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Nama :    

NIM :    

Semester/Kelas :    
 
 

Keterangan Nilai: 

4 : Sangat Puas (SP) / Sangat Baik (SB) 

3 : Puas (P) / Baik (B) 

2 : Cukup Puas (CP) / Cukup (C) 

1 : Kurang Puas (KP) / Kurang (K) 

Petunjuk Pengisian : 

1. Silahkan isi kuesioner kepuasan terhadap ketersediaan sarana dan 
prasarana dengan penuhtanggung jawab tanpa ada poin yang 
terlewatkan 

2. Feed back ini akan sangat berguna untuk perbaikan sarana dan prasarana 

3. Kuisioner ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai mahasiswa 

4. Penilaian ini diisi dengan objektif dan actual. 
 

NO PERNYATAAN Keterangan Nilai 

4 3 2 1 

Kecukupan 

1 Ketersediaan buku referensi perpustakaan     

2 Ketersediaan laboratorium/ bengkel/ ruang praktik yang     

3 Ketersediaan jumlah komputer     

4 Ketersediaan jaringan internet     

5 Ketersedian tempat ibadah     

6 Ketersediaan fasilitas olahraga     

7 Ketersediaan fasilitas belajar (ruang kelas, kursi, LCD, 
TOA,dsb) yang memadai 

    

8 Ketersediaan alat, bahan, wahana penunjang kegiatan 
penelitian 

    

9 Ketersediaan ruang organisasi kemahasisaan     

10 Ketersediaan klinik & apotek sebagai fasilitas 
kesehatan mahasiswa 

    

Aksesibilitas 

11 Kemudahan dalam mencari buku referensi di 
perpustakaan 

    

12 Laboratorium/ bengkel/ ruang praktik yang relevan 

tersedia sesuai kebutuhan keilmuan dan mudah 

diakses 

    



13 Kemudahan dalam mengoperasionalkan komputer     

14 Kemudahan dalam mengakses jaringan internet     

15 Tempat ibadah terletak strategis dan mudah diakses     

16 Kemudahan dalam menggunakan fasilitas olahraga     

17 Kemudahan dalam menggunakan fasilitas belajar     

18 Kemudahan dalam mendapatkan alat, bahan, serta 
wahana penunjang untuk kegiatan penelitian 

    

19 ruang organisasi kemahasisaan terletak strategis dan 
mudah diakses 

    

20 Kemudahan dalam mendapatkan layanan di klinik &     

Kualitas sarana dan prasarana 

21 Kualitas buku referensi di perpustakaan     

22 Kualitas Laboratorium/ bengkel/ ruang praktik yang 
relevan dengan kebutuhan keilmuan bagi mahasiswa 

    

23 Komputer tersedia sesuai dengan spesifikasi     

24 jaringan internet tersedia dengan kapasitas yang     

25 Tempat ibadah tersedia dengan kapasitas memadai     

26 Fasilitas olahraga tersedia sesaui spesifikasi     

27 Kualitas fasilitas belajar (ruang kelas, kursi, LCD, 
TOA,dsb) yang memadai 

    

28 Alat, bahan, wahana penunjang kegiatan penelitian 
tersedia dengan kapasitas memadai 

    

29 Ruang organisasi kemahasisaan tersedia dengan 
kapasitas memadai 

    

30 Mutu klinik & apotek sebagai fasilitas kesehatan 
mahasiswa 

    

 


