Panduan Pengisian Kuesioner Pengajaran Dosen Oleh Mahasiswa
(Di Program SIMATRIS2)
Aturan Umum:
1. Mahasiswa wajib menginput kuesioner pengajaran dosen (termasuk juga asisten
lab.) untuk setiap mata kuliah (termasuk mata kuliah laboratorium).
2. Periode penginputan ditentukan oleh Bagian Administrasi Akademik.
3. Bila tidak dilakukan penginputan kuesioner hingga batas waktu yang ditentukan,
maka mahasiswa akan mendapat sanksi absensi kehadiran, yaitu, mahasiswa akan
dianggap tidak hadir kuliah karena belum mengisi kuesioner.
4. Efek sanksi tidak diakui hadir perkuliahan (tidak diabsen hadir) karena tidak
menginput kuesioner dapat mengakibatkan batas maksimal absensi untuk
persyaratan ujian akhir semester (UAS) terlanggar dan berujung pada tidak dapat
mengikuti UAS.
5. Pastikan di akhir periode ujian tengah semester, semua kuesioner telah diinput.

Cara melakukan penginputan kuesioner:

1. Buka peramban web/browser di gadget/laptop:
Mozilla fireworks,
Google Chrome atau internet explorer.
2. Masuk ke alamat Simatris 2.0 melalui www.stietrisakti.ac.id atau www.tsm.ac.id
3. Temukan akses ke portal mahasiswa:

KLIK
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4. Klik: Portal Mahasiswa.
5. Isi username dengan NIM (nomor induk mahasiswa) dan password.

6. Akan muncul tampilan seperti ini dan kemudian klik: Kuesioner

KLIK

7. Di bagian kuesioner akan terdapat pilihan, pilih dengan meng Klik: Proses
Pembelajaran.
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KLIK

8. Akan muncul tampilan sebagai berikut, dan Klik lah: Proses

KLIK

9. Kemudian akan tampil semua kelas yang sedang diambil di semester berjalan
tersebut. Mohon perhatikan: semua kelas baik kelas yang diampu dosen ataupun
asisten wajib harus diisi kuesionernya.
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10. Semua kelas yang ada wajib diisi kuesionernya. Pilih dengan meng Klik: Proses
dan lakukan untuk semua kelas yang ada.
11. Kelas yang akan diisi kuesionernya baru dapat di Klik setelah ujian mata kuliah
tersebut telah berlangsung. Mahasiswa baru dapat menginput kuesioner untuk
suatu mata kuliah, adalah setelah ujian untuk mata kuliah tersebut telah
dilakukan/diadakan.
12. Segera setelah ujian mata kuliah berlangsung, silahkan segera menginput
kuesioner untuk mata kuliah tersebut agar tidak terlupa.

KLIK: Proses, dan lakukan untuk semua
mata kuliah (termasuk Kelas Lab.)

13. Status Belum Selesai berarti anda harus melakukan penginputan kuesioner.
14. Status Belum Selesai/Belum dimulai, berarti anda harus menunggu hingga ujian
telah dilaksanakan untuk dapat melakukan penginputan kuesioner.
15. Ingat selalu untuk selalu menginput kuesioner (untuk penilaian dosen dan asisten)
segera setelah ujian untuk mata kuliah tersebut berlangsung.
16. Setelah tampilan untuk isi kuesioner terbuka maka isilah kuesioner tersebut
sebagaimana mestinya.
17. Pilih dengan meng klik:
sesuai pilihan anda. (Sangat tidak setuju, tidak
setuju, agak tidak setuju, agak setuju, setuju, dan sangat setuju).
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Setiap item pertanyaan wajib
diisi termasuk juga jawaban
pertanyaan terbuka.

18. Setelah semua telah selesai diisi, dan tidak ada yang kosong, maka barulah anda
dapat mengklik: Simpan.
Klik: Simpan, bila semua
pertanyaan sudah terjawab.

19. Setelah anda mengklik: Simpan, maka akan terlihatlah tampilan berikutnya,
dimana untuk mata kuliah/kelas yang telah diinput kuesionernya maka status
untuk kelas mata kuliah tersebut akan berubah menjadi: Selesai.
20. Pastikan bahwa nantinya semua kelas mata kuliah yang diambil telah diisi
kuesionernya sehingga semua kelas mata kuliah akan berstatus: Selesai.
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Status “Selesai” berarti
kuesioner telah diisi.

Status “BelumSelesai” berarti
kuesioner harus diisi sesuai jadwal
21. Selamat menginput kuesioner, dan isilah sebagaimana mestinya dan seharusnya
dengan tepat sesuai dengan fakta.
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