
 

KATA PENGANTAR 

 

Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan 

kesempatannya sehingga laporan Survei Kepuasan Proses Pembelajaran Program 

Studi DIV Pertanahan Tahun Akademik 2020/2021 ini dapat disusun dengan baik. 

Survei Kepuasan Proses Pembelajaran ini merupakan agenda rutin yang 

dilaksanakan oleh Prodi DIV Pertanahan pada setiap akhir tahun akademik sebagai 

bahan evaluasi pelaksanaan pendidikan selama tahun berjalan. Hal ini merupakan 

bagian dari ikhtiar untuk selalu mengedepankan budaya mutu dalam proses 

penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di Sekolah Tinggi Pertanahan 

Nasional. 

Survei Kepuasan Proses Pembelajaran Program Studi DIV Pertanahan 

ini juga merupakan salah satu tindakan nyata dari Pengelola Program Studi DIV 

Pertanahan untuk selalu berbenah diri, mengevaluasi dan melakukan perbaikan bagi 

proses pendidikan dan pengajaran. Pelaksanaan Survey Kepuasan Proses 

Pembelajaran Program Studi DIV Pertanahan ini juga menunjukkan bahwa Prodi 

DIV Pertanahan STPN dikelola secara profesional bekerja sama dengan seluruh 

unsur di STPN, baik Bagian Administrasi Akademik, Bagian Administrasi Umum, 

maupun Unit-Unit Penunjang Akademik. 

Harapan ke depannya, hasil survey ini nantinya dapat digunakan oleh 

para pemangku kepentingan, baik secara internal dari Pengelola Program Studi DIV 

Pertanahan, unsur pimpinan maupun pengelola lembaga, sebagai bahan masukan 

dalam melakukan pembenahan ke dalam maupun ke luar, khususnya dalam 

meningkatkan kualitas layanan pendidikan demi kemajuan STPN yang merupakan 

tanggung jawab bersama, baik unsur pimpinan, dosen, maupun tenaga 

kependidikan. Semoga Survei Kepuasan Proses Pembelajaran Program Studi DIV 

Pertanahan Tahun Akademik 2020/2021 ini dapat memberikan kontribusi optimal 

untuk senantiasa menjaga mutu layanan pendidikan di STPN sesuai dengan misi 

dari Prodi Diploma IV Pertanahan STPN yaitu “Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran vokasional di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang secara 

profesional dengan mengacu pada perkembangan dunia pendidikan”. 
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KATA PENGANTAR 
 

 

Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan 

kesempatannya sehingga laporan Survei Kepuasan Proses Pembelajaran Program 

Studi DIV Pertanahan Tahun Akademik 2020/2021 ini dapat disusun dengan baik. 

Survey ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pengelola Program 

Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional merupakan 

bagian dari kegiatan evaluasi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran 

di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 

Survey Kepuasan Dosen ini juga merupakan salah satu tindakan nyata 

dari Pengelola Program Studi Diploma IV untuk selalu berbenah diri, mengevaluasi 

dan melakukan perbaikan bagi proses pendidikan dan pengajaran secara 

professional. Selain itu pelaksanaan survey ini juga menunjukkan bahwa Program 

Studi Diploma IV STPN mengedepankan prinsip demokrasi dan kebebasan 

berpendapat yang juga merupakan bagian dari menumbuhkan iklim suasana 

akademik dan kebebasan akademik. 

Harapan ke depannya, hasil survei ini nantinya dapat digunakan oleh 

para pemangku kepentingan, baik unsur pimpinan maupun pengelola lembaga, 

sebagai bahan masukan dalam melakukan pembenahan ke dalam maupun ke luar, 

khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan Prodi Diploma IV STPN. 

Kemajuan Prodi Diploma IV merupakan tanggung jawab bersama, baik 

unsur pimpinan, dosen, maupun tenaga kependidikan. Semoga Laporan Survei 

Kepuasan Proses Pembelajaran Program Studi DIV Pertanahan Tahun Akademik 

2020/2021 ini dapat memberikan kontribusi optimal untuk senantiasa menjaga 

budaya mutu di STPN sejalan dengan visi dan misi Program Studi Diploma IV 

Pertanahan STPN Periode 2020-2024, yaitu “Menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran vokasional di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang secara 

profesional dengan mengacu pada perkembangan dunia pendidikan”. 
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Ketua Program Studi Diploma IV 
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SURVEI KEPUASAN PROSES PEMBELAJARAN 

PROGRAM STUDI DIV PERTANAHAN 

TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Sejalan dengan visi dan misi Program Studi Diploma IV Pertanahan 

STPN Periode 2020-2024, yaitu “Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran 

vokasional di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang secara profesional dengan 

mengacu pada perkembangan dunia pendidikan”, maka Prodi DIV Pertanahan 

STPN memiliki komitmen yang kuat untuk senantiasa meningkatkan kualitas 

profesionalnya sebagai lembaga pendidikan. Hal ini juga sangat berkaitan dengan 

komitmen STPN dalam terus mewujudkan visi sebagai salah satu lembaga 

pendidikan di bidang pertanahan yang berkualitas dunia. 

 Untuk mewujudkan hal tersebut, Prodi DIV Pertanahan STPN selalu 

berkomitmen untuk memberikan layanan terbaiknya kepada mahasiswa. Survei 

Kepuasan Proses Pembelajaran Program Studi DIV Pertanahan ini merupakan 

bagian dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Prodi DIV Pertanahan STPN. 

Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap 1 (satu) tahun sekali, setiap akhir tahun 

akademik untuk menjajaki pendapat para Taruna/i di lingkungan STPN mengenai 

tingkat kepuasan mereka terhadap layanan pendidikan yang diberikan Prodi DIV 

STPN dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Selain itu sebagai satu upaya 

dalam melakukan evaluasi dalam meningkatkan layanan pendidikan kepada 

Taruna/i. 

Ada beberapa aspek yang dievaluasi dalam menganalisis kepuasan 

Taruna/i terhadap layanan pendidikan, diantaranya adalah: (i) sarana prasarana 

pendidikan; (ii) sistem pembelajaran; (iii) cara penyampaian materi baik teori 

maupun praktik; serta (iv) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Taruna/i di 

Kantor-kantor Pertanahan. Evaluasi ini bertujuan untuk menjajaki pendapat 

Taruna/i dalam beberapa aspek tersebut, dan hasil survey ini akan sangat berguna 

bagi Prodi DIV Pertanahan STPN dalam merumuskan strategi kebijakan 

selanjutnya dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan, pengelolaan organisasi 

yang efektif dan efisien, serta dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang 

kondusif dan profesional. 
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II. METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA 
 

Survei Kepuasan Proses Pembelajaran Program Studi DIV Pertanahan 

Tahun Akademik 2020/2021 merupakan salah satu bagian dari mekanisme evaluasi 

diri Pengelola Program Studi Diploma IV STPN dalam menyelenggarakan 

pendidikan dan pengajaran vokasional di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang 

secara professional. Survey ini dilakukan dengan menyebarkan form 

isian/kuesioner kepada para Taruna/i Diploma IV Pertanahan STPN. Form isian 

tersebut berisi beberapa pertanyaan yang dibagi menjadi 4 (empat) komponen, 

yaitu: (i) sarana prasarana pendidikan; (ii) sistem pembelajaran; (iii) cara 

penyampaian materi baik teori maupun praktik; serta (iv) penyelenggaraan kegiatan 

pemberdayaan Taruna/i di Kantor-kantor Pertanahan. Pengisian form dilakukan 

secara daring, pada periode tanggal 10 – 30 Juni 2021. Jumlah pertanyaan 

keseluruhan adalah 20 (dua puluh) pertanyaan tertutup. 

Pertanyaan tertutup disajikan dalam bentuk skala likert dari skala 1 s/d 

5, untuk mengukur sikap dan pendapat responden. Survey ini diikuti oleh seluruh 

Taruna/i Diploma IV Pertanahan di STPN. Dari total 588 Taruna/i Tingkat I sampai 

dengan Tingkat IV Diploma IV Pertanahan STPN, sebanyak 357 orang telah 

mengikuti survey ini. Hasil survey kemudian diolah secara statistik, dengan 

membandingkan setiap proporsi parameter di tiap-tiap komponen dengan nilai 

maksimalnya (nilai maksimal merupakan adalah jumlah responden x 5, dengan 5 

merupakan nilai maksimal dalam skala Likert). Hasil perhitungan tersebut 

merupakan perbadingan persentase dari tiap parameter dengan nilai maksimalnya, 

yang merupakan skor yang diperoleh dari tiap parameter dalam komponen tersebut. 

Selanjutnya, dalam penyajian data hasil analisis, setiap parameter 

dalam tiap komponen yang sama dibandingkan untuk melihat performa dari 

masing-masing parameter tersebut. Penyajian selanjutnya adalah dengan 

melakukan pembandingan tiap komponen dengan cara melakukan perhitungan rata-

rata parameter yang ada dalam masing-masing komponen, untuk membandingkan 

performa masing-masing komponen tersebut. 
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III. HASIL SURVEY KEPUASAN PEMBELAJARAN PRODI 

DIV PERTANAHAN TA 2020/2021 
 

Hasil Survey Kepuasan Dosen untuk setiap komponen survey disajikan 

dalam uraian berikut. 

 

A. Sarana Prasarana Pendidikan 

 

Sarana Prasarana Pendidikan terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan tertutup. 

Skala likert 1 s/d 5 digunakan untuk mendeskripsikan tingkat kepuasan Taruna/i 

terkait pengelolaan sarana dan prasarana layanan pendidikan di lingkungan 

STPN. Pembagian penggunaan skala likert untuk pengukuran tingkat kepuasan 

menggunakan deskripsi sebagai berikut: 

1 : Sangat tidak puas 

2 : Tidak puas 

3 : Cukup 

4 : Puas 

5 : Sangat puas 

 

Hasil survey disajikan sebagai berikut: 

 

1. Apakah jaringan internet pada proses perkulihan secara online tersedia 

dengan baik. 
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2. Apakah jumlah alat ukur tanah untuk praktik sudah mencukupi. 

 

 

 

3. Apakah jumlah computer untuk praktik sudah mencukupi. 

 

 

B. Sistem Pembelajaran  
 

Sistem Pembelajaran terdiri dari 6 (enam) pertanyaan tertutup. Skala 

likert 1 s/d 5 digunakan untuk mendeskripsikan tingkat kepuasan Taruna/i terkait 

penyelenggaraan sistem pembelajaran dan pendidikan di lingkungan STPN. 

Pembagian penggunaan skala likert untuk pengukuran tingkat kepuasan 

menggunakan deskripsi sebagai berikut: 

1 : Sangat tidak puas 

2 : Tidak puas 

3 : Cukup 

4 : Puas 

5 : Sangat puas 

 

Hasil survey disajikan sebagai berikut: 
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1. Apakah jadwal perkuliahan dan praktik sudah sesuai dengan jadwal yang 

sudah ditetapkan 

 

2. Apakah proses pembelajaran online berjalan dengan baik 

 

3. Apakah ujian secara Daring dapat dilaksanakan secara baik 

 

4. Apakah perkuliahan dengan menggabungkan beberapa kelas menjadi satu 

ruang (aula atau pendopo) berjalan efektif 
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5. Apakah saudara setuju kegiatan praktik yang harus menggunakan perangkat 

komputer/laptop dilaksanakan di kelas 

 

6. Apakah setuju jika kegiatan praktik yang harus menggunakan perangkat 

komputer dilaksanakan di kelas. 

 

 

C. Cara Penyampaian Materi Baik Teori Maupun Praktik 
 

Cara Penyampaian Materi Baik Teori Maupun Praktik terdiri dari 7 

(tujuh) pertanyaan tertutup. Skala likert 1 s/d 5 digunakan untuk 

mendeskripsikan tingkat kepuasan Taruna/i terkait Cara Penyampaian Materi 

Baik Teori Maupun Praktik dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran dan 

pendidikan di lingkungan STPN. Pembagian penggunaan skala likert untuk 

pengukuran tingkat kepuasan menggunakan deskripsi sebagai berikut: 

1 : Sangat tidak puas 

2 : Tidak puas 

3 : Cukup 

4 : Puas 

5 : Sangat puas 

 

Hasil survey disajikan sebagai berikut: 

 

 

 



PROGRAM STUDI DIV PERTANAHAN 9 

 

1. Apakah materi perkuliahan online dapat diterima secara baik 

 

2. Apakah materi Dosen yanag disampaikan sesuai dengan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) 

 

3. Apakah cara penyapaian materi oleh Dosen menarik 

 

4. Apakah dengan perkuliahan online ada kesempatan untuk bertanya atau 

memberi tanggapan 
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5. Apakah keberadaan intruktur/asisten instruktur pada saat praktik secara 

luring ada ditempat 

 

6. Apakah pendampingan oleh instruktur sampai dengan pembuaan laporan 

berjalan dengan baik 

 

7. Apakah jumlah instrktur/asisten instruktur perlu ditambah jumlahnya 

 

 
 

 

D. Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Taruna/i Di Kantor-

Kantor Pertanahan 
 

Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Taruna/i Di Kantor-Kantor 

Pertanahan terdiri dari 4 (empat) pertanyaan tertutup. Skala likert 1 s/d 5 

digunakan untuk mendeskripsikan tingkat kepuasan Taruna/i terkait 

Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Taruna/I Di Kantor-Kantor 

Pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN RI. Pembagian penggunaan 
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skala likert untuk pengukuran tingkat kepuasan menggunakan deskripsi sebagai 

berikut: 

1 : Sangat tidak puas 

2 : Tidak puas 

3 : Cukup 

4 : Puas 

5 : Sangat puas 

 

Hasil survey disajikan sebagai berikut: 

1. Apakah pada saat pemberdayaan pada kantor pertanahan perkuliahan 

terganggu dengan penyelesaian pekerjaan yang dibebankan  

 

2. Apakah Saudara sering melaksanakan tugas di luar kantor 

 

3. Apakah kantor pertanahan memahami bahwa Taruna selain membantu 

pekerjaan, juga ada tugas mengikuti perkuliahan secara Daring 
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4. Apakah saudara nyaman melaksanakan pembelajaran (kuliah) sekaligus 

melakukan pemberdayaan di kantor pertanahan 

 

 
 

 

IV. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 
 

A. Sarana Prasarana Pendidikan 
 

Pada komponen Sarana dan Prasarana Pendidikan, jumlah rerata tingkat 

kepuasan Taruna/i adalah 71.3%. Nilai tertinggi terletak dalam komponen 

kepuasan terhadap jaringan internet pada proses perkuliahan secara online yang 

tersedia dengan baik (75.6 %), sementara kedua komponen lain memiliki nilai 

yang sama (69.1%). Hasil survey serta penghitungan nilai dapat dilihat pada 

tabel dan bagan berikut. 

 

 

 

NILAI NILAI 

MAKSIMAL

PROSENTASE

1 Apakah jaringan internet pada proses 

perkulihan secara online tersedia 

dengan baik

1350 1785 75.6%

2 Apakah jumlah alat ukur tanah untuk 

praktik sudah mencukupi

1233 1785 69.1%

3 Apakah jumlah computer untuk 

praktik sudah mencukupi

1233 1785 69.1%

71.3%

KOMPONEN

RATA-RATA
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B. Sistem Pembelajaran  
 

Pada komponen Sistem Pembelajaran, jumlah rerata tingkat kepuasan 

Taruna/i adalah 75.8%. Nilai tertinggi terletak dalam komponen kepuasan 

terhadap pelaksanaan ujian secara daring yang dapat dilaksanakan secara baik 

(82,5%), sementara komponen yang paling rendah adalah kepuasan terhadap 

keefektifan pelaksanaan perkuliahan dengan menggabungkan beberapa kelas 

menjadi satu ruang (aula atau pendopo) sebesar 61.5%. Hasil survei serta 

penghitungan nilai dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut. 

 

 

 

75.6%

69.1%

69.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Apakah jaringan internet pada proses
perkulihan secara online tersedia dengan

baik

Apakah jumlah alat ukur tanah untuk
praktik sudah mencukupi

Apakah jumlah computer untuk praktik
sudah mencukupi

Sarana Prasarana Pendidikan

NILAI NILAI 

MAKSIMAL

PROSENTASE

1 Apakah jadwal perkuliahan dan praktik 

sudah sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditetapkan

1436 1785 80.4%

2 Apakah proses pembelajaran online 

berjalan dengan baik

1307 1785 73.2%

3 Apakah ujian secara Daring dapat 

dilaksanakan secara baik

1473 1785 82.5%

4 Apakah perkuliahan dengan 

menggabungkan beberapa kelas menjadi 

satu ruang (aula atau pendopo) berjalan 

efektif

1097 1785 61.5%

5 Apakah saudara setuju kegiatan praktik 

yang harus menggunakan perangkat 

komputer/laptop dilaksanakan di kelas

1425 1785 79.8%

6 Apakah setuju jika kegiatan praktik yang 

harus menggunakan perangkat komputer 

dilaksanakan di kelas

1379 1785 77.3%

75.8%RATA-RATA

KOMPONEN
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C. Cara Penyampaian Materi Baik Teori Maupun Praktik 
 

Pada komponen Cara Penyampaian Materi Baik Teori Maupun Praktik, 

jumlah rerata tingkat kepuasan Taruna/i adalah 78.4%. Nilai tertinggi terletak 

dalam komponen kepuasan terhadap adanya kesempatan bertanya dan memberi 

tanggapan dalam pelaksanaan kuliah online (84,6%), sementara komponen yang 

paling rendah adalah kepuasan terhadap penerimaan materi kuliah online sebesar 

69.8%. Hasil survei serta penghitungan nilai dapat dilihat pada tabel dan bagan 

berikut. 

 

 

NILAI NILAI 

MAKSIMAL

PROSENTASE

1 Apakah materi perkuliahan online dapat 

diterima secara baik

1246 1785 69.8%

2 Apakah materi Dosen yanag disampaikan 

sesuai dengan Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS)

1503 1785 84.2%

3 Apakah cara penyapaian materi oleh 

Dosen menarik

1404 1785 78.7%

4 Apakah dengan perkuliahan online ada 

kesempatan untuk bertanya atau memberi 

tanggapan

1511 1785 84.6%

5 Apakah keberadaan intruktur/asisten 

instruktur pada saat praktik secara luring 

ada ditempat

1380 1785 77.3%

6 Apakah pendampingan oleh instruktur 

sampai dengan pembuaan laporan 

berjalan dengan baik

1348 1785 75.5%

7 Apakah jumlah instrktur/asisten instruktur 

perlu ditambah jumlahnya

1401 1785 78.5%

78.4%

KOMPONEN

RATA-RATA
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D. Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Taruna/i di Kantor-

Kantor Pertanahan 
 

Pada komponen Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Taruna/i di 

Kantor-Kantor Pertanahan, jumlah rerata tingkat kepuasan dosen adalah 72.2%. 

Nilai tertinggi terletak dalam komponen kepuasan terhadap bagaimana kantor 

pertanahan memahami bahwa Taruna selain membantu pekerjaan, juga ada tugas 

mengikuti perkuliahan secara Daring (81,9%), sementara komponen yang paling 

rendah adalah kepuasan terhadap frekuensi melakukan tugas di luar kantor 

(67.1,7%). Hasil survey serta penghitungan nilai dapat dilihat pada tabel dan 

bagan berikut. 

 

 

69.8%

84.2%

78.7%

84.6%

77.3%

75.5%

78.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Apakah materi perkuliahan online dapat…

Apakah materi Dosen yanag disampaikan…

Apakah cara penyapaian materi oleh…

Apakah dengan perkuliahan online ada…

Apakah keberadaan intruktur/asisten…

Apakah pendampingan oleh instruktur…

Apakah jumlah instrktur/asisten…

Cara Penyampaian Materi Baik Teori 
Maupun Praktik

NILAI NILAI 

MAKSIMAL

PROSENTASE

1 Apakah pada saat pemberdayaan pada 

kantor pertanahan perkuliahan terganggu 

dengan penyelesaian pekerjaan yang 

dibebankan 

1235 1785 69.2%

2 Apakah Saudara sering melaksanakan 

tugas di luar kantor

1198 1785 67.1%

3 Apakah kantor pertanahan memahami 

bahwa Taruna selain membantu pekerjaan, 

juga ada tugas mengikuti perkuliahan 

secara Daring

1462 1785 81.9%

4 Apakah saudara nyaman melaksanakan 

pembelajaran (kuliah) sekalugus 

melakukan pemberdayaan di kantor 

pertanahan

1261 1785 70.6%

72.2%

KOMPONEN

RATA-RATA
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Hasil pelaksanaan Kepuasan Proses Pembelajaran Program Studi DIV 

Pertanahan Tahun Akademik 2020/2021 menyimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Secara keseluruhan, nilai kepuasan Taruna/i terhadap layanan Proses 

Pembelajaran Program Studi DIV Pertanahan Tahun Akademik 2020/2021 

adalah 74.4%. Skala ini menunjukan nilai bahwa Pengelolaan Program Studi 

Diploma IV Pertanahan STPN memiliki nilai CUKUP menurut hasil evaluasi 

dari Taruna/i. Untuk itu Program Studi Diploma IV STPN masih perlu 

melakukan evaluasi terhadap layanan pendidikan yang diberikan.  

2. Komponen evaluasi yang masih perlu mendapat perhatian adalah Sarana dan 

Prasarana pendidikan. Walaupun rerata komponen ini diatas 70% tetapi perlu 

menitikberatkan pada pemenuhan peralatan praktek yaitu kebutuhan alat ukur 

dan komputer. Hal ini terutama karena Program Studi Diploma IV Pertanahan 

adalah pendidikan vokasi dimana 70% dari kegiatan pembelajaran berbentuk 

praktek. 

3. Parameter terendah terletak pada Komponen Cara Penyampaian Materi Baik 

Teori Maupun Praktik, dimana merupakan satu-satunya nilai kepuasan 

dibawah 65%. Parameter ini adalah mengenai kepuasan metode  perkuliahan 

dengan menggabungkan beberapa kelas menjadi satu ruang (aula atau 

pendopo) berjalan efektif. Dalam hal ini Taruna/i merasa metode ini kurang 

mampu membantu mereka dalam proses pembelajaran. 
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81.9%

70.6%
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4. Beberapa komponen yang menonjol (memiliki tingkat kepuasan tinggi), 

dengan nilai diatas 80%, diantaranya adalah: (1) Pelaksanaan ujian secara 

Daring dapat dilaksanakan secara baik; (2) Penyampaian materi Dosen yanag 

disampaikan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS); (3) 

Dalam pelaksanaan perkuliahan online ada kesempatan untuk bertanya atau 

memberi tanggapan; (4) Kantor Pertanahan memahami bahwa Taruna selain 

membantu pekerjaan, juga ada tugas mengikuti perkuliahan secara Daring. 

 


