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Pengenalan Kategori Kuisioner dan Aturan 

Pada modul kuisioner ini, ada hal-hal yang perlu anda ketahui yaitu Kategori Kuisioner dan Aturan. 

1. Kategori Kuisioner 

Ada beberapa macam kategori Kuisioner yaitu : 

1. Kuisioner Universitas, yaitu kategori kuisioner yang digunakan untuk seluruh civitas 

akademik. 

2. Kuisioner Program Studi, yaitu kategori kuisioner yang digunakan untuk tiap-tiap program 

studi. 

3. Kuisioner Dosen Mengajar, yaitu kuisioner yang digunakan untuk penilaian dosen 

berdasarkan mata kuliah yang diajar. 

4. Kuisioner Dosen Pembimbing Akademik, yaitu kuisioner yang digunakan untuk penilaian 

dosen sebagai Pembimbing Akademik. 

5. Kuisioner Praktek Kerja Lapangan, yaitu kuisioner yang digunakan untuk mahasiswa yang 

sedang menempuh praktek kerja lapangan. 

6. Kuisioner Alumni, yaitu kuisioner yang digunakan untuk mahasiswa alumni. 

2. Aturan 

Ada beberapa macam Aturan yaitu : 

1. Universitas, yaitu aturan yang digunakan untuk seluruh civitas akademik. 

2. Alumni, yaitu aturan yang digunakan untuk seluruh alumni mahasiswa. 

3. Per Semester, yaitu aturan yang digunakan untuk mahasiswa yang di semester sesuai 

dengan pilihan semester.  

Contoh : Pilihan aturan untuk Semester 1 , 3 , 5. Maka hanya yang berada di semester 

tersebut yang dapat menggunakan. 

4. Mulai Semester, yaitu aturan yang digunakan untuk mahasiswa yang di semester sesuai 

dengan pilihan mulai semester.  

Contoh : Pilihan aturan untuk mulai Semester 3. Maka hanya yang berada di semester 3 dan 

seterusnya yang dapat menggunakan. 

5. Mata Kuliah, yaitu aturan yang digunakan untuk mata kuliah tertentu. 
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Halaman Konfigurasi 

Pada halaman ini anda dapat mengatur konfigurasi untuk modul kuisioner ini. Untuk Mengatur, 

silahkan isi data sesuai dengan kebutuhan. 

 

Gambar Konfigurasi pada modul Kuisioner . 

Halaman Manajemen Kuisioner 

Pada halaman ini anda dapat mengelola Kategori Evaluasi dan Aturan Evaluasi, Kategori Jawaban, 

Kategori Soal dan Soal Evaluasi. 

1. Kategori Evaluasi dan Aturan Evaluasi 

Pada halaman ini anda dapat membuat, merubah, meng-copy, dan menghapus kategori evaluasi dan 

aturan evaluasi. Untuk menambah, silahkan klik link [ TAMBAH ] yang berada pada kiri atas tabel. 

 

Gambar Kategori Evaluasi dan Aturan Evaluasi. 

Setelah anda menekan link tersebut anda akan dibawa ke halaman seperti gambar dibawah ini. 
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Gambar Form Tambah Kategori Evaluasi dan Aturan Evaluasi. 

 

* Perlu di perhatikan, Untuk field aturan akan mengikuti dengan Kategori yang akan dipilih. 

* Option terdiri dari Once dan Update On : 

 - Once digunakan untuk pengerjaan kuisioner oleh mahasiswa bersifat sekali saja. 

 - Update On digunakan untuk pengerjaan kuisioner yang selalu update. 

 

Setelah anda mengisi form sesuai dengan kebutuhan anda, tekan submit untuk menyimpan. 

Untuk merubah data yang telah ada, anda dapat menekan icon edit yang berada di dalam 

kolom menu pada tabel. Setelah anda menekan icon tersebut anda akan dibawa ke halaman edit 

seperti pada gambar dibawah ini.  

 
Gambar Form Edit Kategori Evaluasi dan Aturan Evaluasi. 

Ubah sesuai dengan kebutuhan anda, kemudian untuk menyimpan tekan tombol submit yang 

berada di bawah form edit. 

Jika anda mempunyai aturan yang sama dengan yang telah dibuat sebelumnya, maka anda dapat 

menekan tombol COPY yang berada di dalam kolom menu pada tabel pada data yang ingin anda 

copy. Setelah anda menekan tombol tersebut anda akan dibawa ke halaman seperti gambar di 

bawah ini. 
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Gambar Form Copy Kategori Evaluasi dan Aturan Evaluasi. 

Ubah Sesuai dengan kebutuhan, tekan tombol submit untuk menyimpan perubahan. 

Untuk menghapus data, anda dapat menekan icon hapus  yang berada di dalam kolom menu 

pada tabel. Setelah anda menekan tombol tersebut anda akan muncul pesan seperti dibawah ini. 

 

 

Gambar Pesan hapus Kategori Evaluasi dan Aturan Evaluasi. 

Tekan Ok untuk menyetujui penghapusan data. 

 

2. Kategori Jawaban 

Pada halaman ini anda dapat membuat, merubah dan menghapus kategori jawaban. Untuk 

menambah, silahkan klik link [ TAMBAH ] yang berada pada kiri atas tabel. 

 

Gambar Kategori Jawaban. 

Setelah anda menekan link tersebut anda akan dibawa ke halaman seperti gambar dibawah ini. 
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Gambar Form Tambah Kategori Jawaban. 

Setelah anda mengisi form sesuai dengan kebutuhan anda, tekan submit untuk menyimpan.  

Untuk merubah data yang telah ada, anda dapat menekan icon edit yang berada di dalam 

kolom menu pada tabel. Setelah anda menekan icon tersebut anda akan dibawa ke halaman edit 

seperti pada gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar Form Edit Kategori Jawaban. 

Ubah sesuai dengan kebutuhan anda, kemudian untuk menyimpan tekan tombol submit yang 

berada di bawah form edit. 

Untuk menghapus data, anda dapat menekan icon hapus  yang berada di dalam kolom menu 

pada tabel. Setelah anda menekan tombol tersebut anda akan muncul pesan seperti dibawah ini. 

 

 

Gambar Pesan hapus Kategori Jawaban. 

Tekan Ok untuk menyetujui penghapusan data. 

 

Untuk melihat, menambah, merubah, dan menghapus jawaban yang ada pada kategori yang telah 

anda buat, anda dapat menekan tombol LIHAT JAWABAN yang ada di dalam kolom Jumlah Jawaban 

pada tabel. Setelah anda menekan tombol tersebut, anda akan dibawa kehalaman data jawaban 

sesuai dengan kategori jawaban yang telah kita pilih. 
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Gambar Data Jawaban. 

Untuk menambah jawaban, tekan link [ TAMBAH ] yang berada di kiri atas tabel. Setelah anda 

menekan link tersebut anda akan dibawa ke halaman seperti gambar dibawah ini. 

 
Gambar Form Tambah Jawaban. 

Setelah anda mengisi form sesuai dengan kebutuhan anda, tekan submit untuk menyimpan.  

Untuk merubah data yang telah ada, anda dapat menekan icon edit yang berada di dalam 

kolom menu pada tabel. Setelah anda menekan icon tersebut anda akan dibawa ke halaman edit 

seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar Form Edit Jawaban. 

Ubah sesuai dengan kebutuhan anda, kemudian untuk menyimpan tekan tombol submit yang 

berada di bawah form edit. 

Untuk menghapus data, anda dapat menekan icon hapus  yang berada di dalam kolom menu 

pada tabel. Setelah anda menekan tombol tersebut akan muncul pesan seperti dibawah ini. 

 

 

Gambar Pesan hapus Jawaban. 

Tekan Ok untuk menyetujui penghapusan data. 

 

3. Kategori Soal dan Soal Evaluasi 

Pada halaman ini anda dapat membuat, merubah, dan menghapus kategori soal dan soal evaluasi. 

Untuk menambah, silahkan klik link [ TAMBAH ] yang berada pada kiri atas tabel. 
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Gambar Kategori Soal dan Soal Evaluasi. 

Setelah anda menekan link tersebut anda akan dibawa ke halaman seperti gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar Form Tambah Kategori Soal dan Soal Evaluasi. 

 

Setelah anda mengisi form sesuai dengan kebutuhan anda, tekan submit untuk menyimpan. 

Untuk merubah data yang telah ada, anda dapat menekan icon edit yang berada di dalam 

kolom menu pada tabel. Setelah anda menekan icon tersebut anda akan dibawa ke halaman edit 

seperti pada gambar dibawah ini.  

 
Gambar Form Edit Kategori Soal dan Soal Evaluasi. 

Ubah sesuai dengan kebutuhan anda, kemudian untuk menyimpan tekan tombol submit yang 

berada di bawah form edit. 

Untuk menghapus data, anda dapat menekan icon hapus  yang berada di dalam kolom menu 

pada tabel. Setelah anda menekan tombol tersebut akan muncul pesan seperti dibawah ini. 

 

 



 11

Gambar Pesan hapus Kategori Soal dan Soal Evaluasi. 

Tekan Ok untuk menyetujui penghapusan data. 

Untuk melihat, menambah, merubah, dan menghapus soal yang ada pada kategori soal yang telah 

anda buat, anda dapat menekan tombol icon detail yang ada di dalam kolom menu pada tabel. 

Setelah anda menekan tombol tersebut, anda akan dibawa kehalaman data jawaban sesuai dengan 

kategori soal yang telah kita pilih. 

 

Gambar Soal Evaluasi. 

Untuk menambah soal, tekan link [ TAMBAH ] yang berada di kiri atas tabel. Setelah anda menekan 

link tersebut anda akan dibawa ke halaman seperti gambar dibawah ini. 

 

Gambar Tambah Soal Evaluasi. 

Setelah anda mengisi form sesuai dengan kebutuhan anda, tekan submit untuk menyimpan. 

Untuk merubah data yang telah ada, anda dapat menekan icon edit yang berada di dalam 

kolom menu pada tabel. Setelah anda menekan icon tersebut anda akan dibawa ke halaman edit 

seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar Edit Soal Evaluasi. 

Ubah sesuai dengan kebutuhan anda, kemudian untuk menyimpan tekan tombol submit yang 

berada di bawah form edit. 

Untuk menghapus data, anda dapat menekan icon hapus  yang berada di dalam kolom menu 

pada tabel. Setelah anda menekan tombol tersebut akan muncul pesan seperti dibawah ini. 

 

 

Gambar Pesan Hapus Soal Evaluasi. 

Halaman Statistik Kuisioner 

Pada halaman ini anda dapat melihat hasil Evaluasi. Untuk melihat hasil evaluasi, silahkan isikan 

tahun akademik dan pilih jenis evaluasi kemudian tekan tombol TAMPILKAN. 

 

Gambar Statistik Kuisioner. 

Setelah itu anda akan dibawa ke halaman sesuai dengan pemilihan evaluasi (Kategori Kuisioner). 

Misalkan kita pilih Layanan Program Studi, maka akan tampil seperti gambar dibawah ini. 
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Gambar Evaluasi Layanan Program Studi. 

Tekan tombol Hasil Kuisioner pada salah satu program studi, kemudian akan menampilkan data 

statistik hasil kuisioner berdasarkan program studi yang telah dipilih. 

 

Gambar Statistik Hasil Kuisioner Evaluasi Layanan Program Studi. 

Tekan Tombol Cetak untuk mencetak hasil kuisioner tersebut. 

 

 

 

 

 


