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GAMBARAN KEPUASAN MAHASISWA TENTANG KINERJA DOSEN 

PROGRAM STUDI KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

Abstrak 

 

Kinerja dosen adalah tugas yang dilakukaan dosen dalam institusi tempatnya bekerja. 

Perguruan tinggi mempunyai berbagai komponen didalamnya, salah satunya adalah dosen. 

Seorang dosen mempunyai fungsi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, 

seperti yang disebutkan oleh Sumardjoko (2010) bahwa dosen memiliki peran dalam 

masalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dosen 

memiliki peran dan komponen yang sangat penting dalam menentukan mutu perguruan 

tinggi. Tujuan penelitian ini ada dua. Tujuan pertama adalah untuk menggambarkan 

karakteristik responden meliputi semester dan jenis kelamin. Tujuan kedua adalah untuk 

menggambarkan kepuasan mahasiswa tentang kinerja dosen meliputi  metode perkuliahan, 

strategi perkuliahan, disiplin waktu, sikap dosen, materi perkuliahan. Metode penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. 

Teknik sampling yang digunakan adalah konsekutif sampling. Jumlah responden dalam 

penelitian ini sebanyak 100 mahasiswa Program Studi Keperawatan UMS yang meliputi 

semester 1, 3, 5 dan 7. Analisa data menggunakan analisa univariat. Semester responden 

paling banyak semester satu. Jenis kelamin responden mayoritas wanita. Kinerja dosen 

yang memengaruhi kepuasan mahasiswa Program Studi Keperawatan UMS dengan rata-

rata tertinggi adalah materi perkuliahan, kedua metode perkuliahan, ketiga strategi 

perkuliahan, keempat sikap dosen dan terendah disiplin waktu.  

  

Kata kunci : Kepuasan Mahasiswa, Kinerja Dosen, Perguruan Tinggi 

 

 

Abstract 

 

Lecturer performance is a task done by lecturers in the institution where they work. Higher 

education has various components in it, one of which is a lecturer. A lecturer has an 

important function in improving the quality of higher education, as stated by Sumardjoko 

(2010) that lecturers have a role in teaching, research, and community service matters, so 

that lecturers have a very important role and component in determining the quality of 

higher education. this research is twofold. The first objective is to describe the 

characteristics of respondents covering semester and gender. The second objective is to 

describe student satisfaction regarding lecturer performance including lecturing methods, 

lecture strategies, time discipline, lecturer attitudes, lecture material. This research method 

uses quantitative descriptive research with cross sectional approach. The sampling 

technique used is consecutive sampling. The number of respondents in this study were 100 

students of UMS Nursing Study Program covering semesters 1, 3, 5 and 7. Data analysis 

used univariate analysis. The most respondents in semester one semester one. The majority 

of respondents are female. The performance of lecturers that influence the satisfaction of 

UMS Nursing Study Program students with the highest average is lecture material, the two 

lecture methods, the three lecture strategies, the four lecturer attitudes and the lowest time 

discipline. 
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1. PENDAHULUAN 

Persaingan tinggi pada dunia kerja dan perguruan tinggi yang menunjukkan biaya yang 

berbeda dan sangat tinggi, membuat masyarakat selektif dalam menetapkan perguruan 

tinggi sebagai pilihan dalam melanjutkan pendidikannya. Perguruan tinggi sendiri adalah 

tempat yang bertujuan menciptakan dan menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas serta mampu menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat dalam 

penyelenggaraan pendidikan (I’tidal, 2016). Perguruan tinggi yang baik adalah yang 

memenuhi standar mutu yang ditetapkan agar menghasilkan lulusan bermutu dimana 

proses pembelajaran sangat berpengaruh dalam hal tersebut. 

Tercapai tidaknya mutu pendidikan di perguruan tinggi akan banyak ditentukan mutu 

dosen disetiap bidang ilmu yang ditekuninya. Baik buruknya kualitas pendidikan 

tergantung dengan kinerja dosen dalam pembelajarannya (Dedeh, 2017). Dosen dalam hal 

ini merupakan orang yang sangat berperan penting di

perguruan tinggi dan menjadi penentu lahirnya generasi baru yang siap bersaing dan 

berkompetensi pada era globalisasi saat ini terlebih lagi dosen menjadi penentu kemajuan 

suatu bangsa dalam menghasilkan orang-orang yang berguna dan bisa membangun bangsa 

ini menjadi bangsa yang maju (Irwan, 2011). Tugas dan fungsi pokok dosen tidak lepas 

dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat. Dosen dalam perguruan tinggi mempunyai peran strategis salah satunya 

berkaitan dengan mahasiswa. 

Hal yang harus diperhatikan agar perguruan tinggi dapat bersaing, salah satunya 

adalah kepuasan belajar mahasiswa terhadap universitasnya. Kulitas dosen merupakan 

ujung tombak dari kepuasan mahasiswa. Mahasiswa dalam menjalani aktivitas belajar di 

sebuah perguruan tinggi mempunyai harapan tertentu terhadap proses pembelajaran yang 

diberikan dosen kepadanya. Bila mahasiswa merasa proses pembelajaran yang diberikan 

dosen sesuai dengan harapan, maka mahasiswa akan merasa puas terhadap terhadap proses 

pembelajaran yang berlangsung.  

Kepuasan sendiri mengandung makna yaitu tingkat kepuasan yang membandingkan 

kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Kepuasan mahasiswa adalah sikap 

positif mahasiswa terhadap pelayanan lembaga pendidikan tinggi karena adanya 
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kesesuaian antara harapan dari pelayanan dibandingkan dengan kenyataan yang 

diterimanya (Sopiatin, 2012). 

Kinerja atau sering disebut performance adalah wewenang dan tanggung jawab 

seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai hasil kerja melalui usaha yang 

dilakukan sesuai tujuan secara legal dan tidak melanggar hukum (Usman, 2009). Dosen 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan 

dosen pasal 1 ayat 2 bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Kinerja dosen berpengaruh akan kemajuan dalam aspek-aspek perguruan tinggi yang 

nantinya menjadi salah satu penilaian pengakreditasian. Semakin baik kinerja dosen berarti 

terdapat hal-hal yang melatarbelakangi. Kinerja dosen meliputi beberapa hal yaitu materi 

perkuliahan, metode perkuliahan, disiplin waktu, strategi perkuliahan dan sikap dosen.  

Materi perkuliahan adalah sesuatu yang dimiliki oleh dosen untuk melakukan tugas 

atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Materi perkuliahan menurut Dedeh (2017) 

meliputi penguasaan materi, keterkatan dengan realita kehidupan, kemampuan menyiapkan 

materi dan alat bahan praktikum dan melaksanakan pembelajaran sesuai SAP. Selain itu 

materi perkuliahan juga meliputi kemampuan dosen untuk memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan tepat dan akurat kepada mahasiswanya.  

Metode perkuliahan adalah salah satu kekuatan yang sangat besar dalam 

pembelajaran. Metode perkuliahan atau keterampilan mengajar sangat berpengaruh pada 

proses belajar mengajar. Menurut Chatib (2011) menyatakan bahwa ada tiga kekuatan 

besar dalam pembelajaran dosen yaitu paradigma, cara, dan komitmen. Dosen dalam 

pengajaran seharusnya memilih paradigma yang benar tentang apa itu belajar, 

membelajarkan dan mahasiswa. Paradigma adalah bagaimana cara pandang dosen dalam 

pembelajaran dan memposisikan mahasiswa dalam proses pembelajaran (Wibowo dan 

Sigit, 2013). Metode perkuliahan menurut Dedeh (2017) meliputi penyampaian tujuan 

pada awal perkuliahan, kesempatan bertanya pada mahasiswa, dan keterampilan dalam 

berbagai metode. Penggunaan metode yang tepat oleh dosen dalam menyajikan bahan 

perkuliahan memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran yang baik yaitu diperolehnya 

motivasi dan hasil belajar yang baik 
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Disiplin waktu terdiri dari ketepatan dan kehadiran dosen saat melaksanakan 

tanggung jawabnya yang mengakibatkan proses perkuliahan tidak efektif, penguasaan 

materi kurang, sehingga tidak mencapai standar belajar yang minimum.   Ketepatan waktu 

adalah sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Kehadiran penting karena 

menyangkut bahan studi yang harus diselesaikan dalam satu semester dan penguasaan 

yang baik. Kekurangan kehadiran dalam perkuliahan menyebabkan dosen akan 

menggunakan jalan pintas yaitu pemadatan perkuliahan.  

Strategi perkuliahan adalah kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh 

seorang dosen. Strategi perkuliahan meliputi tentang bagaimana dosen membangkitkan 

minat belajar, menciptakan suasana yang kondusif, memfasilitasi belajar dan komunikasi 

yang interaktif.  

Sikap dosen yaitu keterampilan mengelola kelas dalam hal ini gaya mengajar adalah 

seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang diinginkan, 

mengulang atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan (Syafa, dkk, 2016). Sikap 

dosen meliputi bersikap baik dan profesional, semangat dalam mengajar daan tidak 

membedakan status mahasiswa. Peningkatan kualitas pembelajaran mengarah kepada gaya 

mengajar dan metode yang digunakan oleh dosen dimana sangat membantu proses 

pembelajaran. 

Penggunaan metode pembelajaran dalam proses pembelajaran sangatlah diperlukan 

oleh seorang dosen. Media pengajaran dapat membantu dosen dalam menyampaikan 

materi perkuliahan. Kreativitas dosen dalam pengadaan media pembelajaran 

memungkinkan terjadinya interaksi yang baik antara dosen dengan mahasiswa dan 

mahasiswa dengan materi. Adanya media pembelajaran memungkinkan terjadinya 

interaksi langsung antara mahasiswa dengan lingkungannya sehingga mempermudah 

mahasiswa dalam mengikuti dan memahami materi dengan baik. 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan desain cross sectional. 

Penelitian ini dilakukan di Prodi Keperawatan UMS sebagai pos pengambilan data pada 

Bulan Oktober - November 2019. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal 

tanpa membuat pengaruh maupun hubungan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan konsekutif sampling yang dibatasi selama 2 bulan. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 100 mahasiswa prodi keperawatan UMS dengan cara 
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diberikan kuesioner melalui google form. Analisa data yang digunakan adalah analisa data 

univariat dengan cara peneliti mendeskripsikan dari setiap sub variabel kemudian 

ditampilkan dalam bentuk mean, median, SD, min-max, dan 95% CI. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

       Karakteristik responden menggambarkan tentang tingkat semester dan jenis 

kelamin. 

3.1.1 Semester 

                   Distribusi frekuensi tingkat semester responden pada penelitian    ini 

dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:  

Tabel 1. Karakteristik semester responden 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 1 distribusi semester responden hampir merata untuk 

masing-masing semester. Responden paling banyak semester satu yaitu 29 

mahasiswa (29,0%) sedangkan semester tiga, lima, dan tujuh masing-

masing 25 mahasiswa (25,0%), 23 mahasiswa (23,0%), dan 23 mahasiswa 

(23,0%).   

Mahasiswa, khususnya pada mahasiswa baru atau freshman, tergolong 

dalam usia remaja akhir. Menurut Bakrie dalam Linasari (2017) individu 

pada tahap ini berada pada tahap kritis karena akan memasuki masa dewasa. 

Mahasiswa baru cenderung memiliki minat yang lebih tinggi, rasa 

partisipasi dan antusias yang baik.   

3.1.2 Jenis kelamin  

     Distribusi frekuensi jenis kelamin responden pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 2 berikut ini:  

Tabel 2. Karakteristik jenis kelamin responden 

No. Semester Jumlah Persentase (%) 

1. Semester 1 29 29,0 

2. Semester 3 25 25,0 

3. Semester 5 23 23,0 

4. Semester 7 23 23,0 

Total  100 100,0 

No. Jenis Kelamin Jumlah Presentasi 

1. Perempuan 81 81,0 

2. Laki-laki 19 19,0 
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B

     Berdasarkan tabel 2 responden berjenis kelamin paling banyak yaitu 

perempuan 81 mahasiswa (81,0%) sedangkan untuk jenis kelamin laki-laki 

19 mahasiswa (19,0%). Penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil 

bahwa mahasiswa Program Studi Keperawatan FIK UMS mayoritas 

berjenis kelamin perempuan. Hasil penelitian dengan proporsi mahasiswa 

keperawatan didominasi oleh perempuan serupa dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pambudi dan Diyan (2012) dengan sampel semester VI di 

PSIK FK UNDIP. Pambudi dan Diyan mengungkapkan bahwa proporsi 

mahasiswa perempuan dalam pendidikan keperawatan jauh lebih besar 

daripada laki-laki. Oleh karena itu, jenis kelamin yang mayoritas perempuan 

dapat mewakili proporsi mahasiswa keperawatan FIK UMS.  

Perempuan yang identik dengan sosok yang ramah, sabar, telaten, lemah, 

lembut, berbelas kasih, dan gemar bersosialisasi menjadi salah satu 

penyebab profesi keperawatan didominasi perempuan. Menurut Pambudi 

dan Diyan (2012) bahwa seorang perawat dituntut memiliki sikap caring 

dimana diungkapkan pula didalam teori bahwa sifat-sifat yang termasuk 

dalam caring meliputi sikap sabar, jujur, dan rendah hati. Sifat inilah yang 

dimiliki oleh kaum perempuan sehingga banyak orang yang beranggapan 

bahwa profesi keperawatan identik dan dianggap sesuai untuk kaum 

perempuan. 

3.2 Gambaran Kepuasan Mahasiswa tentang Kinerja Dosen 

              3.2.1 Kepuasan mahasiswa tentang kinerja dosen  

     Kepuasan mahasiswa tentang kinerja dosen ditampilkan dalam tabel 

berikut ini:  

   Tabel 3. Kepuasan Mahasiswa tentang Kinerja Dosen 

No. Sub Variabel Mean 

Median 

SD 

 

Min-

Mak 

SE 95% 

CI 

1. Materi perkuliahan 54,30 

53,00 

7,416 35-65 0,742 52,38-

55,77 

2. Metode perkuliahan 28,87 

29,00 

3,716 19-35 0,372 28,13-

29,61 

3. Disiplin waktu  16,25 

16,00 

2,320 10-20 0,232 15,79-

16,71 

No. Jenis Kelamin  Jumlah Presentasi  

Total 100 100,0 
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No. Sub Variabel Mean 

Median 

SD 

 

Min-

Mak 

SE 95% 

CI 

4. Strategi perkuliahan 38,34 

38,00 

4,593 26-45 0,459 37,43-

39,25 

5. Sikap dosen 33,74 

33,50 

4,089 24-40 0,409 32,93-

34,55 

Total Kepuasan 

Mahasiswa 

55,25 

55,30 

7,030 37-66 0,703 53,85- 

56,64 

 

Berdasarkan tabel 3 hasil analisis kepuasan mahasiswa tentang kinerja 

dosen dengan mean tertinggi adalah materi perkuliahan sebesar 54,30 dan 

median 53,00 dengan standar deviasi 7,416. Hasil 95% CI sebesar 52,38-

55,77 artinya dari 100 sampel maka 95% sampel saya mencakup nilai 

populasi mean sesungguhnya. Materi perkuliahan yang baik yang diberikan 

dosen sangat mendukung kepuasan mahasiswa tentang kinerja dosen. Hal 

ini dilihat dari cara dosen menyampaikan materi perkuliahan, bahan ajar 

hingga komunikasi yang baik dalam penyampaian materi. Selanjutnya, 

disiplin waktu dirasa kurang puas karena dinilai kurang baiknya disiplin 

waktu baik kehadiran maupun ketepatan waktu saat sebelum dan sesudah 

perkuliahan.  

Sedangkan mean terendah adalah disiplin waktu sebesar 16,25 dan 

median 16,00 dengan standar deviasi 2,320. Hasil 95% CI sebesar 15,79-

16,71 artinya dari 100 sampel maka 95% sampel saya mencakup nilai 

populasi mean sesungguhnya. Disiplin waktu terdiri dari ketepatan dan 

kehadiran dosen saat melaksanakan tanggung jawabnya yang 

mengakibatnya proses perkuliahan tidak efektif, penguasaan materi kurang, 

sehingga tidak mencapai standar belajar yang minimum.   Ketepatan waktu 

adalah sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Kehadiran penting 

karena menyangkut bahan studi yang harus diselesaikan dalam satu 

semester dan penguasaan yang baik.  

3.2.2 Materi perkuliahan 

          Kepuasan mahasiswa tentang kinerja dosen ditampilkan dalam   tabel 

berikut ini terdiri dari 14 pertanyaan yang akan ditampilkan tabel berikut 

ini: 
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               Tabel 4. Gambaran Kepuasan Mahasiswa Tentang Kinerja Dosen  

       dengan Materi Perkuliahan 

No Sub-sub materi perkuliahan 
Mean 

Median 
SD 

Min-

Mak 
SE 

A. Penguasan materi  

1. Materi mata kuliah telah 

menambah/ memperluas 

pengetahuan dan wawasan 

 

4,36 

4,00 

 

0,578 

 

3-5 

 

0,058 

 2. Materi mata kuliah selalu 

diperbaharui 

4,16 

4,00 

0,707 2-5 0,071 

 3. Kemampuan dalam 

menjelaskan materi 

perkuliahan 

4,34 

4,00 

0,685 3-5 0,068 

B. Keterkaitan dengan realita 

kehidupan 

1. Memberi contoh konkrit 

menjelaskan suatu hal 

 

 

4,31 

4,00 

 

 

0,647 

 

 

3-5 

 

 

0,065 

C. Kemampuan menyiapkan 

materi dan alat bahan 

praktikum 

1. Menyiapkan materi dengan 

sebaik-baiknya 

 

 

 

4,07 

4,00 

 

 

 

0,742 

 

 

 

2-5 

 

 

 

0,074 

 2. Bahan ajar tersedia dengan 

baik 

4,32 

4,00 

0,737 2-5 0,037 

 3. Buku referensi tersedia 

dengan baik 

4,12 

4,00 

0,820 2-5 0,082 

 4. Buku teks untuk mata kuliah 

tersebut mudah didapat 

4,01 

4,00 

0,759 2-5 0,076 

 5. Ketersediaan alat dan bahan 

di laboratorium untuk untuk 

praktikum 

4,05 

4,00 

0,892 1-5 0,089 

 6. Tidak memberikan 

panduan/checklist 

4,07 

4,00 

0,795 2-5 0,079 

 7. Mempersiapkan alat dan 

bahan untuk praktek 

laboratorium dengan benar 

4,24 

4,00 

0,818  1-5 0,082 

D. Melaksanakan pembelajaran 

sesuai SAP 

1. Kesesuain materi yang 

diberikan terhadap rencana 

di awal perkuliahan 

 

 

4,05 

4,00 

 

 

0,903 

 

 

1-5 

 

 

0,090 

 2. Menyelesaikan seluruh 4,25 0,796 1-5 0,080 
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No Sub-sub materi perkuliahan 
Mean 

Median 
SD 

Min-

Mak 
SE 

materi sesuai isi SAP 4,00 

  

     Berdasarkan tabel 4 hasil analisis didapatkan mean tertinggi pada materi 

perkuliahan yaitu materi mata kuliah telah menambah/memperluas 

pengetahuan dan wawasan sebesar 4,36 dan median 4,00 dengan standar 

deviasi 0,578. Materi mata kuliah akan menambah pengetahuan mahasiswa 

dari tidak tahu menjadi tahu apabila dosen memberikan pemahaman dan 

penjelasan yang dibutuhkan mahasiswa. Penguasaan materi dan penggunaan 

komunikasi interaktif menjadi indikator penting dalam pemberian materi 

pengetahuan yang merupakan kemampuan dosen dalam memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan akurat (Dedeh, 2017). Menurut 

Dedeh (2017) dalam penelitiannya bahwa ketepatan materi dalam proses 

belajar mengajar kepada mahasiswa terlaksana dengan baik. Hal ini 

menandakan semakin baik materi kuliah yang diberikan makan akan 

menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa. Artopo (2017) 

menyatakan bahwa materi perkuliahan mampu menjelaskan kepuasan 

mahasiswa.  

     Sedangkan mean terendah yaitu buku teks untuk mata kuliah tersebut 

mudah didapat sebesar 4,01 dengan median 4,00 dengan standar deviasi 

0,759. Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara 

sistematis baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta suatu 

lingkungan/suasana yang memungkinkan mahasiswa belajar seperti buku 

teks (Sugiarti, 2013). Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dosen 

seringkali menggunakan bahan ajar cetak salah satunya buku ajar atau buku 

teks. Salah satu kebutuhan pokok dosen dan mahasiswa dalam dunia 

pendidikan adalah buku teks. Sulitnya menemukan buku teks yang sering 

digunakan dosen menjadi faktor yang menghambat pemahaman terkait mata 

kuliah.  

3.2.3 Metode perkuliahan 

     Kepuasan mahasiswa tentang kinerja dosen ditampilkan dalam tabel 

berikut ini terdiri dari 8 pertanyaan yang akan ditampilkan tabel berikut ini: 
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Tabel 5. Gambaran Kepuasan Mahasiswa Tentang Kinerja Dosen 

       dengan Metode Perkuliahan 

No. Sub-sub metode perkuliahan 
Mean 

Median 
SD 

Min-

Mak 
SE 

A. Penyampaian tujuan pada awal 

perkuliahan 

1. Berusaha menjelaskan apa 

yang akan dipelajari dalam 

satu semester 

 

 

 

4,20 

4,00 

 

 

0,620 

 

 

3-5 

 

 

0,062 

 2. Penyampaian tujuan 

praktikum laboratorium oleh 

dosen 

3,82 

4,00 

0,730 2-5 0,073 

B. Kesempatan bertanya pada 

mahasiswa  

1. Memberi kesempatan 

mahasiswa untuk bertanya 

 

 

 

4,59 

5,00 

 

 

0,534 

 

 

3-5 

 

 

0,053 

C. Keterampilan dalam berbagai 

metode  

1. Terampil menggunakan 

sarana teknologi modern 

dalam memberi kuliah 

 

 

 

4,35 

4,00 

 

 

0,687 

 

 

2-5 

 

 

0,069 

 2. Mengajarkan materi dengan 

metode yang efektif 

4,02 

4,00 

0,899 1-5 0,090 

 3. Tidak bercerita diluar 

materi kuliah 

3,89 

4,00 

0,931 1-5 0,093 

 4. Menggunakan teknik 

demonstrasi dengan benar 

3,85 

4,00 

0,925 1-5 0,093 

 

     Berdasarkan tabel 5 hasil analisis metode perkuliahan mean tertinggi 

adalah memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya sebesar 4,59 dan 

median 4,00 dengan standar deviasi 0,534. Bertanya merupakan bagian 

tingkah laku manusia yang sangat mendasar. Menurut Nuramdhani (2019) 

bertanya merupakan sebuah proses berpikir yang terkait dengan berpikir 

kritis, berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Keterampilan bertanya 

berkaitan erat dengan rasa keingintahuan seseorang dalam mengidentifikasi 
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keadaan atau fenomena ataupun sebuah pernyataan. Menggali pemahaman 

yang mereka dapatkan dengan cara bertanya. 

     Sedangkan mean terendah dari metode perkuliahan yaitu penyampaian 

tujuan praktikum laboratorium oleh dosen sebesar 3,82 dengan median 4,00 

dengan standar deviasi 0,730. Dosen sebelum melakukan kegiatan 

perkuliahan perlu melakukan persiapan. Menurut Sucipto (2014) bahwa ada 

dua persiapan sebelum kegiatan kepada mahasiswa yaitu persiapan fisik dan 

persiapan mental. Persiapan fisik seperti menyediakan semua sarana yang 

diperlukan berupa bahan ajar, dan lembar kerja mahasiswa. Sedangkan 

persiapan mental seperti kegiatan menyampaikan salam, menyampaikan 

tujuan pembelajaran, memotivasi mahasiswa tentang pentingnya materi 

barisan konvergen, dan mengingatkan materi prasyarat. 

3.2.4 Disiplin waktu  

     Kepuasan mahasiswa tentang kinerja dosen ditampilkan dalam tabel 

berikut ini terdiri dari 4 pernyataan yang akan ditampilkan tabel berikut ini: 

              Tabel 6. Gambaran Kepuasan Mahasiswa Tentang Kinerja Dosen 

         dengan Disiplin Waktu 

No. Sub-sub variabel 
Mean 

Median 

SD 

 

Min-

Mak 
SE 

A. Kehadiran dosen  

1. Selalu hadir memberi kuliah 

setiap pertemuan 

 

4,10 

4,00 

 

0,823 

 

2-5 

 

0,082 

 2. Tidak pernah meniadakan 

kuliah tanpa alasan 

4,21 

4.00 

0,832 1-5 0,083 

B. Ketepatan waktu 

1. Hadir di kelas tepat waktu 

3,40 

4,00 

1,146 1-5 0,115 

 2. Meninggalkan kelas tepat 

waktu 

4,54 

4,00 

0,626 2-5 0,063 

 

     Berdasarkan tabel 6 hasil analisis disiplin waktu mean tertinggi adalah 

meninggalkan kelas tepat waktu sebesar 4,34 dan median 4,54 dan standar 

deviasi 0,626. Ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan merupakan 

tanggung jawab seorang dosen, dimana disiplin waktu menentukan kualitas 

kerja (Kasim, 2013). Meninggalkan kelas tepat waktu artinya dosen telah 

menggunakan kewajiban dan hak yang sesuai dengan kontrak waktu yang 
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dibuat sebelumnya. Sesuai dengan waktu penyelengaraan perkuliahan untuk 

mengukur tingkat kehadiran tepat waktu termasuk meninggalkan kelas yang 

merupakan salah satu penilaian kehadiran dosen (Agung dan Irna, 2014). 

Seorang dosen terkait kedisplinan memegang peran penting dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Dosen yang mentaati 

aturan akan mempunyai kedisplinan waktu yang sesuai dan berlaku di 

lingkungan kerjanya (Broto, 2014).  

     Sedangkan mean terendah hadir di kelas tepat waktu mean 3,40 dan 

median 4,00 dengan standar deviasi 1,146. Kehadiran penting karena 

menyangkut bahan studi yang harus diselesaikan dalam satu semester dan 

penguasaan yang baik. Hadir di kelas tepat pada waktunya sebagai bentuk 

disiplin waktu dari kinerja dosen yang harus dipenuhi. Agar proses 

perkuliahan efektif, penguasaan materi yang baik sehingga mencapai 

standar belajar yang maksimal.  

3.2.5 Strategi perkuliahan 

     Kepuasan mahasiswa tentang kinerja dosen ditampilkan dalam tabel 

berikut ini terdiri dari 9 pernyataan yang akan ditampilkan tabel berikut ini: 

             Tabel 7. Gambaran Kepuasan Mahasiswa Tentang Kinerja Dosen  

         dengan Strategi Perkuliahan 

No. Sub-sub variabel 
Mean 

Median 
SD 

Min-

Mak 
SE 

A. Membangkitkan minat 

belajar 

1. Kemampuan 

memberikan motivasi/ 

membangkitkan minat 

belajar 

 

 

   4,55 

5,00 

 

 

0,575 

 

 

3-5 

 

 

0,058 

B. Menciptakan suasana yang 

kondusif 

1. Bersungguh-sungguh 

dalam mengajar agar 

dimengerti 

 

 

4,22 

4,00 

 

0,690 

 

3-5 

 

0,069 

 2. Puas setelah mengikuti 

perkuliahan mata kuliah 

tersebut 

4,30 

4,00 

0,644 2-5 0,064 
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No. Sub-sub variabel 
Mean 

Median 
SD 

Min-

Mak 
SE 

 3. Dinilai cukup baik dalam 

melakukan proses belajar 

mengajar 

3,89 

4,00 

0,751 2-5 0,075 

C. Komunikasi yang interaktif 

1. Dosen sangat 

komunikatif 

 

 

4,29 

4,00 

 

0,701 

 

2-5 

 

0,070 

 2. Mengajar tidak terlalu 

cepat/lambat, sehingga 

mudah dimengerti 

mahasiswa 

4,29 

4,00 

0,656 3-5 0.066 

 3. Dosen mampu 

mengkomunikasikan 

materi praktikum 

4,29 

4,00 

0,756 2-5 0,076 

D. Memfasilitasi belajar 

1. Keberadaan asisten 

dosen membantu proses 

belajar mengajar 

mahasiswa dengan baik 

 

 

4,22 

4,00 

 

0,719 

 

2-5 

 

0,072 

 2. Mengajar praktikum di 

laboratorium mempunyai 

latar belakang 

pendidikan yang sesuai 

dengan bidang yang 

diajarkan 

4,29 

4,00 

0,756 2-5 0,076 

 

     Berdasarkan tabel 7 hasil analisis strategi perkuliahan mean tertinggi 

adalah kemampuan memberikan motivasi/membangkitkan minat belajar 

sebesar 4,55 dengan median 4,00 dan standar deviasi 0,575. Marfiani dalam 

Suciana dan Yuli (2014) bahwa motivasi adalah dorongan untuk melakukan 

sesuatu atau memuaskan sesuatu kebutuhan atau tujuan. Motivasi adalah 

upaya atau keinginan yang mengarahkan diri atau perilaku untuk melakukan 

tugas atau pekerjaan dengan baik. Mahasiswa yang mendapatkan dukungan 

sosial akan termotivasi dalam belajarnya sehingga dapat mencapai prestasi 

yang baik. Salah satu dukungan sosial yaitu dukungan yang diperoleh dari 

dosen. Motivasi yang diberikan membuat mahasiswa merasa yakin bahwa 

mereka dicintai, dihargai, dan diperhatikan (Suciana dan Yuli, 2014). 
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Adanya motivasi dapat memberikan semangat mahasiswa dalam kegiatan-

kegiatan belajarnya dan memberi petunjuk atas perbuatan yang 

dilakukannya.  

     Minat mahasiswa dalah faktor utama dalam menentukan tingkat 

keefektifan belajarnya (Suciana & Yuli, 2014). Minat adalah suatu rasa 

lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh. Minat dan belajar mahasiswa memiliki hubungan yang besar 

karena minat seseorang terdorong melakukan sesuatu, dan sebaliknya jika 

tidak adanya minat maka tidak mungkin melakukan sesuatu.  

     Sedangkan mean terendah dinilai cukup baik dalam melakukan proses 

belajar mengajar sebesar 3,89 dan median 4,00 dengan standar deviasi 

0,751. Belajar adalah suatu proses dikaitkannya informasi baru pada 

konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang 

(Wantika, 2017). Proses kegiatan belajar mengajar tidak bisa dipisahkan 

dari tuuan pembelajaran. Menurut Oemar dalam Sugiarti (2013) bahwa 

tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang 

diharapkan tercapai oleh mahasiswa setelah berlangsung pembelajaran. 

Proses belajar mengajar juga dipengaruhi oleh fasilitas belajar. Menurut 

Struyven, dkk (2008) mengatakan kualitas belajar yang tinggi jika fasilitas 

belajar yang dirasakan dapat mendorong pendekatan pembelajaran. 

3.2.6 Sikap dosen  

     Kepuasan mahasiswa tentang kinerja dosen ditampilkan dalam tabel 

berikut ini terdiri dari 8 pernyataan yang akan ditampilkan tabel berikut ini: 

          Tabel 8. Gambaran Kepuasan Mahasiswa Tentang Kinerja Dosen 

        dengan Sikap Dosen 

No. Sub-sub variabel 
Mean 

Median 
SD 

Min-

Mak 
SE 

A. Bersikap baik dan 

professional 

1. Mudah ditemui di luar 

kelas 

 

 

 

4,16 

4,00 

 

 

0,647 

 

 

3-5 

 

 

0,065 

 2. Berwibawa di mata 

mahasiswa 

3,92 

4,00 

0,748 3-5 0,075 
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No. Sub-sub variabel 
Mean 

Median 
SD 

Min-

Mak 
SE 

 3. Memberi pendidikan 

tentang nilai, moral, 

etika 

4,32 

4,00 

0,665 3-5 0,066 

 4. Bersedia membantu 

mahasiswa yang 

mengalami kesulitan 

studi 

4,23 

4,00 

0,723 3-5 0,072 

B. Semangat dalam mengajar 

1. Siap mengajar di kelas 

 

 

4,10 

4,00 

 

0,810 

 

2-5 

 

0,081 

 2. Menghormati dan 

mendorong / 

memotivasi mahasiswa 

4,11 

4,00 

0,815 2-5 0,082 

 3. Semangat dalam 

memberikan kuliah 

4,57 

5,00 

0,624 3-5 0,062 

C. Tidak membedakan status 

mahasiswa 

1. Memberi kesempatan 

bertanya, dosen 

bersifat obyektif tanpa 

memandang suku, 

agama, ras dan 

golongan 

 

 

 

4,33 

4,00 

 

 

0,711 

 

 

2-5 

 

 

0,071 

 

     Berdasarkan tabel 8 hasil analisis sikap dosen mean tertinggi adalah 

semangat dalam memberikan kuliah dan bersedia membantu mahasiswa 

yang mengalami kesulitan studi sebesar 4,57 dengan median 5,00 dan 

standar deviasi 0,624. Menurut Efendi (2013) yaitu salah satu indikator 

kerja yaitu initiative yang artinya semangat untuk melaksanakan tugas-tugas 

baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya. Artinya dosen dituntut 

dalam proses belajar mengajar agar semangat dalam perkuliahan sehingga 

tujuannya bisa tersampaikan kepada mahasiswa.  

     Sedangkan mean terendah berwibawa dimata mahasiswa sebesar 3,92 

dan median 4,00 dengan standar deviasi 0,748. Menurut Haryati (2016) 

bahwa dosen harus memiliki kemampuan kpribadian yang beriman dan 

bertaqwa, berakhalak mulia, arif, bijaksana, demokratis, mantap, stabil, 

dewasa, jujur, berwibawa, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan 
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masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri dan 

mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Salah satu yang 

disebutkan yaitu berwibawa. Wibawa dimata mahasiswa penting karena 

memengaruhi semua bentuk perilaku dosen terhadap mahasiswa serta 

memengaruhi motivasi belajar mahasiswa, termasuk pengembangan diri 

secara profesional. Pentingnya wibawa dosen adalah bentuk salah satu 

indikator personal qualities yang menyangkut kepribadian, kepemimpinan, 

keramahtamahan dan integritas pribadi (Efendi, 2013).  

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

     Sesuai dengan hasil dan tujuan peneltian didapatkan kesimpulan kepuasan 

mahasiswa tentang kinerja dosen dengan mean tertinggi adalah metode 

perkuliahan, sedangkan mean terendah adalah sikap dosen.  

1) Karakteristik semester responden berdasarkan, responden terbanyak yaitu 

semester satu 29 mahasiswa dan responden paling sedikit yaitu semester lima 

dan tujuh yaitu masing-masing 25 mahasiswa. Karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan lebih banyak disbanding 

mahasiswa laki-laki. 

2)  Kepuasan mahasiswa tentang kinerja dosen sebagai berikut 

a) Materi perkuliahan mean tertinggi yaitu materi mata kuliah menambah 

pengetahuan dan wawasan. Mean terendah pada materi perkuliahan yaitu 

buku teks tersebut mudah didapat.  

b) Kepuasan mahasiswa tentang metode perkuliahan mean tertinggi yaitu 

memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya sedangkan mean terendah 

yaitu penyampaian tujuan praktikum laboratorium. 

c) Kepuasan mahasiswa tentang strategi mean tertinggi kemampuan memberi 

motivasi/membangkitkan minat belajar sedangkan mean terendah yaitu 

dinilai cukup baik dalam melakukan proses belajar mengajar.  

d) Kepuasan mahasiswa tentang disiplin waktu mean tertinggi yaitu dosen 

meninggalkan kelas tepat waktu sedangkan mean terendah yaitu dosen tidak 

pernah meniadakan kuliah tanpa alasan.  
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e) Kepuasan mahasiswa tentang sikap dosen mean tertinggi yaitu semangat 

dalam memberikan kuliah dan bersedia membantu mahasiswa yang 

mengalami kesulitan sedangkan mean terendah yaitu dosen berwibawa di 

mata mahasiswa. 

4.2 Saran  

     Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1) Saran bagi program studi 

     Hasil penelitian ini memberikan informasi kepuasan mahasiswa tentang 

kinerja dosen. Melalui data ini Program Studi Keperawatan dapat 

menggunakan sebagai bahan evaluasi pengambilan kebijakan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan.  

2) Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat di jadikan bahan 

pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang 

lebih baik. Penelitian ini masih menggunakan metode kuantitatif, yang mana 

sebaiknya menggunakan pencampuran metode antara kuantitatif dan kualitatif. 

Karena metode kuantitatif menghasilkan penelitian yang konkrit dan terukur 

sedangkan metode kualitatif menghasilkan penelitian yang dinamis dan dapat 

menggambarkan realitas yang lebih kompleks, maka jika kedua metode 

tersebut digabungkan akan saling melengkapi. 
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