
INTISARI 

Penelitian ini menjelaskan tentang tanggapan mahasiswa terhadap system 
perwalian yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Universitas Widyatama khususnya 
Fakultas Bisnis & Manajemen. Pelayanan perwalian disediakan dengan maksud untuk  
mendukung mahasiswa dalam menentukan arah dan sasaran yang tepat dalam menempuh 
pendidikannya agar tercapai kesuksesan menyelesaikan kesarjanaannya dengan tepat 
waktu dan dengan IPK yang memuaskan serta dengan sendirinya akan mengurangi drop 

. out mahasiswa Universitas Widyatama. 
Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai tanggapan 

mahasiswa atas pelaksanaan sistem perwalian yang telah dilaksanakan oleh Universitas 
Widyatama saat ini (sistem penvalian pola I), tanggapan mahasiswa terhadap sistem 
perwalian pola 11, dan ada atau tidaknya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara 
sistem perwalian pola I dengan sistem perwalian pola 11. 

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan sampel adalah mahasiswa 
Fakultas Bisnis & Manajemen Universitas Widyatama yang aktif melakukan herregistrasi 
dari angkatan 2000, 2001, 2002, 2003, dan 2004. Sampel yang diambil sebanyak 286 
responden. Data diolah dengan menggunakan alat analisis Oneway Anova melalui 
perangkat lunak SRSS V. 13.00. 

Data yang akan diolah diuji terlebih dahulu kehandalan (reliability) dan 
kesahihannya (validity). Uji kehandalan yang digunakan adalah nilai Cronbach Alpha, 
sedangkan uji kesahihan menggunakan Corrected Item - Total Correlation. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan handal dan sahih. 

Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa rata-rata tanggapan mahasiswa terhadap 
tingkat kepentingan pada sistem penvalian Pola I sebesar 5,278. Artinya bahwa tanggapan 
responden terhadap sistem perwalian Pola I dilihat dari sudut pandang dimensi tangible, 
reliability, responsiveness, assurance dan emphaty agak penting, karena berada pada 
interval 4,430 - 5,286 . Sedangkan rata-rata tanggapan mahasiswa terhadap tingkat 
kepentingan pada sistem penvalian Pola I1 sebesar 5,660. Artinya bahwa tanggaaan 
responden terhadap sistem perwalian Pola I1 dilihat dari sudut pandang dimensi tangible, 
reliabiliy, responsiveness, assurance dan emphaty penting, karena berada pada interval 
5,287 - 6,143 . Selanjutnya uji signifikansi adanya perbedaan tanggapan mahasiswa 
terhadap sistem perwalian Pola I dengan Pola I1 menunjukkan adanya perbedaan yang 
cukup signifikan, karena dilihat dari sudut pandang dimensi tangible, reliability, I 

responsiveness, assurance dan emphaty diperoleh hasil lebih kecil dari 0,05. 


