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Revisi :

Halaman:

Nama Responden : ..................................................(boleh menggunakan inisial)
Program studi : ..................................................

Petunjuk :
a. Bubuhkan lingkaran pada setiap pilihan jawaban sesuai alasan yang sebenarnya!
b. Masing-masing responden dapat memilih lebih dari 1 jawaban sesuai alasan masing-masing!
c. Jawaban Anda dapat dijadikan dasar dalam memperbaiki kinerja Universitas Hamzanwadi

pada masa yang akan datang.

1. Pada saat Anda mau melanjutkan studi di STKIP Hamzanwadi Selong yang sekarang Universitas
Hamzanwadi, darimana Anda mengetahuinya?
a. Dari brosur yang disebar
b. Dari kunjungan panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
c. Dari teman sendiri
d. Dari orang tua
e. Dari guru/pegawai sekolah/madrasah
f. Dari...........................................................(sebutkan)

2. Berikut ini, alasan saya memilih Perguruan Tinggi ini sebagai tempat melanjutkan studi di
perguruan tinggi.
a. Fasilitas yang memadai
b. Kualitas dosen
c. Pembiayaan terjangkau
d. Tidak diterima di tempat lain
e. Lokasi yang terjangkau
f. Layanan yang diberikan memuaskan
g. Program-program yang menarik
h. Alasan lain (sebutkan) .........................................................................
i. Tidak tahu

3. Keinginan saya memilih Perguruan Tinggi ini karena .......
a. Keinginan sendiri
b. Keinginan orang tua
c. Mengikuti teman sendiri
d. Tidak tahu

4. Berikut ini, alasan saya memilih program studi di Perguruan Tinggi ini.
a. Fasilitas yang memadai
b. Kualitas dosen
c. Layanan yang diberikan memuaskan
d. Program-program yang menarik
e. Pekerjaan yang akan dipilih.
f. Kesesuaian jurusan di SMA dengan program studi yang dipilih.
g. Alasan lain (sebutkan) ..........................................................................
h. Tidak tahu

5. Keinginan saya memilih program studi ini karena .......
a. Keinginan sendiri
b. Keinginan orang tua
c. Mengikuti teman sendiri
d. Tidak tahu
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