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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mutu lulusan/alumni merupakan muara dari proses penyelenggaraan 

pendidikan yang dapat menentukan keberlangsungan suatu institusi pendidikan 

dalam jangka panjang. Mutu lulusan/alumni yang baik akan meningkatkan 

permintaan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam merekrut tenaga 

kerja dari institusi yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan proses 

penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan produktif dan perbaikan kompetensi 

secara terus menerus. 

Kriteria kelulusan mahasiswa dari suatu program studi dirumuskan dalam 

bentuk Standar Kompetensi Lulusan yang yang terdapat dalam rancangan 

kurikulum. Secara khusus, Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan bahwa “Standar Kompetensi 

Lulusan” adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Mendiknas N0. 

045/U/2002, elemen-elemen kompetensi meliputi (a) landasan kepribadian, (b) 

penguasaan ilmu dan ketrampilan, (c) kemampuan berkarya, (d) sikap dan perilaku 

dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang 

dikuasai, (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan 

pilihan keahlian dalam berkarya. 

Untuk mengetahui sejauh mana kompetensi lulusan itu sungguh relevan 

dengan kebutuhan masyarakat, lulusan/alumni seharusnya memberi kontribusi bagi 

institusi almamater dan memberi umpan balik untuk perbaikan proses 

penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Oleh karena itu 

diperlukan komunikasi dan studi penelusuran (tracer study) terhadap para 

lulusan/alumni. 
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B. Tujuan 

Tujuan disusunnya studi penelusuran (tracer study) terhadap para 

lulusan/alumni adalah 

1) memberikan jaminan mutu lulusan yang dapat memenuhi kebutuhan para 

pemangku kepentingan (stakeholders), meliputi kebutuhan sosial (social 

needs), kebutuhan dunia industri (industrial needs) dan kebutuhan 

professional (profesional needs), 

2) memberikan jaminan dikembangkannya aspek-aspek kompetensi mutu 

lulusan, meliputi aspek akademik, aspek profesional, aspek kepribadian 

dan aspek sosial selama mengikuti kuliah di STAI As-Sunnah, 

3) memperoleh data dengan melakukan studi penelusuran (tracer study) dan 

menjalin komunikasi dengan para lulusan/alumni yang telah bekerja, 

4) menyusun sistem informasi terhadap para lulusan/alumni. 
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BAB II 

INDIKATOR KOMPETENSI LULUSAN 

A. Pengertian Umum 

Lulusan STAI As-Sunnah adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus 

sesuai dengan tingkatan pendidikan oleh masing-masing program studi dan 

selanjutnya disebut sebagai alumni. STAI sebagai lembaga yang insya Allah pada 

tahun 2016 akan meluluskan mahasiswanya untuk angkatan pertama perlu 

melakukan komunikasi, studi penelusuran (memantau, mengidentifikasi, 

mengevaluasi kepuasan) dan menyusun data base terhadap para lulusan/alumninya 

yang telah bekerja. 

B. Konsep Dasar 

1. Data  untuk   tracer  study  yang  dimaksud   adalah  semua   bentuk   

penilaian  terhadap capaian kompetensi alumni. 

2.  Kompetensi    yang   akan   dinilai    meliputi    kompetensi    keunikan    

STAI As-Sunnah   yang diunggulkan dan keunikan  keprodian  yang 

diunggulkan dan data lain yang relevan. 

3. Data  yang  relevan  meliputi  masa  studi,  masa  tunggu  mempunyai   

pekerjaan  pertama, relevansi pekerjaan  dengan  bidang studi. 

4. Informasi  yang akan  dijaring adalah  penilaian  dari alumni, orang  tua, 

pengguna dan atau peer kerja   dan atau   klien  terhadap  obyek  penilaian  

kompetensi  lulusan/alumni yang bersangkutan. 

5. Penjaringan  informasi  meliputi  dua sifat  yaitu  tertutup  dan  terbuka.  

Penjaringan data tertutup dilakukan  untuk  mengevaluasi ketercapaian 

standar  kompetensi  unggulan dan kecenderungannya. Penjaringan  data 

terbuka  dilakukan  untuk  menjaring  masukan dari stakeholder  untuk  
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kepentingan  antara   lain  evaluasi   rumusan   tujuan  dan  program 

outcomes serta kurikulum. 

6. Penentuan   parameter   dan  indikator, sajian  data  minimal  dan  metode 

analisis  akan mempertimbangkan aspek  substansi  dan aspek  praktis  

termasuk  parameter  dan tolok ukur badan akreditasi. 

 

C. Parameter dan lndikator 

1. Parameter dan indikator data alumni yang berkaitan dengan capaian 

kompetensi yang meliputi: 

Jenis Kemampuan: 

a. Integritas 

Parameter  integritas diukur dengan indikator: 

1) Religiusitas dan kejujuran 

2)  Pengamalan ajaran  agama. 

3)   Etika dan moral 

4)  Disiplin 

5) Menjaga citra institusi 

b. Kebangsaan 

Parameter kebangsaan diukur dengan indikator: 

1) Cinta tanah air. 

2) Toleran dengan perbedaan 

c. Profesionalisme 

Parameter profesionalisme diukur dengan indikator: 

1) Pengetahuan kompetensi  teknis 

2) Kemampuan bekerja mandiri/mengambil inisiatif 

3) Komitmen/dedikasi dalam pekerjaan 

4) Kemampuan analisis dan problem solving 
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5) Kerja di bawah tekanan 

d. Kemampuan komunikasi 

Parameter kemampuan komunikasi diukur dengan indikator: 

1) Entertainment 

2) Kemampuan presentasi 

3) Kemampuan interpersonal 

e. Kemampuan berbahasa asing 

Parameter kemampuan berbahasa asing diukur dengan indikator:  

1) Bahasa Inggris 

2) Bahasa Arab 

f. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi 

Parameter penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi diukur 

dengan indikator: 

1) Kemampuan menggunakan teknologi informasi 

g. Kerja Tim 

Parameter kerja tim diukur dengan indikator: 

1) Kepemimpinan 

2) Bekerjasama dalam tim 

h. Pengembangan  diri 

Parameter pengembangan diri diukur dengan indikator:  

1) Kemampuan beradaptasi 

2) Kreatif/inovatif 

3) Kemampuan belajar hal-hal baru 

4) Entrepreneurship 

2. Parameter dan tolok ukur data alumni yang berkaitan dengan capaian 

kompetensi keprodian sesuai prodi yang ada di lingkungan STAI As-

Sunnah 
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Parameter  dan  tolok  ukur  data  alumni  yang  berkaitan  dengan  capaian 

kompetensi keprodian terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu: 

a. Parameter keahlian bidang ilmu. 

Aspek ini memuat parameter kompetensi yang harus dimiliki oleh alumni 

sesuai dengan disiplin keilmuannya. 

b. Parameter keunggulan spesifik. 

Aspek  ini memuat  parameter  kompetensi  keunggulan  yang harus dimiliki 

oleh alumni  sebagai  keunikan  yang membedakan  prodi  tertentu  di  STAI As-

Sunnah dengan prodi yang sama di perguruan tinggi lain. 
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BAB III 

STANDAR DAN MEKANISME 

 

A. Standar Perencanaan 

1) STAI mendorong terciptanya penyelenggaraan pendidikan yang efisien 

dan produktif. 

2) STAI merencanakan kompetensi mutu lulusan berdasarkan aspek 

akademik, aspek profesional, aspek kepribadian, dan aspek sosial sesuai 

dengan visi dan misi STAI As-Sunnah. 

3) STAI merencanakan studi penelusuran (tracer study) untuk memperoleh 

data tentang lulusan/alumni dan menjaring masukan, agar dapat 

memperbaiki mutu lulusan bagi kebutuhan para pemangku kepentingan. 

 

B. Standar Pelaksanaan 

1) STAI menyelenggarakan program pendidikan secara efisien dan produktif 

dan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal. 

2) STAI menyusun pedoman umum kompetensi mutu lulusan berdasarkan 

aspek akademik, aspek profesional, aspek kepribadian, dan aspek social 

sesuai dengan visi dan misi STAI As-Sunnah. 

3) STAI akan melakukan tracer study secara periodic dengan membentuk 

Tim Studi Penelusuran lulusan/alumni. 

 

C. Standar Monitoring dan Evaluasi 

STAI akan melakukan komunikasi dengan lulusan/alumni secara berkala 

(minimal setahun sekali) untuk menjaring masukan atau memperoleh umpan balik. 
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D. Standar Dokumentasi 

Dokumentasi terkait dengan standar mutu lulusan tersedia dalam data base 

sistem informasi alumni yang berada pada tingkat STAI. Pengembangan Sistem 

Informasi Alumni bersumber dari informasi alumni melalui telepon, sms, surat-

menyurat, internet ataupun langsung datang ke alamat lulusan. 

E. Mekanisme Pemenuhan Standar 

Standar Mutu Lulusan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring 

dan evaluasi. 

a. Standar Perencanaan 

Standar perencanaan meliputi: 

1) perencanaan pendidikan yang efisien dan produktif ; 

2) perencanaan kompetensi mutu lulusan; 

3) perencanaan tracer study lulusan/alumni.  

 

Standar Mutu lulusan tersebut dapat dicapai dengan mekanisme penjaminan 

mutu sebagai berikut: 

1) penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan produktif dicapai melalui 

perencanaan jumlah lulusan, perencanaan kecepatan studi mahasiswa, 

kecepatan waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan oleh 

masing-masing program studi 

2) perencanaan kompetensi lulusan dapat dicapai melalui 

a. aspek akademik secara vertikal (penguasaan materi secara 

mendalam) dan horizontal (memiliki wawasan yang luas). 

b. aspek profesional yang memampukan lulusan untuk menerapkan 

ilmu, terampil, menjawab tantangan dunia kerja dan globalisasi. 
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c. aspek kepribadian yang mengasah mentalitas kewirausahaan, 

menjadikan lulusan sebagai agen perubahan, reflektif, sadar akan 

nilai moral dan etis. 

d. aspek sosial memampukan lulusan beradaptasi, berkomunikasi, 

bekerja sama dengan orang lain. 

3) Perencanaan Tracer Study dicapai melalui pembuatan proposal 

penelusuran lulusan/alumni. 

 

b. Standar Pelaksanaan 

Standar pelaksanaan mutu lulusan dalam hal: 

1) Penyelenggaraan program pendidikan secara efisien dan produktif dan 

memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal dapat dicapai melalui 

mekanisme sebagai berikut: 

a. Masing-masing prodi melakukan pendampingan secara khusus 

pada mahasiswa bermasalah. 

b.  Mengoptimalkan peran dosen baik sebagai pembimbing 

akademik maupun sebagai pembimbing skripsi. 

c. Menjalin kerja sama dengan pengguna secara rutin, misalnya 

menyelenggarakan job fair/carrier workshop. 

2) Penyusunan pedoman umum kompetensi mutu lulusan dapat dicapai 

melalui mekanisme sebagai berikut: 

a) Masing-masing program studi mengidentifikasi tuntutan 

kompetensi keilmuannya yang mencakup aspek akademik, 

profesional, kepribadian dan sosial. 

b) Mencari masukan dari lulusan dan para pemangku kepentingan 

(stakeholders) tentang kompetensi yang sesuai dengan tuntutan 

dunia kerja. 
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c) Pelaksanaan tracer study dapat dicapai melalui pengumpulan 

data dan analisis tentang lulusan/alumni. 

c. Standar Monitoring dan Evaluasi 

Standar monitoring dan evaluasi dicapai melalui mekanisme sebagai berikut: 

1) Penyusunan laporan efisiensi edukasi, pengukuran kompetensi 

lulusan/alumni dan implementasi tracer study. 

2) Penyebarluasan informasi. 

3) Tindak lanjut peningkatan mutu lulusan. 
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Lampiran I 

KUISIONER ALUMNI 

 

Survei ini bertujuan untuk melihat permasalahan apa saja yang dihadapi oleh 

lulusan STAI As-Sunnah setelah selesai menempuh pendidikan. Survei yang 

pertama (FORM 1) adalah survei tentang situasi lulusan pada masa-masa awal 

kelulusan . Survei yang kedua (FORM 2) adalah survei tentang kurikulum 

kaitannya dengan dunia kerja sehingga dapat memberikan masukan kepada 

program studi. 

FORM 1 : IDENTITAS ALUMNI 

Nama Lengkap  

Alamat tinggal  

Alamat Kantor (bila 

anda sudah bekerja) 

 

Alamat Email  

No.Telp. 

Kantor/Rumah/HP 

 

Tahun Masuk STAI As-Sunnah  

Program Studi  

Tahun Lulus  

 

Beri tanda “X” pada kotak (yang diarsir) sesuai dengan pilihan! 

 

1 Setelah lulus, apakah yang anda lakukan? 

  Langsung bekerja 

  Melanjutkkan pendidikan 

  Masih mencari pekerjaan sampai sekarang 

2 Berapa lama waktu tunggu untuk mendapatkan 

pekerjaan/sekolah? 

  < 1 bulan 
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  1 - 3 bulan 

  `3 - 6 bulan 

  6 - 9 bulan 

  9-12 bulan 

  > 12 bulan 

Bila anda sudah bekerja, Lanjutkan ke nomor 3 sampai 13, dan 

FORM 2 (halaman 4) Bila anda melanjutkan studi, lanjutkan ke 

nomor 14 sampai 15, Bila belum bekerja, lanjutkan ke nomor 

16 sampai 20 

3 Pekerjaan anda sekarang adalah pekerjaan yang 

  Pertama 

  Kedua 

  Ketiga 

  Lainnya (tuliskan) : …………….. 

4 Berapa gaji pertama anda pada pekerjaan pertama? 

  1 - 2 juta rupiah 

  2 - 3 juta rupiah 

  3 – 4 juta rupiah 

  > 4 juta rupiah 

5 Apa bidang pekerjaan pertama anda? 

  Pendidikan 

    Teknologi Informasi 

  Penelitian 

  Lainnya (sebutkan) : ………………. 

6 Apa bidang pekerjaan sekarang anda? 

  Pendidikan 

  Teknologi Informasi 
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  Penelitian 

  Lainnya (sebutkan) : ………………. 

7 Posisi anda dalam pekerjaan sekarang 

  Guru/dosen 

  Editor 

  Analis data 

  Tenaga administrasi 

  Designer 

  Manajer 

  Supervisor 

  Operator 

  Lainnya (sebutkan) : …………………. 

8 Berapa gaji pertama anda pada pekerjaan sekarang? 

  1 - 2 juta rupiah 

  2 - 3 juta rupiah 

  3 – 4 juta rupiah 

  > 4 juta rupiah 

9 Berapa lama anda bekerja pada pekerjaan sekarang? 

  <6 bulan 

  6 – 12 bulan 

  1 – 2 tahun 

  2 – 3 tahun 

  > 3 tahun 

10 Apakah pendidikan yang anda dapatkan semasa kuliah 

relevan dengan pekerjaan anda? 

  Relevan 
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  Kurang relevan 

  Tidak relevan 

11 Sejauh manakah kemampuan bekerja sama 

(interaksi/kerja kelompok) diperlukan di tempat kerja 

anda? 

  Sangat perlu 

  Perlu 

  Sedang 

  Kurang 

12 Apakah anda merasa sesuai dengan pekerjaan anda 

sekarang sehingga tidak ingin pindah pekerjaan? 

  Ya 

  Tidak 

13 Menurut anda bagaimana pengalaman dalam mencari 

pekerjaan? 

  Sangat mudah 

  Mudah 

  Agak sukar 

  Sukar 

  Sangat sukar 

Untuk anda yang melanjutkan studi 

14 Di mana anda melanjutkan pendidikan? (tuliskan) 

  Perguruan Tinggi  : 

  Fakultas / Jurusan : 

  Tahun masuk         : 

15 Menurut anda, cukupkah bekal pengetahuan yang anda 

peroleh di S1 untuk pendidikan lanjutan anda? 

  Lebih dari cukup 

  Cukup 
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  Kurang 

  Tidak Cukup 

Untuk anda yang belum bekerja dan tidak melanjutkan studi 

16 Apakah kegiatan anda sekarang? 

  Menganggur 

  Kursus 

  Membantu orang tua 

  Kerja sosial 

  Lainnya (sebutkan) : ……………. 

17 Berapa banyak lamaran pekerjaan yang sudah anda 

kirimkan? Sebutkan : ………….buah 

18 Berapa banyak lamaran pekerjaan yang mendapat respon?  

Sebutkan : ………….buah 

19 Sejauh mana kesiapan anda memasuki dunia kerja? 

  Siap 

  Kurang siap 

  Tidak siap 

20 Menurut anda bagaimana pengalaman dalam mencari 

pekerjaan? 

  Sangat mudah 

  Mudah 

  Agak sukar 

  Sukar 

  Sangat sukar 
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FORM 2 : OPINI TENTANG KURIKULUM (untuk anda yang sudah 

bekerja) 

 

Berikan opini anda dengan memilih (memberi tanda “X”) sesuai dengan tingkat 

kesetujuan anda berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang disediakan 

 

SS = Sangat Setuju, S = Setuju N = Netral 

TS = Tidak setuju STS = Sangat Tidak setuju 

 

NO PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 Program studi sudah relevan dengan pekerjaan 

saya sekarang 

     

2 Saya percaya bahwa menjadi lulusan STAI 

As-Sunnah merupakan faktor utama dalam 

pekerjaan saya 

     

3 Kurikulum Program Studi yang saya tempuh 

relevan dengan pekerjaan saya 

     

4 Kurikulum Program Studi yang saya tempuh 

membentuk cara berpikir saya, yaitu kritis, 

analitis, logis dan sistematis 

     

5 Kurikulum Program Studi yang saya tempuh 

dapat dipakai untuk menyelesaiakan 

persoalan-persoalan dalam pekerjaan saya 

     

6 Menurut saya, mata kuliah pilihan yang relevan dengan pekerjaan saya adalah 

(tuliskan ): 

  

7 Menurut saya Program Studi perlu menambahkan mata kuliah pilihan berikut 

ke dalam kurikuluk agar relevan dengan dunia kerja (tuliskan): 

  

8 Menurut saya Program Studi perlu menambahkan ketrampilan-ketrampilan 

berikut kepada para mahasiswa untuk mengantiusipasi dunia kerja (tuliskan) 

  

  

 Terima kasih atas kerja sama baik anda 



 

Studi Pelacakan (Tracer Study) Alumni STAI As-Sunnah  17 
 

Lampiran II 

KUISIONER PENGGUNA ALUMNI 

Nama Pengisi  

Jabatan di Perusahaan  

Nama Perusahaan  

Alamat Perusahaan 

 

 

 

Telp./Website/e-mail Perusahaan   

Sektor Perusahaan  

 

Beri tanda “X” pada kotak (yang diarsir) sesuai dengan pilihan! 

1 Ada berapa banyak alumni STAI As-Sunnah Prodi PBA/KPI yang 

bekerja di perusahaan Bapak/lbu?  

  <5 orang     

  6-10 orang 

  11-15 orang 

  > 15 orang 

2 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kompetensi alumni. Silakan 

Bapak/Ibu/Saudara  dengan memberi tanda pada 4 (empat) indikator di 

setiap aspek-aspek berikut: 

 

 SK= Sangat Kurang,   K= Kurang,  B= Baik,  SB= Sangat Baik  

NO Indikator SK K B SB 

1.  Pengetahuan/kompetensi teknis     

2.  Kemampuan bekerja mandiri/mengambil 

inisiatif 

    

3.  Kemampuan bekerja dalam tim     

4.  Kemampuan komunikasi     

5.  Komitmen dedikasi dalam pekerjaan     
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6.  Kemampuan dalam bahasa asing (bahasa 

Inggris dan Arab) 

    

7.  Kemampuan beradaptasi     

8.  Religiusitas dan kejujuran     

9.  Ibadah (khusus & umum)     

10.  lntegritas (etika dan moral)     

11.  Akhlak     

12.  Kebangsaan     

13.  Keahlian berdasarkan bidang ilmu     

14.  Kompetensi unggulan (kompetensi spesifik)     

15.  Pengguna teknologi informasi     

16.  Kepemimpinan     

17.  Pengembangan diri     

18.  Kerja di bawah tekanan     

19.  Kemampuan presentasi     

20.  Analisis problem solving     

21.  Kreatif inovatif     

22.  Kemampuan belajar hal-hal baru     

23.  Kemampuan analisis     

24.  Kemampuan interpersonal     

25.  Disiplin     

 

3. Selain aspek di atas, apa kelebihan alumni Prodi PBA/KPI  yang 

Bapak/Ibu lihat selama berinteraksi: 

1) Pengetahuan: 

 __________________________________________ 

_________________________________________ 
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2) Sikap/Perilaku: 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

3) Keahlian/Keterampilan: 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

4. Berdasar pengalaman Bapak/lbu berinteraksi dengan alumni Prodi 

PBA/KPI seberapa besar kemungkinan Bapak/Ibu lebih mengharapkan 

menerima alumni ProdiPBA/KPI dibandingkan alumni dari perguruan 

tinggi lain? 

a. Sangat tidak Mungkin 

b. tidak mungkin 

c. tidak berbeda 

d. mungkin 

e. sangat mungkin 

 

5. Adakah saran perbaikan lain untuk Prodi PBA/KPI  untuk meningkatkan 

kompetensi alumni? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Terima kasih atas waktu yang Bapak/Ibu luangkan untuk mengisi kuesioner ini… 
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Lampiran III 

KUISIONER ORANG TUA/WALI 

Dalam rangka mendapatkan masukan dari orangtua/wali mahasiswa, kami 

bermaksud mengadakan studi untuk melihat kualitas layanan kami selama ini dari 

perspektif Bapak/Ibu. Untuk itu, kami akan sangat menghargai, jika Bapak/Ibu 

berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner berikut ini. Masukan dari 

Bapak/lbu akan sangat berguna untuk peningkatan proses pembelajaran di kampus. 

Informasi yang Bapak/lbu hanya digunakan untuk kepentingan tersebut dan 

dijamin kerahasiannya. 

Tanggal pengisian:  

Nama orangtua/wali:  

Pekerjaan orangtua/wali:   

Pendidikan orangtua/wali:  

Nama mahasiswa:  

Angkatan (tahun):  

Jurusan:  

 

 

1. Bagaimana Bapak/Jbu menilai kualitas layanan dan pembelajaran di Prodi 

PBA/KPI dari aspek berikut: 

 

SK= Sangat Kurang,   K= Kurang,  B= Baik,  SB= Sangat Baik 

NO Aspek SK K B SB 

1.  Kualitas layanan     

2.  Kualitas proses pembelajaran/pendidikan     

3.  Kualitas infrastruktur dan fasilitas     
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4.  Kualitas informasi yang diberikan     

5.  Kepedulian terhadap orangtualwali     

6.  Cepat tanggap ketika ada keluhan/komplain     

 

2. Selain aspek di atas, apa kelebihan STAI As-Sunnah dan Prodi PBA/KPI yang 

Bapak/lbu lihat selama berinteraksi atau dari informasi putra/putri Bapak/Ibu 

yang sedang kuliah: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

3. Menurut Bapak/Ibu, apa kekurangan STAI As-Sunnah yang harus diperbaiki 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang putra/putri Bapak/Ibu ikuti: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

4. Menurut Bapak/lbu, apa yang harus diadakan/diperbaiki oleh STAI As-Sunnah 

atau Prodi PBA/KPI dalam memberikan layanan kepada orangtua/wali? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

5. Berdasar pengalaman Bapak/lbu berinteraksi dengan STAI As-Sunnah atau 

Prodi PBA/KPI seberapa besar kemungkinan Bapak/Ibu 

merekomendasikan/menganjurkan orang lain untuk kuliah di STAI As-

Sunnah? 

a. Sangat tidak mungkin 

b. Tidak mungkin 

c. Mungkin 

d. Sangat mungkin 

  

 

 

 Terima kasih atas waktu yang Bapak/lbu luangkan untuk mengisi kuesioner ini. 


