
SURVEI KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP KINERJA DOSEN 
 
 

Yuyus Saputra                 Nilai Akhir 3,67 
 

1. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses pembelajaran/Pendidikan 
Nilai Akhir: 3.81 

 
BAHASA INGGRIS 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.83 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.89 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.85 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.81 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.64 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.80 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.96 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.78 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.85 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.66 

 

 
4. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kegiatan Praktikum 
Nilai Akhir: 3.52 

 
BAHASA INGGRIS 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.56 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.53 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.55 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.52 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.51 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.48 

 
  



Edi Kusmayadi                 Nilai Akhir 3,24 
 

1. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses pembelajaran/Pendidikan 
Nilai Akhir: 3.47 

 
PENDIDIKAN PANCASILA 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.47 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.61 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.51 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.58 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.47 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.38 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.43 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.23 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.54 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.49 

 

 
2. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Wali 
Nilai Akhir: 2.94 

 
Indikator Poin 

  

Dosen pembimbing akademik memiliki kompetensi akademik yang memadai 3.00 

Dosen Pembimbing akademik mudah ditemui mahasiswa 2.94 

dosen pembimbing akadmeik mudah diajak berdiskusi, dan dapat memberikan solusi akademik/non akademik terhadap permasalahan mahasiswa 2.94 

Proses pembimbingan akademik dilakukan secara terjadwal 2.88 

 
4. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kegiatan Praktikum 
Nilai Akhir: 3.31 

 
PENDIDIKAN PANCASILA 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.33 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.31 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.28 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.31 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.31 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.31 

 
  



Akhmad Satori                 Nilai Akhir 3,83 

 
1. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses pembelajaran/Pendidikan 
Nilai Akhir: 3.00 

 
METODE PENELITIAN KUALITATIF 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.00 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.00 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.00 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.00 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.00 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.00 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.00 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.00 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.00 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.00 

 

 
4. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kegiatan Praktikum 
Nilai Akhir: 4.67 

 
METODE PENELITIAN KUALITATIF 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 4.00 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 4.00 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 5.00 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 5.00 

5 Ketersediaan modul praktikum 5.00 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 5.00 

 
  



Mohamad Ali Andrias                Nilai Akhir 3,61 

 
1. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses pembelajaran/Pendidikan 
Nilai Akhir: 3.75 

 
PENGANTAR ILMU POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.89 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.81 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.82 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.95 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.81 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.68 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.66 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.31 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.62 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.55 

 
PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.79 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.70 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.70 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.74 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.74 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.60 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.67 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.47 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.53 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.63 

 
KEKUATAN KEKUATAN POLITIK INDONESIA 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 4.00 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.97 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.99 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 4.02 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 4.04 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.98 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.78 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.64 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.58 



# Indikator Poin 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.82 

 
POLITIK IDENTITAS DAN MULTIKULTURALISME 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.86 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.71 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.86 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.86 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.86 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.71 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.86 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.71 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.86 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.86 

 
POLITIK INTERMEDIARY*) 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.85 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.90 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.85 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.95 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.85 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.80 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.80 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.65 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.65 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.80 

 
MANAJEMEN KONFLIK DAN KONSENSUS POLITIK*) 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.45 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.27 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.18 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.09 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.36 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.30 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.50 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.40 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.10 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.50 

 



 
2. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Wali 
Nilai Akhir: 3.55 

 
Indikator Poin 

  

Dosen pembimbing akademik memiliki kompetensi akademik yang memadai 3.85 

Dosen Pembimbing akademik mudah ditemui mahasiswa 3.42 

dosen pembimbing akadmeik mudah diajak berdiskusi, dan dapat memberikan solusi akademik/non akademik terhadap permasalahan mahasiswa 3.65 

Proses pembimbingan akademik dilakukan secara terjadwal 3.27 

 
4. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kegiatan Praktikum 
Nilai Akhir: 3.52 

 
PENGANTAR ILMU POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.53 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.58 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.59 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.38 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.46 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.44 

 
PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.49 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.49 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.49 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.54 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.49 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.51 

 
KEKUATAN KEKUATAN POLITIK INDONESIA 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.64 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.64 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.64 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.61 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.62 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.65 

 
POLITIK IDENTITAS DAN MULTIKULTURALISME 



# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.50 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.50 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.67 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.50 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.67 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.67 

 
POLITIK INTERMEDIARY*) 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.45 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.50 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.50 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.50 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.55 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.45 

 
MANAJEMEN KONFLIK DAN KONSENSUS POLITIK*) 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.18 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.18 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.09 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.00 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.09 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.18 

 
  



Taufik Nurohman                 NIlai Akhir 3,64 

 
1. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses pembelajaran/Pendidikan 
Nilai Akhir: 3.64 

 
LITERASI TEKNOLOGI INFORMASI 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.54 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.47 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.54 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.53 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.51 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.46 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.42 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.45 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.50 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.50 

 
PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.63 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.64 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.61 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.61 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.55 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.38 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.31 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.46 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.49 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.43 

 
KAJIAN PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILU 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.37 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.42 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.65 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.94 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.69 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.33 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.61 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.27 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.87 



# Indikator Poin 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.89 

 
POLITIK LOKAL DAN OTONOMI DAERAH 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 4.00 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 4.01 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 4.01 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.96 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.99 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.93 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.89 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.88 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.90 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.95 

 
METODE PENELITIAN KUALITATIF 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 5.00 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 5.00 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 5.00 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 5.00 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 5.00 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 4.50 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.00 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 4.00 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 4.00 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 4.00 

 
GERAKAN SOSIAL DAN POLITIK*) 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.71 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.72 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.69 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.69 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.65 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.72 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.68 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.68 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.63 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.72 



 
MANAJEMEN KONFLIK DAN KONSENSUS POLITIK*) 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.58 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.58 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.75 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.58 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.75 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.58 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.75 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.58 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.50 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.50 

 

 
2. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Wali 
Nilai Akhir: 3.70 

 
Indikator Poin 

  

Dosen pembimbing akademik memiliki kompetensi akademik yang memadai 3.79 

Dosen Pembimbing akademik mudah ditemui mahasiswa 3.72 

dosen pembimbing akadmeik mudah diajak berdiskusi, dan dapat memberikan solusi akademik/non akademik terhadap permasalahan mahasiswa 3.67 

Proses pembimbingan akademik dilakukan secara terjadwal 3.61 

 
4. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kegiatan Praktikum 
Nilai Akhir: 3.59 

 
LITERASI TEKNOLOGI INFORMASI 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.37 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.38 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.35 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.34 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.35 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.37 

 
PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.59 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.57 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.53 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.57 



# Indikator Poin 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.53 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.57 

 
KAJIAN PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILU 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.54 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.52 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.55 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.52 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.55 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.54 

 
POLITIK LOKAL DAN OTONOMI DAERAH 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.81 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.76 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.85 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.76 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.82 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.72 

 
METODE PENELITIAN KUALITATIF 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 4.50 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 4.50 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 4.50 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 4.50 

5 Ketersediaan modul praktikum 5.00 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 4.00 

 
GERAKAN SOSIAL DAN POLITIK*) 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.72 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.67 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.67 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.69 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.69 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.72 

 
MANAJEMEN KONFLIK DAN KONSENSUS POLITIK*) 



# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.77 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.69 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.69 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.54 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.62 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.62 

 
  



Hendra Gunawan                 Nilai Akhir 3,77 

 
1. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses pembelajaran/Pendidikan 
Nilai Akhir: 3.72 

 
PENGANTAR STUDI DEMOKRASI 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.62 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.59 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.49 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.70 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.56 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.54 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.46 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.35 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.55 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.54 

 
PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.22 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.21 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.21 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.21 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.19 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.17 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.17 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.06 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.06 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.19 

 
PEMBANGUNAN POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.73 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.89 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 4.03 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 4.10 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.90 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.84 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.96 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.70 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.94 



# Indikator Poin 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.73 

 
ANTROPOLOGI POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.81 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.80 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.81 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.72 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.72 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.75 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.65 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.68 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.80 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.78 

 
PILKADA DAN KONTESTASI POLITIK LOKAL 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 4.00 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 4.05 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 4.04 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 4.01 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 4.11 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.87 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.91 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.83 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.89 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 4.01 

 
POLITIK PEMERINTAHAN DESA 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 4.04 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 4.05 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 4.07 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 4.04 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 4.12 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.88 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.92 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.86 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.88 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.86 

 



 
2. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Wali 
Nilai Akhir: 3.94 

 
Indikator Poin 

  

Dosen pembimbing akademik memiliki kompetensi akademik yang memadai 4.02 

Dosen Pembimbing akademik mudah ditemui mahasiswa 3.98 

dosen pembimbing akadmeik mudah diajak berdiskusi, dan dapat memberikan solusi akademik/non akademik terhadap permasalahan mahasiswa 3.93 

Proses pembimbingan akademik dilakukan secara terjadwal 3.82 

 
4. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kegiatan Praktikum 
Nilai Akhir: 3.64 

 
PENGANTAR STUDI DEMOKRASI 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.73 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.73 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.70 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.73 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.70 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.73 

 
PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.54 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.43 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.46 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.39 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.46 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.39 

 
PEMBANGUNAN POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.48 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.52 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.52 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.47 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.48 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.51 

 
ANTROPOLOGI POLITIK 



# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.60 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.58 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.58 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.54 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.54 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.55 

 
PILKADA DAN KONTESTASI POLITIK LOKAL 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.78 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.78 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.73 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.68 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.75 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.73 

 
POLITIK PEMERINTAHAN DESA 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.64 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.70 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.62 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.68 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.65 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.74 

 
  



Hendra Gunawan                 Nilai Akhir 3,77 

 
1. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses pembelajaran/Pendidikan 
Nilai Akhir: 3.72 

 
PENGANTAR STUDI DEMOKRASI 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.62 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.59 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.49 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.70 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.56 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.54 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.46 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.35 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.55 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.54 

 
PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.22 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.21 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.21 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.21 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.19 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.17 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.17 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.06 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.06 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.19 

 
PEMBANGUNAN POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.73 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.89 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 4.03 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 4.10 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.90 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.84 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.96 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.70 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.94 



# Indikator Poin 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.73 

 
ANTROPOLOGI POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.81 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.80 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.81 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.72 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.72 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.75 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.65 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.68 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.80 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.78 

 
PILKADA DAN KONTESTASI POLITIK LOKAL 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 4.00 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 4.05 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 4.04 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 4.01 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 4.11 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.87 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.91 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.83 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.89 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 4.01 

 
POLITIK PEMERINTAHAN DESA 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 4.04 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 4.05 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 4.07 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 4.04 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 4.12 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.88 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.92 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.86 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.88 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.86 

 



 
2. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Wali 
Nilai Akhir: 3.94 

 
Indikator Poin 

  

Dosen pembimbing akademik memiliki kompetensi akademik yang memadai 4.02 

Dosen Pembimbing akademik mudah ditemui mahasiswa 3.98 

dosen pembimbing akadmeik mudah diajak berdiskusi, dan dapat memberikan solusi akademik/non akademik terhadap permasalahan mahasiswa 3.93 

Proses pembimbingan akademik dilakukan secara terjadwal 3.82 

 
4. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kegiatan Praktikum 
Nilai Akhir: 3.64 

 
PENGANTAR STUDI DEMOKRASI 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.73 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.73 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.70 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.73 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.70 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.73 

 
PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.54 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.43 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.46 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.39 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.46 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.39 

 
PEMBANGUNAN POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.48 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.52 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.52 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.47 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.48 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.51 

 
ANTROPOLOGI POLITIK 



# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.60 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.58 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.58 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.54 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.54 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.55 

 
PILKADA DAN KONTESTASI POLITIK LOKAL 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.78 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.78 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.73 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.68 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.75 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.73 

 
POLITIK PEMERINTAHAN DESA 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.64 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.70 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.62 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.68 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.65 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.74 

 
  



Fitriyani Yuliawati                 Nilai Akhir 3,73 

 
1. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses pembelajaran/Pendidikan 
Nilai Akhir: 3.81 

 
PEMBANGUNAN POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.88 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.86 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.92 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.92 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.82 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.85 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.74 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.65 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.77 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.68 

 
PERBANDINGAN POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.83 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.79 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.80 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.87 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.78 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.79 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.81 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.59 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.81 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.76 

 
BIROKRASI INDONESIA 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.78 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.75 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.72 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.67 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.63 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.66 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.65 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.61 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.64 



# Indikator Poin 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.61 

 
PILKADA DAN KONTESTASI POLITIK LOKAL 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 4.03 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 4.00 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.98 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.97 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.97 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.89 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.85 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.92 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.86 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.97 

 
POLITIK LOKAL DAN OTONOMI DAERAH 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.88 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.83 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.88 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.89 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.87 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.83 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.83 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.79 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.76 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.84 

 
PRILAKU DAN ETIKA POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.91 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.89 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.89 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.98 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 4.00 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.84 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.93 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.82 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.89 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.93 



 
GENDER DAN POLITIK*) 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 4.00 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 4.00 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 4.00 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 4.20 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 4.20 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 4.00 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.80 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 4.00 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.60 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.80 

 

 
2. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Wali 
Nilai Akhir: 3.76 

 
Indikator Poin 

  

Dosen pembimbing akademik memiliki kompetensi akademik yang memadai 3.89 

Dosen Pembimbing akademik mudah ditemui mahasiswa 3.74 

dosen pembimbing akadmeik mudah diajak berdiskusi, dan dapat memberikan solusi akademik/non akademik terhadap permasalahan mahasiswa 3.78 

Proses pembimbingan akademik dilakukan secara terjadwal 3.63 

 
4. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kegiatan Praktikum 
Nilai Akhir: 3.64 

 
PEMBANGUNAN POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.62 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.62 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.59 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.59 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.56 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.59 

 
PERBANDINGAN POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.47 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.49 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.52 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.49 



# Indikator Poin 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.48 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.51 

 
BIROKRASI INDONESIA 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.49 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.46 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.49 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.43 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.45 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.50 

 
PILKADA DAN KONTESTASI POLITIK LOKAL 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.75 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.75 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.77 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.71 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.73 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.74 

 
POLITIK LOKAL DAN OTONOMI DAERAH 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.79 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.84 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.86 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.83 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.86 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.83 

 
PRILAKU DAN ETIKA POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.76 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.82 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.79 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.66 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.79 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.84 

 
KULIAH KERJA NYATA (KKN) 



# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.65 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.68 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.63 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.69 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.62 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.62 

 
GENDER DAN POLITIK*) 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.71 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.71 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.57 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.57 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.57 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.57 

 
  



Subhan Agung                 Nilai Akhir 3,75 
 

1. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses pembelajaran/Pendidikan 
Nilai Akhir: 3.98 

 
KEKUATAN KEKUATAN POLITIK INDONESIA 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 4.09 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 4.00 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.91 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 4.00 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.91 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 4.00 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 4.00 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 4.00 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 4.09 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 4.00 

 
KAJIAN PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILU 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.99 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 4.03 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.97 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 4.03 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.97 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.97 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.91 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.81 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.92 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.92 

 
POLITIK IDENTITAS DAN MULTIKULTURALISME 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 4.08 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 4.09 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 4.08 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 4.13 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 4.05 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.89 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.88 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.85 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.83 



# Indikator Poin 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.90 

 
GEOPOLITIK INDONESIA 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 4.09 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 4.03 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 4.05 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 4.07 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.94 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 4.00 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 4.00 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.97 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.97 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.97 

 
METODE PENELITIAN KUALITATIF 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 5.00 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 4.00 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 4.00 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 4.00 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 5.00 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 5.00 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 4.00 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.00 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 4.00 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 4.00 

 

 
2. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Wali 
Nilai Akhir: 3.60 

 
Indikator Poin 

  

Dosen pembimbing akademik memiliki kompetensi akademik yang memadai 3.82 

Dosen Pembimbing akademik mudah ditemui mahasiswa 3.52 

dosen pembimbing akadmeik mudah diajak berdiskusi, dan dapat memberikan solusi akademik/non akademik terhadap permasalahan mahasiswa 3.55 

Proses pembimbingan akademik dilakukan secara terjadwal 3.52 

 
4. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kegiatan Praktikum 
Nilai Akhir: 3.67 

 



KEKUATAN KEKUATAN POLITIK INDONESIA 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.40 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.33 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.44 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.33 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.44 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.33 

 
KAJIAN PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILU 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.59 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.59 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.58 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.55 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.58 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.57 

 
POLITIK IDENTITAS DAN MULTIKULTURALISME 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.73 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.73 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.74 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.69 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.65 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.71 

 
GEOPOLITIK INDONESIA 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.76 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.80 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.68 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.76 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.75 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.79 

 
METODE PENELITIAN KUALITATIF 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 5.00 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 5.00 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 5.00 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 5.00 



# Indikator Poin 

5 Ketersediaan modul praktikum 5.00 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 5.00 

 
  



Wiwi Widiastuti                 Nilai Akhir 3,68 

 
1. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses pembelajaran/Pendidikan 
Nilai Akhir: 3.65 

 
PENGANTAR ILMU POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.40 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.57 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.45 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.47 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.10 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.29 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.41 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 2.97 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.30 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.31 

 
PERBANDINGAN POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.93 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.90 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.96 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.93 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.84 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.79 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.47 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.50 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.84 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.82 

 
BIROKRASI INDONESIA 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.63 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.61 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.66 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.66 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.64 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.60 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.57 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.54 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.58 



# Indikator Poin 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.54 

 
POLITIK ANGGARAN 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.79 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.77 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.86 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.86 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.86 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.78 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.78 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.63 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.71 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.75 

 
MARKETING POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 4.00 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.97 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.97 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.95 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.93 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.88 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.88 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.81 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.81 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.78 

 
GENDER DAN POLITIK*) 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 4.33 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 4.33 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 4.33 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 4.33 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 4.33 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 4.50 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 4.33 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 4.17 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 4.50 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.83 

 



 
2. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Wali 
Nilai Akhir: 3.93 

 
Indikator Poin 

  

Dosen pembimbing akademik memiliki kompetensi akademik yang memadai 3.96 

Dosen Pembimbing akademik mudah ditemui mahasiswa 3.88 

dosen pembimbing akadmeik mudah diajak berdiskusi, dan dapat memberikan solusi akademik/non akademik terhadap permasalahan mahasiswa 4.04 

Proses pembimbingan akademik dilakukan secara terjadwal 3.85 

 
4. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kegiatan Praktikum 
Nilai Akhir: 3.46 

 
PENGANTAR ILMU POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.58 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.51 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.56 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.55 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.53 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.48 

 
PERBANDINGAN POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.23 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.29 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.31 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.19 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.20 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.18 

 
BIROKRASI INDONESIA 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.54 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.51 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.49 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.46 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.51 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.54 

 
POLITIK ANGGARAN 



# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.53 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.50 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.54 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.46 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.50 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.50 

 
MARKETING POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.64 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.62 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.62 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.57 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.60 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.60 

 
MAGANG 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.46 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.51 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.43 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.51 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.38 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.49 

 
GENDER DAN POLITIK*) 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.81 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.88 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.75 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.75 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.75 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.75 

 
SKRIPSI 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.29 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.32 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.25 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.25 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.29 



# Indikator Poin 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.21 

 
  



Nur Widiyasono                 NIlai Akhir 3,47 

 
1. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses pembelajaran/Pendidikan 
Nilai Akhir: 3.46 

 
LITERASI TEKNOLOGI INFORMASI 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.49 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.47 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.55 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.49 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.39 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.41 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.42 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.38 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.63 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.39 

 

 
4. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kegiatan Praktikum 
Nilai Akhir: 3.49 

 
LITERASI TEKNOLOGI INFORMASI 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.54 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.51 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.51 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.46 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.46 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.44 

 
  



Prof. Dr., Iis Marwan               Nilai Akhir 4,25 

 
2. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Wali 
Nilai Akhir: 4.25 

 
Indikator Poin 

  

Dosen pembimbing akademik memiliki kompetensi akademik yang memadai 4.00 

Dosen Pembimbing akademik mudah ditemui mahasiswa 5.00 

dosen pembimbing akadmeik mudah diajak berdiskusi, dan dapat memberikan solusi akademik/non akademik terhadap permasalahan mahasiswa 5.00 

Proses pembimbingan akademik dilakukan secara terjadwal 3.00 

 
  



Adita Widara Putra                Nilai Akhir 4,20 

 
1. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses pembelajaran/Pendidikan 
Nilai Akhir: 4.20 

 
BAHASA INDONESIA 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 4.50 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 4.50 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 4.25 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 4.50 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 4.25 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 4.00 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.75 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 4.00 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 4.25 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 4.00 

 

 
4. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kegiatan Praktikum 
Nilai Akhir: 4.20 

 
BAHASA INDONESIA 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 4.20 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 4.20 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 4.20 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 4.20 

5 Ketersediaan modul praktikum 4.20 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 4.20 

 
  



Randi Muchariman                Nilai Akhir 3,60 

 
1. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses pembelajaran/Pendidikan 
Nilai Akhir: 3.74 

 
PENGANTAR STUDI DEMOKRASI 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.96 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.96 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.97 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.77 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.94 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.73 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.69 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.79 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.84 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.84 

 
PENDIDIKAN PANCASILA 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.86 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.80 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.83 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.90 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.76 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.64 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.81 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.33 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.64 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.55 

 
MARKETING POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.63 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.67 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.70 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.70 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.63 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.61 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.57 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.61 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.63 



# Indikator Poin 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.61 

 
POLITIK INTERMEDIARY*) 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.95 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.95 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.84 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.84 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.89 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.74 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.68 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.79 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.74 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.74 

 
POSTMODERN DAN ILMU SOSIAL RELEVAN*) 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.67 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.50 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.50 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.50 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.17 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.17 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.50 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.33 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.50 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.33 

 
MANAJEMEN KONFLIK DAN KONSENSUS POLITIK*) 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.00 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 4.00 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.00 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 2.00 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.00 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.00 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.00 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.00 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.00 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.00 

 



 
2. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Wali 
Nilai Akhir: 3.59 

 
Indikator Poin 

  

Dosen pembimbing akademik memiliki kompetensi akademik yang memadai 3.84 

Dosen Pembimbing akademik mudah ditemui mahasiswa 3.64 

dosen pembimbing akadmeik mudah diajak berdiskusi, dan dapat memberikan solusi akademik/non akademik terhadap permasalahan mahasiswa 3.56 

Proses pembimbingan akademik dilakukan secara terjadwal 3.32 

 
4. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kegiatan Praktikum 
Nilai Akhir: 3.48 

 
PENGANTAR STUDI DEMOKRASI 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.45 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.45 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.47 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.44 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.44 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.43 

 
PENDIDIKAN PANCASILA 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.51 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.46 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.46 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.48 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.43 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.41 

 
MARKETING POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.60 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.59 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.60 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.54 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.56 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.53 

 
POLITIK INTERMEDIARY*) 



# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.61 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.65 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.65 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.61 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.57 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.48 

 
POSTMODERN DAN ILMU SOSIAL RELEVAN*) 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.40 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.20 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.40 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.20 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.20 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.20 

 
MANAJEMEN KONFLIK DAN KONSENSUS POLITIK*) 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 4.00 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.00 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.00 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.00 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.00 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.00 

 
SKRIPSI 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.33 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.37 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.40 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.40 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.37 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.40 

 
  



Yuni Ertinawati                 Nilai Akhir 3,55 

 
1. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses pembelajaran/Pendidikan 
Nilai Akhir: 3.65 

 
BAHASA INDONESIA 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.71 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.68 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.61 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.66 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.62 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.67 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.66 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.60 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.61 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.65 

 

 
4. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kegiatan Praktikum 
Nilai Akhir: 3.46 

 
BAHASA INDONESIA 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.53 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.47 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.42 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.43 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.43 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.47 

 
  



Nisa Khoerunisa                 Nilai Akhir 3,88 

 
1. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses pembelajaran/Pendidikan 
Nilai Akhir: 4.02 

 
KEKUATAN KEKUATAN POLITIK INDONESIA 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 4.15 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 4.16 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 4.26 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 4.32 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 4.04 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.98 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 4.02 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 4.09 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 4.13 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 4.10 

 
ANTROPOLOGI POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.93 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.92 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.96 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 4.00 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.97 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.93 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 4.00 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.87 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.92 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.91 

 
POLITIK IDENTITAS DAN MULTIKULTURALISME 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 4.01 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.99 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.93 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.92 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.99 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.86 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.95 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.74 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.89 



# Indikator Poin 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.91 

 
GEOPOLITIK INDONESIA 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 4.11 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 4.07 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 4.05 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 4.04 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 4.09 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 4.05 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 4.09 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 4.00 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.93 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 4.05 

 

 
4. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kegiatan Praktikum 
Nilai Akhir: 3.73 

 
KEKUATAN KEKUATAN POLITIK INDONESIA 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.70 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.68 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.68 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.65 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.68 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.69 

 
ANTROPOLOGI POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.56 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.53 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.53 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.53 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.53 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.54 

 
POLITIK IDENTITAS DAN MULTIKULTURALISME 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.84 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.86 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.82 



# Indikator Poin 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.75 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.74 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.79 

 
GEOPOLITIK INDONESIA 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.94 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.94 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.91 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.86 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.98 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.95 

   



Faisal Fadilla Noorikhsan A.H               Nilai Akhir 3,61 

 
1. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses pembelajaran/Pendidikan 
Nilai Akhir: 3.62 

 
POLITIK ANGGARAN 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.73 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.72 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.74 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.78 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.68 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.77 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.81 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.72 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.77 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.73 

 
PRILAKU DAN ETIKA POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.63 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.53 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.59 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.63 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.45 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.57 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.60 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.48 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.59 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.51 

 
POLITIK PEMERINTAHAN DESA 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.65 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.60 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.65 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.73 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.52 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.67 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.69 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.58 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.59 



# Indikator Poin 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.57 

 
GERAKAN SOSIAL DAN POLITIK*) 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.58 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.62 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.53 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.62 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.44 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.61 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.58 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.52 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.48 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.55 

 

 
2. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Wali 
Nilai Akhir: 3.64 

 
Indikator Poin 

  

Dosen pembimbing akademik memiliki kompetensi akademik yang memadai 3.75 

Dosen Pembimbing akademik mudah ditemui mahasiswa 3.58 

dosen pembimbing akadmeik mudah diajak berdiskusi, dan dapat memberikan solusi akademik/non akademik terhadap permasalahan mahasiswa 3.63 

Proses pembimbingan akademik dilakukan secara terjadwal 3.58 

 
4. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kegiatan Praktikum 
Nilai Akhir: 3.56 

 
POLITIK ANGGARAN 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.31 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.30 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.31 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.28 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.30 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.27 

 
PRILAKU DAN ETIKA POLITIK 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.60 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.68 



# Indikator Poin 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.71 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.65 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.65 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.70 

 
POLITIK PEMERINTAHAN DESA 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.65 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.68 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.69 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.63 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.64 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.68 

 
GERAKAN SOSIAL DAN POLITIK*) 

# Indikator Poin 

1 Materi praktikum yang diselenggarakan sesuai dengan materi perkuliahan teori 3.62 

2 Pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan 3.63 

3 Keterlibatan Dosen pembina matakuliah dalam pelaksanaan praktikum 3.62 

4 Kondisi fasilitas peralatan praktikum berfungsi dengan baik 3.58 

5 Ketersediaan modul praktikum 3.58 

6 Kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan materi pada modul praktikum 3.65 

 
  



Ari Farizal Rasyid                 Nilai Akhir 3,41 

 
1. Kategori Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses pembelajaran/Pendidikan 
Nilai Akhir: 3.41 

 
PENDIDIKAN AGAMA 

# Indikator Poin 

1 Rencana pembelajaran (silabi) sudah diberikan oleh dosen dengan jelas diawal perkuliahan 3.58 

2 Materi Perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan silabi mata kuliah 3.53 

3 Tersedianya module/handout/bahan kuliah/media pembelajaran 3.42 

4 Adanya diskusi/tanya jawa yang berlangsung pada setiap tatap muka 3.55 

5 Kemampuan dosen dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi pada saat perkuliahan menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif 3.39 

6 Ketepatan waktu dimulainya perkuliahan 3.34 

7 Tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan tinggi 3.14 

8 Dosen tidak pernah memindahkan jadwal perkuliahan 3.37 

9 Perkuliahan tidak pernah digantikan dengan dosen pengganti/asisten 3.41 

10 Alokasi waktu perkuliahan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan 3.41 

 


