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Abstract 

The learning process is the main of learning and teaching activities that all components of the 

education system synergized in it, including the college. To find out the quality of the learning process, it 

need a concrete data as a reference to improve service quality. Jakarta State University as providers of 

educational services are required to provide the best services. In this study, the data was obtained by 

measuring the level of user’s satisfaction in educational services, specifically students of the 2015-2019 

Building Engineering Education for the learning process that they had taken. The study was conducted 

from July - August 2019 with a quantitative descriptive study that data collection techniques using a 

questionnaire distributed via Google Form. Student satisfaction is assessed based on five SERVQUAL 

dimensions (tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy). The results showed the average 

respondent stated [1] the existing learning process had been going on "very well" in the tangible 

dimensions (57%) and responsiveness (54%) and "good" in the dimensions of reliability (51%), assurance 

(56 %), and empathy (49%). [2] There are severeal points that need to be improved, especially the 

assurance dimension. This research shows that implementation of the learning process has been going 

satisfactorily. 
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1. Pendahuluan 

Pendidikan merupakan salah satu aspek 

penopang berdirinya suatu bangsa serta satu 

diantara barometer kemajuan bangsa. Selain itu 

pendidikan juga merupakan hak setiap warga 

negara Indonesia Hal ini dinyatakan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1, 

“Setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan.” (Undang-Undang Dasar 1945 

Amandemen Keempat, 2002). 

Penyelenggaraan pendidikan yang baik hanya 

akan terlaksana apabila seluruh komponen dalam 

sistem pendidikan bersinergi dalam suatu interaksi 

yang bersifat positif, konstruktif, serta produktif.  

Abdurahman & Prasetyo (2016) menjelaskan 

bahwa komponen dalam sistem pendidikan 

mencakup tujuan pendidikan, peserta didik, 

pendidik, materi pelajaran, pendekatan dan metode, 

media pembelajaran, sumber pembelajaran, serta 

evaluasi. Keseluruhan komponen tersebut 

terkumpul dan bersinergi dalam proses 

pembelajaran, maka dapat dikatakan bahwa proses 

pembelajaran mengambil posisi vital dalam sistem 

pendidikan. 

Mengetahui seberapa besar nilai positif dari 

proses pembelajaran yang ada sangat diperlukan 

dalam rangka memperbaiki pelayanan 

kependidikan serta mengarahkan sistem pendidikan 

ke arah yang lebih baik di masa mendatang. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari 

(2012), sebesar 55.4% prestasi belajar mahasiswa 

dipengaruhi oleh kepuasan mahasiswa dalam 

proses pembelajaran. Mengetahui seberapa besar 

nilai positif dari proses pembelajaran yang ada 

dalam rangka memperbaiki pelayanan 

kependidikan serta mengarahkan sistem pendidikan 

ke arah yang lebih baik. 

Tingkat kepuasan yang dirasakan mahasiswa 

dapat dijadikan barometer atau acuan untuk melihat 

hingga sejauh mana penyelenggaraan pendidikan 

berjalan dengan baik. Mahasiswa sebagai salah satu 

stakeholder dalam dunia pendidikan sehingga 

dirasa sangat tepat untuk dijadikan objek 

penelitian. Sugiyono (2015: 25) menjelaskan 

bahwa suatu masalah harus didasarkan pada studi 

pendahuluan melalui fakta-fakta empiris (nyata). 

Oleh karena itu, uji pendahuluan perlu dilakukan 

sebagai landasan dan untuk memperkuat rumusan 

masalah terhadap permasalahan yang akan diteliti. 

Berdasarkan survey yang dilakukan pada Juli 2019 

terhadap mahasiswa aktif Program Studi 

Pendidikan Teknik Bangunan angkatan 2015-2018, 

dari 59 responden didapati bahwa sebanyak 47.5 % 

mahasiswa menyatakan bahwa proses 

pembelajaran yang telah berlangsung sudah sesuai 

dengan ekspektasi mereka namun sisanya sebanyak 

52.5 % mahasiswa menyatakan bahwa proses 

pembelajaran yang telah berlangsung tidak sesuai 

dengan ekspektasi mereka. Selanjutnya didapati 

bahwa 40.7 % mahasiswa merasa puas dengan 

proses pembelajaran yang telah berlangsung 

sedangkan sisanya sebanyak 59.3 % merasa tidak 

mailto:santosorifqi@gmail.com
mailto:r_ekomn@unj.ac.id
mailto:agphin@unj.ac.id


[SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN KEJURUAN DAN TEKNIK SIPIL]  

CIVIL EXPO UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2019  

Jakarta, 12 November 

2019 

 

102 
 

puas. Hasil uji pendahuluan ini menunjukkan 

bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran yang ada masih tergolong rendah. 

Oleh karena itu untuk mengetahui tingkat kepuasan 

mahasiswa yang sebenarnya, perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut dengan sampel, variable, 

metode, serta instrumen penelitian yang lebih 

lengkap untuk mendapatkan data yang lebih valid. 

2. Kajian Literatur 

2.1. Kepuasan Pelanggan 

Kotler dan Keller (2009:177) menjelaskan 

bahwa kepuasan merupakan perasaan yang timbul 

setelah membandingkan persepsi antara kinerja 

suatu produk dengan ekspetasi yang diharapkan, 

baik itu perasaan bahagia atau kecewa (I. K. M. 

Putra & Yasa, 2015). Semakin dekat selisih (gap) 

antara ekspektasi dengan realita yang didapatkan 

oleh pelanggan, maka semakin besar pula tingkat 

kepuasan yang diperoleh oleh pelanggan tersebut, 

begitupun sebaliknya. Dengan mengetahui 

seberapa besar tingkat kepuasan, maka akan 

memudahkan penyedia produk/jasa untuk 

meningkatkan serta memperbaiki pelayanannya.  
Frank M. Gryna, dkk. (2007:12) menjelaskan, 

“a customer is anyone who is affected by the 

service, product, or process”, pelanggan adalah 

siapapun yang terpengaruh oleh pelayan, produk 

dan proses (Sujanto, 2016). Kaitannya dengan 

dunia pendidikan, sebagaimana yang dijelaskan 

oleh Richardus Eko Indrajit (2006:139) dalam 

Sujanto (2016) bahwa apabila produk universitas 

adalah ilmu pengetahuan dan pendidikan, maka 

pengguna produk yaitu mahasiswa adalah 

pelanggannya. 

Tjiptono (2004:147) dalam Maja (2013) 

menyatakan kepuasan pelanggan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

(atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya. Sebagai pelanggan, mahasiswa juga 

memiliki aspek kepuasan tersendiri yang dapat 

diukur. Muafi dan Yuni Siswanti (2007) dalam 

Edris dan Winahyuningsih (2012) menyatakan 

bahwa kesesuaian antara keinginan konsumen 

dengan kehendak perguruan tinggi merupakan 

syarat penting keberhasilan proses pendidikan 

tinggi. 

Margono (2005:11) dalam Novita, et al. (2017) 

memaparkan bahwa kepuasan mahasiswa dilihat 

dari 5 dimensi kepuasan yang dikenal secara luas 

sebagai dimensi Service Quality (SERVQUAL) 

yaitu mencakup :  

1. Tangible, dalam hal ini mahasiswa akan 

menilai kualitas pembelajaran dari aspek 

penampilan dosen selama proses pembelajaran 

serta mengenai pemanfaatan sarana dan 

prasarana pembelajaran oleh dosen. 

2. Reliability, merupakan kemampuan dosen 

dalam memberikan pembelajaran sesuai 

dengan yang dijanjikan, dengan segera, 

relevan, dan akurat. 

3. Responsiveness merupakan kesediaan dan daya 

tanggap para dosen untuk membantu dan 

memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan 

mahasiswa. Dimensi ini misalnya dapat dilihat 

pada situasi dimana dosen mudah ditemui 

untuk keperluan konsultasi atau tidak. 

4. Assurance yaitu dimensi jaminan kualitas yang 

berhubungan dengan perilaku dosen dalam 

menanamkan rasa percaya dan keyakinan, 

keramahan, kornpetensi, kredibilitas, dan 

keamanan kepada para mahasiswa.  

5. Empathy adalah sikap dosen dalam 

memberikan pelayanan sepenuh hati, seperti 

perhatian secara pribadi serta pemahaman 

bahwa setiap mahasiswa memiliki kemampuan 

dan kebutuhan yang berbeda. 

 

2.2. Proses Pembelajaran 

Mortimer J. Adler (1982) mengatakan bahwa, 

education is lifelong process of which schooling is 

only a small but necessary part, pendidikan 

merupakan usaha yang amat panjang dimana 

bersekolah walaupun penting namun hanyalah 

sebagian kecil darinya (Syarifudin, 2009). Hal ini 

menunjukkan bahwa pendidikan tidak terbatas pada 

kegiatan belajar dan mengajar di sekolah semata. 

Generasi muda juga membutuhkan arahan dan 

teladan dalam rangka mencapai kedewasaan, baik 

kedewasaan dalam berpikir maupun dalam 

bertindak yang akan sangat berguna ketika mereka 

menjalani hidup bermasyarakat. 
Kata “proses” sendiri merupakan serapan dari 

bahasa Inggris yang memiliki makna, a series of 

actions that you take in order to achieve a result, 

yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan untuk 

mencapai sebuah hasil atau tujuan yang diinginkan 

(https://dictionary.cambridge.org). Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “proses” 

dapat didefinisikan sebagai serangkaian 

pembuatan, tindakan, maupun pengolahan yang 

menghasilkan produk. Dari pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa proses merupakan serangkaian 

tindakan yang dilakukan untuk dapat menghasilkan 

suatu produk atau untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. 

Darsono (2000:13) dalam Pratama (2014) 

mengatakan bahwa pembelajaran adalah usaha 

pendidik untuk membantu peserta didik agar dapat 

mewujudkan kemampuan belajarnya sesuai dengan 

kebutuhan minatnya. Sementara itu, Achjar Chalil 

mendefinisikan pembelajaran sebagai proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar (Trinova, 

2003). 
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2.3. SERVQUAL 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) 

sebagaimana disebutkan dalam Marianti (2009) 

membuat sebuah Service Quality Model 

(SERVQUAL) dengan menetapkan 10 dimensi 

penilaian kualitas layanan jasa. Adapun kesepuluh 

dimensi yang dimaksud adalah : 

1. Reliability, mencakup kemantapan dalam 

pelaksanaan dan kehandalan dalam pelayanan 

jasa. 

2. Responsiveness, yaitu memperhatikan 

keinginan atau kesiapan pekerja dalam 

menyediakan pelayanan, juga mencakup 

manajemen waktu pelayanan. 

3. Competence, yaitu memiliki kecakapan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan dalam 

memberikan pelayanan. 

4. Access, termasuk di dalamnya kemudahan 

untuk didatangi atau dihubungi terkait dengan 

pelayanan jasa. 

5. Courtesy, mencakup sikap sopan santun, 

penghargaan, perhatian, dan juga sikap 

bersahabat apabila dibutuhkan dalam 

melakukan pelayanan. 

6. Communication, yaitu menjaga agar konsumen 

tetap mendapatkan informasi yang mereka 

butuhkan dengan mengkomunikasikan kepada 

mereka dengan bahasa yang mereka pahami 

dan dengan mendengarkan keluhan mereka. 

7. Credibility, yakni mencakup kepercayaan, 

kehormatan, termasuk di dalamnya 

memberikan pelayanan terbaik sepenuh hati 

kepada konsumen. 

8. Security, mencakup keamanan dari bahaya, 

resiko, dan keraguan. 

9. Understanding, yaitu memahami kebutuhan 

pelanggan jasa. 

10. Tangible, mencakup bukti fisik dari pelayanan 

yang ada. 

Namun dalam perjalanannya kemudian, pada 

1988 Parasuraman, et al. meringkas dimensi yang 

ada dengan sedemikian rupa sehingga menjadi 

hanya lima dimensi saja dengan cara meniadakan 

dimensi-dimensi yang memiliki korelasi rendah 

serta dengan meringkas aspek-aspek yang berkaitan 

ke dalam dimensi-dimensi yang lima tersebut 

(Susanto, 2014). Kelima dimensi tersebut adalah 

tangible (bukti fisik), reliability (keandalan), 

responsiveness (daya tanggap), assurance 

(jaminan), serta empathy (empati). 
2.4. Program Studi Pendidikan Teknik 

Bangunan (PTB) 

Program studi ini adalah salah satu program 

studi (prodi) yang berada di bawah ruang lingkup 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Prodi 

ini awalnya didirikan utuk memenuhi kebutuhan 

tenaga pendidik di Sekolah Teknik Menengah 

(STM) atau yang kini telah berubah nama menjadi 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sehingga 

lulusan dari prodi ini diharapkan dapat menjadi 

guru-guru kejuruan ilmu bangunan/sipil yang 

berkompeten. Seiring berjalannya waktu, lulusan 

dari prodi ini juga berkecimpung di dunia teknik 

sipil baik pada bidang struktur, surveyor, 

manajemen konstruksi, dan sebagainya yang 

relevan dengan keahliannya dalam bidang teknik 

bangunan. Program studi ini mendapatkan 

akreditasi B yang dikukuhkan melalui Keputusan 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 

021/BAN-PT/Ak-XIII/S1/I/2010 tanggal 15 

Oktober 2010. (https://www.ft.unj.ac.id) 

2.5. Penelitian Relevan 

Puspa Dewi Dirgantari (2002) telah melakukan 

penelitian mengenai “Pengaruh Kualitas Layanan 

Jasa Pendidikan Terhadap Kepuasan Mahasiswa 

serta Dampaknya Terhadap Upaya Peningkatan 

Citra Perguruan Tinggi Negeri Menuju World 

Class University” dengan 100 mahasiswa asing 

sebagai responden dengan indeks kepuasan 

menggunakan metode Importance Performance 

Analysis. Hasilnya didapati pada kepuasan 

mahasiswa dimensi tangible memberikan 

kontribusi yang positif sebesar 0.82, competence 

sebesar 0.83, attitude sebesar 0.97, content sebesar 

0.94, delivery sebesar 0.91, dan reliability sebesar 

0.94. 

I Nyoman Natajaya, I Nyoman Rinala, dan I 

Made Yudana (2013) melakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Akademik Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas 

Mahasiswa Pada Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa 

Dua Bali”. Hasilnya didapati bahwa kepuasan 

terhadap kualitas pelayanan akademik dipengaruhi 

oleh 5 dimensi SERVQUAL, secara berurutan 

yaitu bukti fisik (tangible) 92,8 % sangat baik, 

empati (empathy) 89,8 % sangat baik, keandalan 

(reliability) 88,7 % sangat baik, daya tanggap 

(responsiveness) 87,9 % sangat baik dan jaminan 

(assurance) 50,4 % cukup baik. 

Anggana S. Putra (2018) melakukan penelitian 

mengenai “Kualitas Layanan Akademik Mahasiswa 

di Program Studi Pendidikan Vokasional 

Konstruksi Bangunan Universitas Negeri Jakarta” 

dengan mahasiswa aktif program studi Pendidikan 

Teknik Bangunan angkatan 2014-2017 sebagai 

responden. Hasilnya didapati 66.89% mahasiswa 

menyatakan puas terhadap layanan yang diberikan 

program studi dari aspek tangible, 72.00% 

mahasiswa menyatakan puas terhadap layanan 

yang diberikan program studi dari aspek reliability, 

73.00% mahasiswa mahasiswa menyatakan puas 

terhadap layanan yang diberikan program studi dari 

aspek responsiveness, 64.00% mahasiswa 

menyatakan puas terhadap layanan yang diberikan 

program studi dari aspek empathy, dan 69.44% 

mahasiswa menyatakan puas terhadap layanan 

yang diberikan program studi dari aspek assurance. 
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3. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kuantitatif, yaitu penelitian yang menganalisis data 

dasar yang berhasil dikumpulkan dengan tanpa 

mencari hubungan, menguji hipotesis, atau 

membuat suatu kesimpulan yang bersifat 

menggeneralisir. Penelitian ini dilakukan pada 

rentang bulan Juli s/d Agustus 2019. Metode yang 

digunakan adalah survey dengan cara menyebar 

angket kuisioner kepada responden penelitian. 

Kriteria pengukuran variabel menggunakan Skala 

Likert dengan menetapkan empat pilihan jawaban 

yang dapat dipilih oleh responden. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa aktif pada Program 

Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas 

Negeri Jakarta angkatan tahun 2015 sampai 2018 

dengan jumlah mahasiswa aktif terdaftar sebanyak 

289 mahasiswa yang terdiri dari angkatan 2015 

sebanyak 82 mahasiswa, angkatan 2016 sebanyak 

82 mahasiswa, angkatan 2017 sebanyak 72 

mahasiswa, dan sisanya angkatan 2018 sebanyak 

53 mahasiswa. Susetyo (2017) mengatakan bahwa 

secara statistika ukuran sampel tidak memiliki 

aturan baku, namun semakin dekat jumlah sampel 

dengan populasi maka hasil yang didapat akan 

semakin baik dan valid. Jumlah sampel ditentukan 

berdasarkan Tabel Isaac-Michael dengan 

mengambil taraf kesalahan sebesar 5%, sehingga 

dari jumlah populasi yang ada sampel yang diambil 

adalah sebanyak 167 mahasiswa aktif. Teknik 

penetapan sampel adalah dengan menggunakan 

teknik probability sampling dimana responden 

diambil secara acak tanpa memperhatikan tingkatan 

dalam populasi.  

3.1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dibutuhkan dengan maksud 

untuk mendapatkan informasi guna mendukung 

tercapainya tujuan penelitian. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan angket kuisioner dengan mahasiswa 

aktif pada Program Studi Pendidikan Teknik 

Bangunan Universitas Negeri Jakarta angkatan 

2015 s/d 2018 sebagai respondennya.  

3.2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah 

teknik analisis data secara deskriptif yaitu dengan 

mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa 

bermaksud untuk membuat kesimpulan yang 

berlaku secara umum (generalisasi) terhadap hasil 

penelitian. Dalam menentukan kedudukan skor 

digunakan perhitungan rerata ideal dan standar 

deviasi dengan rumus : 

 

𝑀𝑖 =
1

2
(𝑆𝑇 + 𝑆𝑅) dan 𝑆𝑑𝑖 =

1

6
(𝑆𝑇 + 𝑆𝑅)    

  

dimana: 

Mi = Mean Ideal 

Sdi = Standar deviasi ideal 

ST = Skor ideal tertinggi 

SR = Skor ideal terendah 

Data yang diperoleh dari tiap-tiap item 

merupakan data kasar dari hasil tiap butir yang 

dicapai. Selanjutnya hasil kasar tersebut diubah 

menjadi nilai dengan cara mengelompokkan 

dengan kategori yang telah ditentukan. 

Penyimpulan lima kategori dengan teori distribusi 

normal. 
Tabel 1. Kategori Penilaian 

Kategori  Rumus Rentang Skor 

Sangat Puas (Mi + 1,5Sdi) < X 

Puas 
Mi + 0,5Sdi < X ≤ Mi + 

1,5Sdi 

Cukup Puas Mi - 0,5Sdi < X ≤ Mi + 0,5Sdi 

Tidak Puas Mi - 1,5Sdi < X ≤ Mi - 0,5Sdi 

Sangat Tidak 

Puas 
X ≤ Mi - 1,5Sdi 

 

Selanjutnya untuk mencari besarnya presentase 

kepuasan mahasiswa terhadap masing – masing sub 

indikator, dihitung dengan menggunakan rumus 

persentase: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 x 100% 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Data hasil penelitian berasal dari mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan 

Universitas Negeri Jakarta angkatan 2015-2018. 

Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 

162 mahasiswa dari total 289 mahasiswa aktif. 

Responden tidak dibatasi dengan jenis kelamin 

tertentu karena sampel dalam penelitian ini bersifat 

probability sampling. Sedangkan untuk objek 

penelitian adalah berupa tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh dosen. Hasil penelitian mencakup 

data berupa jawaban dari butir-butir pertanyaan 

yang diajukan dalam angket kuisioner. Butir-butir 

pertanyaan tersebut telah diklasifikasikan dan 

disesuaikan ke dalam dimensi kepuasan pelanggan 

yaitu dimensi SERVQUAL serta telah lolos uji 

validitas dan reliabilitas sebelumnya. SERVQUAL 

meliputi 5 dimensi yaitu tangible (bukti fisik), 

reliability (kehandalan), responsiveness (daya 

tanggap), assurance (jaminan), dan empathy 

(empati). Kelima dimensi kepuasan tersebut 

kemudian dijabarkan ke dalam butir-butir 

pertanyaan yang dapat mewakili masing-masing 

dimensi. 

Berdasarkan hasil penelitian, didapati 

persentase kepuasan mahasiswa yang bervariasi 

untuk masing-masing dosen di setiap dimensinya. 

Nilai yang bervariasi itu kemudian disederhanakan 

dengan mencari rerata nilainya sehingga dapat 

diketahui nilai kepuasan mahasiswa secara 

menyeluruh. 
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Gambar 1. Diagram Data Dimensi Tangible 

Pada dimensi tangible (bukti fisik), sebanyak 

57% responden menilai bahwa aspek tangible 

sudah terselenggara dengan sangat baik. Diantara 

aspek yang menyumbang nilai paling tinggi adalah 

pada aspek kerapihan dosen dalam berpakaian, 

sikap santun dan ramah selama dalam proses 

pembelajaran, serta kemampuan dosen dalam 

menggunakan media pembelajaran yang tepat. 

Kemudian 41% responden menyatakan bahwa 

penyelenggaraan pada dimensi tangible sudah 

berjalan dengan baik. Sejumlah 1% responden 

lainnya menyatakan bahwa penyelenggaraan proses 

pembelajaran sudah berjalan dengan cukup baik. 

Hanya 1% dari total responden yang menyatakan 

bahwa penyelenggaraan dimensi tangible masih 

kurang baik. Aspek yang dirasa kurang baik oleh 

sebagian kecil mahasiswa adalah mengenai metode 

pembelajaran. Sebagian kecil mahasiswa merasa 

bahwa metode pembelajaran yang digunakan oleh 

dosen terkadang tidak tepat atau terkesan monoton.  

 
Gambar 2. Diagram Data Dimensi Reliability 

Pada dimensi reliability (keandalan), sebanyak 

47% responden menilai bahwa aspek reliability 

sudah terselenggara dengan sangat baik. Diantara 

aspek yang menyumbang nilai paling tinggi adalah 

pada aspek penyampaian RPS perkuliahan kepada 

para mahasiswa pada pertemuan pertama serta 

dalam hal melakukan perkuliahan sesuai prosedur 

pembelajaran. Prosedur disini yaitu menyampaikan 

materi perkuliahan secara tertib dimulai dari 

pendahuluan, inti, hingga penutupan. Kemudian 

51% responden lainnya berpendapat bahwa 

penyelenggaraan pada dimensi reliability sudah 

berjalan dengan baik sedangkan 1% lainnya 

menyatakan bahwa penyelenggaraan proses 

pembelajaran pada dimensi ini sudah berjalan 

dengan cukup baik. Sama halnya dengan dimensi 

tangible, 1% dari total responden juga menyatakan 

bahwa penyelenggaraan dimensi reliability masih 

kurang baik.  

 
Gambar 3. Diagram Data Dimensi Responsiveness 

Pada dimensi responsivenes (daya tanggap), 

sebanyak 54% responden menilai bahwa aspek 

responsiveness sudah terselenggara dengan sangat 

baik. Diantara aspek yang dianggap sangat baik 

adalah berupa kemampuan menjawab pertanyaan, 

menerima kritik dan saran dari mahasiswa, serta 

dalam hal melibatkan mahasiswa secara aktif di 

setiap pembelajaran. Kemudian 43% responden 

menyatakan bahwa penyelenggaraan pada dimensi 

responsiveness sudah berjalan dengan baik 

sedangkan 1% lainnya menilai cukup baik. Masih 

sama dengan penilaian pada dimensi-dimensi 

sebelumnya, hanya 1% dari total responden yang 

menyatakan bahwa penyelenggaraan dimensi 

responsiveness masih kurang baik.  

 
Gambar 4. Diagram Data Dimensi Assurance 
Pada dimensi assurance (jaminan), sebanyak 

41% responden menilai bahwa aspek assurance 

sudah terselenggara dengan sangat baik. Kemudian 

56% lainnya menyatakan bahwa penyelenggaraan 

pada dimensi assurance sudah berjalan dengan 

baik. Umumnya, aspek yang dinilai sudah baik 

untuk kategori ini adalah berkaitan dengan 

penerapan reward (penghargaan) dan punishment 

(sanksi). Mahasiswa menilai bahwa kedua hal 

tersebut telah diterapkan selama proses 

pembelajaran dengan baik. Tujuannya tidak lain 

untuk memberikan motivasi belajar serta untuk 

melatih kedisiplinan mahasiswa.   

Namun berbeda dengan keempat dimensi lain, 2% 

responden menyatakan bahwa penyelenggaraan 

proses pembelajaran sudah berjalan dengan cukup 

baik. Diantara faktor yang mendukung peningkatan 

persentase pada kategori ini berkaitan dengan 
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kurangnya transparansi nilai oleh dosen. Sisanya 

sebanyak 1% dari total responden menyatakan 

bahwa penyelenggaraan dimensi assurance masih 

kurang baik.  

 
Gambar 5. Diagram Data Dimensi Empathy 
Pada dimensi empathy (empati), sebanyak 48% 

responden menilai bahwa aspek empathy sudah 

terselenggara dengan sangat baik. Responden 

menilai bahwa pendapat yang dikemukakan oleh 

mahasiswa sangat dihargai serta perlakuan kepada 

masing-masing mahasiswa berkaitan dengan proses 

pembelajaran dinilai sudah adil. Kemudian 49% 

responden menyatakan bahwa penyelenggaraan 

pada dimensi empathy sudah berjalan dengan baik. 

Responden pada umumnya merasa bahwa dosen 

senantiasa memperhatikan perkembangan peserta 

didiknya berkaitan dengan pemahaman terhadap 

materi perkuliahan kemudian membantu para 

mahasiswa yang kurang paham tersebut, walaupun 

hal tersebut tidak berlangsung setiap saat. Sejumlah 

1% lainnya menyatakan bahwa penyelenggaraan 

proses pembelajaran sudah berjalan dengan cukup 

baik. Sedangkan 1% dari total responden yang 

menyatakan bahwa penyelenggaraan dimensi 

empathy masih kurang baik.  

5. Penutup 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang 

dapat ditarik antara lain : 

1. Proses pembelajaran dianggap telah berjalan 

dengan memuaskan. Hal ini didasarkan dengan 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rata-

rata responden menjawab “Sangat Baik” pada 

penyelenggaraan proses pembelajaran yang 

berkaitan dengan dimensi tangible (57%) dan 

responsiveness (54%). Sedangkan sisanya rata-

rata menjawab “Baik” pada dimensi lainnya, 

yakni reliability (51%), assurance (56%), serta 

empathy (49%). 

2. Setiap dimensi penilaian memiliki setidaknya 

1% nilai pada kategori “Cukup Baik”, kecuali 

pada dimensi assurance yaitu sebesar 2%. 

Peningkatan persentase ini secara tidak 

langsung menunjukkan adanya penurunan 

tingkat kepuasan mahasiswa pada dimensi ini. 

3. Meskipun proses pembelajaran pada Program 

Studi Pendidikan Teknik Bangunan sudah 

berjalan dengan memuaskan, peningkatan dan 

perbaikan perlu terus dilakukan. Hal ini 

dikarenakan untuk kategori “Kurang Baik” 

pada setiap dimensinya masih mendapat 

persentase yang sama besar yaitu 1%. 

4. Apabila dijabarkan setiap butir pernyataan 

yang ada, umumnya mayoritas responden 

menjawab “Setuju” pada setiap aspek 

pernyataan. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

dasarnya penyelenggaraan setiap aspek sudah 

berjalan dengan baik namun masih kurang 

optimal.  

5.2. Saran 

Bagi pihak Program Studi Pendidikan 

Teknik Bangunan, peningkatan dan perbaikan 

perlu dilakukan khususnya pada hal-hal yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan proses 

pembelajaran agar tujuan pendidikan yang 

ditargetkan dapat tercapai secara maksimal.  

Pada dimensi tangible, aspek-aspek yang 

berkaitan dengan pemanfaatan sumber belajar 

berbasis teknologi informasi perlu ditingkatkan 

untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam 

proses pembelajaran, meningkatkan dan 

memperbaiki layanan jasa seperti perbaikan 

metode pembelajaran agar menggunakan 

metode yang lebih interaktif, menggunakan 

sumber belajar dari berbagai media, dan lain 

sebagainya. 

Pada dimensi reliability, peningkatan 

penyelenggaraan pelayanan pada dimensi ini 

khususnya mengenai   pengoptimalan 

pemanfaatan hasil pengabdian masyarakat 

sebagai bahan kajian dan sumber belajar perlu 

dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan 

mahasiswa.  

Pada dimensi responsiveness, optimalisasi 

aspek-aspek pada dimensi ini tetap harus 

diperhatikan sehingga peningkatan pelayanan 

dapat terus dilakukan supaya terjadi 

peningkatan tingkat kepuasan di tahun-tahun 

mendatang, khususnya pada aspek penyediaan 

waktu bagi mahasiswa serta aspek terkait 

pelibatan mahasiswa untuk aktif pada 

perkuliahan. Kesediaan dosen dalam 

memberikan kemudahan akses bertemu juga 

akan sangat membantu mahasiswa untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran.  

Pada dimensi assurance, penyelenggaraan 

dimensi assurance masih kurang baik 

khususnya dalam aspek menginformasikan 

hasil penelitian terbaru yang dimiliki dosen 

yang bersangkutan. Untuk itu, pemberian 

informasi mengenai jurnal atau penelitian 

terbaru yang dikerjakan oleh dosen perlu 

dilakukan agar hasil penelitian tersebut dapat 

dijadikan kajian bersama dengan mahasiswa. 

Pada dimensi empathy, peningkatan 

pelayanan khususnya pada aspek 

memperlakukan mahasiswa secara setara 

penting dilakukan karena hal tersebut dapat 
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memberi motivasi kepada mahasiswa serta 

menjadikan mahasiswa dekat dengan dosen 

yang bersangkutan. 

Bagi peneliti lain yang hendak melakukan 

penelitian berkaitan dengan tingkat kepuasan 

mahasiswa, dapat dikatakan bahwa penelitian 

ini masih bersifat umum sehingga untuk 

mendapatkan hasil yang lebih valid dan 

menyeluruh perlu dilakukan peninjauan ulang 

dengan mempersempit variabel penelitian serta 

dengan memperbesar jumlah sampel penelitian 

mendekati jumlah populasi yang diteliti.  Hal 

lain yang dapat dilakukan adalah dengan 

meninjau mengenai faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan kepuasan mahasiswa terhadap 

proses pembelajaran serta mengenai tingkat 

kepuasan mahasiswa terhadap kesiapan prodi 

dalam menghadapi era industri 4.0 pada hal-

hal yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran. 
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