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REKAPITULASI EVALUASI KINERJA LABORATORIUM BAHASA INGGRIS 

 

 

1. Sikap dan perilaku pegawai laboratorium 

a. Sangat buruk : 0 mahasiswa (0 %) 

b. Buruk  : 0 mahasiswa (0 %) 

c. Cukup  : 11 mahasiswa (27,5%) 

d. Baik  : 25 mahasiswa (62,5 %) 

e. Sangat baik : 4 mahasiswa (10 %) 

 

 

 

2. Pelayanan yang di berikan pegawai laboratorium terhadap pengguna laboratorium 

a. Sangat buruk : 0 mahasiswa (0 %) 

b. Buruk  : 0 mahasiswa (0 %) 

c. Cukup  : 16 mahasiswa (40 %) 

d. Baik  : 22 mahasiswa (55 %) 

e. Sangat baik : 2 mahasiswa (5 %) 

 

 

 

 

 

3. Kedisiplinan pegawai laboratorium 

a. Sangat buruk : 0 mahasiswa (0 %) 

b. Buruk  : 0 mahasiswa (0 %) 

c. Cukup  : 15 mahasiswa (37,5 %) 

d. Baik  : 24 mahasiswa (60 %) 

e. Sangat baik : 1 mahasiswa (2,5 %) 

 

 

 

 

4. Respon pegawai laboratorium yang di berikan kepada pengguna laboratorium 

a. Sangat buruk : 0 mahasiswa (0 %) 

b. Buruk  : 0 mahasiswa (0 %) 

c. Cukup  : 19 mahasiswa (47,5 %) 

d. Baik  : 20 mahasiswa (50 %) 

e. Sangat baik : 1 mahasiswa (2,5 %) 

 

 

 

 

 

sangat buruk

buruk

cukup

baik

sangat baik

sangat buruk

buruk

cukup

baik

sangat baik

sangat buruk

buruk

cukup

baik

sangat baik

sangat buruk

buruk

cukup

baik

sangat baik



5. Keterampilan pegawai laboratorium dalam memberikan pelayanan 

a. Sangat buruk : 0 mahasiswa (0 %) 

b. Buruk  : 0 mahasiswa (0 %) 

c. Cukup  : 20 mahasiswa (50 %) 

d. Baik  : 20 mahasiswa (50 %) 

e. Sangat baik : 0 mahasiswa (0 %) 

 

 

 

 

6. Profesionalistas pegawai laboratorium dalam memberikan pelayanan 

a. Sangat buruk : 0 mahasiswa (0 %) 

b. Buruk  : 0 mahasiswa (0 %) 

c. Cukup  : 13 mahasiswa (32,5 %) 

d. Baik  : 26 mahasiswa (65 %) 

e. Sangat baik : 1 mahasiswa (2,5 %) 

 

 

 

 

7. Ketersediaan fasilitas pendukung (komputer, LCD, white board, speaker, mouse) 

a. Sangat buruk : 0 mahasiswa (0 %) 

b. Buruk  : 1 mahasiswa (2,5 %) 

c. Cukup  : 9 mahasiswa (22,5 %) 

d. Baik  : 18 mahasiswa (45%) 

e. Sangat baik : 12 mahasiswa (30 %) 

 

 

 

 

8. Kenyamanan ruang laboratorium (AC, kondisi meja kursi, lantai, dll) 

a. Sangat buruk : 0 mahasiswa (0 %) 

b. Buruk  : 1 mahasiswa (2,5 %) 

c. Cukup  : 8 mahasiswa (20 %) 

d. Baik  : 21 mahasiswa (52,5 %) 

e. Sangat baik : 10 mahasiswa (25 %) 

 

 

 

 

 

9. Kebersihan ruang laboratorium 

a. Sangat buruk : 0 mahasiswa (0 %) 

b. Buruk  : 1 mahasiswa (2,5 %) 

c. Cukup  : 7 mahasiswa (17,5%) 

d. Baik  : 25 mahasiswa (62,5 %) 

e. Sangat baik : 7 mahasiswa (17,5%) 
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10. Kejelasan tata tertib dan prosedur dalam penggunaan laboratorium 

a. Sangat buruk : 0 mahasiswa (0 %) 

b. Buruk  : 1 mahasiswa (2,5 %) 

c. Cukup  : 13 mahasiswa (32,5 %) 

d. Baik  : 20 mahasiswa (50 %) 

e. Sangat baik : 6 mahasiswa (15 %) 
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