
Lampiran 4 Angket Penelitian 

 

ANGKET PENELITIAN 

 

Assalamu’alaikum wr, wb 

Dengan hormat, semoga Allah Swt senantiasa member-

kan hidayah dan rahmat-Nya kepada Bapak/Ibu dosen dalam 

menjalankan Tugas Negara sebagai dosen pada IAIN Antasari 

Banjarmasin. 

Saat ini Bapak/Ibu sedang membaca angket penelitian 

mengenai “Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kinerja dan 

Kompetensi Dosen IAIN Antasari Banjarmasin”. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sertifikasi 

terhadap kinerja dan kompetensi dosen IAIN Antasari 

Banjarmasin. 
Agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan bisa 

dimanfaatkan sebagai pertimbangan baik secara konseptual 

maupun kontekstual operasional dalam merumuskan pola 

pengembangan profesionalisme dosen, kiranya Bapak/Ibu dapat 

mengisi angket ini dengan terbuka dan sebenar-benarnya. 

Jawaban Bapak/Ibu tetap kami rahasiakan dan dijamin tidak 

berpengaruh negatif  terhadap pekerjaan Bapak/Ibu dosen. 

 Demikian disampaikan, atas perhatian dan partisipasinya 

diucapkan terimakasih. 

Wasalamu’alaikum wr. Wb. 

 

I. Identitas Responden 

 

Nama  : ………………………… 

  

Usia  :  ……….. Tahun …… Bulan …… 

 

Jenis Kelamin :  1.  Laki-laki  2.  Perempuan 



 

Pendidikan Terakhir :  1.  Strata 2  2.  Strata 3 

         

Tempat tugas (Fakultas) : ……………………………… 

 

Pangkat/Golongan   : ……………………………… 

 

Jabatan  

(Struktural/Fungsional)   : ……………………………… 

 

Mata kuliah yang diasuh : ……………………………… 

       

…………………………………………………………… 

       

…………………………………………………………… 

 

Masa Kerja    : ……… Tahun ………. Bulan …… 

 

 

  

 

II. Petunjuk Pengisian Angket  

1. Bacalah terlebih dahulu pernyataan-pernyataan dengan 

seksama, kemudian pilihlah salah satu pilihan yang 

tepat menurut pendapat Bapak/Ibu dengan sejujurnya 

dan sebenar-benarnya. 

2. Jawablah dengan membubuhkan tanda silang (X) pada 

skor pilihan Bapak/Ibu. 

 

Alternatif Jawaban Responden 

1. Sangat setuju = Jika kejadian/keadaan yang digambarkan 

pada butir itu dilaksanakan, secara terus menerus/sangat 

sesuai diberi nilai 4 



2. Setuju = Jika kejadian/keadaan yang digambarkan pada 

butir itu lebih banyak dilaksanakan/sesuai, diberi nilai 3 

3. Tidak setuju = Jika kejadian/keadaan yang digambarkan 

pada butir itu lebih banyak tidak dilaksanakan/kurang 

sesuai, diberi nilai 2 

4. Sangat tidak setuju = Jika kejadian/keadaan yang 

digambarkan pada butir itu tidak pernah 

dilaksanakan/tidak sesuai, diberi nilai 1 

 

ANGKET PENELITIAN 

BAGIAN 1 

 

Angket Sertifikasi (X) 

 

 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

1 2 3 4 

1 Tunjangan profesi dosen dapat 

memperbaiki kesejahteraan 

    

2 Tunjangan profesi dosen dapat 

meningkatkan kemampuan dalam 

mengelola pembelajaran 

    

3 Tunjangan profesi dosen tidak 

dapat meningkatkan citra dan 

martabat dosen 

    

4 Tunjangan profesi dosen dapat 

melindungi masyarakat dari 

praktik dan layanan pendidikan 

tinggi yang tidak berkualitas 

    

5 Tunjangan profesi dosen dapat 

meningkatkan kedisiplinan 

    

6 Tunjangan profesi dosen tidak 

berorientasi pada peningkatan 

    



mutu lembaga 

7 Tunjangan profesi dosen dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan 

dan pengajaran 

    

8 Tunjangan profesi dosen tidak 

dapat meningkatkan kualitas dan 

kuantitas penelitian 

    

9 Tunjangan profesi dosen dapat 

meningkatkan kualitas dan 

kuantitas pengabdian pada 

masyarakat 

    

10 Tunjangan profesi dosen untuk 

mengatasi kesenjangan sosial 

    

 

 

BAGIAN 2 
 

Angket Kinerja (Y1) 

 

 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

1 2 3 4 

1 Melaksanakan perkuliahan/ 

tutorial dan menguji serta 

menyelenggarakan kegiatan 

pendidikan di laboratorium, 

praktik keguruan, praktik 

bengkel/studio/ kebun 

percobaan/teknologi pengajaran 

    

2 Membimbing seminar Mahasiswa     

3 Membimbing tugas akhir 

penelitian mahasiswa termasuk 

membimbing, pembuatan laporan 

hasil penelitian tugas akhir 

    



(skripsi) 
4 Penguji pada ujian skripsi     

5 Tidak dapat membina kegiatan 

mahasiswa pada bidang akademik 

dan kemahasiswaan 

    

6 Mengembangkan program 

perkuliahan 
    

7 Terkendala menghasilkan karya 

penelitian 
    

8 Memberi pelatihan/penyuluhan/ 

penataran pada masyarakat 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAGIAN 3 
 

 

Angket Kompetensi (Y2) 

 

 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

1 2 3 4 

1 Susah merancang pembelajaran     

2 Mampu melaksanakan proses 

pembelajaran 

    

3 Mampu menilai proses dan hasil 

pembelajaran 

    

4 Mampu memanfaatkan hasil 

penelitian untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

    

5 Mampu merancang, melaksanakan, 

dan menyusun laporan penelitian 

    

6 Menyampaikan pendapat dengan 

runtut, efisien dan jelas 

    

7 Tidak mampu menghargai 

pendapat orang lain 

    

8 Mampu membina suasana kelas     

9 Mampu membina suasana kerja     

10 Empati (empathy)     

 


