mengkaji kuesioner kepuasan 

mahasiswa sesuai Badan Penjamin Mutu (BPM), teori dan hasil 

penelitian serta software yang akan dipakai untuk membuat aplikasi 

berbasisi web, sebagai dasar untuk merancang produk awal aplikasi 

berbasis web perangkat pengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap 

proses pembelajaran. 

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan dilakukan untuk mengetahui gambaran umum dan 

kendala-kendala pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap 

proses pembelajaran di Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri 

Semarang.  

2. Perancangan Produk (design) 

Perancangan desain produk ditujukan untuk merancang produk yang 

akan dibuat berdasarkan hasil yang diperoleh dari studi literatur dan studi 

lapangan. Pada langkah ini dihasilkan rancangan produk yaitu web 

perangkat pengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran yang akan dibuat dengan konsep-konsep dan isi yang 

disesuaikan hasil dari studi literatur dan studi lapanagan. Tahap – tahap  
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rancangan produk tersebut sebagai berikut : (1) Menyiapkan peralatan baik 

software maupun hardware, (2) Mempelajari dan mengambarkan logika 

produk, (3) Merencanakan bentuk laporan yang akan disajikan agar sesuai 

dengan kebutuhan. 

3. Pengembangan Produk (Develop) 

a. Validasi Ahli 

Validasi Ahli merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk, dalam hal ini web perangkat pengukur tingkat 

kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran sudah layak 

digunakan atau tidak. Validasi ahli dilakukan dengan cara menghadirkan 

beberapa pakar atau tenaga ahli, yaitu satu ahli web, satu ahli evaluasi 

yang sudah berpengalaman untuk menilai desain produk yang telah 

dirancang oleh peneliti. Setiap pakar diminta untuk menilai desain 

produk tersebut, sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan 

kekuatannya. Masukan-masukan para ahli digunakan untuk 

menyempurnakan produk. 

b. Uji Coba Terbatas dan Revisi Produk 

1) Uji coba terbatas dilaksanakan pada 20 mahasiswa jurusan Teknik 

Mesin Universitas Negeri Semarang. Rancangan penelitian yang 

digunakan untuk uji coba terbatas ini adalah one-shot case study. 

Detail kegiatan yang dilakukan pada uji coba terbatas, sebagai 

berikut: Peneliti mempersiapkan pelaksanaan uji coba terbatas. 
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a) Memilih dan menetapkan 20 mahasiswa Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Negeri Semarang. 

b) Memperkenalkan web pengukur tingkat kepuasan mahasiswa 

terhadap proses pembelajaran kepada staf TU jurusan dan 

mendiskusikannya agar mereka dapat mengimplementasikan web 

yang sedang dikembangkan dengan baik. 

c)  Menyiapkan fasilitas pelaksanaan uji coba terbatas, meliputi 

komputer, LCD, dll. 

2) Peneliti menjelaskan kepada mahasiswa cara mengisi kuesioner kepuasan 

mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang akan dikemas dalam 

bentuk web. 

3) Peneliti melakukan observasi terhadap implementasi web pengukuran 

tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran untuk 

mengetahui keterlaksanaan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

implementasi web pengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran. 

4) Peneliti mengedarkan angket untuk mengetahui tanggapan mahasiswa 

terhadap web pengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran. 

5) Peneliti menyempurnakan web pengukur tingkat kepuasan mahasiswa 

terhadap proses pembelajaran berdasarkan hasil uji coba terbatas. 
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C. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri 

Semarang, sebagai lokasi pengembangan perangkat pengukur tingkat 

kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang dikemas dalam 

bentuk web dan diuji coba secara terbatas. Subjek dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Negeri Semarang. 

Tabel 1. Subjek Penelitian 

Tahapan  
Jumlah 

Sampel 
Karakteristik Sampel 

Proses, Orientasi, dan 

Hasil Uji Coba 

Uji ahli 2 ahli Tenaga ahli : bidang 

studi, perencanaan, 

web 

Kualitatif (Expert 

Judgement), kuesioner, 

draft awal produk; 

kesesuaian subtansi, 

metodologi, ketepatan 

produk 

Uji coba 

Utama, 

kelompok 

kecil 

20 orang Pemakai produk : 

mahasiswa Jurusan 

Teknik Mesin 

Universitas Negeri 

Semarang 

Jumlah terbatas  

Kesesuaian produk 

dengan pemakai 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 

2009:224). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 
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a. Metode Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang (Sugiyono, 2009: 240). Dokumen merupakan data yang 

diperoleh dari penelitian yang berupa foto yang berhubungan dengan 

obyek penelitian yaitu pengambilan gambar saat uji coba produk dan 

penerapan kepada mahasiswa. 

b. Metode Angket 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur 

dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner 

juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di 

wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan 

tertutup atau dikirim melalui pos atau internet. (Sugiyono, 2009:142) 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Fenomena 

sosial telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya 

disebut sebagai variabel penelitian. Variabel penelitian dalam penelitian 

ini adalah tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran. 

Variabel tersebut dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 



24 

 

 

 

kuesioner yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 

2009:93). 

Kuesioner A merupakan kuesioner tanggapan mahasiswa terhadap 

produk disajikan dengan skala likert yaitu “SB” berarti sangat baik, “B” 

berarti baik, “TB” berarti tidak baik, “SB” berarti sangat tidak baik. 

Kuesioner B merupakan kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran yang terdiri atas harapan dan persepsi dikategorikan dengan 

skala likert yaitu “SP” berarti sangat penting/puas, “P” berarti 

penting/puas, “TP” berarti tidak penting/puas, “SP” berarti sangat 

penting/puas. 

Scoring merupakan proses pemberian nilai setelah data didapatkan. 

Butir pernyataan pada semua kuesioner A bersifat favorable dengan skor 

tiap jawaban, yaitu : 4 untuk SB, 3 untuk B, 2 untuk TB, dan 1 untuk STB. 

Semua butir pernyataan pada kuesioner B bersifat favorable pula dengan 

skor tiap jawaban, yaitu: 4 untuk SP, 3 untuk P, 2 untuk TP, dan 1 untuk 

STP. 

Metode ini digunakan untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap 

proses pembelajaran dan tampilan serta isi dari web perangkat pengukur 

tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajran yang berisi 

indikator dari kuesioner. Pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa 

terhadap proses pembelajaran yang dikemas di dalam web menjadikan 

indikator tersebut dapat diisi oleh mahasiswa dengan objektif. Data tingkat 

kepuasan mahasiswa tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran serta pelayanan jurusan terhadap mahasiswa. 



25 

 

 

 

E. Analisis Data 

1. Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa 

Metode analisis data digunakan untuk mengolah data dengan 

menggunakan metode statistik yang dapat mencari kesimpulan.  Berdasarkan 

hasil penilaian scoring akan diperoleh perhitungan mengenai tingkat 

kesesuaian antara tingkat kepentingan dan kinerja pelaksanaan proses 

pembelajaran di Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. Tingkat 

kesesuaian merupakan hasil perbandingan dari skor kepentingan dan skor 

kinerja yang dianalisis menggunakan Importance Performance Analysis 

(Martilla dan James, 1997: 77-79). Perhitungan tingkat kesesuaian dilakukan 

untuk mengetahui urutan prioritas atribut-atribut dari dimensi kualitas yang 

menjadi prioritas perbaikan yang dinilai berdasarkan persentase perbandingan 

skor tingkat kepentingan dengan kinerja menurut penilaian dari mahasiswa. 

Perhitungan tingkat kesesuaian menggunakan rumus sebagai berikut:  

𝑇𝑘𝑖 =
𝑋𝑖

𝑌𝑖
 𝑥 100%  

dimana: 

Tki = tingkat kesesuaian 

Xi = skor penilaian kinerja pelaksanaan proses pembelajaran 

Yi = skor penilaian kepentingan mahasiswa 

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tersebut akan diperoleh 

urutan prosentase nilai masing-masing atribut. Prioritas perbaikan dilakukan 

pada tiap-tiap atribut, mulai dengan nilai terkecil sampai yang terbesar. Skor 

tingkat kinerja pada sumbu horisontal (X) dan tingkat kepentingan pada 
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sumbu vertikal (Y). Untuk memudahkan masing-masing skor disederhanakan 

yaitu dengan membagi skor untuk tiap atribut atau variabel kepuasan 

mahsiswa. 

Penilaian kinerja dengan rumus: 

𝑋 =
𝑋𝑖

𝑛
 

Penilaian kepentingan dengan rumus: 

𝑌 =
𝑌𝑖

𝑛
 

dimana: 

𝑋 = skor rata-rata tingkat kinerja i 

𝑌 = skor rata-rata tingkat kepentingan i 

𝑛 = jumlah responden (mahasiswa) 

Diagram analisis kepentingan-kinerja (Importance-Performance Analysis 

Diagram) dibagi menjadi empat bagian yang dibatasi oleh dua garis yang 

berpotongan tegak lurus pada titik (𝑋, 𝑌 ) dimana 𝑋   merupakan rata-rata dari 

skor rata-rata tingkat kinerja pelaksanaan proses  pembelajaran dan 𝑌  

merupakan rata-rata dari skor rata-rata tingkat kepentingan. Rumus (𝑋, 𝑌 ) 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Rumus skor rata-rata tingkat kinerja 

𝑋  =  
 𝑋𝑖𝑛
𝑖=1

𝑁
 

Rumus rata-rata tingkat kepentingan 

𝑌  =  
 𝑌𝑖𝑛
𝑖=1

𝑁
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Dimana: N = jumlah atribut atau variabel kepuasan mahasiswa (22 atribut). 

Kemudian hasil tersebut akan dipetakan pada diagram analisis 

kepentingan-kinerja.  

 

  

 

           

 

           

 

 

 

Gambar 3. Diagaram Analisis Kepentingan-Kinerja (Adaptasi dari Martilla  

 dan James, 1977: 78) 

a. Kuadran A merupakan kuadran yang memuat atribut-atribut yang 

dianggap penting oleh mahasiswa, tetapi pada kenyataannya kinerja 

pelaksanaan proses pembelajaran di Jurusan Teknik Mesin Universitas 

Negeri Semarang terhadap atribut ini belum sesuai dengan harapan 

mahasiswanya. 

b. Kuadran B merupakan kuadran yang memuat atribut-atribut yang 

memiliki tingkat kepentingan tinggi dan kinerjanya juga dinilai baik 

oleh mahasiswa. 

Y 

(Harapan/Importance) 

X 

(Kinerja/Performance) 

Kinerja 

sangat 

tidak baik 

Sangat tidak penting 

Prioritas Utama  

A 

Pertahankan Prestasi 

B 

Prioritas rendah  

C 

Berlebihan 

D 

Kinerja 

sangat baik 

Sangat penting 
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c. Kuadran C merupakan kuadran yang memuat atribut-atribut yang 

memiliki tingkat kepentingan yang rendah dan kinerjanya juga dinilai 

kurang baik oleh mahasiswa. 

d. Kuadran D merupakan kuadaran yang memuat atribut-atribut yang 

memiliki tingkat kepentingan yang rendah menurut mahasiswa namun 

memiliki kinerja yang baik sehingga dianggap berlebihan oleh 

mahasiswa. 

Rata-rata harapan dan kinerja tersebut akan dibandingkan dan untuk 

membandingkan keduanya hanya dilihat melalui angka depannya saja (angka 

dibelakang koma diabaikan), pertimbangan ini dilakukan mengingat kotler 

(2006) dalam penelitianya terhadap kepuasan pelanggan bengkel mobil juga 

memberlakukan hal yang sama (Giantari, dkk, 2008: 58). Mahasiswa akan 

merasa sangat puas apabila skor kinerja lebih tinggi daripada skor 

harapan/kepentingan, sedangkan sebaliknya mahasiswa akan merasa tidak 

puas apabila skor kinerja lebih rendah daripada skor harapan/kepentingan. 

2. Analisis Produk 

Peneliti menggunakan analisis data dengan metode analisis deskriptif 

persentase. Metode ini digunakan untuk mendeskriptifkan hasil uji coba 

produk dan menganalisa kuesioner untuk mendukung dan menguatkan 

keefektifan produk. Data yang diperoleh melalui angket akan diuraikan secara 

deskriptif naratif. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase 

adalah sebagai berikut : 

% =
𝑛

𝑁
 𝑥 100% 
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Keterangan : 

 % : Tingkat keberhasilan yang dicapai 

n : Nilai yang diperoleh 

N : Jumlah seluruh nilai 

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Menghitung persentase jumlah skor yang paling diharapakan (skor 

tertinggi) 

𝑇 =
jumlah skor yang diharapakan

skor tertinggi x banyak responden x banyak pertanyaan
𝑥 100% 

𝑇 =
4 x 20 x 9

 4 x 20 x 9 
𝑥 100% = 100% 

2. Menghitung persentasi jumlah skor yang tidak diharapakan (skor 

terendah) 

𝑅 =
jumlah skor yang tidak diharapakan

skor tertinggi x banyak responden x banyak pertanyaan
𝑥 100% 

𝑅 =
1 x 20 x 9

4 x 20 x 9
𝑥 100% = 25% 

3. Menghitung lebar kelas/interval 

𝐼 =
Jarak  kelas

Jumlah  kelas
=

T−R

4
=

100%−25%

4
= 18,75%  

Sebagai ketentuan untuk memberikan makna dan pengambilan keputusan, 

maka digunakan ketentuan sebagai berikut: 

 

 

 

 



30 

 

 

 

Tabel 2. Konversi Tingkat Pencapaian Produk dengan Skala 4  

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

81,28% - 100% Sangat baik Tidak perlu direvisi 

62,52% - 81,28% Baik Tidak perlu direvisi 

43,76% - 62,52% Kurang Baik Direvisi 

25% – 43,76% Sangat kurang baik Direvisi 

 

Hasil analisis data yang didapat selanjutnya dilakukan penarikan 

kesimpulan sesuai dengan data yang telah dianalisis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Pengembangan Perangkat Pengukur Tingkat Kepuasan 

Mahasiswa Terhadap Proses Pembelajaran 

Perangkat yang  dikembangkan  dalam  penelitian ini  adalah  kuesioner 

pengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran, aplikasi 

berbasis web untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran. 

1. Tahap Penentuan (Define) 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan diperoleh beberapa konsep yaitu 

perangkat terdiri dari pengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran dan aplikasi berbasis web sebagai alat bantu untuk 

mempermudah dalam pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa. Hasil analisis 

kebutuhan dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Hasil Analisis kebutuhan Pengukur Tingkat Kepuasan 

Mahasiswa 

Tahap analisis kebutuhan ini digunakan untuk menelusuri kebutuhan 

dalam menyusun pengukur tingkat kepuasan mahasiswa. Hasil analisis 

pengukur tingkat kepuasan mahasiswa antara lain:  

1) Pengukur kepuasan mahasiswa harus berdasarkan 5 dimensi 

kepuasan yaitu: tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan 

empathy. 
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2) Variabel atau indikator pengukur tingkat kepuasan mahasiswa 

harus sesuai dengan pembelajaran di Jurusan Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 

3) Setiap variabel atau indikator pengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa harus dilengkapi dengan  standar/kriteria kepuasan 

sesuai dengan standar pendidikan tinggi sehingga mahasiswa 

lebih mudah dalam pengisian kuesioner tersebut. 

b. Hasil Analisis kebutuhan Aplikasi Berbasis Web 

Hasil analisis kebutuhan aplikasi berbasis web ini dibagi menjadi dua 

tahap, yaitu tahap analisis spesifikasi teknis dan tahap analisis program. 

Tahap analisis spesifikasi teknis untuk mengetahui persyaratan minimal 

sebuah personal computer (PC) untuk dapat menjalankan aplikasi kepuasan 

mahasiswa berbasis web. Aplikasi tersebut dapat bekerja dalam sistem 

operasi windows dan linux. Software yang digunakan sebagai program 

utama dalam pembuatan aplikasi kepuasan mahasiswa berbasis web ini yaitu 

Xampp server yang akan dijadikan sebagai mesin  php dalam menjalankan 

website dinamis, sistem dibangun dan dikembangkan dengan PHP  sebagai 

bahasa pemrogramannya dan MySQL  sebagai database, sedangkan 

software pendukung yaitu Macromedia Dreamweaver 8 untuk mendesain 

secara visual halaman aplikasi berbasis web. 

Analisis kerja program dilakukan untuk mengetahui kerja dari aplikasi 

kepuasan mahasiswa berbasis web. Aplikasi ini didesain untuk dapat 

mengukur tingkat kepuasan mahasiswa, dimana pengguna dapat menilai 
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proses pembelajaran mata kuliah teori dan praktikum di Jurusan Teknik 

Mesin Unnes. Adapun haisil dari analisis kerja aplikasi kepuasan mahasiswa 

berbasis web ini antara lain: 

1) Pada saat program dibuka dan dijalankan, maka akan ditampilkan 

halaman awal yang berisi menu login mahasiswa, menu petunjuk. Jika 

username disi dan password kemudian dipilih login maka akan masuk 

ke halaman pengantar atau selamat datang. Jika dipilih menu petunjuk 

maka akan ditampilkan petunjuk untuk pengoperasian program. 

2) Pada halaman pengantar terdapat menu pembelajaran mk teori, 

pembelajran mk praktikum dan menu logout. Jika dipilih menu 

pembelajaran mk teori maka akan ditampilkan pilihan sebelum 

pembelajaran dan sesudah pembelajaran yang diteruskan untuk 

memilih. Jika dipilih menu pembelajaran mk praktikum maka akan 

ditampilkan pilihan sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran 

yang dteruskan untuk memilih mata kuliah praktikum yang akan dinilai. 

Jika dipilih menu logout maka akan ditampilkan halaman awal. 

3) Pada halaman pengisian kuesioner yaitu setelah pemilihan mata kuliah 

teori atau praktikum. Jika pada menu pilihan sebelum pembelajaran dan 

sesudah pemebelajaran dipilih sebelum pembelajaran maka akan 

ditampilkan kuesioner harapan mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran, jika dipilih sesudah pembelajaran maka akan ditampilkan 

kuesioner persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran. 
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4) Setelah pengisian kuesioner selesai, untuk memilih mata kuliah lagi 

dengan memilih menu pembelajaran mk teori atau pembelajaran mk 

praktikum. Pilih logout untuk keluar dari program. 

5) Data atau hasil dari pengisian kuesioner disimpan di dalam database 

yan dikelola oleh admin. Jika ingin masuk menu utama admin maka 

harus memasukan username dan password. Menu utama admin terdiri 

dari menu home, berita, petunjuk, about, mata kuliah, mahasiswa, 

kuesioner harapan, kuesioner persepsi, penilaian, ubah password dan 

logout. Jika dipilih menu berita maka akan ditampilkan form pengisisan 

berita. Jika dipilih menu petunjuk maka akan ditampilkan form 

pengisian petunjuk. Jika dipilih menu mata kuliah maka akan 

ditampilakn form pengisian mata kuliah, jika dipilih menu mahasiswa 

maka akan ditampilakan form pengisian mahasiswa. Jika dipilih menu 

kuesioner harapan maka akan ditampilkan form pengisian kuesioner. 

Jika dipilih menu kuesioner persepsi maka akan ditampilkan form 

pengisian kuesioner persepsi. Jika dipilih penilaian maka akan 

ditampilkan laporan penilain mata kuliah yang sudah dinilai oleh 

mahasiswa. Jika dipilih menu ubah password maka akan ditampilkan 

form ubah password. Jika dipilih menu logout maka akan keluar dan 

ditampilkan halaman login admin. 
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2. Tahap Perancangan Produk (Design) 

Pada tahap ini dihasilkan draf kuesioner tingkat kepuasan mahasiswa 

terhadap proses pembelajaran dan  tampilan awal aplikasi berbasis web. Hasil 

perancangan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Draf Kuesioner Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses 

Pembelajaran 

Kuesioner ini terdiri dari 5 aspek kepuasan yaitu: tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, dan empathy. Berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan di jurusan teknik mesin kuesioner disusun menjadi 2 bagian, yaitu 

kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran mata kuliah toeri, serta kuesioner untuk mengukur tingkat 

kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran mata kuliah praktikum. 

Indikator kedua kuesioner diuraikan sebagai berikut: 

1. Kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran mata kuliah 

(MK) teori 

a. Aspek tangibles (Sarana pendidikan - Alat Perkuliahan,  Media 

Pengajaran dan Prasarana Pendidikan) 

1) Ruang kuliah yang bersih, nyaman dan rapi 

2) Sarana pembelajaran yang memadai di ruang kuliah. 

3) Terdapat buku di perpustakaan yang mendukung mata kuliah 

4) Penampilan dosen dilihat dari cara berpakaian memenuhi standar 

kesopanan 
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b. Aspek Reliability (kehandalan dosen,  staf Akademik) 

5) Dosen memulai perkuliahan sesuai waktu yang telah ditentukan. 

6) Dosen mengakhiri perkuliahan sesuai waktu yang telah ditentukan. 

7) Dosen membuat  GBPP/SAP dan aturan yang disampaikan dengan jelas 

pada pertemuan pertama. 

8) Dosen menyusun dan memberi bahan ajar (suplemen) untuk melengkapi 

materi yang diberikan  

9) Dosen selalu membagikan hasil ulangan dengan nilai yang obyektif 

10) Kuliah/praktikum dilaksanakan sesuai dengan jumlah pertemuan yang 

telah ditentukan (minimal 12 kali pertemuan). 

11) Dosen membuat dan menyampaikan rencana evaluasi perkuliahan pada 

pertemuan pertama. 

c. Aspek Responsiveness (Sikap tanggap) 

12) Dosen mudah ditemui untuk keperluan konsultasi laporan atau materi 

kuliah . 

13) Waktu pelaksanaan ujian (UTS, UAS) 

14) Ketanggapan dosen dalam menjawab pertanyaan dari mahasiswa. 

d. Aspek Assurance (Jaminan pada mahasiswa) 

15) Dosen menyampaikan kuliah sesuai dengan keahlian/pengalamannya. 

16) Kemampuan dosen dalam menggunakan metoda pengajaran (ceramah, 

diskusi, mengajukan pertanyaan, memberikan contoh, dsb) 

17) Kemampuan dosen menggunakan media pembelajaran (LCD, OHP, Papan 

tulis) sesuai dengan kebutuhan materi perkuliahan. 
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e. Aspek Empathy (Pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa) 

18) Dosen selalu berusaha memahami kepentingan dan kebutuhan 

mahasiswa 

19) Dosen mudah dihubungi baik via telepon, email dan sebagainya 

20) Dosen bersedia membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan 

studi. 

21) Dosen bersikap baik dan bersahabat kepada mahasiswa 

2. Kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran mata kuliah 

(MK) praktikum. 

a. Aspek tangibles (Sarana pendidikan - Alat Perkuliahan,  Media 

Pengajaran dan Prasarana Pendidikan) 

1) Laboratorium yang relevan dengan kebutuhan keilmuan 

2) Terdapat lembar kerja/worksheet dan petunjuk praktikum yang 

mendukung mata kuliah praktikum. 

3) Penampilan dosen dilihat dari cara berpakaian memenuhi standar 

kesopanan 

b. Aspek Reliability (kehandalan dosen,  staf Akademik) 

4) Dosen memulai praktikum sesuai waktu yang telah ditentukan. 

5) Dosen mengakhiri praktikum sesuai waktu yang telah ditentukan. 

6) Dosen membuat  GBPP/SAP dan aturan yang disampaikan dengan 

jelas pada pertemuan pertama. 

7) Dosen menyusun dan memberi bahan ajar (suplemen) untuk 

melengkapi materi yang diberikan.  
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8) Dosen selalu membagikan hasil ujian praktikum dengan nilai yang 

obyektif. 

9) Kuliah praktikum dilaksanakan sesuai dengan jumlah pertemuan yang 

telah ditentukan (minimal 12 kali pertemuan). 

10) Dosen membuat dan menyampaikan rencana evaluasi praktikum pada 

pertemuan pertama. 

c. Aspek Responsiveness (Sikap tanggap) 

11) Dosen mudah ditemui untuk keperluan konsultasi laporan praktikum. 

12) Waktu pelaksanaan ujian (UTS, UAS) 

13) Ketanggapan dosen/asisten dalam menjawab pertanyaan dari mahasiswa 

saat praktikum berlangsung. 

d. Aspek Assurance (Jaminan pada mahasiswa) 

14) Dosen menyampaikan kuliah praktikum sesuai dengan 

keahlian/pengalamannya. 

15) Dosen selalu mendampingi mahasiswa saat praktikum berlangsung. 

16) Kemampuan dosen/asisten menggunakan media pembelajaran (LCD, 

Alat peraga, Papan tulis) sesuai dengan kebutuhan materi perkuliahan 

praktikum. 

17) Dosen/asisten memiliki ketrampilan dalam pengoperasian instrumen 

praktikum. 

e. Aspek Empathy (Pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa) 

18) Dosen selalu berusaha memahami kepentingan dan kebutuhan mahasiswa 

19) Dosen mudah dihubungi baik via telepon, email dan sebagainya 
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20) Dosen bersedia membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan studi. 

21) Dosen bersikap baik dan bersahabat kepada mahasiswa. 

Hasil lengkap draf kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 3 dan 4. 

b. Draf  Awal Tampilan Aplikasi Berbasis Web 

Draf awal tampilan aplikasi berbasis web terdiri dari tampilan untuk user 

dan tampilan untuk admin. Tampilan user dan admin terdiri dari beberapa 

menu. Hasil draf awal tampilan aplikasi berbasis web dapat dilihat pada 

lampiran 5. 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

a. Uji Coba 

Perangkat pengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran yang terdiri dari kuesioner kepuasan mahasiswa dan aplikasi 

berbasis web yang sudah disusun selanjutnya diuji coba. Kuesioner kepuasan 

mahasiswa terhadap proses pembelajaran  diuji cobakan kepada 20 

mahasiswa teknik mesin untuk mengetahui validitas dan reliabilitas butir-

butir pernyataan sedangkan aplikasi berbasis web divalidasi oleh validator. 

Validator terdiri dari 2 orang dosen jurusan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Unnes. Setelah divalidasi, maka dilakukan perbaikan sesuai 

saran validator. 

Uji coba aplikasi berbasis web dilakukan peneliti setelah kuesioner 

kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan aplikasi berbasis web 

sudah direvisi sesuai hasil dan saran dari validator. Dalam hal ini peneliti 
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menjelaskan tentang bagaimana aplikasi ini bekerja dan cara penggunaannya 

serta melakukan pengamatan bagaimana kendala yang dihadapi mahasiswa 

saat menggunakan aplikasi tersebut. 

b. Menganalisis hasil 

1) Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner kepuasan 

mahasiswa terhadap proses pembelajaran  

Instrumen penelitian digunakan untuk menggambarkan metode 

pengumpulan data. Kuesioner kepuasan berdasarkan metode ServQual 

terdiri atas dimensi, yaitu: tangible, reliability, responsiveness, 

assurance, dan empathy. Instrument penelitian yang berbentuk angket 

atau kuesioner membutuhkan pengujian terkait validitas dan relabilitas. 

Uji validitas dan reliabilitas diperlukan untuk mengetahui apakah setiap 

butir pernyataan ataupun pertanyaan dalam angket layak digunakan. 

Kuesioner telah disebarkan kepada 20 mahasiswa teknik mesin pada 

tanggal 10 Januari 2013 di Jurusan Teknik Mesin Unnes. 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap 

data dari variabel yand dteliti secara tepat (Arikunto, 2006 : 168). Hasil 

data ujicoba kuesioner akan dianalisa dengan menggunakan Pearson 

Product Moment melalui program komputer. Validitas butir pernyataan 

ditentukan dengan membandingkan rhitung dan rtabel. butir pernyataan 

dikatakan tidak valid jika rhitung < rtabel (α = 0,05, rtabel = 0,444), 
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sebaliknya jika rhitung ≥ rtabel maka butir pernyataan valid. Hasil 

perhitungan lengkap dapat dilihat pada lampiran 9 dan 10. 

Hasil uji coba kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran mata kuliah praktikum dengan jumlah butir pernyataan 25 

didapatkan hasil terdapat empat pernyataan tidak valid dengan nilai r < 

0,444, yaitu butir pernyataan nomor 9, 13, 15 dan 17, sedangkan 21 

pernyataan valid dengan nilai r ≥ 0,444. Hasil perhitungan lengkap 

dapat dilihat pada lampiran 7 dan 8. Peneliti menggunakan 21 

pernyataan pada kuesioner tersebut tanpa melakukan perbaikan pada 

butir pernyataan yang tidak valid. Nilai koefisien korelasi setiap butir 

pernyataan antara 448 – 0,723. Hasil perhitungan lengkap dapat dilihat 

pada lampiran 9 dan 10. Hasil uji coba pada kuesioner kepuasan 

mahasiswa terhadap proses pembelajaran mata kuliah teori dengan 

jumlah butir pernyataan 21 adalah satu pernyataan tidak valid, yaitu 

butir pernyataan 18. Peneliti menggunakan 20 butir penyataan valid 

dengan menghilangkan satu pernyataan yang tidak valid. Nilai koefisien 

korelasi setiap butir pernyataan antara 0,448 – 0,723. Hasil perhitungan 

lengkap dapat dilihat pada lampiran 9 dan 10. 

Reliabilitas menunjukan bahwa instrument cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument 

tersebut sudah baik. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data 

yang dapat dipercaya (Arikunto, 2006 : 178). Data yang diperoleh 

dianalisis dengan Model Alpha Cronbach. Djemari (2003) 
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mengungkapkan kuesioner dikatakan reliabel jika memiliki nilai alpha 

≥ 0,7 (Riwidikdo, 2008: 156).
 
Uji coba kuesioner telah dilakukan pada 

20 responden dengan nilai alpha cronbach pada kuesioner kepuasan 

mahasiswa terhadap proses pembelajaran mata kuliah praktikum adalah 

0.913 dan 0,936 untuk kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran mata kuliah teori. Hasil perhitungan lengkap dapat dilihat 

pada lampiran 9 dan 10. Hasil tersebut menyatakan bahwa kedua 

kuesioner reliabel. 

2) Hasil Validasi Ahli dan Revisi Pruduk Awal 

a. Validasi Draf Produk Awal 

Produk awal perangkat aplikasi pengukur tingkat kepuasan mahasiswa 

terhadap proses peembelajaran di jurusan teknik mesin unnes sebelum diuji 

cobakan kepada mahasiswa perlu dilakukan validasi oleh para ahli yang 

sesuai dengan bidang penelitian ini. Peneliti melibatkan dua ahli Teknologi 

Informasi dan Komunikasi di Jurusan Teknik Elektro Unnes yaitu Dr. 

Djunaidi, M.T. dan Feddy Setyo P, M.T. 

Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal aplikasi 

pengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran, 

dengan disertai lembar evaluasi untuk ahli. Lembar evaluasi berupa 

kuesioner yang berisi beberapa aspek kualitas aplikasi, saran dan 

kesimpulan. Hasil evaluasi berupa nilai dari aspek kualitas aplikasi dengan 

menggunakan skala likert 1 sampai 4. Caranya dengan menyontreng salah 

satu angka yang tersedia pada lembar evaluasi. 
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b. Deskripsi Data Validasi Ahli 

Aspek penilaian untuk ahli/validator ditinjau dari aspek : (1) Tampilan, 

(2) Pengoperasian, (3) Kualitas. Data yang diperoleh dari pengisian 

kuesioner oleh para ahli, merupakan pedoman untuk menyatakan apakah  

produk aplikasi berbasis web dapat digunakan sebagai uji coba lapangan. 

Hasil validasi ahli/validator terhadap aplikasi berbasis web dapat disajikan 

dalm table di bawah ini. 

Tabel 3. Hasil Validasi Aplikasi Beberbasis Web 

No. Aspek yang dinilai 
Jumlah 

skor 

Jumlah skor 

yang 

diharapkan 

Persentase 

kelayakan 

1 Segi Tampilan 20 24 83,33 % 

2 Segi Pengoperasian 22 24 91,67 % 

3 Segi kualitas 18 24 75 % 

 Jumlah 60 72 83,33 % 

Sumber : Data Penelitian (2013) 

Keterangan:  

25% – 43,76%  = kurang baik  62,52% - 81,28% = baik 

43,76% - 62,52%  = cukup baik  81,28% - 100% = sangat baik 

Hasil penilaian beberapa ahli pada tabel di atas diperoleh rata-rata 

persentase 83,33 % yaitu kriteria sangat baik. Kedua validator 

menyimpulkan bahwa aplikasi tersebut dapat digunakan setelah 

direvisi. 

 

 



44 

 

 

 

c. Revisi Draf Produk Awal  

Berdasarkan saran dari para ahli pada aplikasi pengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap proses pembelajaran di Jurusan Teknik Mesin Unnes 

yang berbasis web, maka segera dilaksanakan revisi produk. Revisi produk 

aplikasi tersebut yaitu :  

Tabel 4.  Revisi Aplikasi Berbasis Web berdasakan hasil validasi 

No. Saran Sebelum Revisi Sesudah Revisi Alasan 

1. Tulisan 

UNNES pada 

header 

dihapus. 

Terdapat Logo 

dan tulisan 

UNNES 

Desain Header 

diganti dengan 

menghilangkan 

tulisan UNNES 

Sudah ada logo 

dan judul aplikasi 

2. Penulisan 

berita disertai 

dengan 

penulis dan 

informasi 

pengisian 

kuesioner 

Berita belum 

disertai penulis. 

Berita disertai 

penulis dan 

informasi waktu 

pengisian 

kuesioner. 

User tidak 

mengetahui siapa 

yang menulis 

berita tersebut 

dan kapan jangka 

waktu pengisian 

kuesioner. 

3. Kalimat – 

kalimat 

dirapikan. 

Kalimat masih 

kurang jelas 

Kalimat sudah 

dirapikan sesuai 

EYD 

Lebih mudah 

dipahamai 

pengguna 

4.  Warna pada 

kolom pilihan 

kuesioner 

lebih jelas 

lagi. 

 

 

Warna kolom 

penilaian 

kuesioner 

kurang jelas 

Warna pada 

kolom pilihan 

kuesioner sudah 

lebih jelas. 

Pengguna dapat 

membedakan 

pilihan pada 

kolom penilaian 

5.  Pilihan Prodi 

dibuat sesuai 

yang ada di 

Jurusan 

Teknik Mesin 

Prodi masih D3 

Teknik Mesin 

dan Pendidikan 

Teknik Mesin 

S1 

Prodi sudah 

ditambah 

menjadi 3 yaitu : 

Pendidikan 

Teknik Mesin 

S1, Pendidikan 

Teknik Otomotif  

S1 dan D3 

Teknik Mesin 

Pengguna dapat 

memilih prodi 

dengan benar. 
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1. Tampilan header dan berita 

 

Gambar 4. Tampilan Header sebelum diperbaiki 

Pada tampilan header terdapat tulisan UNNES di samping logo, setelah 

mendapat saran dan masukan dari ahli, maka tulisan UNNES di samping logo 

dihapus dan tulisan Evaluasi Proses Pembelajaran Teknik Mesin Unnes” 

ditempatkan di samping logo.Pada tampilan berita tidak ada penulis, 

informasi yang ditampilkan berupa kalender akademik. Setelah mendapat 

saran dan masukan dari ahli, maka tampilan berita disertakan penulis dan 

informasi berupa waktu pelaksanaan pengisian kuesioner. 

 

Gambar 5. Tampilan Header dan berita setelah diperbaiki 
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2. Tampilan menu kuesioner kepuasan mahasiswa 

 

Gambar 6. Tampilan menu kuesioner sebelum diperbaiki. 

Pada tampilan menu kuesioner kepuasan mahasiswa sesuai dengan saran dan 

masukan ahli warna kolom pilihan yang semula merah jambu diganti dengan 

warna yang lebih jelas. 

 

Gambar 7. Tampilan menu kuesioner setelah diperbaiki. 
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1) Hasil uji coba lapangan dan Revisi Produk 

Uji coba aplikasi pengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran di Jurusan Teknik Mesin Unnes yang berbasis web kepada 

mahasiswa dilakukan peneliti untuk mengetahui pendapat mahasiswa dan 

keefektifan aplikasi tersebut. Peneliti menggunakan metode deskriptif 

persentase untuk mendeskriptifkan hasil uji coba produk. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung persentase yaitu: 

% =
𝑛

𝑁
 𝑥 100% 

Keterangan : 

 % : Tingkat keberhasilan yang dicapai 

n : Nilai yang diperoleh 

N : Jumlah seluruh nilai 

a. Deskripsi Data Uji Coba Lapangan 

Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai 

permasalahan seperti kelemahan, kekurangan, ataupun keefektifan produk 

saat digunakan oleh mahasiswa. Data yang diperoleh dari uji coba ini 

digunakan sebagai dasar melakukan revisi produk sebelum 

diimplementasikan. 

Data hasil dari uji coba kepada 20 mahasiswa, diperoleh persentase    

79,5 % yaitu kriteria baik. Hasil perhitungan lengkap dapat dilihat pada 

lampiran 14. Hal ini menandakan bahwa aplikasi ini layak digunakan untuk 

mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran di 

Jurusan Teknik Mesin Unnes. Data hasil uji coba tersebut adalah sebagai 

berikut :  
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Tabel 5. Data Hasil Uji Coba Terbatas (N=20) 

No. Pernyataan 
Jumlah 

Nilai 
Persentase Kriteria 

1 

Desain web pengukur tingkat 

kepuasan mahasiswa dalam 

menampilkan informasi 

57 71,25 % Baik 

2 
Kejelasan tampilan tulisan 

maupun gambar  
53 71,25 % Baik 

3 Pemakaian kata dan bahasa 66 82,5 % Sangat baik 

4 Kelengkapan fitur dan fasilitas 66 82,5 % Sangat baik 

5 

Kejelasan dan kemudahan 

mempelajari struktur navigasi 

dan petunjuk yang ditampilkan 

61 76,25 % Baik 

6 

Kemudahan pengoperasian 

web pengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa 

64 80 % Baik 

7 
Kemudahan pengisian 

kuesioner kepuasan mahasiswa 
62 80 % Baik 

8 
keefektifan web pengukur 

tingkat kepuasan mahasiswa  
66 82,5 % Sangat baik 

9 
Keamanan web pengukur 

tingkat kepuasan mahasiswa 
73 91,25 % Sangat baik 

10 

Penilaian keseluruhan terhadap 

web pengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa 

64 80 % Baik 

Rata - Rata 63,6 79,5 % Baik 

Sumber : Data Penelitian (2013) 

b. Revisi  Produk  

Keseluruhan data yang didapat dari uji coba lapangan digunakan sebagai 

dasar untuk memperbaiki kualitas produk sebelum memasuki tahap 

implementasi. Permasalahan dan kendala yang muncul ketika aplikasi 

kepuasan mahasiswa berbasis web diujicobakan pada mahasiswa Teknik 

Mesin Unnes perlu untuk dicari solusi dan pemecahannya. Hal ini sangat 

perlu dilakukan sebagai perbaikan terhadap produk tersebut. Berikut ini 

adalah beberapa permasalahan dan kendala, setelah produk diujicobakan pada 
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mahasiswa yaitu Mahasiswa tidak hafal dengan mata kuliah yang diambil 

semester ini, sehingga perlu jadwal kuliah mahasiswa yang dicetak pada 

sikadu. 

Berdasarkan kendala yang dihadapi mahasiswa maka produk perlu 

direvisi untuk menyempurnakan produk tersebut. Hasil revisi berdasarkan 

kendala tersebut adalah Melakukan pemberitahuan kepada mahasiswa untuk 

mencetak jadwal kuliah sebelum menggunakan aplikasi kepuasan mahasiswa 

berberbasis web. Secara keseluruhan penilaian dari mahasiswa terhadap 

aplikasi berbasis web ini sudah bagus sehingga sudah layak digunakan. 

4. Produk Final  

Produk final dari penelitian ini adalah perangkat pengukur tingkat 

kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang terdiri dari 

kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan 

aplikasi berbasis web. Hasil perangkat tersebut dapat dilihat pada 

lampiran 15 - 17. 

5. Tahap Disseminate   

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menyebarluaskan dan 

mengimplementasikan produk. Namun peniliti tidak melakukan kegiatan 

ini, karena penelitian ini hanya sampai pada tahap develop. 

 

 

 

 



50 

 

 

 

B. Pembahasan  

Perangkat pengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran telah yang dibuat kemudian dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas kuesioner untuk mengetahui kevalidan dan kesahian kuesioner 

tersebut serta validasi aplikasi berbasis web untuk mengetahui kelayakan 

aplikasi tersebut. Setelah aplikasi divalidasi kemudian diuji cobakan kepada 

mahasiswa dalam bentuk uji coba lapangan. Berikut ini pembahasan dari 

masing-masing pengujian perangkat tersebut:  

1. Uji validitas dan reliabilitas  

Hasil uji coba  kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran mata kuliah praktikum didapatkan empat pernyataan tidak 

valid dari 25 pernyataan, yaitu butir nomor 9, 13, 15, dan 17. Peneliti 

menggunakan 21 pernyataan tanpa melakukan perbaikan pada pernyataan 

yang tidak valid. Hasil uji coba kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap 

proses pembelajaran mata kuliah teori didapatkan satu pernyataan yang 

tidak valid dari 21 pernyataan yaitu pernyataan nomor 18. Peneliti 

menggunakan 20 pernyataan tanpa memperbaiki pernyataan yang tidak 

valid. Hasil pengujian reliabilitas kuesioner menunjukan kedua kuesioner 

reliable karena mempunyai nilai alpha cronbach lebih besar dari 0,7. 

Berdasarkan uji coba  kuesioner ini sudah valid dan reliabel, maka 

kuesioner dapat digunakan untuk pengukuran tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap proses pembelajaran di Jurusan Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.  
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2. Validasi Ahli 

Hasil penilaian dari beberapa ahli ditinjau dari aspek (1) Tampilan 83,33 

%, (2) Pengoperasian 91,67 %, dan (3) kualitas 75 %. Secara keseluruhan 

penilaian dari beberapa ahli terhdap aplikasi berbasis web sebesar 83,33 

%. Berdasarkan hasil tersebut tingkat validasi aplikasi berbasis web 

diinterpretasikan layak digunakan. 

3. Uji Coba Lapangan 

Hasil penilaian uji coba kepada 20 mahasiswa diperoleh persentase 

sebesar 79,5 % yaitu kriteria baik. Berdasarkan uji coba tersebut, aplikasi 

berbasis web tersebut diinterpretasikan layak digunakan. 

Pengembangan Perangkat Pengukur Tingkat Kepuasan Mahasiswa 

Terhadap Proses Pembelajaran di Jurusan Teknik Mesin Fakultas teknik 

Universitas Negeri Semarang telah selesai dilakukan. Hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai salah satu perangkat untuk mengukur tingkat 

kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran di Jurusan Teknik Mesin 

Fakultas teknik Universitas Negeri Semarang karena sudah layak digunakan 

berdasarkan uraian hasil penelitian. Produk final dapat dilihat pada lampiran 

17. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk 

perangkat pengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran 

dan aplikasi berbasis web.  

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengembangan perangkat pengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap 

proses pembelajaran dan aplikasi berbasis web dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian dan pengembangan pendidikan (Educational 

Research and Development). Tahap penelitian dan pengembangan ini terdiri 

atas empat tahap, yang disebut model 4D (define, design, develop, dan 

disseminate). Pengembangan perangkat ini hanya sampai pada tahap develop, 

meliputi validasi ahli, uji coba terbatas, dan uji coba utama.  

2. Hasil pengembangan perangkat pengukur tingkat kepuasan mahasiswa 

terhadap proses pembelajaran terdiri dari kuesioner kepuasan mahasiswa dan 

aplikasi berbasis web sebagai pengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap 

proses pembelajaran di Jurusan Teknik Mesin Unnes. 

3. Produk perangkat pengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran dan aplikasi berbasis web sudah dapat digunakan bagi 

mahasiswa Teknik Mesin Unnes. Hal itu berdasarkan hasil analisis data 

validasi ahli dan data uji coba lapangan. Analisis data validasi ahli didapat 

rata-rata persentase 83,33 % yaitu kriteria sangat baik. Analiasi data uji coba 

lapangan didapat rata-rata persentase 79,5% yaitu kriteria baik. Berdasarkan 
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hasil analisi data validasi ahli dan uji coba lapangan maka perangkat 

pengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan 

aplikasi berbasis web ini telah memenuhi kriteria sehingga dapat digunakan 

untuk mahasiswa Teknik Mesin Unnes. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat memberi 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Jurusan Teknik Mesin Unnes hendaknya menggunakan perangkat 

pengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan 

aplikasi berbasis web untuk mempermudah mengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap proses pembelajaran di Jurusan Teknik Mesin Unnes.  

2. Bagi mahasiswa hendaknya mengisi kuesioner tingkat kepuasan mahasiswa 

terhadap proses pembelajaran secara objektif/sesuai dengan keadaan 

sebenarnya, karena hasil pengisian akan digunakan sebagai acuan untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Jurusan Teknik Mesin Unnes. 

3. Bagi orang lain diharapkan dapat mengembangkan perangkat pengukur 

tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan aplikasi 

berbasis web yang lebih baik untuk digunakan dalam pengukuran tingkat 

kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran tingkat fakultas maupun 

universitas. 
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Lampiran 3 

KUESIONER KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PROSES 

PEMBELAJARAN MK TEORI 

 DI JURUSAN TEKNIK MESIN UNNES 

 

IDENTITAS RESPONDEN: 

1. Nama :  .................................................  

2. NIM :  .................................................    

3. Prodi :   S1 Pend. Teknik Mesin 

  S1 Pend. Teknik Otomotif 

  D3 Teknik Mesin 

 

PETUNJUK UMUM : 

a. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap proses pembelajaran di Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Negeri Semarang  

b. Saudara yang terpilih sebagai responden, dimohon untuk mengisi seluruh 

instrumen ini sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, persepsi, dan keadaan 

yang sebenarnya. 

c. Partisipasi Saudara untuk mengisi instrumen ini secara objektif sangat besar 

artinya bagi Jurusan dan Unnes untuk mendapatkan masukan yang akurat 

dalam rangka perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran kedepan. 

d. Jawaban Saudara akan dijamin kerahasiaan dan tidak memiliki dampak 

negatif bagi siapapun.  

e. Instrumen ini terdiri dari seperangkat pertanyaan atau pernyataan untuk 

mengukur: (1) tangibles (2) assurance (3) reliability (4). Responsiveness (5) 

empathy 

f. Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia dan pilihlah jawaban/kriteria 

dengan objektif. 

 

 

 



57 

 

 

 

1. Aspek tangibles (Sarana pendidikan - Alat Perkuliahan,  Media 

Pengajaran dan Prasarana Pendidikan) 

No. Pernyataan 

1. Ruang kuliah yang bersih, nyaman dan rapi 

 Lantai bersih, ventilasi cukup, atap tidak bocor, ber AC 

 Lantai bersih, ventilasi cukup, atap tidak bocor, tidak ber AC 

 Lantai bersih, ventilasi cukup, atap bocor, tidak ber AC 

 Lantai kotor, ventilasi cukup, atap bocor, tidak ber AC 

2. Sarana pembelajaran yang memadai di ruang kuliah. 

 Terdapat LCD, Komputer dan papan tulis yang berfungsi dengan 

baik. 

 Terdapat LCD, papan tulis yang berfungsi dengan baik  

 Terdapat LCD, papan tulis tetapi tidak berfungsi dengan baik. 

 Hanya ada papan tulis di ruang kuliah. 

3. Terdapat buku di perpustakaan yang mendukung mata kuliah 

 Ada dan sangat memadai   

 Ada dan cukup memadai 

 Ada tetapi kurang memadai 

 Tidak ada 

4. Penampilan dosen dilihat dari cara berpakaian memenuhi standar 

kesopanan 

 Dosen berpakaian rapi dengan memakai baju lengan panjang, 

berdasi dan memakai jas 

 Dosen berpakaian rapi dengan memakai baju lengan panjang dan 

berdasi 

 Dosen berpakaian rapi dengan memakai baju lengan panjang tetapi 

tidak berdasi 

 Dosen berpakaian rapi dengan memakai baju lengan pendek 

 

2. Aspek Reliability (kehandalan dosen,  staf Akademik) 

No. Pernyataan 

5. Dosen memulai perkuliahan sesuai waktu yang telah ditentukan. 

 Dosen hadir  tepat waktu  

 Dosen terlambat dengan pemberitahuan 

 Dosen terlambat tanpa pemberitahuan  

 Dosen tidak datang tanpa penberitahuan 
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6. Dosen mengakhiri perkuliahan sesuai waktu yang telah ditentukan. 

 Dosen mengakhiri perkuliahan  tepat waktu  

 Dosen mengakhiri perkuliahan  melebihi batas waktu yang 

ditentukan karena untuk menyelesaikan materi yang kurang 

 Dosen mengakhiri perkuliahan melebihi batas waktu tanpa ada 

kepentingan pembelajaran  

 Dosen mengakhiri perkuliahan  sebelum waktunya 

7. Dosen membuat  GBPP/SAP dan aturan yang disampaikan dengan jelas 

pada pertemuan pertama. 

 Dosen membuat  GBPP/SAP dan aturan yang disampaikan dengan 

jelas pada pertemuan pertama. 

 Dosen membuat  GBPP/SAP dan aturan yang hanya disampaikan 

sekilas saja pada pertemuan pertama. 

 Dosen membuat  GBPP/SAP dan aturan tetapi tidak disampaikan 

pada pertemuan pertama. 

 Dosen tidak membuat  GBPP/SAP dan aturan perkuliahan 

8. Dosen menyusun dan memberi bahan ajar (suplemen) untuk melengkapi 

materi yang diberikan  

 Dosen menyusun dan memberikan bahan ajar (handout, modul, e-

book, CD room) untuk mahasiswa serta memberikan informasi buku-

buku yang berhubungan dengan materi kuliah 

 Dosen menyusun dan memberikan bahan ajar (handout, modul, e-

book, CD room) untuk mahasiswa 

 Dosen menyusun bahan ajar (handout, modul, e-book, CD room), 

tetapi tidak memberikannya kepada mahasiswa 

 Dosen tidak menyusun bahan ajar (handout, modul, e-book, CD 

room) 

9. Dosen selalu membagikan hasil ulangan dengan nilai yang obyektif 

 Seluruh hasil ulangan (Quiz, UTS, UAS) dibagikan dengan nilai 

yang objektif 

 Seluruh hasil ulangan (Quiz, UTS, UAS) dibagikan dengan nilai 

kurang objektif. 

 Membagikan hasil ulangan hanya UTS ataupun UAS saja. 

 Seluruh hasil ulangan (Quiz, UTS, UAS) tidak dibagikan.  

10. Kuliah dilaksanakan sesuai dengan jumlah pertemuan yang telah 

ditentukan (minimal 12 kali pertemuan). 

 13 - 16 pertemuan 

 12 pertemuan 

 < 12 pertemuan 

 < 6 pertemuan 
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11. Dosen membuat dan menyampaikan rencana evaluasi perkuliahan pada 

pertemuan pertama. 

 Dosen membuat dan menyampaikan rencana evaluasi pada 

pertemuan pertama dengan jelas 

 Dosen membuat dan menyampaikan rencana evaluasi hanya sekilas 

saja 

 Dosen membuat, tetapi tidak menyampaikan rencana evaluasi pada 

pertemuan pertama 

 Dosen tidak membuat rencana evaluasi. 

 

3. Aspek Responsiveness (Sikap tanggap) 

No. Pernyataan 

12. Dosen mudah ditemui untuk keperluan konsultasi laporan atau materi 

kuliah . 

 Selalu meskipun tanpa janjian 

 Selalu namun dengan janjian 

 Kadang – kadang 

 Lebih banyak sulit ditemui 

13. Ketanggapan dosen dalam menjawab pertanyaan dari mahasiswa. 

 Dosen selalu menjawab pertanyaan saat itu juga 

 Dosen menberikan kesempatan mahasiswa lain untuk menjawab 

 Dosen menjawab namun tidak sesuai topik pertanyaan 

 Dosen menunda memberi jawaban 

 

4. Aspek Assurance (Jaminan pada mahasiswa) 

No. Pernyataan 

14. Kemampuan dosen dalam menggunakan metoda pengajaran (ceramah, 

diskusi, mengajukan pertanyaan, memberikan contoh, dsb) 

 Sangat baik 

 Baik 

 Kurang baik 

 Sangat kurang baik 

15. Kemampuan dosen menggunakan media pembelajaran (LCD, OHP, 

Papan tulis) sesuai dengan kebutuhan materi perkuliahan. 

 Sangat baik 

 Baik 

 Kurang baik 

 Sangat kurang baik 
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5. Aspek Empathy (Pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa) 

No. Pernyataan 

16. Dosen mudah dihubungi baik via telepon, email dan sebagainya 

 Dosen selalu menerima telepon dan membalas sms, email dari 

mahasiswa 

 Dosen menerima telepon dan membalas sms, email dari mahasiswa 

 Dosen jarang menerima telepon dan membalas sms, email dari 

mahasiswa 

 Dosen tidak pernah menerima telepon dan membalas sms, email dari 

mahasiswa  

17. Dosen bersedia membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan studi. 

 Selalu membantu dengan waktu pelaksanaannya memadai  

 Selalu membantu tetapi waktu pelaksanaanya tidak memadai 

 Kadang-kadang 

 Tidak pernah 

18. Dosen bersikap baik dan bersahabat kepada mahasiswa 

 Dosen memperlihatkan sikap dan tutur kata yang baik serta 

menyampaikan pesan-pesan moral, etika. 

 Dosen memperlihatkan sikap dan tutur kata yang baik tetapi tidak 

menyampaikan pesan-pesan moral, etika. 

 Dosen memperlihatkan sikap dan tutur kata yang kurang baik 

 Dosen memperlihatkan sikap dan tutur kata yang sangat tidak baik 

 

6.  Harapan dan masukan mahasiswa terhadap terhadap proses 

pembelajaran MK teori di Program studi Jurusan Teknik Mesin : 

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

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

 ........................................................................................................................  
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Lampiran 4 

KUESIONER KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PROSES 

PEMBELAJARAN MK PRAKTIKUM 

 DI JURUSAN TEKNIK MESIN UNNES 

 

IDENTITAS RESPONDEN: 

1.  Nama :  .................................................  

2. NIM :  .................................................    

3. Prodi :   S1 Pend. Teknik Mesin 

  S1 Pend. Teknik Otomotif 

  D3 Teknik Mesin 

 

PETUNJUK UMUM : 

a. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap proses pembelajaran di Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Negeri Semarang  

b. Saudara yang terpilih sebagai responden, dimohon untuk mengisi seluruh 

instrumen ini sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, persepsi, dan keadaan 

yang sebenarnya. 

c. Partisipasi Saudara untuk mengisi instrumen ini secara objektif sangat besar 

artinya bagi Jurusan dan Unnes untuk mendapatkan masukan yang akurat 

dalam rangka perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran kedepan. 

d. Jawaban Saudara akan dijamin kerahasiaan dan tidak memiliki dampak 

negatif bagi siapapun.  

e. Instrumen ini terdiri dari seperangkat pertanyaan atau pernyataan untuk 

mengukur: (1) tangibles (2) assurance (3) reliability (4). Responsiveness (5) 

empathy 

f. Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia dan pilihlah jawaban/kriteria 

dengan objektif. 
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1. Aspek tangibles (Sarana pendidikan - Alat Perkuliahan,  Media 

Pengajaran dan Prasarana Pendidikan) 

No. Pernyataan 

1. laboratorium yang relevan dengan kebutuhan keilmuan 

a. Ruang 

   Ruang praktikum bersih dan sangat memenuhi dalam satu sesi  

praktikum 

   Ruang praktikum bersih dan cukup memenuhi dalam satu sesi 

praktikum 

    Ruang praktikum bersih tetapi kurang memenuhi dalam satu sesi 

praktikum 

   Sangat tidak memenuhi dalam satu sesi praktikum 

 

b. Kecukupan sarana praktikum per mahasiswa dalam satu sesi 

praktikum 

   Sangat cukup 

   Cukup 

   Kurang  

   Sangat tidak cukup 

 

c. Teknisi/Laboran 

   Jumlah lebih dari 2 

   Jumlah 2 

   Jumlah 1 

   Tidak ada   

 

d. Kesehatan dan keselamatan kerja 

1) Pedoman sistem keselamatan kerja praktek dan praktikum 

   Ada pedoman dan sangat jelas pelaksanaannya 

   Ada pedoman dan cukup jelas pelaksanaannya 

   Ada pedoman dan tidak jelas pelaksanaannya 

   Tidak ada pedoman 

 

2) Peralatan keselamatan kerja dan bahan 

   Ada peralatan/bahan dan sangat sesuai 

   Ada peralatan/bahan dan cukup sesuai 

   Ada peralatan/bahan tapi tidak sesuai 

   Tidak ada peralatan/bahan 
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2. Terdapat lembar kerja/worksheet dan petunjuk praktikum yang 

mendukung mata kuliah praktikum. 

   Ada dan sangat memadai   

   Ada dan cukup memadai 

   Ada tetapi kurang memadai 

   Tidak ada 

3. Penampilan dosen dilihat dari cara berpakaian memenuhi standar 

kesopanan 

   Dosen berpakaian rapi dengan memakai baju lengan panjang, berdasi 

dan memakai jas 

   Dosen berpakaian rapi dengan memakai baju lengan panjang dan 

berdasi 

   Dosen berpakaian rapi dengan memakai baju lengan panjang tetapi 

tidak berdasi 

   Dosen berpakaian rapi dengan memakai baju lengan pendek 

 

2. Aspek Reliability (kehandalan dosen,  asisten) 

No. Pernyataan 

4. Dosen memulai praktikum sesuai waktu yang telah ditentukan. 

   Dosen hadir  tepat waktu  

   Dosen terlambat dengan pemberitahuan 

   Dosen terlambat tanpa pemberitahuan  

   Dosen tidak datang tanpa penberitahuan  

5. Dosen mengakhiri praktikum sesuai waktu yang telah ditentukan. 

   Dosen mengakhiri perkuliahan  tepat waktu  

   Dosen mengakhiri perkuliahan  melebihi batas waktu yang 

ditentukan karena untuk   menyelesaikan materi yang kurang 

   Dosen mengakhiri perkuliahan melebihi batas waktu tanpa ada 

kepentingan pembelajaran  

   Dosen mengakhiri perkuliahan  sebelum waktunya 

6. Dosen membuat  GBPP/SAP  dan aturan praktikum yang disampaikan 

dengan jelas pada pertemuan pertama. 

 Dosen membuat  GBPP/SAP dan aturan yang disampaikan dengan 

jelas pada pertemuan pertama. 

 Dosen membuat  GBPP/SAP dan aturan yang hanya disampaikan 

sekilas saja pada pertemuan pertama. 

 Dosen membuat  GBPP/SAP dan aturan tetapi tidak disampaikan 

pada pertemuan pertama. 

 Dosen tidak membuat  GBPP/SAP dan aturan perkuliahan 
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7. Dosen menyusun dan memberi bahan ajar untuk melengkapi materi 

praktikum yang diberikan.  

 Dosen menyusun dan memberikan bahan ajar (handout, modul, e-

book, CD room) untuk mahasiswa serta memberikan informasi 

sumber belajar yang berhubungan dengan materi kuliah 

 Dosen menyusun dan memberikan bahan ajar (handout, modul, e-

book, CD room) untuk mahasiswa 

 Dosen menyusun bahan ajar (handout, modul, e-book, CD room), 

tetapi tidak memberikannya kepada mahasiswa 

 Dosen tidak menyusun bahan ajar (handout, modul, e-book, CD room  

8. Dosen selalu membagikan hasil ujian praktikum dengan nilai yang 

obyektif 

 Seluruh hasil ujian (UTS, UAS) dibagikan dengan nilai yang objektif 

 Seluruh hasil ujian (UTS, UAS) dibagikan dengan nilai kurang 

objektif. 

 Membagikan hasil ujian hanya UTS ataupun UAS saja. 

 Seluruh hasil ujian (UTS, UAS) tidak dibagikan.  

9. Praktikum dilaksanakan sesuai dengan jumlah pertemuan yang telah 

ditentukan (minimal 12 kali pertemuan). 

 > 16 pertemuan 

 15 - 16 pertemuan 

 12 - 14 pertemuan 

 12 pertemuan 

10. Dosen membuat dan menyampaikan rencana evaluasi praktikum pada 

pertemuan pertama. 

 Dosen membuat dan menyampaikan rencana evaluasi pada 

pertemuan pertama dengan jelas 

 Dosen membuat dan menyampaikan rencana evaluasi hanya sekilas 

saja 

 Dosen membuat, tetapi tidak menyampaikan rencana evaluasi pada 

pertemuan pertama 

 Dosen tidak membuat rencana evaluasi. 
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3. Aspek Responsiveness (Sikap tanggap) 

No. Pernyataan 

11. Dosen mudah ditemui untuk keperluan konsultasi laporan praktikum . 

 Selalu meskipun tanpa janjian 

 Selalu namun dengan janjian 

 Kadang – kadang 

 Lebih banyak sulit ditemui 

12. Waktu pelaksanaan ujian praktikum (UTS, UAS) 

 Keduanya terjadwal 

 Salah satu terjadwal 

 Terjadwal namun dilaksanakan tidak sesuai waktunya 

 Tidak terjadwal 

13. Ketanggapan dosen/asisten dalam menjawab pertanyaan dari mahasiswa 

saat praktikum berlangsung. 

 Dosen selalu menjawab pertanyaan saat itu juga 

 Dosen menberikan kesempatan mahasiswa lain untuk menjawab 

 Dosen menjawab namun tidak sesuai topik pertanyaan 

 Dosen menunda memberi jawaban 

 

4. Aspek Assurance (Jaminan pada mahasiswa) 

No. Pernyataan 

14. Dosen selalu mendampingi mahasiswa saat praktikum berlangsung. 

 Selalu  

 Baik 

 Kurang baik 

 Sangat kurang baik 

15. Kemampuan dosen/asisten menggunakan media pembelajaran (LCD, 

Alat peraga, Papan tulis) sesuai dengan kebutuhan materi perkuliahan 

praktikum. 

 Sangat baik 

 Baik 

 Kurang baik 

 Sangat kurang baik 

16. Dosen/asisten memiliki ketrampilan dalam pengoperasian instrumen 

praktikum. 

 Sangat baik 

 Baik 

 Kurang baik 

 Sangat kurang baik 
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5. Aspek Empathy (Pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa) 

No. Pernyataan 

17. Dosen/asisten selalu berusaha memahami kepentingan dan kebutuhan 

mahasiswa 

 Dosen memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya, 

menanggapi pertanyaan/komentar serta membimbing 

 Dosen memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya, 

menanggapi pertanyaan/komentar tetapi tidak  membimbing 

 Dosen memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya, tetapi 

dilarang menanggapi pertanyaan/komentar  

 Dosen tidak memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya, 

menanggapi pertanyaan/komentar serta membimbing 

18. Dosen/asisten mudah dihubungi baik via telepon, email dan sebagainya 

 Dosen selalu menerima telepon dan membalas sms, email dari 

mahasiswa 

 Dosen menerima telepon dan membalas sms, email dari mahasiswa 

 Dosen jarang menerima telepon dan membalas sms, email dari 

mahasiswa 

 Dosen tidak pernah menerima telepon dan membalas sms, email 

dari mahasiswa  

19. Dosen/asisten bersedia membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan 

studi. 

 Selalu membantu dengan waktu pelaksanaannya memadai  

 Selalu membantu tetapi waktu pelaksanaanya tidak memadai 

 Kadang-kadang 

 Tidak pernah 

20. Dosen/asisten bersikap baik dan bersahabat kepada mahasiswa 

 Dosen memperlihatkan sikap dan tutur kata yang baik serta 

menyampaikan pesan-pesan moral, etika. 

 Dosen memperlihatkan sikap dan tutur kata yang baik tetapi tidak 

menyampaikan pesan-pesan moral, etika. 

 Dosen memperlihatkan sikap dan tutur kata yang kurang baik 

 Dosen memperlihatkan sikap dan tutur kata yang sangat tidak baik 

6.  Harapan dan masukan mahasiswa terhadap terhadap proses 

pembelajaran MK praktikum di Program studi Jurusan Teknik Mesin : 

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

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

 ........................................................................................................................  
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Lampiran 5 

TAMPILAN AWAL APLIKASI BERBASIS WEB 

 

1) Menu Home Awal 

 

Gambar 4. Menu Home Awal 

Menu Home merupakan tampilan pertama yang akan muncul ketika kita 

menjalankan http:/localhost/arta dari browser. Semua aplikasi akan dimulai 

pada menu ini. Menu home terdapat beberapa menu antara lain menu home itu 

sendiri, menu login mahasiswa, menu petunjuk.  

2) Menu Login Mahasiswa 

 

Gambar 2. Menu Login User 
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Menu Login User merupakan menu yang harus diisi oleh user. User harus 

mengisikan username dan password dengan benar, kemudian klik login untuk 

masuk ke dalam menu home utama. 

3) Menu Home Utama 

 

Gambar 4. Menu Home Utama 

Menu Home Utama merupakan tampilan pertama yang akan muncul ketika 

kita sudah lofin. Menu home terdapat beberapa menu antara lain menu home 

itu sendiri, menu pembelajaran mk teori, menu pembelajaran mk praktikum, 

menu logout.  

4) Menu Petunjuk 

 

Gambar 6. Menu Petunjuk 
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Menu petunjuk merupakan menu yang akan menampilkan petunjuk 

penggunakan aplikasi pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa berbasis web. 

5) Menu Pembelajaran Mata Kuliah Teori 

 

Gambar 7. Menu Pembelajaran Mata Kuliah Teori 

Menu ini merupakan menu yang akan menampilkan form awal untuk mengisi 

kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran mk teori. Mahasiswa 

diminta untuk memilih sebelum pembelajaran atau sesudah pembelajaran. 

6) Menu Pemilihan Mata Kuliah Teori 

 

Gambar 8. Menu Pemilihan Mata Kuliah Teori 

Menu ini merupakan menu yang akan menampilkan form  untuk memilih 

mata kuliah teori yang akan dievaluasi dan mata kuliah yang sudah di 

evaluasi. 
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7) Menu Kuesioner Harapan Mahasiswa Terhadap Pembelajaran MK 

Teori 

 

Gambar 9. Menu Kuesioner Harapan Mahasiswa Terhadap 

 Pembelajaran MK Teori 

Menu ini akan menampilkan form untuk mengisi kuesioner kepuasan 

mahasiswa terhadap pembelajaran mk teori. Mahasiswa diminta untuk 

mengisi kuesioner harapan mahasiswa terhadap pembelajaran mk teori. 

8) Menu Kuesioner Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran MK Teori 

 

Gambar 10. Menu Kuesioner Persepsi Mahasiswa Terhadap 

  Pembelajaran MK Teori. 
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Menu ini akan menampilkan form untuk mengisi kuesioner persepsi  

mahasiswa terhadap pembelajaran mk teori. Mahasiswa diminta untuk 

mengisi kuesioner persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran mk teori. 

9) Menu Pembelajaran Mata Kuliah Praktikum 

 

Gambar 11. Menu Pembelajaran Mata Kuliah Praktikum 

Menu ini akan menampilkan form awal untuk mengisi kuesioner kepuasan 

mahasiswa terhadap pembelajaran mk praktikum. Mahasiswa diminta untuk 

memilih sebelum atau sesudah pembelajaran. 

10) Menu Pemilihan Mata Kuliah Praktikum 

 

Gambar 12. Menu Pemilihan Mata Kuliah Praktikum 

Menu ini akan menampilkan form  untuk memilih mata kuliah yang akan 

dievaluasi dan mata kuliah yang sudah di evaluasi. 
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11) Menu Kuesioner Harapan Mahasiswa Terhadap Pembelajaran MK 

Praktikum 

 

Gambar 13. Menu Kuesioner Harapan Mahasiswa Terhadap Pembelajaran 

MK Praktikum 

Menu ini merupakan menu yang akan menampilkan form untuk mengisi 

kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran mk praktikum. 

Mahasiswa diminta untuk mengisi kuesioner harapan mahasiswa terhadap 

pembelajaran mk praktikum. 

12) Menu Kuesioner Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran MK 

Praktikum 

 

Gambar 14. Menu Kuesioner Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran 

MK Praktikum 
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Menu ini akan menampilkan form untuk mengisi kuesioner persepsi  

mahasiswa terhadap pembelajaran mk praktikum. Mahasiswa diminta untuk 

mengisi kuesioner persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran mk praktikum. 

13) Menu Login Admin 

 

Gambar 15. Menu Login Admin.  

Menu Login Admin harus diisi oleh admin yang akan mengelola data pada 

database. Admin harus mengisikan username dan password dengan benar, 

kemudian klik login untuk masuk ke dalam menu admin. 

14) Menu Admin 

 

Gambar 16. Menu admin 

Menu admin merupakan menu yang menampilkan menu-menu yang ada pada 

system sehingga admin dapat melakukan pengurangan maupun penambahan 
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data. Menu yang tersedia antara lain input mata kuliah, input kuesioner 

harapan mahasiswa terhadap pembelajaran teori dan praktikum, input 

kuesioner persepsi mahasiswa terhadap pembelajran teori dan praktikum. 

15) Input Mata Kuliah 

 

Gambar 17. Menu input mata kuliah 

Menu input mata kuliah merupakan menu yang berfungsi untuk 

menginputkan atau menghapus data mata kuliah yang ada pada semester 

tertentu yang terdiri dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, rombel, dan 

dosen pengampu. 

16) Menu Input Kuesioner Harapan 

 

Gambar 18. Menu input kuesioner harapan 
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Menu ini berfungsi untuk menginputkan data kuesioner harapan mahasiswa 

terhadap pembelajaran mk teori dan praktikum. 

17) Menu Input Kuesioner Persepsi 

 

Gambar 19. Menu input kuesioner persepsi 

Menu ini berfungsi untuk menginputkan data kuesioner persepsi mahasiswa 

terhadap pembelajaran mk teori dan praktikum. 

18) Menu Hasil Penilaan Mata Kuliah 

 

Gambar 20. Menu Hasil Penilaian Mata Kuliah 

Menu hasil Penilaian hanya menampilakan mata kuliah yang sudah dievaluasi 

mahasiswa. 



76 

 

 

 

19) Menu Hasil Penilaian Akhir 

 

Gambar 21. Menu Hasil Penilaian Akhir 

Menu hasil Penilaian merupakan menu yang hanya menampilakan hasil 

penilaian mahasiswa terhadap kuesioner harapan maupun persepsi. 
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Lampiran 6 

INSTRUMEN VALIDASI 

DESAIN APLIKASI BERBASIS WEB (OFFLINE) 

PENGUKUR TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA 

TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN DI JURUSAN 

TEKNIK MESIN UNNES 

 

Kepada :  

Judul : Perangkat Pengukur Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap       

  Proses Pembelajaran Di Jurusan Teknik Mesin Unnes 

Tujuan : Untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses  

pembelajaran di Jurusan Teknik Mesin Unnes 

Pembimbing 1 : Drs. Aris Budiyono, M.T 

Pembimbing 2 : Drs. Boenasir, M.Pd 

Petunjuk Pengisian : 

Dimohon Bapak/Ibu memberikan penilaian terhadap instrumen (terlampir), 

dengan cara memberi tanda (√) pada kolom penilaian yang tersedia. 

A. Tabel penilaian/validasi 

NO INDIKATOR 

PENILAIAN KET 

Kurang 

 

Cukup 

 

Baik 

 

Memuaskan  

Segi Tampilan 

1 Desain web. 
     

2 

 

Kejelasan tampilan 

tulisan dan gambar. 

     

3 
Pemakaian kata dan 

bahasa. 

     

Segi Pengoperasian 

4 
Kemudahan 

pengoperasian web. 

     

5 

Kejelasan dan 

kemudahan 

mempelajari struktur 

navigasi dan petunjuk 

     

6 

Kemudahan pengisian 

kuesioner kepuasan 

mahasiswa 
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Segi Kualitas 

7 keefektifan web  
     

8 Keamanan web  
     

9 
Kelengkapan fitur dan 

fasilitas 

     

 

B. Kesimpulan dan Saran  

    

        

 

 

        

 

 

 

       Semarang,     Januari 2013 

 

 

            

       NIP. 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 

HASIL UJI VALIDITAS RELIABILITAS KUESIONER KEPUASAN 

MAHASISWA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN MK 

PRAKTIKUM 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 

.904 .909 25 

 
Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.094 2.250 3.650 1.400 1.622 .117 25 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q01 74.55 94.261 .516 . .900 

Q02 74.70 93.800 .665 . .897 

Q03 74.10 93.779 .608 . .898 

Q04 74.05 95.524 .448 . .901 

Q05 74.30 94.116 .616 . .898 

Q06 74.15 94.871 .645 . .898 

Q07 75.10 87.884 .546 . .901 

Q08 74.05 94.261 .642 . .898 

Q09 73.70 102.642 -.118 . .909 

Q10 74.15 90.555 .723 . .895 

Q11 74.40 89.411 .686 . .895 

Q12 74.85 87.818 .512 . .903 

Q13 74.75 97.250 .298 . .904 

Q14 74.05 90.997 .523 . .900 

Q15 74.55 97.734 .254 . .905 

Q16 74.20 94.274 .476 . .900 

Q17 73.80 98.063 .274 . .904 

Q18 74.15 97.818 .459 . .901 

Q19 74.20 96.379 .530 . .900 

Q20 74.25 96.618 .557 . .900 

Q21 74.35 95.082 .576 . .899 

Q22 73.80 95.326 .510 . .900 

Q23 74.25 94.092 .510 . .900 

Q24 74.10 90.095 .624 . .897 

Q25 73.85 90.239 .687 . .895 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

77.35 101.713 10.085 25 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.913 .923 21 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q01 61.95 83.945 .527 . .909 

Q02 62.10 83.568 .674 . .907 

Q03 61.50 83.526 .618 . .907 

Q04 61.45 84.471 .517 . .909 

Q05 61.70 83.800 .630 . .907 

Q06 61.55 84.682 .643 . .908 

Q07 62.50 77.316 .582 . .910 

Q08 61.45 84.050 .646 . .907 

Q10 61.55 80.576 .724 . .904 

Q11 61.80 79.642 .677 . .905 

Q12 62.25 77.987 .511 . .914 

Q14 61.45 81.103 .515 . .910 

Q16 61.60 84.463 .447 . .911 

Q18 61.55 87.734 .422 . .911 

Q19 61.60 86.253 .512 . .910 

Q20 61.65 86.450 .540 . .910 

Q21 61.75 84.934 .569 . .909 

Q22 61.20 85.116 .507 . .910 

Q23 61.65 83.818 .518 . .909 

Q24 61.50 80.158 .623 . .907 

Q25 61.25 80.092 .700 . .905 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

64.75 91.145 9.547 21 
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Lampiran 10 

HASIL UJI VALIDITAS RELIABILITAS KUESIONER KEPUASAN 

MAHASISWA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN MK TEORI 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 

.932 .936 21 

 

Summary Item Statistics 

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.102 2.850 3.500 .650 1.228 .035 21 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q01 62.00 117.789 .483 . .931 

Q02 62.30 112.537 .685 . .928 

Q03 61.95 114.155 .681 . .928 

Q04 61.95 117.734 .519 . .931 

Q05 62.00 112.737 .725 . .927 

Q06 62.00 115.053 .646 . .928 

Q07 61.80 114.905 .655 . .928 

Q08 62.30 111.800 .779 . .926 

Q09 62.10 116.937 .576 . .930 

Q10 61.80 114.063 .706 . .927 

Q11 61.90 113.779 .687 . .928 

Q12 62.20 116.274 .451 . .933 

Q13 62.30 111.379 .701 . .927 

Q14 62.25 113.671 .599 . .929 

Q15 62.10 121.042 .667 . .930 

Q16 61.80 117.537 .714 . .928 

Q17 62.20 112.695 .717 . .927 

Q18 62.20 123.537 .170 . .936 

Q19 62.05 116.261 .544 . .930 

Q20 62.15 116.345 .534 . .931 

Q21 61.65 116.555 .767 . .927 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

65.15 126.976 11.268 21 
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Lampiran 11 

REKAP HASIL PENILAIAN KELAYAKAN APLIKASI BERBASIS WEB 

PENGUKUR TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP 

PROSES PEMBELAJARAN 

 

No. Aspek yang dinilai 
Validator 

Jumlah 

skor 1 2 

1 Desain aplikasi berbasis web. 3 4 7 

2 

 

Kejelasan tampilan tulisan dan 

gambar. 
4 3 7 

3 Pemakaian kata dan bahasa. 3 3 6 

4 
Kemudahan pengoperasian aplikasi 

berbasis web. 
3 4 7 

5 

Kejelasan dan kemudahan 

mempelajari struktur navigasi dan 

petunjuk 

3 4 7 

6 
Kemudahan pengisian kuesioner 

kepuasan mahasiswa 
4 4 8 

7 keefektifan aplikasi berbasis web  3 3 6 

8 Keamanan aplikasi berbasis web  3 3 6 

9 Kelengkapan fitur dan fasilitas 3 3 6 

Jumlah skor 29 31 60 

Persentase 80,55 % 86,11 % 83,33 % 
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Lampiran 12 

ANALISIS HASIL PENILAIAN KELAYAKAN 

APLIKASI BERBASIS WEB PENGKUR KEPUASAN MAHASISWA 

TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN 

 

Penentuan Interval : 

Skor Maksimal    : Jumlah Responden x Skor Tertinggi 

       Hasil kemudian dikalikan poin penilaian 

       2 x 4 = 8 → 8 x 9 = 72 

Skor Minimal     : Jumlah Responden x Skor Terendah 

       Hasil kemudian dikalikan poin penilaian 

       2 x 1 = 2 → 2 x 9 = 18 

Persentese Skor Maksimal (%)  : 72/72 x 100% = 100%   

Persentase Skor Minimal (%)  : 18/72 x 100% = 25%   

Range (%)    : 100 – 25 = 75%  

Panjang Interval Kelas (%)  : 75%/4 = 18,75 %  

Interval Kriteria 

25% – 43,76% Sangat Tidak Baik 

43,76% - 62,52% Tidak Baik 

62,52% - 81,28% Baik 

81,28% - 100% Sangat Baik 

Skor yang diperoleh  : 60 

Maka   : 60/72 x 100% = 83,33 % 

Berdasarkan hasil skor, secara keseluruhan, para ahli berasumsi “Sangat Baik” dengan 

aspek-aspek yang diajukan untuk dinilai. 



86 

 

 

 

Lampiran 13 

KUESIONER 

PENILAIAN APLIKASI BERBASIS WEB 

PENGUKUR TINGKAT KEPUASAN 

MAHASISWA TERHADAP PROSES 

PEMBELAJARAN 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama  : ………………………………………………. 

2. Prodi  : ………………………………………………. 

3. Semester : ………………………………………………. 

PETUNJUK UMUM: 

a. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur keefektifan web pengukur 

tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran di Jurusan Teknik 

Mesin Unnes. 

b. Lingkarilah angka yang sesuai dengan jawaban anda untuk setiap 

pernyataan berikut. 

Keterangan:  

1 = Sangat tidak baik (STB)  3 = Baik (B) 

2 = Tidak baik (TB)   4 = Sangat baik (SB) 
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No. Pernyataan Penilaian 

1 
Desain web pengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa dalam menampilkan informasi 
1 2 3 4 

2 Kejelasan tampilan tulisan maupun gambar  1 2 3 4 

3 Pemakaian kata dan bahasa 1 2 3 4 

4 Kelengkapan fitur dan fasilitas 1 2 3 4 

5 
Kejelasan dan kemudahan mempelajari struktur 

navigasi dan petunjuk yang ditampilkan 
1 2 3 4 

6 
Kemudahan pengoperasian web pengukur 

tingkat kepuasan mahasiswa 
1 2 3 4 

7 
Kemudahan pengisian kuesioner kepuasan 

mahasiswa 
1 2 3 4 

8 
keefektifan web pengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa  
1 2 3 4 

9 
Keamanan web pengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa 
1 2 3 4 

10 
Penilaian keseluruhan terhadap web pengukur 

tingkat kepuasan mahasiswa 
1 2 3 4 

 

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI DAN KESEDIAAN MAHASISWA 

MENGISI KUESIONER INI 
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Lampiran 14 

REKAP HASIL UJI COBA LAPANGAN (N=20) 

No. Pernyataan 
Jumlah 

Nilai 
Persentase Kriteria 

1 

Desain web pengukur tingkat 

kepuasan mahasiswa dalam 

menampilkan informasi 

57 71,25 % Baik 

2 
Kejelasan tampilan tulisan 

maupun gambar  
53 71,25 % Baik 

3 Pemakaian kata dan bahasa 66 82,5 % Sangat baik 

4 Kelengkapan fitur dan fasilitas 66 82,5 % Sangat baik 

5 

Kejelasan dan kemudahan 

mempelajari struktur navigasi 

dan petunjuk yang ditampilkan 

61 76,25 % Baik 

6 

Kemudahan pengoperasian 

web pengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa 

64 80 % Baik 

7 
Kemudahan pengisian 

kuesioner kepuasan mahasiswa 
62 80 % Baik 

8 
keefektifan web pengukur 

tingkat kepuasan mahasiswa  
66 82,5 % Sangat baik 

9 
Keamanan web pengukur 

tingkat kepuasan mahasiswa 
73 91,25 % Sangat baik 

10 

Penilaian keseluruhan terhadap 

web pengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa 

64 80 % Baik 

Rata - Rata 63,6 79,5 % Baik 

 

 



89 

 

 

 

Lampiran 15 

KUESIONER KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PROSES 

PEMBELAJARAN MK TEORI 

 DI JURUSAN TEKNIK MESIN UNNES 

 

IDENTITAS RESPONDEN: 

1. Nama :  .................................................  

2. NIM :  .................................................    

3. Prodi :   S1 Pend. Teknik Mesin 

  S1 Pend. Teknik Otomotif 

  D3 Teknik Mesin 

 

PETUNJUK UMUM : 

a. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap proses pembelajaran di Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Negeri Semarang  

b. Saudara yang terpilih sebagai responden, dimohon untuk mengisi seluruh 

instrumen ini sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, persepsi, dan keadaan 

yang sebenarnya. 

c. Partisipasi Saudara untuk mengisi instrumen ini secara objektif sangat besar 

artinya bagi Jurusan dan Unnes untuk mendapatkan masukan yang akurat 

dalam rangka perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran kedepan. 

d. Jawaban Saudara akan dijamin kerahasiaan dan tidak memiliki dampak 

negatif bagi siapapun.  

e. Instrumen ini terdiri dari seperangkat pertanyaan atau pernyataan untuk 

mengukur: (1) tangibles (2) assurance (3) reliability (4). Responsiveness (5) 

empathy 

f. Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia dan pilihlah jawaban/kriteria 

dengan objektif. 
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1. Aspek tangibles (Sarana pendidikan - Alat Perkuliahan,  Media 

Pengajaran dan Prasarana Pendidikan) 

No. Pernyataan 

1. Ruang kuliah yang bersih, nyaman dan rapi 

 Lantai bersih, ventilasi cukup, atap tidak bocor, ber AC 

 Lantai bersih, ventilasi cukup, atap tidak bocor, tidak ber AC 

 Lantai bersih, ventilasi cukup, atap bocor, tidak ber AC 

 Lantai kotor, ventilasi cukup, atap bocor, tidak ber AC 

2. Sarana pembelajaran yang memadai di ruang kuliah. 

 Terdapat LCD, Komputer dan papan tulis yang berfungsi dengan 

baik. 

 Terdapat LCD, papan tulis yang berfungsi dengan baik  

 Terdapat LCD, papan tulis tetapi tidak berfungsi dengan baik. 

 Hanya ada papan tulis di ruang kuliah. 

3. Terdapat buku di perpustakaan yang mendukung mata kuliah 

 Ada dan sangat memadai   

 Ada dan cukup memadai 

 Ada tetapi kurang memadai 

 Tidak ada 

4. Penampilan dosen dilihat dari cara berpakaian memenuhi standar 

kesopanan 

 Dosen berpakaian rapi dengan memakai baju lengan panjang, 

berdasi dan memakai jas 

 Dosen berpakaian rapi dengan memakai baju lengan panjang dan 

berdasi 

 Dosen berpakaian rapi dengan memakai baju lengan panjang tetapi 

tidak berdasi 

 Dosen berpakaian rapi dengan memakai baju lengan pendek 

 

 

2. Aspek Reliability (kehandalan dosen,  staf Akademik) 

No. Pernyataan 

5. Dosen memulai perkuliahan sesuai waktu yang telah ditentukan. 

 Dosen hadir  tepat waktu  

 Dosen terlambat dengan pemberitahuan 

 Dosen terlambat tanpa pemberitahuan  

 Dosen tidak datang tanpa penberitahuan 
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6. Dosen mengakhiri perkuliahan sesuai waktu yang telah ditentukan. 

 Dosen mengakhiri perkuliahan  tepat waktu  

 Dosen mengakhiri perkuliahan  melebihi batas waktu yang 

ditentukan karena untuk menyelesaikan materi yang kurang 

 Dosen mengakhiri perkuliahan melebihi batas waktu tanpa ada 

kepentingan pembelajaran  

 Dosen mengakhiri perkuliahan  sebelum waktunya 

 

7. Dosen membuat  GBPP/SAP dan aturan yang disampaikan dengan jelas 

pada pertemuan pertama. 

 Dosen membuat  GBPP/SAP dan aturan yang disampaikan dengan 

jelas pada pertemuan pertama. 

 Dosen membuat  GBPP/SAP dan aturan yang hanya disampaikan 

sekilas saja pada pertemuan pertama. 

 Dosen membuat  GBPP/SAP dan aturan tetapi tidak disampaikan 

pada pertemuan pertama. 

 Dosen tidak membuat  GBPP/SAP dan aturan perkuliahan 

 

8. Dosen menyusun dan memberi bahan ajar (suplemen) untuk melengkapi 

materi yang diberikan  

 Dosen menyusun dan memberikan bahan ajar (handout, modul, e-

book, CD room) untuk mahasiswa serta memberikan informasi buku-

buku yang berhubungan dengan materi kuliah 

 Dosen menyusun dan memberikan bahan ajar (handout, modul, e-

book, CD room) untuk mahasiswa 

 Dosen menyusun bahan ajar (handout, modul, e-book, CD room), 

tetapi tidak memberikannya kepada mahasiswa 

 Dosen tidak menyusun bahan ajar (handout, modul, e-book, CD 

room) 

 

9. Dosen selalu membagikan hasil ulangan dengan nilai yang obyektif 

 Seluruh hasil ulangan (Quiz, UTS, UAS) dibagikan dengan nilai 

yang objektif 

 Seluruh hasil ulangan (Quiz, UTS, UAS) dibagikan dengan nilai 

kurang objektif. 

 Membagikan hasil ulangan hanya UTS ataupun UAS saja. 

 Seluruh hasil ulangan (Quiz, UTS, UAS) tidak dibagikan.  
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10. Kuliah dilaksanakan sesuai dengan jumlah pertemuan yang telah 

ditentukan (minimal 12 kali pertemuan). 

 13 - 16 pertemuan 

 12 pertemuan 

 < 12 pertemuan 

 < 6 pertemuan 

11. Dosen membuat dan menyampaikan rencana evaluasi perkuliahan pada 

pertemuan pertama. 

 Dosen membuat dan menyampaikan rencana evaluasi pada 

pertemuan pertama dengan jelas 

 Dosen membuat dan menyampaikan rencana evaluasi hanya sekilas 

saja 

 Dosen membuat, tetapi tidak menyampaikan rencana evaluasi pada 

pertemuan pertama 

 Dosen tidak membuat rencana evaluasi. 

 

3. Aspek Responsiveness (Sikap tanggap) 

No. Pernyataan 

12. Dosen mudah ditemui untuk keperluan konsultasi laporan atau materi 

kuliah . 

 Selalu meskipun tanpa janjian 

 Selalu namun dengan janjian 

 Kadang – kadang 

 Lebih banyak sulit ditemui 

 

13. Waktu pelaksanaan ujian (UTS, UAS) 

 Keduanya terjadwal 

 Salah satu terjadwal 

 Terjadwal namun dilaksanakan tidak sesuai waktunya 

 Tidak terjadwal 

 

14. Ketanggapan dosen dalam menjawab pertanyaan dari mahasiswa. 

 Dosen selalu menjawab pertanyaan saat itu juga 

 Dosen menberikan kesempatan mahasiswa lain untuk menjawab 

 Dosen menjawab namun tidak sesuai topik pertanyaan 

 Dosen menunda memberi jawaban 
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4. Aspek Assurance (Jaminan pada mahasiswa) 

No. Pernyataan 

15. Kemampuan dosen dalam menggunakan metoda pengajaran (ceramah, 

diskusi, mengajukan pertanyaan, memberikan contoh, dsb) 

 Sangat baik 

 Baik 

 Kurang baik 

 Sangat kurang baik 

16. Dosen menyampaikan kuliah sesuai dengan keahlian/pengalamannya. 

 sangat sesuai 

 sesuai 

 tidak sesuai 

 sangat tidak sesuai 

17. Kemampuan dosen menggunakan media pembelajaran (LCD, OHP, 

Papan tulis) sesuai dengan kebutuhan materi perkuliahan. 

 Sangat baik 

 Baik 

 Kurang baik 

 Sangat kurang baik 

 

 

5. Aspek Empathy (Pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa) 

No. Pernyataan 

18. Dosen mudah dihubungi baik via telepon, email dan sebagainya 

 Dosen selalu menerima telepon dan membalas sms, email dari 

mahasiswa 

 Dosen menerima telepon dan membalas sms, email dari mahasiswa 

 Dosen jarang menerima telepon dan membalas sms, email dari 

mahasiswa 

 Dosen tidak pernah menerima telepon dan membalas sms, email dari 

mahasiswa  

 

19. Dosen bersedia membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan studi. 

 Selalu membantu dengan waktu pelaksanaannya memadai  

 Selalu membantu tetapi waktu pelaksanaanya tidak memadai 

 Kadang-kadang 

 Tidak pernah 
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20. Dosen bersikap baik dan bersahabat kepada mahasiswa 

 Dosen memperlihatkan sikap dan tutur kata yang baik serta 

menyampaikan pesan-pesan moral, etika. 

 Dosen memperlihatkan sikap dan tutur kata yang baik tetapi tidak 

menyampaikan pesan-pesan moral, etika. 

 Dosen memperlihatkan sikap dan tutur kata yang kurang baik 

 Dosen memperlihatkan sikap dan tutur kata yang sangat tidak baik 

 

6.  Harapan dan masukan mahasiswa terhadap terhadap proses 

pembelajaran MK teori di Program studi Jurusan Teknik Mesin : 

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

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

 ........................................................................................................................  
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Lampiran 16 

KUESIONER KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PROSES 

PEMBELAJARAN MK PRAKTIKUM 

 DI JURUSAN TEKNIK MESIN UNNES 

 

IDENTITAS RESPONDEN: 

1. Nama :  .................................................  

2. NIM :  .................................................    

3. Prodi :   S1 Pend. Teknik Mesin 

  S1 Pend. Teknik Otomotif 

  D3 Teknik Mesin 

 

PETUNJUK UMUM : 

a. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap proses pembelajaran di Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Negeri Semarang  

b. Saudara yang terpilih sebagai responden, dimohon untuk mengisi seluruh 

instrumen ini sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, persepsi, dan keadaan 

yang sebenarnya. 

c. Partisipasi Saudara untuk mengisi instrumen ini secara objektif sangat besar 

artinya bagi Jurusan dan Unnes untuk mendapatkan masukan yang akurat 

dalam rangka perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran kedepan. 

d. Jawaban Saudara akan dijamin kerahasiaan dan tidak memiliki dampak 

negatif bagi siapapun.  

e. Instrumen ini terdiri dari seperangkat pertanyaan atau pernyataan untuk 

mengukur: (1) tangibles (2) assurance (3) reliability (4). Responsiveness (5) 

empathy 

f. Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia dan pilihlah jawaban/kriteria 

dengan objektif. 
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1. Aspek tangibles (Sarana pendidikan - Alat Perkuliahan,  Media 

Pengajaran dan Prasarana Pendidikan) 

No. Pernyataan 

1. laboratorium yang relevan dengan kebutuhan keilmuan 

e. Ruang 

 Ruang praktikum bersih dan sangat memenuhi dalam satu sesi  

praktikum 

 Ruang praktikum bersih dan cukup memenuhi dalam satu sesi 

praktikum 

 Ruang praktikum bersih tetapi kurang memenuhi dalam satu sesi 

praktikum 

  Sangat tidak memenuhi dalam satu sesi praktikum 

 

f. Kecukupan sarana praktikum per mahasiswa dalam satu sesi 

praktikum 

   Sangat cukup 

   Cukup 

   Kurang  

   Sangat tidak cukup 

 

g. Teknisi/Laboran 

   Jumlah lebih dari 2 

   Jumlah 2 

   Jumlah 1 

   Tidak ada  

 

h. Kesehatan dan keselamatan kerja 

3) Pedoman sistem keselamatan kerja praktek dan praktikum 

   Ada pedoman dan sangat jelas pelaksanaannya 

   Ada pedoman dan cukup jelas pelaksanaannya 

   Ada pedoman dan tidak jelas pelaksanaannya 

   Tidak ada pedoman 

 

4) Peralatan keselamatan kerja dan bahan 

   Ada peralatan/bahan dan sangat sesuai 

   Ada peralatan/bahan dan cukup sesuai 

   Ada peralatan/bahan tapi tidak sesuai 

   Tidak ada peralatan/bahan 
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2. Terdapat lembar kerja/worksheet dan petunjuk praktikum yang 

mendukung mata kuliah praktikum. 

   Ada dan sangat memadai   

   Ada dan cukup memadai 

   Ada tetapi kurang memadai 

   Tidak ada 

3. Penampilan dosen dilihat dari cara berpakaian memenuhi standar 

kesopanan 

   Dosen berpakaian rapi dengan memakai baju lengan panjang, berdasi 

dan memakai jas 

   Dosen berpakaian rapi dengan memakai baju lengan panjang dan 

berdasi 

   Dosen berpakaian rapi dengan memakai baju lengan panjang tetapi 

tidak berdasi 

   Dosen berpakaian rapi dengan memakai baju lengan pendek 

2. Aspek Reliability (kehandalan dosen,  asisten) 

No. Pernyataan 

4. Dosen memulai praktikum sesuai waktu yang telah ditentukan. 

   Dosen hadir  tepat waktu  

   Dosen terlambat dengan pemberitahuan 

   Dosen terlambat tanpa pemberitahuan  

   Dosen tidak datang tanpa penberitahuan 

5. Dosen membuat  GBPP/SAP  dan aturan praktikum yang disampaikan 

dengan jelas pada pertemuan pertama. 

 Dosen membuat  GBPP/SAP dan aturan yang disampaikan dengan 

jelas pada pertemuan pertama. 

 Dosen membuat  GBPP/SAP dan aturan yang hanya disampaikan 

sekilas saja pada pertemuan pertama. 

 Dosen membuat  GBPP/SAP dan aturan tetapi tidak disampaikan 

pada pertemuan pertama. 

 Dosen tidak membuat  GBPP/SAP dan aturan perkuliahan 

6. Dosen menyusun dan memberi bahan ajar untuk melengkapi materi 

praktikum yang diberikan.  

 Dosen menyusun dan memberikan bahan ajar (handout, modul, e-

book, CD room) untuk mahasiswa serta memberikan informasi 

sumber belajar yang berhubungan dengan materi kuliah 

 Dosen menyusun dan memberikan bahan ajar (handout, modul, e-

book, CD room) untuk mahasiswa 

 Dosen menyusun bahan ajar (handout, modul, e-book, CD room), 

tetapi tidak memberikannya kepada mahasiswa 

 Dosen tidak menyusun bahan ajar (handout, modul, e-book, CD 
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room)  

7. Dosen selalu membagikan hasil ujian praktikum dengan nilai yang 

obyektif 

 Seluruh hasil ujian (UTS, UAS) dibagikan dengan nilai yang objektif 

 Seluruh hasil ujian (UTS, UAS) dibagikan dengan nilai kurang 

objektif. 

 Membagikan hasil ujian hanya UTS ataupun UAS saja. 

 Seluruh hasil ujian (UTS, UAS) tidak dibagikan.  

8. Dosen membuat dan menyampaikan rencana evaluasi praktikum pada 

pertemuan pertama. 

 Dosen membuat dan menyampaikan rencana evaluasi pada 

pertemuan pertama dengan jelas 

 Dosen membuat dan menyampaikan rencana evaluasi hanya sekilas 

saja 

 Dosen membuat, tetapi tidak menyampaikan rencana evaluasi pada 

pertemuan pertama 

 Dosen tidak membuat rencana evaluasi. 

 

3. Aspek Responsiveness (Sikap tanggap) 

No. Pernyataan 

9. Waktu pelaksanaan ujian (UTS, UAS) 

 Keduanya terjadwal 

 Salah satu terjadwal 

 Terjadwal namun dilaksanakan tidak sesuai waktunya 

 Tidak terjadwal 

10. Ketanggapan dosen/asisten dalam menjawab pertanyaan dari mahasiswa 

saat praktikum berlangsung. 

 Dosen selalu menjawab pertanyaan saat itu juga 

 Dosen menberikan kesempatan mahasiswa lain untuk menjawab 

 Dosen menjawab namun tidak sesuai topik pertanyaan 

 Dosen menunda memberi jawaban 

4. Aspek Assurance (Jaminan pada mahasiswa) 

No. Pernyataan 

11. Dosen selalu mendampingi mahasiswa saat praktikum berlangsung. 

 Selalu  

 Baik 

 Kurang baik 

 Sangat kurang baik 
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12. Kemampuan dosen/asisten menggunakan media pembelajaran (LCD, 

Alat peraga, Papan tulis) sesuai dengan kebutuhan materi perkuliahan 

praktikum. 

 Sangat baik 

 Baik 

 Kurang baik 

 Sangat kurang baik 

13. Dosen/asisten memiliki ketrampilan dalam pengoperasian instrumen 

praktikum. 

 Sangat baik 

 Baik 

 Kurang baik 

 Sangat kurang baik 

5. Aspek Empathy (Pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa) 

No. Pernyataan 

14. Dosen/asisten selalu berusaha memahami kepentingan dan kebutuhan 

mahasiswa 

 Dosen memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya, 

menanggapi pertanyaan/komentar serta membimbing 

 Dosen memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya, 

menanggapi pertanyaan/komentar tetapi tidak  membimbing 

 Dosen memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya, tetapi 

dilarang menanggapi pertanyaan/komentar  

 Dosen tidak memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya, 

menanggapi pertanyaan/komentar serta membimbing 

15. Dosen/asisten mudah dihubungi baik via telepon, email dan sebagainya 

 Dosen selalu menerima telepon dan membalas sms, email dari 

mahasiswa 

 Dosen menerima telepon dan membalas sms, email dari mahasiswa 

 Dosen jarang menerima telepon dan membalas sms, email dari 

mahasiswa 

 Dosen tidak pernah menerima telepon dan membalas sms, email 

dari mahasiswa  

16. Dosen/asisten bersedia membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan 

studi. 

 Selalu membantu dengan waktu pelaksanaannya memadai  

 Selalu membantu tetapi waktu pelaksanaanya tidak memadai 

 Kadang-kadang 

 Tidak pernah 
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17. Dosen/asisten bersikap baik dan bersahabat kepada mahasiswa 

 Dosen memperlihatkan sikap dan tutur kata yang baik serta 

menyampaikan pesan-pesan moral, etika. 

 Dosen memperlihatkan sikap dan tutur kata yang baik tetapi tidak 

menyampaikan pesan-pesan moral, etika. 

 Dosen memperlihatkan sikap dan tutur kata yang kurang baik 

 Dosen memperlihatkan sikap dan tutur kata yang sangat tidak baik 

 

6.  Harapan dan masukan mahasiswa terhadap terhadap proses 

pembelajaran MK praktikum di Program studi Jurusan Teknik Mesin : 

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

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

 ........................................................................................................................  
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Lampiran 17 

TAMPILAN AKHIR APLIKASI BERBASIS WEB 

20) Menu Home Awal 

 

Gambar 4. Menu Home Awal 

Menu Home merupakan tampilan pertama yang akan muncul ketika kita 

menjalankan http:/localhost/arta dari browser. Semua aplikasi akan 

dimulai pada menu ini. Menu home terdapat beberapa menu antara lain 

menu home itu sendiri, menu login mahasiswa, menu petunjuk. 

21) Menu Login Mahasiswa 

 

 

 

 

Gambar 2. Menu Login User 

Menu Login User merupakan menu yang harus diisi oleh user. User 

harus mengisikan username dan password dengan benar, kemudian klik 

login untuk masuk ke dalam menu home utama. 
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22) Menu Home Utama 

 

Gambar 4. Menu Home Utama 

Menu Home Utama merupakan tampilan pertama yang akan muncul 

ketika kita sudah lofin. Menu home terdapat beberapa menu antara lain 

menu home itu sendiri, menu pembelajaran mk teori, menu 

pembelajaran mk praktikum, menu logout.  

23) Menu Petunjuk 

 

Gambar 6. Menu Petunjuk 

Menu petunjuk merupakan menu yang akan menampilkan petunjuk 

penggunakan aplikasi pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa berbasis 

web. 
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24) Menu Pembelajaran Mata Kuliah Teori 

 

Gambar 7. Menu Pembelajaran Mata Kuliah Teori 

Menu ini merupakan menu yang akan menampilkan form awal untuk 

mengisi kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran mk 

teori. Mahasiswa diminta untuk memilih sebelum pembelajaran atau 

sesudah pembelajaran. 

25) Menu Pemilihan Mata Kuliah Teori 

 

Gambar 8. Menu Pemilihan Mata Kuliah Teori 

Menu ini merupakan menu yang akan menampilkan form  untuk 

memilih mata kuliah teori yang akan dievaluasi dan mata kuliah yang 

sudah di evaluasi. 
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26) Menu Kuesioner Harapan Mahasiswa Terhadap Pembelajaran 

MK Teori 

 

Gambar 9. Menu Kuesioner Harapan Mahasiswa Terhadap 

 Pembelajaran MK Teori 

Menu ini akan menampilkan form untuk mengisi kuesioner kepuasan 

mahasiswa terhadap pembelajaran mk teori. Mahasiswa diminta untuk 

mengisi kuesioner harapan mahasiswa terhadap pembelajaran mk teori. 
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27) Menu Kuesioner Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran MK 

Teori 

 

Gambar 10. Menu Kuesioner Persepsi Mahasiswa Terhadap 

  Pembelajaran MK Teori. 

Menu ini akan menampilkan form untuk mengisi kuesioner persepsi  

mahasiswa terhadap pembelajaran mk teori. Mahasiswa diminta untuk 

mengisi kuesioner persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran mk teori. 

28) Menu Pembelajaran Mata Kuliah Praktikum 

 

Gambar 11. Menu Pembelajaran Mata Kuliah Praktikum 
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Menu ini akan menampilkan form awal untuk mengisi kuesioner 

kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran mk praktikum. Mahasiswa 

diminta untuk memilih sebelum atau sesudah pembelajaran. 

29) Menu Pemilihan Mata Kuliah Praktikum 

 

Gambar 12. Menu Pemilihan Mata Kuliah Praktikum 

Menu ini akan menampilkan form  untuk memilih mata kuliah yang 

akan dievaluasi dan mata kuliah yang sudah di evaluasi. 
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30)  Menu Kuesioner Harapan Mahasiswa Terhadap Pembelajaran 

MK Praktikum 

 

Gambar 13. Menu Kuesioner Harapan Mahasiswa Terhadap 

Pembelajaran MK Praktikum 

Menu ini merupakan menu yang akan menampilkan form untuk 

mengisi kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran mk 

praktikum. Mahasiswa diminta untuk mengisi kuesioner harapan 

mahasiswa terhadap pembelajaran mk praktikum. 
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31) Menu Kuesioner Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran MK 

Praktikum 

 

Gambar 14. Menu Kuesioner Persepsi Mahasiswa Terhadap 

Pembelajaran MK Praktikum 

Menu ini akan menampilkan form untuk mengisi kuesioner persepsi  

mahasiswa terhadap pembelajaran mk praktikum. Mahasiswa diminta 

untuk mengisi kuesioner persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran mk 

praktikum. 

32)  Menu Login Admin 

 

Gambar 15. Menu Login Admin.  
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Menu Login Admin harus diisi oleh admin yang akan mengelola data 

pada database. Admin harus mengisikan username dan password 

dengan benar, kemudian klik login untuk masuk ke dalam menu admin. 

33)  Menu Admin 

 

Gambar 16. Menu admin 

Menu admin merupakan menu yang menampilkan menu-menu yang 

ada pada system sehingga admin dapat melakukan pengurangan 

maupun penambahan data. Menu yang tersedia antara lain input mata 

kuliah, input kuesioner harapan mahasiswa terhadap pembelajaran teori 

dan praktikum, input kuesioner persepsi mahasiswa terhadap 

pembelajran teori dan praktikum. 
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34)  Menu Input Mata Kuliah 

 

Gambar 17. Menu input mata kuliah 

Menu input mata kuliah merupakan menu yang berfungsi untuk 

menginputkan atau menghapus data mata kuliah yang ada pada 

semester tertentu yang terdiri dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, 

rombel, dan dosen pengampu. 

35)  Menu Input Kuesioner Harapan 

 

Gambar 18. Menu input kuesioner harapan 
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Menu ini berfungsi untuk menginputkan data kuesioner harapan 

mahasiswa terhadap pembelajaran mk teori dan praktikum. 

36)  Menu Input Kuesioner Persepsi 

 

Gambar 19. Menu input kuesioner persepsi 

Menu ini berfungsi untuk menginputkan data kuesioner persepsi 

mahasiswa terhadap pembelajaran mk teori dan praktikum. 

37) Menu Hasil Penilaan Kuesioner Harapan dan Persepsi Mahasiswa  

 

Gambar 20. Menu Hasil Penilaian Kuesioner Harapan dan Persepsi 

Mahasiswa 
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Menu hasil Penilaian hanya menampilkan mata kuliah dari hasil 

penilaian kuesioner harapan dan persepsi mahasiswa. 

38) Menu Hasil Penilaian Akhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Menu Hasil Penilaian Akhir 

Menu hasil Penilaian merupakan menu yang hanya menampilakan hasil 

penilaian mahasiswa terhadap kuesioner harapan maupun persepsi. 


