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ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh kualitas pelayanan, proses belajar mengajar 
dan penilaian hasil belajar terhadap kepuasan 

mahasiswa internasional. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh mahasiswa internasional yang studi di UAD. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

sampling jenuh atau sensus, yaitu teknik pengambilan 
sampel dengan menggunakan seluruh komponen 
populasi yang dianggap mampu menilai penerapan 
TQM. Responden penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa internasional yang studi di UAD. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunkan analsis 
program Generalized Structured Component Analysis 

(GSCA) untuk melakukan analisis pengujian hipotesis 
dalam penelitian. Hasil analisis data menunjukan bahwa 
nilai FIT sebesar 0,492 yang berarti model mampu 

menjelaskan 49,2% variasi dari data. Begitu pula nilai 
GFI = 0,982 dan SRMR = 0,289 yang menunjukkan 
model fit yang mendekati baik. Variabel kualitas 

pelayanan berpengaruh positif dan siginifikan terhadap 
kepuasan mahasiswa yang sedang studi di Universitas 
Ahmad Dahlan yakni dengan nilai estimate koefisien 

jalur sebesar 0,308 dengan arah positif. Kemudian 
penilaian hasil belajar juga positif dan signifikan 
terhadap kepuasan mahasiswa yakni dengan nilai 

estimate koefisien jalur sebesar 0,344 dengan arah 
positif. Sedangkan proses belajar mengajar memiliki 
koefisien jalur positif tetapi tidak signifikan, yakni 

dengan nilai estimasi koefisien jalur 0,222. 
 
Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Proses Belajar 
Mengajar, Penilaian Hasil Belajar dan Kepuasan 

Mahasiswa Internasional. 

I. PENDAHULUAN 
Masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi 

kini tidak terbatas hanya di dalam negeri, namun 
menjangkau tataran regional bahkan internasional. 
Tuntutan rasional masyarakat pengguna jasa pendidikan 

tinggi akan mutu layanan yang konsisten dan 
memuaskan menjadi hal sangat penting yang tidak 
dapat diabaikan lagi. Banyak perguruan tinggi mulai 

menyadari tantangan di atas dan mulai mencoba 
menerapkan penjaminan mutu dalam rangka 
meningkatkan daya saing. Namun, pada umumnya 

lembaga pendidikan tinggi tersebut menghadapi 
kesukaran mendasar dalam proses “transformasi 
budaya” mutu berkesinambungan dan berorientasi 

pada pelanggan. 
Hambatan mendasar dalam tranformasi 

budaya mutu perguruan tinggi tersebut berdampak 

pada kegagalan dalam menerapkan manajemen mutu 
perguruan tinggi dan rendahnya mutu pendidikan. 
Akibatnya, banyak perguruan tinggi tidak dapat 

mempertahankan keberlangsungan hidupnya, apalagi 
untuk bersaing di tingkat global. Kondisi ini tercermin 
pada perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Pada tahun ajaran 2008/2009 jumlah perguruan tinggi 

sebanyak 133 dengan jumlah mahasiswa 282.560 orang, 
dan terus menurun menjadi 121 perguruan tinggi pada 
tahun ajaran 2009/2010 dengan jumlah mahasiswa 

224.115 orang [1].  Bahkan data terakhir dari Kopertis 
Wilayah V pada tahun 2010 menjadi 116 perguruan 
tinggi [2].  

Fenomena ini tidak menguntungkan bagi pihak 
perguruan tinggi khususnya di Daerah Istimewa 
Yogyakarta karena masyarakat dan calon mahasiswa 

sudah mulai cermat dalam memilih perguruan tinggi 
yang akan digunakan untuk menuntut ilmu sebagai 
bekal di masa depannya. Di samping itu berdasarkan 

UU Sisdiknas, pada bulan Mei 2012 seluruh prodi harus 
terakreditasi karena sebagai bukti akuntabilitas lembaga 
dan tanggung jawab pendidikan kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
industri pendidikan di Yogyakarta belum optimal dalam 
menyampaikan kualitas jasa pendidikan kepada 

mahasiswa sebagai konsumen. Penemuan lain 
mengemukakan bahwa bila dilihat dari aspek 
responsiveness dan emphaty tidak signifikan dalam 

mempengaruhi kepuasan mahasiswa [3].  
Universitas Ahmad Dahlan (UAD) sebagai 

salah satu universitas swasta yang selalu berupaya 
meningkatkan kualitas pelayanan terhadap mahasiswa, 

baik yang berasal dari dalam negeri maupun mahasiswa 
internasional. Upaya yang dilakukan UAD seperti 
meningkatkan pelayanan akademik, manajemen mutu 

internal UAD. Sedangkan peningkatan eksternal UAD 
seperti melakukan kerja sama dengan pemerintah 
China dan universitas Guangxi University, Nanning, 

Guangxi, China sejak tahun 2007. Selain itu pada tahu 
2015 juga akan membuka kantor biro di China untuk 
memberikan kesempatan kepada warga setempat yang 

ingin meneruskan pendidikan tinggi di DIY [4]. 
Perguruan tinggi swasta khususnya UAD 

sebagai industri jasa menunjukkan peningkatan dan 

perkembangan yang cepat dalam merespons proses 
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globalisasi. Hal ini harus diimbangi dengan kualitas 

pelayanan yang ditawarkan kepada mahasiswa dan 
menekankan kepuasan mahasiswa. Dalam rangka untuk 
menarik mahasiswa, melayani kebutuhan dan 

mempertahankan mereka, UAD turut aktif terlibat 
dalam pemahaman persepsi, harapan dan kualitas 
pelayanan.   Kualitas pelayanan yang dirasakan 
merupakan dihasilkan dari perbandingan harapan 

dengan persepsi konsumen atas kinerja secara aktual 
[5]. 

Selama satu dasawarsa terakhir, inisiatif 

tentang kualitas telah menjadi wacana yang menarik 
sejumlah besar praktisi dan akademisi, dan pada 
berbagai tingkatan telah di terapkan di perguruan tinggi 

[6]. Kepuasan mahasiswa ini sering digunakan untuk 
menilai kualitas pendidikan dan menjadi sebuah 
keputusan strategis yang paling penting [7]. Konsep 

kualitas pelayanan yang ada hubungannya dengan 
kepuasan dan evaluasi telah menjadi tema khusus dari 
sektor pendidikan di beberapa tahun terakhir [8]; [9]. 

Selanjutnya kualitas layanan di pendidikan tinggi ini 
semakin penting. Sektor pendidikan tinggi harus 
mengakui pentingnya peningkatan pelayanan dalam 

membangun keunggulan kompetitif [10]. 
Secara umum, kualitas pelayanan digunakan 

untuk mengevaluasi kepuasan konsumen, merangsang 

niat beli, dan merekomendasikan kepada orang lain 
untuk melakukan hal yang sama [11]. Kepuasan 
pelanggan dapat meningkatkan kinerja pada perusahaan 

manufaktur maupun perusahaan jasa. Sektor perguruan 
tinggi harus mengakui  bahwa pentingnya peningkatan 
kualitas pelayanan untuk meningkatkan keunggulan 
kompetitif. Pentingnya kualitas dalam industri jasa telah 

menarik banyak peneliti. Secara empiris penelitian 
kualitas pelayanan telah banyak dilakukan di berbagai 
jenis perusahaan jasa seperti perbankan, perhotelan, 

asuransi, telekomunikasi [12]; [5]. Tetapi sapai saat ini, 
masih terdapat kontroversi tentang pengukuran 
kualitas pelayanan [13]; [14]; [15]. Salah satu masalah 

yang paling kontroversial adalah keandalan 
SERVQUAL, yaitu skala pengukuran yang 
dikembangkan untuk mengukur kualitas pelayanan [12]. 

SERVQUAL telah digunakan untuk mengukur kualitas 
pelayanan di sekolah bisnis [16], perbankan, jasa 
pembersihan, jasa makanan cepat saji [18] dan masih 

banyak perusahaan jasa yang lain. 
Terdapat lima dimensi SERVQUAL dengan 

menambahkan atribut yang relevan untuk berbagai 

situasi [16].  Tetapi kenyataannya bahwa terdapat 
kegagalan pada perguruan tinggi atau universitas dan 
pemerintahan [17]. Dalam mengukur kualitas 

pelayanan di perguruan tinggi sangat penting dikaitkan 
dengan situasi dan kondisi. SERVQUAL menilai 
persepsi mahasiswa terhadap kualitas dari lembaga 

pendidikan [19] . Sedangkan keterangan bahwa tidak 
selalu jelas bagaimana pendapat yang dikumpulkan dari 
para mahasiswa untuk peningkatan kualitas institusi 
dan umpan balik mahasiswa dapat menimbulkan 

perbaikan [20]. Persepsi mahasiswa terhadap kualitas 
pelayanan perguruan tinggi yang menekankan pada 

unsur-unsur yang tidak terlibat langsung dengan unit 

perkuliahan saja [8].  

Berdasarkan kajian referensi penelitian-

penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini 

akan mengangkat permasalahan bagaimana 

kualitas pelayanan yang dikombinasikan dengan 

proses belajar mengajar dan proses penilaian hasil 

belajar mahasiswa terhadap kepuasan mahasiswa 

internasional di lingkungan Universitas Ahmad 

Dahlan. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan 

menganalisis kualitas pelayanan, proses belajar 
mengajar dan penilaian hasil belajar terhadap kepuasan 
mahasiswa internasional di Universitas Ahmad Dahlan. 

Service Quality (SERVQUAL) 

Menurut model SERVQUAL kualitas 
pelayanan dapat diukur dengan mengidentifikasi 
kesenjangan antara persepsi pelanggan dengan harapan 

pelayanan yang akan diberikan terhadap kinerja 
pelayanan [14]. SERVQUAL meruapkan salah satu 
pendekatan kualitas yang populer dijadikan acuan 

dalam riset pemasaran. SERVQUAL merupakan 
metode pengukuran kualitas pelayanan berdasarkan 
perbandingan antara persepsi pelanggan terhadap 

pelayanan yang mereka dapatkan dengan pelayanan 
yang mereka harapkan atau butuhkan. Jika pelayanan 
yang diterima pelanggan lebih dari yang mereka 

harapkan, maka pelayanan dapat dikatakan berkualitas, 
namun jika pelayanan yang diterima pelanggan kurang 
dari yang mereka harapkan, maka pelayanan dikatakan 

tidak berkualitas. Dengan demikian baik atau tidaknya 
jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam 
memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. 

Harapan pelanggan terhadap pelayanan dapat 

dilihat dari 10 dimensi kualitas pelayanan, yaitu 
tangibles, reliability, responsiveness, competence, courtesy, 
credibility, security, access, comuniction, and understanding 

the customer. Pada penelitian berikutnya, Parasuraman 
menyempurnakan 10 dimensi menjadi 5 dimensi yaitu 
reliability, Assurances, tangibles, empathy, dan 

responsiveness) [14]. Penjelasan kelima dimensi 
tersebut adalah sebagai berikut 1) Tangibles, 
2)Reliability, 3) Responsiveness, 4) Assurance, 5) Emphaty. 

 
Hakikat Proses Belajar Mengajar 
Proses belajar mengajar (PBM) yang juga dikenal 

proses pembelajaran merupakan gabungan dua konsep 
yaitu belajar yang dilakukan oleh siswa dan mengajar 
yang dilakukan oleh instruktur atau guru. Belajar 

tertuju oleh apa yang harus dilakukan oleh seseorang 
sebagai subjek yang menerima pelajaran, sedangkan 
mengajar tertuju pada apa yang harus dilakukan oleh 

instruktur atau guru sebagi pemberi pelajaran. Dua 
konsep tersebut menjadi terpadu pada kegiatan pada 
saat terjadi interaksi antara guru dan siswa, siswa 
dengan siswa pada saat proses belajar-mengajar itu 

berlangsung. 
Belajar adalah proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan dari 

hasil proses belajar dapat dilihat dari berbagai aspek, 
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seperti perubahan aspek kognitif, aspek afektif dan 

psikomotor yang bahwa : “Belajar mengajar adalah 
proses yang aktif, belajar adalah proses mereaksi 
terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu 

[21]. Belajar adalah proses yang diarahkan kepada 
tujuan, proses berbuat melalui beberapa pengalaman 
adalah proses melihat, mengamati, dan memahami 
sesuatu. Apabila kita belajar maka kita berbicara 

bagaimana mengubah tingkah laku seseorang”. 
Mengingat pengertian-pengertian mengajar di 

atas, peran seorang guru adalah sebagai pemimpin 

belajar dan fasilitator belajar. Jadi melihat konsep 
tersebut, belajar merupakan proses membelajarkan 
siswa. 

Pengertian proses belajar-mengajar secara 
umum dapat diartikan sebagai  proses di mana terdapat 
perubahan tingkah laku pada diri siswa baik dari aspek 

pengetahuan, sikap dan psikomotor yang dihasilkan 
dari pentransferan dengan cara pengondisian situasi 
belajar serta bimbingan untuk mengarahkan siswa 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses 
belajar-mengajar merupakan interaksi antara 
komponen-komponen pembelajaran sehingga tercipta 

situasi belajar-mengajar yang memungkinkan 
tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Adapun 
komponen-komponen pembelajaran terdiri dari tujuan, 

bahan, metode dan media evaluasi. 
Pengertian Penilaian Kelas 

Penilaian kelas adalah bentuk kegiatan guru 

yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang 
pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik 
yang mengikuti proses pembelajaran tertentu. Untuk 
itu, diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan 

sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini, 
keputusan berhubungan dengan sudah atau belum 
berhasilnya peserta didik dalam mencapai kompetensi. 

Jadi, penilaian kelas merupakan salah satu pilar dalam 
pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) yang berbasis kompetensi. 

Penilaian hasil belajar baik formal maupun 
informal diadakan dalam suasana yang menyenangkan, 
sehingga memungkinkan peserta didik menunjukkan 

apa yang dipahami dan mampu dikerjakannya. Hasil 
belajar seorang peserta didik tidak dianjurkan untuk 
dibandingkan dengan peserta didik lainnya, tetapi 

dengan hasil yang dimiliki peserta didik tersebut 
sebelumnya. Dengan demikian peserta didik tidak 
merasa dihakimi oleh guru tetapi dibantu untuk 

mencapai apa yang diharapkan.  
Penilaian kelas memiliki fungsi sebagai berikut 

1) Memberikan informasi sejauh mana seorang peserta 

didik telah menguasai kompetensi. 2) Mengevaluasi 
hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu 
peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan 

tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan 
program, pengembangan kepribadian maupun untuk 
penjurusan (sebagai bimbingan). 3) Menemukan 
kesulitan belajar peserta didik kemungkinan prestasi 

yang bisa dikembangkan peserta didik dan sebagai alat 
diagnosis yang membantu guru menentukan apakah 

seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. 4) 

Menemukan kelemahan dan kekurangan proses 
pembelajaran yang sedang berlangsung guna perbaikan 
proses pembelajaran berikutnya. 5) Sebagai kontrol 

bagi guru dan sekolah tentang kemajuan perkembangan 
peserta didik [22].   

Kepuasan Pelanggan  
Kepuasan pelanggan telah menjadi 

konsep sentral dalam wacana bisnis dan 
manajemen. Pelanggan merupakan fokus utama 
dalam pembahasan mengenai kepuasan dan 
kualitas jasa. Oleh karena itu, pelanggan 
memegang peranan cukup penting dalam 
mengukur kepuasan terhadap produk maupun 
pelayanan yang diberikan perusahaan. Kotler 
mendefinisikan kepuasan pelanggan :  Perasaan 
senang atau kecewa seseorang yang muncul 
setelah membandingkan kinerja (hasil) produk 
yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang 
diharapkan [23]. Jika kinerja berada di bawah 
harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja 
memenuhi harapan pelanggan puas. Jika kinerja 
melebihi harapan, pelanggan amat puas atau 
senang. Dari definisi di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa kepuasan pelanggan yang 
ditinjau dan sisi pelanggan yaitu mengenai apa 
yang telah dirasakan pelanggan atas pelayanan 
yang telah diberikan dibandingkan dengan apa 
yang mereka inginkan. 

Sedangkan definisi kepuasan pelanggan 
menurut Rangkuti [24]:  “Bahwa yang dimaksud 
dengan kepuasan konsumen adalah perbedaan 
antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil 
yang dirasakan“. Pelanggan akan merasa puas 
bila keinginan pelanggan telah terpenuhi oleh 
perusahaan sesuai dengan yang diharapkan. 
Dengan adanya nilai tambah dari produk, maka 
pelanggan menjadi lebih puas dan kemungkinan 
untuk menjadi pelanggan produk tersebut dalam 
waktu lama akan sangat besar. Kepuasan 
pelanggan dapat dipengaruhi oleh berbagai 
macam faktor, antara lain kualitas produk, 
pelayanan, aktivitas penjualan, dan nilai-nilai 
perusahaan.  

Oleh karena itu, mempertahankan pelanggan 
selalu lebih penting dilakukan dibandingkan dengan 
menarik pelanggan baru. Kunci untuk mempertahankan 

pelanggan adalah dengan memberikan kepuasan 
pelanggan yang tinggi. Pelanggan yang merasa puas akan 
bersedia datang kembali mengulangi pembeliannya dan 

merekomendasikan kepada orang lain untuk membeli. 
Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh beberapa, yaitu : 
1) Mutu produk atau jasa, 2) Mutu pelayanan, 3) Harga, 

4) Waktu penyerahan, 5) Keamanan [24]. 
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Menurut Tjiptono [25] ada empat metode 

untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu 1) Sistem 
Keluhan dan Saran, 2) Survei Kepuasan Pelanggan, 3. 
Ghost Shopping (Pelanggan Bayangan), 4) Analisa 

Pelanggan yang Beralih. 

Hipotesis 
H1. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan mahasiswa internasional di Universitas 

Ahmad Dahlan. 
H2. Proses belajar mengajar berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan mahasiswa internasional di 

Universitas Ahmad Dahlan. 
H3.  Penilaian hasil belajar berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan mahasiswa internasional di 
Universitas Ahmad Dahlan. 

II. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini bersifat konfirmatori dan 

model yang diajukan untuk menguji petanyaan 
penelitian dibangun atas dasar keyakinan, 
proposisi dan temuan penelitian empiris 
terdahulu di bidang manajemen kualitas yang 
sudah mapan. Kajian literature mengidentifikasi 
lima variabel, yaitu kualitas pelayanan, proses 
belajar mengajar, penilaian hasil belajar dan 
kepuasan mahasiswa. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa internasional yang sedang tugas belajar 
Universitas Ahmad Dahlan sebanyak 65 mahasiswa. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap 
mewakili. Teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 

sampling jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel 
dengan menggunakan seluruh komponen populasi yang 
dianggap mampu menilai kualitas pelayanan, proses 

belajar mengajar dan penilaian hasil belajar di 
Universitas Ahmad Dahlan. 
Uji validitas dilakukan dengan menghitung koefisien 
korelasi antara skor item dengan skor totalnya dalam 

taraf signifikansi 95% atau α= 0,05. Skala pengukuran 
dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, maka uji 
validitas menggunakan korelasi Product moment. 
Instrumen dikatakan valid dengan menggunakan 

kriteria apabila nilai signifikansi korelasi ≤ α=0,05 atau 
nilai koefisien korelasi (r) ≥ 0,30 [26]. 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 
mana alat ukur dapat diandalkan atau sejauh mana hasil 
pengukuran relatif konsisten jika pengukuran diulangi 

dua kali atau lebih. Pengujian reliabilitas menggunakan 
Crobach’s Coefficient Alpha dengan ukuran multi-item 
memiliki nilai alpha di atas 0,60 [27].  

Metode Analisis Data 
Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis 

hubungan kausal antara variabel eksogen dan endogen, 
sekaligus memeriksa validitas dan reliabilitas instrumen 

penelitian secara keseluruhan. Oleh karena itu 
digunakan teknik analisis Generalized Structured 

Component Analysis (GSCA). 

GSCA adalah untuk mendapatkan model 
struktural yang powerfull guna tujuan prediksi. Jika 
model struktural dirancang tanpa mendasarkan 

landasan teori yang kuat dan juga hasil-hasil penelitian, 
maka aplikasi GSCA adalah dalam kerangka model 
building, model hasil analisis lebih diutamakan untuk 
tujuan prediksi. 

Pada GSCA diperlukan spesifikasi model 
pengukuran (refleksif atau formatif) dan model 
struktural. Kedua sub model tersebut diintegrasikan ke 

dalam sebuah persamaan aljabar, dan pendugaan 
parameter diperlukan padanya. Pendugaan parameter 
GSCA memiliki satu kriteria tunggal secara konsisten 

yaitu meminimumkan residual dari model terintegrasi 
tersebut. Dengan demikian analisis GSCA memiliki 
kriteria global optimasi sehingga dapat memberikan 

kesesuaian model secara global (keseluruhan). 
Merujuk pada hal tersebut, maka kegunaan GSCA 

adalah untuk mendapatkan model struktural yang 

powerfull guna tujuan konfirmasi. Oleh karena itu, 
metode GSCA adalah setara dengan analisis model 
struktural berbasis kovarians (SEM). Dengan demikian 

analisis GSCA juga powerfull untuk menguji model 
berbasis teori, atau dengan kata lain untuk 
mengonfirmasi teori tentang hubungan antar variabel 

yang terdapat di dalam model struktural [28]. 
 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Universitas Ahmad Dahlan meulai giat 

menjalin kerja sama dengan pemerintah dan perguruan 
tinggi di luar negeri yaitu Guangxi University dan 

Naning Guangxi dari negara China. Kerjasama tersebut 
diwujudkan dalam bentuk pengiriman dosen ke China 
dan pertukaran mahasiswa sejak tahun 2007. Respon 

yang positif mendorong UAD memperbarui kerja sama 
sekaligus menambah dua kampus baru seperti Xiang 
Sihu College dan Guangxi Medical University pada 

tahun 2013. Sehingga jumlah mahasiswa yang belajar di 
UAD semakin banyak jumlahnya. Pada tahun 2013 
jumlah mahasiswa China yang sudah menyelesiakan 

studi di UAD sebanyak 269, sedangkan jumlah 
mahasiswa baru sebanyak 65 orang. Jumlah ini 
merupakan terbanyak dari mahasiswa China yang 
belajar di Daerah Istimewa Yogyakarta [4]. Jumlah 

peminat mahasiswa asing yang studi di UAD semakin 
banyak dan sebaran ke studi ke program studi semakin 
merata. Pada tahun 2015 jumlah mahasiswa baru 

mahasiswa asing yang studi di UAD sebanyak 179 
orang dan menyebar keberbagai program studi yang 
ada di UAD.  

Variabel Kualitas Pelayanan (X1) 
 Variabel kualitas pelayanan dalam penelitian 
ini diukur dengan 15 butir pertanyaan yang 

menggambarkan mengenai persepsi responden 
terhadap kualitas pelayanan yang disediakan oleh UAD, 
seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Diskripsi Variabel Kualitas Pelayanan 

Butir 

Pertanyaan N Min Max Mean 
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X11 104 1 5 3,2019 

X12 104 1 5 3,4231 

X13 104 1 5 3,3077 

X14 104 1 5 3,3077 

X15 104 1 5 3,4327 

X16 104 1 5 3,4135 

X17 104 1 5 3,2404 

X18 104 1 5 3,375 

X19 104 1 5 3,3077 

X110 104 1 5 3,4423 

X111 104 1 5 3,5385 

X112 104 1 5 3,5288 

X113 104 1 5 3,1731 

X114 104 1 5 3,0962 

X115 104 1 5 3,2404 

Valid N 

(listwise) 104 Rerata 3,3353 

Sumber: data diolah 

Hasil analisis deskriptif pada Tabel 1, dapat 
dijelaskan bahwa sebagian besar responden 

memberikan penilaian yang rendah terhadap variabel 
kualitas pelayanan dengan nilai rerata sebesar 3,33. 
Keadaan ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan 

penilaian responden terhadap kualitas pelayanan di 
UAD adalah masih moderat. Artinya bahwa menurut 
penilaian responden sebagian besar pelayanan yang 

diberikan oleh UAD belum baik.  
Dengan demikian, sudah saatnya pimpinan 

universitas harus lebih fokus memperhatikan kualitas 

disegala bidang pelayanan yang akan dirasakan langsung 
oleh mahasiswa internasional yang sedang studi di 
UAD. Sikap dan kebijakan ini sangat penting karena 

sangat berkaitan dengan strategis peningkatan kualitas 
secara keseluruhan serta untuk menghadapi persaingan 
di waktu yang akan datang akan lebih berat lagi.    
Deskripsi Variabel Proses Belajar Mengajar 

(X2) 
 Variabel proses belajar mengajar dalam 
penelitian ini diukur dengan 5 butir pertanyaan yang 

menggambarkan persepsi responden terhadap proses 
belajar mengajar di UAD, secara lengkap diringkas 
pada Tabel 2. 

Tabel 2. Dsikripsi Variabel Proses Belajar Mengajar (X2) 

Butir 

Pertanyaan  N Min Max Mean 

X21 104 1 5 3,3365 

X22 104 1 5 3,5673 

X23 104 1 5 3,5192 

X24 104 1 5 3,6442 

X25 104 1 5 3,5481 

Valid N 

(listwise) 104 Rerata 3,5231 

Sumber: Data primer diolah 

Hasil analisis pada Tabel 2 dapat dijelaskan 
bahwa tanggapan responden terhadap variabel belajar 

mengajar sudah mendekati baik karena nilai rerata 

sebesar 3,52, Artinya bahwa secara keseluruhan 
mahasiswa internasional menilai proses belajar 
mengajar di UAD cukup baik. Informasi ini dapat 

menjelaskan bahwa sebagian besar proses belajar 
mengajar yang dilaksanakan di UAD perlu perbaikan.  

Fakta empiris berdasarkan hasil penilaian 
responden mahasiswa internasional ini menggambarkan 

bahwa secara fakta proses pembelajaran pada di UAD 
belum bisa memberikan transfer ilmu pengetahuan 
yang baik kepada mahasiswa internasional sehingga 

proses pembelajaran dan proses belajar mengajar 
selama ini belum mampu memberikan bekal 
pemahaman yang baik kepada mahasiswa internasional 

yang sedang studi di UAD.  
Dengan demikian, pimpinan yang terkait 

dengan pelaksanaan proses belajar mengajar ataupun 

bentuk proses pembelajaran yang lainnya harus mulai 
berbenah diri untuk meningkatkan kualitas segala 
proses pembelajaran sehingga mampu meningkatkan 

efektivitas proses pembelajaran yang baik sehingga 
pada akhirnya akan mampu memberikan bekal yang 
baik kepada mahasiswa internasional yang sedang studi 

di UAD. 
Deskripsi Variabel Penilaian Hasil Belajar (X3) 
 Variabel penilaian hasil belajar dalam 

penelitian ini diukur dengan 5 butir pertanyaan yang 
menggambarkan persepsi responden terhadap variabel 
penilaian hasil belajar di UAD, secara lengkap diringkas 

di bawah ini. 
Tabel 3. Dsikripsi Variabel Penilaian Hasil Belajar 

Butir 

Pertanyaan N Min Max Mean 

X31 104 1 5 3,4808 

X32 104 1 5 3,5673 

X33 104 1 5 3,5 

X34 104 1 5 3,5 

X35 104 1 5 3,6154 

Valid N 

(listwise) 104 Rerata 3,5327 

Sumber: Data primer diolah 

Hasil analisis variabel penilaian hasil belajar 
dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden terhadap 

variabel penilaian hasil belajar sebesar 3,53 yang berarti 
bahwa secara keseluruhan variabel penilaian hasil 
belajar mahasiswa internasional mendekati baik. Hasil 

pencermatan terhadap keseluruhan butir pertanyaan 
pada variabel ini hampir sama yang menunjukan nilai 
rerata di bawah 4, yang berarti bahwa responden 
menilai variabel penilaian hasil belajar cukup baik.  

Berdasarkan hasil penilaian responden 
terhadap variabel penilaian hasil belajar yang belum 
baik ini memberikan informasi bahwa secara fakta 

penilaian hasil belajar dianggap belum memihak kepada 
mahasiswa internasional yang sedang studi di UAD. 
Dengan demikian pimpinan universitas harus mampu 

memberikan pengarahan kepada dosen pengampu 
matakuliah khususunya bagi dosen yang mengajar kelas 
internasional. Sehingga hasil kerja keras mahasiswa 

internasional merasa dihargai dengan baik, dan ini akan 



Medan, 30 November- 03 Desember 2018      APPPTMA KE- 8 

6 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA) 

ISBN: 978-602-50710-9-6 

 

berdampak juga kepada niat dan semangat mahasiswa 

asing yang akan belajar di UAD. 
Deskripsi Variabel Kepuasan Mahasiswa (Y) 
 Variabel kepuasan mahasiswa dalam penelitian 

ini diukur dengan 5 butir pertanyaan yang 
menggambarkan persepsi responden terhadap variabel 
kepuasan mahasiswa asing yang sedang studi di UAD, 
seperti tabel dibawah ini. 

Tabel 4. Dsikripsi Variabel Kepuasan Mahasiswa 

Butir 

Pertanyaan  N Min Max Mean 

Y11 104 1 5 3,3173 

Y12 104 1 5 3,4327 

Y13 104 1 5 3,5 

Y14 104 1 5 3,3077 

Y15 104 1 5 3,4519 

Valid N 

(listwise) 104 Rerata 3,4019 

Sumber: Data primer diolah 

Hasil analisis variabel kepuasan mahasiswa 
dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden terhadap 

variabel kepuasan mahasiswa internasional sebesar 
3,40 yang berarti bahwa secara keseluruhan variabel 
kepuasan mahasiswa internasional belum memberikan 
kepuasan. Hasil pencermatan terhadap keseluruhan 

butir pertanyaan pada variabel ini hampir sama yang 
menunjukan nilai rerata di bawah 4, yang berarti bahwa 
responden menilai mahasiswa internasional belum 

puas.  
Berdasarkan hasil penilaian responden 

terhadap variabel ini memberikan informasi bahwa 

secara fakta mahasiswa internasional yang sedang studi 
di UAD merasa belum puas. Dengan demikian 
pimpinan universitas harus mampu memberikan 

pengarahan kepada dosen pengampu matakuliah 
khususunya bagi dosen yang mengajar kelas 
internasional untuk mulai meningkatkan kinerjanya 

sehingga mampu meningkatkan kepuasan mahasiswa 
khususnya mahasiswa internasional.  

Asumsi Generalized  Structured Component  

Analysis (GSCA) 

Analisis Generalized  Structured Component  
Analysis (GSCA) dalam penelitian ini diawali dengan 
pengujian asumsi linieritas, kemudian dilanjutkan 
dengan pengukuran model (measures of fit measurement 

model), pengukuran struktur model (measures of fit 
struktural model), dan pengukuran model keseluruhan 
(measures of fit overall model). Selanjutnya dilakukan 

pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan 
metode resampling bootstrap 500. Evaluasi model 
struktur penelitian dan pengujian hipotesis dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar informasi yang dapat 
menjelaskan hubungan antara variabel dalam penelitian 
ini. 

Uji Asumsi Linieritas 
Hasil pengujian asumsi linieritas menjelaskan 

bahwa semua model hubungan antara variabel 
independen dengan variabel dependen yang digunakan 

dalam pengujian linearitas, yaitu Linear, Logarithmic, 

Inverse, Quadratic, Cubic, Coumpoud, Power, S, Growth, 
Exponetial, Logistic, nilai probabilitas di bawah 0,05 (p < 

α) berarti semua model linearitas signifikan. Maka 
dapat dikatakan bahwa hubungan semua variabel 
independen terhadap variabel dependen adalah linier 

dan dapat di lanjutkan untuk analisis GSCA. 

Measurement Model Variabel kualitas pelayanan 
Variabel kualitas pelayanan diukur dengan 15 

butir pertanyaan. Hasil pengujian diperoleh nilai 

AVE variabel kualitas pelayanan sebesar 0,444 

dengan akar √AVE = 0,666 lebih besar dari 0,50 

dapat dikatakan variabel memiliki discriminant 

validity yang baik. Discriminant validity yang baik 

mengindikasikan bahwa instrumen penelitian ini 

dapat digunakan untuk mengukur variabel kualitas 

pelayanan telah memenuhi kriteria validitas 

diskriminan. Hasil analisis data diperoleh nilai 

alpha sebesar 0,792 artinya variabel kualitas 

pelayanan memiliki reliabilitas komposit yang 

sangat tinggi. Hasil evaluasi variabel ini 

menunjukkan instrumen yang digunakan untuk 

pengukuran kualitas pelayanan layak diterima 

karena seluruh butir pertanyaan pada variabel 

kualitas pelayanan memiliki kesesuaian dan 

keandalan yang sangat tinggi. 

Hasil analisis data dari nilai titik kritis (CR) 
semuanya signifikan di bawah 0,05 pada tingkat 
kepercayaan 95%. Artinya bahwa semua butir 

pertanyaan penting dalam mengukur variabel kualitas 
pelayanan. Kemudian butir pertanyaan yang paling 
penting dalam mengukur variabel kualitas pelayanan 

yaitu butir pertanyaan X18 karena memiliki nilai 
loading estimasi palng besar, yaitu 0,802. 

Measurement Model Variabel Proses Belajar 

Mangajar (X2) 
Model Variabel proses belajar mengajar dalam 

penelitian ini diukur oleh 5 butir pertanyaan. Hasil 
pengujian diperoleh nilai AVE (Average Variance 

Extracted) sebesar 0,642 dengan nilai akar √AVE = 
0,801 lebih besar dari 0,50 dapat dikatakan variabel 
proses belajar mengajar memiliki discriminant validity 

yang baik, dengan demikian instrumen penelitian yang 
digunakan untuk mengukur variabel proses belajar 
mengajar memenuhi kriteria validitas diskriminan. 

Selanjutnya hasil analisis data dengan metode GSCA 
nilai alpha yang diperoleh sebesar 0,858 yang artinya 
bahwa seluruh instrumen pengukur variabel proses 
belajar mengajar memiliki reliabilitas komposit yang 

tinggi. Informasi hasil evaluasi pada variabel ini 
menunjukkan  bahwa instrumen yang digunakan 
sebagai pengukuran proses belajar mengajar layak 

diterima karena semua butir variabel proses belajar 
mengajar memiliki kesesuaian dan keandalan yang 
tinggi. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai 

estimasi pada loading yang diperoleh untuk masing-
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masing indikator, pada butir pertanyaa x222 dan x225 

adalah butir yang paling penting dalam mendeskripsikan 
variabel proses belajar mengajar diantara indikator 
lainnya yakni sebesar 0,844 dan 0,842. Berdasarkan 

nilai titik kritis (CR) yang diperoleh, secara nyata 
semua butir pertanyaan mengukur variabel proses 
belajar mengajar karena nilai titik kritis (CR) yang 
diperoleh signifikan dibawah 0,05 dan pada tingkat 

kepercayaan 95%. Artinya bahwa semua butir 
pertanyaan penting dalam mengukur variabel proses 
belajar mengajar. 

 

Measurement Model Variabel Penilaian Hasil 
Belajar (X3) 

Variabel penilaian hasil belajar dalam 
penelitian ini direfleksikan oleh 5 butir pertanyaan. 
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai AVE 

(Average Variance Extracted) sebesar 0,637 dengan nilai 
akar kuadrat √AVE hasilnya adalah sebesar 0,798 lebih 
besar dari 0,50 dapat dikatakan variabel penilaian hasil 
belajar memiliki discriminant validity yang baik, dengan 

demikian instrumen penelitian yang digunakan untuk 
mengukur variabel penilaian hasil belajar memenuhi 
kriteria validitas diskriminan. Selanjutnya hasil analisis 

data dengan metode GSCA nilai alpha yang diperoleh 
sebesar 0,857 yang artinya bahwa seluruh instrumen 
memiliki reliabelitas komposit yang tinggi.  Hasil 

evaluasi pada variabel ini menunjukkan bahwa 
instrumen yang digunakan sebagai pengukuran variabel 
penilaian hasil belajar layak diterima karena kelima 
butir pertanyaan variabel penilaian hasil belajar 

memiliki kesesuaian dan keandalan yang tinggi. 

Hasil analisis data dari nilai estimasi pada 
loading yang diperoleh butir pertanyaan x332 adalah 

nilai estimasi yang paling tinggi dalam mendeskripsikan 
variabel penilaian hasil belajar diantara yang lainnya. 
Berdasarkan nilai titik kritis (CR) yang diperoleh 

semua butir pertanyaan pada variabel penilaian hasil 
belajar signifikan dengan nilai lebih kecil dari 0,05 pada 
tingkat kepercayaan 95%. Artinya bahwa semua butir 

pertanyaan penting dalam mengukur variabel penilaian 
hasil belajar. 

Measurement Model Variabel Kepuasan 
Mahasiswa (Y) 

Hasil analisis pada variabel kepuasan 
mahasiswa dalam penelitian ini direfleksikan oleh 5 
butir pertanyaan. Berdasarkan hasil pengujian 

diperoleh nilai AVE (Average Variance Extracted) 
sebesar 0,604 dengan nilai akar kuadrat √AVE hasilnya 
adalah sebesar 0,777 lebih besar dari 0,50 dapat 

dikatakan variabel kepuasan mahasiswa memiliki 
discriminant validity yang baik, dengan demikian 
instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur 
variabel kepuasan mahasiswa memenuhi kriteria 

validitas diskriminan. Selanjutnya hasil analisis data 
dengan metode GSCA nilai alpha yang diperoleh 
sebesar 0,835 yang artinya bahwa seluruh instrumen 

memiliki reliabelitas komposit yang tinggi.  Hasil 
evaluasi pada variabel kepuasan mahasiswa 

menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan sebagai 

pengukuran variabel kepuasan mahasiswa layak 
diterima karena kelima butir pertanyaan variabel 
kepuasan mahasiswa memiliki kesesuaian dan 
keandalan yang tinggi. 

Hasil analisis data dari nilai estimasi pada 
loading yang diperoleh butir pertanyaan y5 adalah nilai 
estimasi yang paling tinggi dalam mendeskripsikan 

variabel kepuasan mahasiswa diantara yang lainnya. 
Berdasarkan nilai titik kritis (CR) yang diperoleh 
semua butir pertanyaan pada variabel kepuasan 

mahasiswa signifikan dengan nilai lebih kecil dari 0,05 
pada tingkat kepercayaan 95%. Artinya bahwa semua 
butir pertanyaan penting dalam mengukur variabel 

penilaian hasil belajar. 

Evaluasi Goodness-of-fit Model Struktural dan 
Overall Model 

Model yang diuji dalam penelitian ini dikatakan 
fit apabila didukung oleh data empiris. GSCA 
memberikan ukuran goodness-of-fit yang terdiri dari fit 

model structural dan overall model yang dapat dilihat dari 
nilai FIT, AFIT, GFI (Unweighted least-squares) dan 
SRMR (Standardized root mean square residual). Hasil 
output GSCA pada Tabel 10 evaluasi goodness-of-fit  

model struktural dan overall model penelitian ini, dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
1. FIT merupakan varian total dari keseluruhan 

variabel yang dianalisis dapat dijelaskan oleh model 
penelitian ini. Hasil output GSCA diperoleh nilai 
FIT sebesar 0,492 artinya bahwa model yang 

terbentuk dalam studi ini dapat menjelaskan 
semua variabel yang dianalisis sebesar 49,20%. 
Keragaman variabel kualitas pelayanan, proses 

belajar mengajar, Penilaian hasil belajar  dan 
kepuasan mahasiswa dapat dijelaskan oleh model 
sebesar 49,20% dan sisanya 50,80% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model penelitian. Kesimpulan 
dari informasi ini adalah bahwa nilai FIT yang 
diperoleh model penelitian ini dapat dikatakan 

memiliki ketepatan model yang mendekati baik 
karena nilainya mendekati 50%. 

2. AFIT sebesar 0,481 adalah adjusted dari FIT yang 

hampir sama dengan nilai FIT, tetapi variabel yang 
mempengaruhi kepuasan mahasiswa dalam 
penelitian ini ada tiga variabel yaitu kualitas 
pelayanan, proses belajar mengajar dan penilaian 

hasil belajar, sehingga lebih baik jika interpretasi 
ketepatan model menggunakan FIT yang sudah 
terkoreksi atau AFIT (Adjusted FIT). Nilai AFIT 

selalu lebih rendah dari nilai FIT karena proporsi 
keragaman meningkat sehingga menyesuaikan 
dengan variabel yang sudah terkoreksi. Jika dilihat 

dari nilai AFIT, keragaman variabel kualitas 
pelayanan, proses belajar mengajar dan penilaian 
hasil belajar serta kepuasan mahasiswa dapat 

dijelaskan oleh model penelitian ini sebesar 
48,10% dan sisanya 51,90% dijelaskan oleh variabel 
lain. Artinya, nilai AFIT yang diperoleh dapat 

dikatakan model yang terbentuk memiliki akurasi 
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atau ketepatan model mendekati baik karena 

nilainya mendekati 50%. 
3. GFI dan SRMR, keduanya sebanding dengan 

perbedaan antara kovarian sampel dan kovarian 

yang diproduksi oleh pendugaan parameter GSCA. 
Hasil analisis data terlihat nilai GFI sebesar 0,982 ≥ 
cut-off poin 0,90 maka model yang terbentuk dapat 
dikatakan sudah sesuai atau baik. Namun nilai 

SRMR sebesar 0,289 > 0,1 dapat dikatakan poor fit 
(model kurang sesuai). Hal ini dimungkinkan 
terjadi pada penelitian ini karena arah indikator 

pengukuran antara variabel yang belum diketahui 
secara pasti, tetapi masih dapat ditolerir karena 
nilai SRMR mendekati nol (Hu dan Bentler, 1999 

dikutip dari Ghozali, 2008).  
4. Nilai NPAR sebesar 63 menunjukkan jumlah 

parameter bebas yang termasuk koefisien loading 

(c), Koefisien bobot (w), dan koefisien jalur (b) 
penelitian ini. 

Berdasarkan goodness-of-fit model struktural dan 

model keseluruhan (overall model) dengan uji FIT, AFIT, 
GFI dan SRMS dapat disimpulkan bahwa model dalam 
penelitian ini mampu menjelaskan 48,10% varian data 

yang telah terkoreksi. Begitu pula nilai GFI = 0,982 dan 
SRMR = 0,289 yang menunjukkan model fit yang 
mendekati baik (GFI ≥ 0,90 dan SRMR mendekati nol). 

 
Pengujian Koefisien Jalur  

Model struktural dievaluasi dengan melihat 

nilai koefisien jalur hubungan antara variabel. Pengujian 
model struktural dilakukan setelah model hubungan 
yang dibangun sesuai dengan data hasil observasi dan 
kesesuaian model secara keseluruhan (goodness-of-fit 

model overall). Tujuan pengujian terhadap model 
struktural untuk mengetahui hubungan antara variabel 
yang dirancang dalam penelitian ini. Pengujian model 

struktural dan hipotesis dilakukan dengan melihat nilai 
estimasi koefisien jalur dan nilai titik kritis (CR*) yang 

signifikan pada α = 0,05. Hasil analisis data secara 
lengkap dapat dilihat pada output model GSCA.  

Hasil pengujian hipotesis dan koefisien jalur 
pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen dapat dilihat dari nilai koefisien jalur dan titik 

kritis (CR*) yang signifikan pada α = 0,05 disajikan 
pada diagram jalur Gambar 1. 

  
 
 

 
 
 
 

 

 
Structural Model 

Path Coefficients 

 
Estimate SE CR 

kualitas->puas 0.308 0.101 3.03* 

PBM->puas 0.222 0.120 1.86 

Nilai->puas 0.344 0.122 2.83* 

CR* = significant at .05 level 

Gambar  1 

Diagram Koefisien Jalur dan Pengujian Hipotesis 

Keterangan: Sig = Signifikan 

Sumber:  Hasil olahan GSCA. 

Pengujian Hipotesis Penelitian 

H1: Kualitas pelayanan berpengaruh positif 
terhadap kepuasan mahasiswa 

Hasil pengujian pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan mahasiswa diperoleh nilai estimasi 
koefisien jalur sebesar 0,308 dan signifikan pada alpha 
0,05. Koefisien jalur kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan mahasiswa bertanda positif dapat diartikan 
bahwa tingginya kualitas pelayanan dapat mendukung 
peningkatan kepuasan mahasiswa internasional yang 

sedang belajar di UAD, dengan demikian hipotesis 
pertama (H1) diterima.  

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa semakin 

baik kualitas pelayanan, maka akan semakin meningkat 
kepuasan mahasiswa. Jika dikaitkan dengan Tabel 1, 
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan belum 
dilaksanakan dengan baik karena nilai rerata masih di 

bawah 4 yaitu sebesar 3,33. Kemudian pada Tebal 4 
juga menunjukan bahwa kepuasan mahasiswa 
internasional belum puas karena nilai rerata masih 

dibawah 4 yaitu sebesar 3,40. Realita ini 
menggambarkan bahwa kualitas pelayanan belum 
sepenuhnya diimplementasikan secara baik dan secara 

rutin untuk peningkatan kepuasan mahasiswa 
internasional yang sedang studi di UAD. Artinya bahwa 
kualitas pelayanan masih bersifat slogan dan hanya 

bersifat temporer yang disesuaikan dengan kondisi-
kondisi tertentu saja seperti akan ada akreditasi dari 
BAN PT.  

Temuan ini dilengkapi dengan pengamatan 
serta observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa 
sampai detik ini para pimpinan universitas masih 

berorientasi pada pengembangan kuantitas, seperti 
penambahan program studi baru, pembangunan gedung 
baru, pembelian aset, pembangunan masjid, dan lain-

lain. Dengan demikian pengembangan kualitas 
perguruan tinggi secara keseluruhan belum dikerjakan 
secara serius, terbukti sebagian program studi yang 

peringkat akreditasinya masih B. Jika dikaitkan dengan 
semakin banyaknya mahasiswa asing yang studi di 
UAD, maka sudah saatnya pimpinan UAD lebih fokus 
untuk pengembangan kualitas perguruan tinggi secara 

keseluruhan.  
 
H2: Proses belajar mengajar pengaruh 

terhadap kepuasan mahasiswa. 
Hasil pengujian pengaruh proses belajar 

mengajar terhadap kepuasan mahasiswa di peroleh nilai 

estimasi koefisien jalur sebesar 0,222 dan tidak 
signifikan. Walaupun koefisien jalur bertanda positif 
tetapi tidak mampu menjelasakan bahwa proses belajar 

mengajar berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa.  
Jika dianalisis pada Tabel 2, responden menilai 

bahwa proses belajar mengajar belum dilaksanakan 

dengan baik karena penilaian responden masih di 

PBM Kepuasan 

Mahasisw

a 

Kualitas 

Pelayanan 

Penilaian 

0,222; (Not Sig)  

0,308; (Sig)  

0,344; (Sig) 
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bawah 4 yaitu nilai reratanya 3,52, Kemudian pada 

Tebal 4 juga menunjukan bahwa kepuasan mahasiswa 
internasional belum puas karena nilai rerata sebesar 
3,40. Realita ini menggambarkan bahwa proses belajar 

mengajar belum dapat menjelaskan peningkatan 
kepuasan mahasiswa internasional yang sedang studi di 
UAD, dengan demikian hipotesis kedua (H2) ditolak.  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, proses 

belajar mengajar di kelas belum bisa diterima secara 
optimal karena kendala bahasa pengantar kuliah di 
kelas menggunakan dalam bahasa indoensia. Sedangkan 

mahasiswa asing dalam penguasaan Bahasa Indinesia 
masih rendah, sehingga secara langsung maupun tidak 
langsung akan membentuk sikap dan perilaku dalam 

merespon proses belajar mengajar di kelas. Hal ini 
yang meneybabkan variabel proses belajar mengajar 
tidak signifikan berpengaruh terhadap kepuasan 

mahasiswa internasional.   
 
H3: Penilaian hasil belajar berpengaruh 

terhadap kepuasan mahasiswa 
Hasil pengujian pengaruh penilaian hasil 

belajar terhadap kepuasan mahasiswa diperoleh nilai 

estimasi koefisien jalur sebesar 0,344 dan signifikan 
pada alpha 0,05. Koefisien jalur penilaian hasil belajar 
terhadap kepuasan mahasiswa bertanda positif dapat 

diartikan bahwa semakin tinggi penilaian hasil belajar 
dapat mendukung peningkatan kepuasan mahasiswa 
internasional yang sedang belajar di UAD, dengan 
demikian hipotesis ketiga (H3) diterima.  

Temuan ini dilengkapi dengan pengamatan 
serta observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa 
mahasiswa asing masih berorientasi pada nilai akhir 

walaupun jika dikaitkan dengan proses belajar 
mengajar, bagi mahasiswa asing tidak dilakukan secara 
optimal, hal ini terjadi karena budaya belajar yang 

berbeda dari negara asal, dan juga kendala masalah 
bahasa untuk komunikasi baik dikelas maupun di luar 
kelas, sehingga menyerapan materi dalam bahasa 

Indonesia tidak bisa dierima secara optimal.   
Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat 

dibahas bahwa dari ketiga variabel independen hanya 

ada dua yang signifikan berpengaruh terhadap variabel 
dependen, yaitu variabel kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa, 

dan variabel penilaian hasil belajar juga signifikan 
berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. Sedangkan 
variabel proses belajar mengajar tidak signifikan 

berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa 
internasional yang sedang studi di UAD. Dengan 
demikian hipotesis yang di terima adalah hipoteisi 
pertama (H1) dan hipoteisi ketiga (H3). Sedangkan 

hipotesis kedua (H2) di tolak karena tidak signifikan 
berpengaruh.    

 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis pada bab 

sebelumnya yang membahas tiga variabel 

independen dan satu variable denpenden 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis data, nilai FIT 

menunjukkan varian dari semua variabel dapat 
dijelaskan oleh model tertentu. Nilai FIT 
berkisar dari 0 sampai 1. Nilai FIT 0,492 yang 
berarti model mampu menjelaskan 49,20% 

variasi dari data. Dengan kata lain, varian data 
variabel independen mampu menjelaskan 
variabel dependen sebesar 49,20%.  

2. Hasil analisis koefisien jalur pada model 
penelitian diperoleh nilai koefisien jalur yang 
tebesar adalah koefisien jalur penilaian hasil 

belajar terhadap kepuasan mahasiswa. 
Sedangkan urutan kedua adalah nilai koefisen 
jalur pada kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan mahasiswa. Selain itu kedua 
koefieisn jalur ini signifikan pada taraf tingkat 
kepercayaa 95%.  Dengan demikian hipoteisi 

pertama (H1) dan hipotesis ketiga (H3) 
diterima. 

3. Koefisien jalur proses belajar mengajar 

memperoleh nilai terkcil dibandingkan dengan 
yang lainnya dan tidak signifikan pada taraf 
kepercayaa 95%. Dengan demikian hipotesis 

kedua (H2) di tolak. 
B. Saran  

Saran dalam penelitian ini di jelaskan beberapa 

hal yang terkait dengan hasil penelitian dan 
pembahasan di atas adalah sebagai berikut:  

1. Proses belajar mengajar juga harus segara 
dibenahi oleh pimpinan universitas dan selalu 

memberikan himbauan kepada pengampu 
matakuliah khsusunya di kelas internasional. 
Sehingga para pengampu mampu 

meningkatkan kinerjanya yang nanti pada 
akhirnya akan mampu meningkatkan kepuasan 
mahasiswa. 

2. Para pimpinan yang terkait harus lebih fokus 
terhadap peningkatan kinerjanya sehingga 
kepuasan mahasiswa internasional lebih 

meningkat. 
C. Keterbatasan dan Penelitian Selanjutnya  

1. Jumlah variabel independen dalam penelitian 

ini masih terbatas pada kualitas pelanayan, 
proses belajar mengajar dan penilaian hasil 
belajar, sehingga dirasa belum mampu 

memotret kepuasan mahasiswa secara 
keseluruhan.  

2. Untuk penelitian ke depan sebaiknya 

diupayakan untuk ketemu secara langsung 
kepada responden dan melakukan wawancara 
kepada responden terpilih sehingga analisisnya 

semakin mendalam. Untuk penelitian ke 
depan perlu menambah jumlah variabel 
independen. Sehingga diharapkan mampu 
menganalisis lebih komprehensif. 

 
DAFTAR PUSTAKA 
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