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ANGKET UMPAN BALIK DARI PENGGUNA ALUMNI PROGRAM
STUDI DOKTOR PENDIDIKAN IPS JENJANG S3, PPs UNSYIAH

Salam sejahtera
Bapak, Ibu dan Saudara Pengguna alumni Program Studi Doktor Pendidikan IPS Jenjang
Pascasarjana (S3), PPs Unsyiah yang berbahagia. Kami dari pihak Pengelola Program Studi
sedang berusaha mengembangkan dan menghasilkan alumni yang cerdas dan mandiri, sesuai
dengan visi dan misi yang telah kami rumuskan. Oleh karena itu, kami sangat mengharap
bantuan dan kerjasama dari Bapak, Ibu dan Saudara Pengguna Alumni untuk dapat memberikan
informasi yang sesuai dan apa adanya tentang alumni kami baik dari segi kemampuan akademik,
administrasi, maupun manajemen pelaksanaan pembelajaran ditempat alumni kami bekerja.
Informasi yang Bapak, Ibu dan Saudara berikan sangat kami hargai dan dirahasiakan, kecuali ada
arahan dari Bapak, Ibu dan Saudara. Atas semua bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.
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A. IDENTITAS PEMBERI INFORMASI DAN ALUMNI
1.
2.
3.
4.
5.

Jabatan Bapak/Ibu,/Saudara
Jenis Kelamin Bapak/Ibu
Pendidikan Terakhir Bapak/Ibu
Jumlah tahun dalam jabatan ini
Posisi Bapak/Ibu terhadap alumni
Kami
6. Lama Bapak/Ibu mengenal alumni
Kami
7. Nama alumni kami
8. Jenis kelamin alumni kami
9. Tahun lulus alumni kami
10. Alamat kantor/sekolah

:…… ……………………………………………
: laki-laki/perempuan (coret salah satu)
:… ……………………………………………
:……..........tahun
: ……………………………………………..
: …………tahun
: …………………………………………….
: laki-laki/perempuan (coret salah satu)
: ………………………………………………..
: ………………………………………………..
:………………………………………………………..

B. KEGIATAN AKADEMIK (Jika alumni kami sebagai Guru atau Dosen)
Petunjuk : Beri tanda silang pada huruf di depan jawaban yang anda pilih dan isilah titik-titik
yang tersedia
1. Apakah alumni kami selalu masuk dan keluar dalam ruang mengajar tepat waktu?
a. Selalu
b. Sering
c. Jarang
d. Belum pernah
2. Apakah alumni kami selalu menyiapkan Silabus dan RPP pada awal pelaksanaan
pembelajaran?
a. Selalu
b. Sering
c. Jarang
d. Belum pernah
3. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, bagaimana kemampuan akademik alumni kami dalam
melaksanakan tugas?
a. Sangat baik
b. Baik
c. Sedang
d. Kurang
4. Apakah ada peningkatan kemampuan akademik alumni kami setelah menyelesaikan S3?
a. Sangat baik
b. Baik
c. Sedang
d. Sama saja dengan sebelumnya.
5. Dari segi kemampuan akademik apa kekurangan alumni kami?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6. Sejauh pengamatan Bapak/Ibu, bagaimana tanggapan siswa/mahasiswa terhadap
kemampuan akademik alumni kami?
a. Sangat baik
b. Baik
c. Sedang
d. Kurang
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7. Apa saran Bapak/Ibu yang perlu kami lakukan dalam pelaksanaan perkuliahan S3, agar
alumni kami lebih berkompeten dalam melaksanakan tugas akademik?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

C. KEGIATAN PENELITIAN (Jika alumni kami sebagai Guru atau Dosen)
Petunjuk : Beri tanda silang pada huruf di depan jawaban yang anda pilih dan isilah titik-titik
yang tersedia
8. Apakah alumni kami sering melakukan kegiatan penelitian secara Mandiri atau
Kelompok?
a. Sering sekali
b. Sering
c. Jarang
d. Belum pernah
9. Apakah alumni kami sering mengikuti kegiatan seminar nasional/Internasional selama
bertugas?
a. Sering sekali
b. Sering
c. Jarang
d. Belum pernah
10. Apakah alumni sering menulis artikel dan dipublikasi pada jurnal ilmiah?
a. Sering sekali
b. Sering
c. Jarang
d. Belum pernah
11. Sebutkan apa dan jumlah karya keilmuan (buku, diktat, modul) yang dihasilkan oleh
alumni kami?
........................................................................................................................................
12. Dari segi kreativitas pengurunan kenaikan pangkat, alumni kami temasuk?
a. Sangat kreatif
b. Sedang
c. Kurang kreatif
d. Tidak kreatif
13. Apa saran Bapak/Ibu, agar alumni kami kedepan lebih baik berkompeten dalam
melaksanakan kegiatan penelitian.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
D. KEMAMPUAN PENGGUNAAN ICT
Petunjuk : Beri tanda silang pada huruf di depan jawaban yang anda pilih dan isilah titik-titik
yang tersedia
14. Dari segi kreativitas penggunaan ICT, alumni kami termasuk kategori?
a. Sangat kreatif
b. Sedang
c. Kurang kreatif
kreatif

d. Tidak
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15. Dari segi keseringan penggunaan ICT, alumni kami termasuk kategori?
a. Sangat sering
b. Sadang
c. Jarang
d. Sangat jarang
16. Dari segi keseringan meng-akses (mencari) sumber pembelajaran atau bahan pelajaran di
Internet, alumni kami termasuk kategori?
a. Sangat sering
b. Sadang
c. Jarang
d. Sangat jarang
17. Sejauh pemantauan Bapak/Ibu.alumni kami memiliki Modem untuk akses internet?
a. Ya, ada
b. Tidak ada
18. Apa saran Bapak/Ibu, agar alumni lebih kompeten dalam menguasai internet?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

