
BAGIAN I : PERNYATAAN UMUM 

Petunjuk Pengisian  

  Pada bagian ini diminta mengisi pada tempat yang telah disediakan atau X (silang)  
memberi tanda pada faktor yang tersedia sesuai dengan jawaban untuk masing-masing pertanyaan. 

  Jika anda keberatan untuk mencantumkan nama anda, pertanyaan nomor satu tidak dijawab. 

Data Responden  

1. Nama  :   

2. Usia   : 

3. Jenis Kelamin :     Pria         Wanita  

4. Jenis Pekerjaan :      Programer  

                                                             Analis  

                                                         Pemakai Pendukung Akhir (End User)   

5.  Jabatan : 

6. Mulai bekerja di profesi anda sejak tahun : 

7. Pendidikan Terakhir :              SMA                 S2    

                                                             D3                                 Lainnya ………………….. 

                                                  S1 

 

    

 

 

 



BAGIAN II : PERNYATAAN UMUM 
Pendapat Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Pengembangan Muatan Materi Mata Kuliah 
Yang Terkait Dengan 

Sistem Informasi 
 

Petunjuk Pengisian  

Pada bagian ini anda diminta memberikan penilaian terhadap setiap pertanyaan yang ada, dengan cukup 
memberikan tanda silang X pada kolom jawaban sesuai dengan jawaban yang anda pilih. 

Huruf STS bila anda sangat tidak setuju dengan pernyataan anda.  

Huruf TS  bila anda tidak setuju dengan pernyataan anda.  

Huruf N bila anda netral dengan pernyataan anda. 

Huruf S  bila anda setuju dengan pernyataan anda.  

Huruf SS  bila anda sangat setuju dengan pernyataan anda.  

No KETERANGAN STS TS N S SS 

1 

 

Fungsi Pengetahuan Bisnis diperlukan dalam pengembangan muatan materi 
mata kuliah yang terkait dengan Sistem Informasi (SI) untuk meningkatkan 
kemampuan/keahlian profesional SI 

1 2 3 4 5 

2. Kemampuan untuk mengartikan masalah bisnis dan menghasilkan solusi 
teknologi yang tepat dalam pengembangan muatan materi mata kuliah yang 
terkait dengan Sistem Informasi (SI) untuk meningkatkan kemampuan 
/keahlian profesional SI 

1 2 3 4 5 

3.  Kemampuan memahami lingkungan bisnis diperlukan dalam pengembangan 
muatan materi mata kuliah yang terkait dengan Sistem Informasi (SI)   

1 2 3 4 5 

4.  Pengetahuan industri spesifik (penjualan, manufaktur, keuangan, keuangan 
dan lain-lain) diperlukan dalam pengembangan muatan materi mata kuliah 
yang terkait dengan Sistem Informasi (SI)                                                                               
untuk meningkatkan kemampuan/keahlian profesional SI. 

1 2 3 4 

 

5 

 

5. Kemampuan untuk menghasilkan dan menyampaikan keefektifan, informasi 
dan persentasi yang meyakinkan diperlukan dalam pengembangan muatan 
materi mata kuliah yang terkait dengan Sistem Informasi (SI) untuk 
meningkatkan kemampuan/keahliuan professional Sistem Informasi (SI). 

1 2 3 4 5 

6. Faktor aplikasi kemajuan sistem informasi diperlukan pengembangan muatan 
materi mata kuliah yang terkait dengan Sistem Informasi (SI)                                                                                
dalam untuk meningkatkan kemampuan/keahlian profesional SI. 

1 2 3 4 5 

7. E-Commerce diperlukan dalam pengembangan muatan materi mata kuliah 
yang terkait dengan Sistem Informasi (SI) untuk meningkatkan 
kemampuan/keahlian profesional SI 

1 2 3 4 5 

8. Sistem pakar (ES) diperlukan dalam pengembangan muatan materi mata 
kuliah yang terkait dengan Sistem Informasi (SI) untuk meningkatkan 
kemampuan /keahlian profesional SI. 

1 2 

 

3 4 5 



9. Faktor user support diperlukan dalam pengembangan muatan materi mata 
kuliah yang terkait dengan Sistem Informasi (SI)                                                                               
untuk meningkatkan kemampuan/keahlian profesional SI. 

1 2 3 4 5 

10. End-user computing support diperlukan dalam pengembangan muatan materi 
mata kuliah yang terkait dengan Sistem Informasi (SI)                                                                               
untuk meningkatkan kemampuan/keahlian profesional SI. 

1 2 3 4 5 

11. Pelatihan/pengetahuan diperlukan dalam pengembangan muatan materi mata 
kuliah yang terkait dengan Sistem Informasi (SI)                                                                               
untuk meningkatkan kemampuan/keahlian profesional SI. 

1 2 3 4 5 

12. Telekomunikasi/networks diperlukan dalam pengembangan muatan materi 
mata kuliah yang terkait dengan Sistem Informasi (SI)                                                                               
untuk meningkatkan kemampuan/keahlian profesional SI. 

1 2 3 4 5 

13. Kemampuan untuk bekerja lebih dekat kepada para pemakai dan 
pemeliharaan pemakai positif atau hubungan pelanggan yang baik diperlukan 
dalam pengembangan muatan materi mata kuliah yang terkait dengan Sistem 
Informasi (SI) untuk meningkatkan kemampuan/keahlian profesional SI. 

1 2 3 4 5 

14. Faktor programing diperlukan dalam pengembangan muatan materi mata 
kuliah untuk meningkatkan kemampuan/keahlian profesional SI. 

1 2 3 4 5 

15. Pemrograman/CASE tools diperlukan dalam pengembangan muatan materi 
mata kuliah yang terkait dengan Sistem Informasi (SI)                                                                               
untuk meningkatkan kemampuan/keahlian profesional SI. 

1 2 3 4 5 

16. Faktor perencanaan system diperlukan dalam pengembangan muatan materi 
mata kuliah yang terkait dengan Sistem Informasi (SI)                                                                               
untuk meningkatkan kemampuan/ keahlian professional SI. 

1 2 3 4 5 

17. Informasi perencanaan sistem, manajemen dan evaluasi diperlukan dalam 
pengembangan muatan materi mata kuliah yang terkait dengan Sistem 
Informasi (SI) untuk meningkatkan kemampuan/keahlian profesional SI. 

1 2 3 4 5 

18. Informasi akses dan keamanan diperlukan dalam pengembangan muatan 
materi mata kuliah yang terkait dengan Sistem Informasi (SI)                                 
untuk meningkatkan kemampuan/keahlian profesional SI. 

1 2 3 4 5 

 


