
DRAFT HASIL ANGKET KEPUASAAN LAYANAN AKADEMIK 

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI’AH 

SEMESTER GENAP 2021/2022 

 
Distribusi Angket : 21 September – 24 September 2022 

Responden yang masuk 74 Mahasiswa dari 154 Mahasiswa Aktif 

Data ini masih berupa raw data atau data primer yang  belum 

dilakukan analisis 

 

 
 

Sebaran Tingkat Semester 



 
Sebaran kampus pusat dan cabang 

 
 

JAWABAN ANGKET 
(Pertanyaan ke 1) Kemampuan dosen dalam menyampaikan perkuliahan. (1. sangat 

tidak puas(2. tidak puas (3. cukup puas, (4. puas(5. sangat puas 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
(Pertanyaan ke 2) Kedisiplinan dosen dalam pemanfaatan hari /waktu efektif 

perkuliahan (1. sangat tidak puas(2. tidak puas (3. cukup puas, (4.

 puas(5. sangat puas 

 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

Tuliskan kritik, saran Anda untuk peningkatan 

kapasitas dan kualitas Program Studi 

 

 Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas 

program studi saran saya adanya 



pembelajaran diluar kampus agar mahasiswa 

tidak jenuh seakan matkul yg dipadu 

 Acara kuliah/kunjungan instansi/industri 

secara berkala 

 untuk sarana penunjang praktik jurusan 

ekonomi syariah seperti lab semoga bisa 

segera terealisasikan 

 Yang Sabar, Tidak Berlebihan 

 

 Melakukan kegiatan perkuliahan berbasis 

kunjungan di luar program yg sudah ada 

 Tingkatkan mutu pendidikan Lebih baik 

 Bagi kami yang masuk kuliah weekend tujuan 

awalnya agar jam kerja & perkuliahan kami 

tidak terganggu, jadi kami sarankan khusus 

kelas weekend/karyawan jika ada kegiatan 

perkuliahan di usahakan pada waktu weekend 

agar aktivitas kerja juga tidak terganggu. 

 Lebih meng-update materi untuk 

diimplementasikan pada masa sekarang 

 Yang Sabar Ya Pak Buk 

 senang dengan adanya peningkatan mutu 

pendidikan tapi disamping itu mungkin ada 

bnyak orang yg tdk bisa mengikuti pendidikan 

seperti org lain. 

 Semoga program studi ekonomi syariah 

tambah maju,tambah banyak lagi 

mahasiswanya,lebih baik kedepannya. 



 Harus lebih berani,kreatif jg inovatif 

 Kepada Yth Bapak/Ibu Dosen dalam 

penyampaian/menjelaskan materi terkadang d 

kelas terlalu panas,sehingga kurang 

nyaman/konsentrasi. 

 Gedung kampus pusat ditambah dan 

diperbaiki 

 Untuk di wilayah kampus II Sukorejo, semoga 

sarana, prasana serta akses untuk kegiatan 

belajar mengajarnya segera mendapatkan 

peningkatan baik mutu dan kualitasnya 

semoga bisa lebih baik lagi. 

 Lebih ditingkatkan lagi dan sukses selalu 

 Lebih baik lagi tetap semangat 

 Para Dosen semoga selalu bersabar dalam 

membina para mahasiswa 

 Perlu ditingkatkan 

 Terus berusaha dan berjuang tanpa lelah 

untuk kemajuan pendidik di STIK Kendal agar 

lebih maju dan mengembangkan diri. 

 Sarpras pembelajaran perlu di sempurnakan 

 Fasilitas untuk menunjang perkembangan 

mahasiswa bisa ditambah , seperti melengkapi 

buku yg ada diperpus dan unit kegiatan 

mahasiswa lainnya. 

 Tingkatkan pelayanan pendidikan agar 

tercapai Kampus dan mahasiswa yg unggul 



 Saran dan kritik saya nengenai peningkatan 

mutu proses pendidikan di dalam program 

studi, yaitu senang dengan adanya 

peningkatan mutu pendidikan tapi disamping 

itu mungkin ada bnyak orang yg tdk bisa 

mengikuti pendidikan seperti org lain. 

 Untuk semakin di tingkatkan 

 Sesekali perlu mendatangkan ahli/ orang yang 

sudah terjun di bidang tersebut dan sukses 

untuk mengisi mata kuliah. 

 Tetap Semangat menhadapi tantangan yang 

ada. 

 praktikum harus lebih banyak lagi,fokus dalam 

skilll jurusab 

 Tingkatkan lagi sarana dan prasarana dan 

kualitas perkuliahan  

 Kalo UAS sebaiknya semua matkul berikan 

kisi kisi yang sesuai apa yang ada di soal 

 Tingkatkan mutu dan kualitas 

 Berharap ada sedikit peningkatan bagi prodi 

 Kurangnya prasana dalam belajar dosen 

masih banyak yang kosong. 

 Lebih ditingkatkan prasarana agar mahasiswa 

belajar dengan nyaman 

 Proudly, secara umum sudah ada 

perkembangan walaupun belum signifikan 

masih banyak yg harus di tambahkan dan di 

benarkan agar kualitas prodi ekonomi syariah 



semakin berkembang ke arah yang lebih maju 

dan tentunya lebih baik sesuai harapan, tertata 

, dan lebih sinkron tidak berbeda arah, dan 

tetap satu tujuan. 

 Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi 

 Sudah cukup puas 

 Fasilitas kurang memadai sarana persarana 

praktek 

 Semoga kedepannya program studi ekonomi 

syari'ah lebih baik lagi 

 Dosenya sering kosong, sebaiknya dosen 

lebih profesional dan disiplin lagi, agar 

mahasiswa juga termotivasi untuk lebih disiplin 

 Tidak ada saran, karna menurut saya prodi Es 

adl prodi yg terbaik 

 Tingkatkan kedisiplinan 

 Terimakasih banyak atas layanan dan 

dedikasinya kepada kami mahasiswa dan 

mahasiswi bapak /ibu dosen 🙏 

 Prodi Es sangat baik 

 Baik 

 Dalam program studi ekonomi syariah 

mahasiswa masih terbilang sedikit mungkin 

kedepannya dalam program promosi lebih 

untuk bisa menarik perhatian calon Maba. 

 Meningkatkan ketanggapan pelayanan 

pengelola kepada mahasiswa agar 

meningkatkan kepercayaan mahasiswa 



kepada pengelola dan kenyamanan kegiatan 

studi, kedisplinan dosen dalam ketepatan 

waktu dalam pengisian mata kuliah masih 

kurang. 

 Fasilitas dan infrastruktur tolong di perbarui lbh 

Bagus lagi 

 

Tuliskan apa yang akan Anda 

kontribusikan untuk peningkatan 

kapasitas dan kualitas Program Studi 

 
 Selalu giat belajar dan mengerjakan tugas sesuai yg 

diberikan dosen 

 Mengikuti perkuliahan dan kegiatan kampus dengan 

baik 

 ikut andil dalam pengembangan penunjang praktik 

 Memberikan kemampuan Yang Ada Maksimal 

 Saya akan membantu perkembangan prodi melalu 

kemampuan akademik maupun non akademik 

 Membantu kelancaran pelayanan Administrasi 

 Ikut mensukseskan program - program prodi 

 Memberikan Apa Bisa Dalam Peningkatan Kualitas Prodi 

 Selalu aktif dan kreatif dalam meningkatkan kapasitas 

dan kualitas program studi yang akan dipelajari 

 Membantu mensukseskan segala progam yg diadakan 

demu kemajuan prodi 

 Perlunya di sediakan Kipas Angin/AC 

 Tambah dosen yg muda, fresh 



 Saya sebagai mahasiswa akan terus mengasah 

kemampuan saya dan juga belajar dengan lebih giat lagi, 

serta akan terus membuat diri saya semangat dalam 

mempelajari ilmu-ilmu yang diberikan, sehingga bisa 

menjadi bukti bahwa memang kapasitas dan kualitas 

dari prodi sudah baik. Terbukti dari mahasiswanya yang 

sudah aktif dan juga pintar. 

 Ikut berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan kampus 

 Mengajak teman untuk kuliah di stik 

 Semoga STIK kendal terus maju dan berjaya dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar 

 Peningkatan kopentensi dosen 

 Hadir Tepat Waktu dan menjaga Nama Baik Almamatir 

 Menjadi penggerak mahasiswa 

 Mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh 

 Perguruan tinggi yang menyelenggarakan keterampilan 

dan penelitian yang tepat dapat membantu negara-

negara seperti Indonesia untuk menjadi lebih produktif, 

lebih inovatif dan lebih mampu mempertahankan 

tingkat pertumbuhan di suatu lingkungan global yang 

kompetitif. 

 Aktif di kegiatan yg di laksanakan oleh prodi ekonomi 

syariah STIK 

 Ikut aktif dan mendukung dalam meningkatkan kualitas 

prodi 

 Disiplin, aktif dan inovatif 

 Melakukan kegitan - kegiatan nyata dalam peningktan 

pengalaman seputat ekonom 

 Buku 



 Mendukung dengan peningkatan kapasitas dan kualitas 

program studi 

 Dengan selalu mengikuti jam pelajaran dan juga seminar 

 Kontribus untuk saat ini tentunya akan selalu 

mensupport , segala bentuk usaha atau upaya apapun 

yang berkaitan dengan mengembangan kualitas prodi, 

yang tentunya sejalan dengan tujuan, segala sesuatu 

yang baik pasti akan mendapat support dari semua 

mahasiswa mahasiswi prodi ekonomi syariah . 

 Hadir tepat waktu 

 Ikut mendukung dalam peningkatan kapasitas dan 

kualitas program studi ekonomi syari'ah 

 Saya akan mengikuti peekuliahan dengan baik dan benar 

 Tingkat kehadiran akan saya tingkatkan. 

 Lebih meningkatkan semangat dan tekun dalam belajar 

 Tingkat kehadiran akan saya tingkatkan 

 belajar sungguh sungguh 

 Rajin belajar. Mengikuti ajang lomba dalam bidang 

akademik atau non-akademik. Mengikuti peraturan 

kampus yang berlaku. Menjaga nama baik kampus. 

 Jangan lelah untuk selalu berkarya dan berinovasi demi 

kemajuan STIK KENDAL💜💜💜 


