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KATA PENGANTAR 

 

Buku pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) akademik menjelaskan 

tentang pelaksanaan atau mekanisme monev akademik. Akademik 

merupakan salah satu program utama dari Tridharma Perguruan Tinggi 

yang dilaksanakan  

Buku pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembelajaran 

menjelaskan tentang pelaksanaan atau mekanisme monev pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan salah satu program utama dari Tridharma 

Perguruan Tinggi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan publikasi ilmiah akademisi Indonesia pada umumnya 

dan meningkatkan kualitas dan publikasi dosen di lingkungan 

Universitas Negeri Medan khususnya. Karena itu buku pedoman ini 

sangat penting dibuat untuk menguraikan tata cara pelaksanaan monev 

pembelajaran. 

Buku pedoman ini merupakan acuan pelaksanaan monev pembelajaran 

dan dosen penerima hibah pembelajaran. Terbitnya buku pedoman ini 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas monev pembelajaran sehingga 

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik, tanpa 

mengurangi ruang kreativitas pihak- pihak yang terlibat di dalamnya. 

Dengan terbitnya buku pedoman ini kami menyampaikan ucapan terima 

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota 

tim penyusun atas sumbangsih yang telah diberikan, mulai dari 

menggagas, menyusun sampai dengan selesainya penerbitan. 

Akhir kata, kami dari LPPM Universitas Negeri Medan berharap agar 

Buku Pedoman Monev Pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi 

peningkatan kualitas pembelajaran di kalangan civitas akademika pada 

umumnya, Amin 

 
 

Medan,     Oktober 2019 
 
Rektor Universitas Negeri Medan, 
 
 
 
 
Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes. 
NIP. 197605132000121003 
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I. PENDAHULUAN 

Pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  (monev)  yang  

diselenggarakan  setiap tahun ini dimaksudkan sebagai suatu 

kegiatan penilaian dan observasi antara peraturan yang telah 

ditetapkan Pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan 

tinggi, serta untuk memastikan dan mengendalikan keserasian 

pelaksanaan program dan kegiatan dengan perencanaan yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Universitas Negeri 

Medan, dimana dokumen tersebut berisi rencana acuan utama 

bagi upaya meningkatkan peran pendidikan tinggi di 

Lingkungan Universitas untuk memperkuat daya saing bangsa 

dalam menghadapi persaingan global, sekaligus sebagai 

cerminan Strategi Universitas. 

Dalam pelaksanaan monev ini terbagi menjadi 3 (tiga) 

kategori. Kategori tersebut adalah PEMBINAAN, 

PENGENDALIAN, dan PENGAWASAN. Penetapan kategori ini 

didasarkan atas kondisi laporan hasil proses belajar mengajar 

yang disampaikan kepada pemerintah melalui Lembaga 

Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) 

Universitas Negeri Medan dalam bentuk Laporan evaluasi 

program studi berdasarkan evaluasi diri, dimana dari analisis 

laporan tersebut dapat diketahui program studi mana yang 

aktif, tidak lengkap, tidak aktif. Setiap program studi akan 

diberikan instrument monev sesuai dengan kategori yang telah 

ditetapkan oleh Tim Monev setiap tahun dan hasilnya akan 

dievaluasi melalui penilaian kualitas program yang dilakukan 

dengan metode yang sesuai untuk meningkatkan kualitas 

operasional program dan kegiatan yang berkontribusi penting 

guna memandu penyusunan kebijakan Universitas Negeri 

Medan dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok. 
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Untuk mengetahui hasil yang diharapkan dalam 

pencapaian pengimplementasian rencana program dan kegiatan 

yang diarahkan pada pengembangan kemajuan universitas, 

selama kurun waktu tahun 2019, Universitas Negeri Medan 

telah menyusun instrumen monev dengan mengacu tiga pilar 

kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas 

yaitu pemantapan sistem dan peningkatan sumber daya 

manusia; peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi, 

serta peningkatan peranserta masyarakat. 

Oleh sebab itu pelaksanaan monev dilakukan secara 

terintegratif dengan menyusun rencana sasaran, mendesain 

instrumen evaluasi, melakukan observasi di lapangan, 

kemudian menganalisis hasilnya, sehingga hasilnya diharapkan 

dapat memberi gambaran tentang cerminan kinerja Universitas 

Negeri Medan yang tidak saja terhadap output kualitas 

operasional program, kegiatan, dan layanan, tetapi sekaligus 

juga untuk mengetahui apakah indikator keberhasilan program 

dan kegiatan sesuai dengan hasil yang diharapkan (outcome), 

termasuk evaluasi terhadap kinerja perguruan tinggi dalam 

menyelenggarakan proses pendidikan, apakah telah sesuai 

dengan peraturan yang ditetapkan. 

Sebagai ilustrasi tentang konsep pelaksanaan monev tahun 

ini yang dititikberatkan pada peningkatan kualitas kebijakan 

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Universitas 

Negeri Medan selama kurun waktu tahun berjalan, secara 

sederhana bahwa aspek pengawasan (controlling), meliputi 

monitoring, evaluasi dan auditing. Untuk melaksanakan fungsi 

evaluasi kinerja program dan kegiatan dilakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi. Sedangkan fungsi auditing tetap 

sepenuhnya diserahkan kepada pihak badan pengawas 
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pemerintah yang lebih berwenang, seperti Inspektorat, Irjen, 

BPKP dan BPK, yang dalam hal ini tidak menjadi bagian dalam 

kegiatan monev Universitas. Dan setelah melalui berbagai 

pertimbangan, sistem monev ditetapkan melalui mekanisme 

evaluasi kinerja lembaga yang secara garis besarnya dapat 

dilihat pada ilustrasi berikut ini. 

 

 

Pada illustrasi tersebut di atas, bahwa seluruh rencana kerja 

yang akan dilakukan Universitas Negeri Medan ditujukan pada 

pencapaian visi. Dimana model tersebut menunjukkan interaksi 

antara implementasi kegiatan, program dan kebijakan yang tertuang 

dalam rencana aksi sebagai bentuk rencana strategis lima tahunan, 

dan rencana aksi atau rencana tahunan sebagai bentuk kegiatan 

tahunan. Sedangkan pada lingkaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban 

setiap instansi pemerintah berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999, 
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SK Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 dan 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

092/P/2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Departemen Pendidikan 

Nasional, serta surat edaran Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor: 

38.327/A.A5/OT/2004 tanggal 2 November 2004, setiap unit kerja di 

Universitas Negeri Medan wajib menyampaikan laporannya kepada 

Rektor Universitas Negeri Medan, dimana laporan akuntabilitas 

tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang mekanisme 

pelaksanaannya dilakukan melalui monitoring sebagai realisasi 

implementansi program dan kegiatan dari setiap unit kerjanya. 

Model evaluasi kinerja dan monitoring secara sengaja digambarkan 

dalam bentuk lingkaran dengan maksud untuk mengindikasikan 

bahwa proses tersebut berlangsung secara simultan dengan tidak 

memperhatikan aspek akhir akumulasi hasil evaluasi kegiatan pada 

akhir tahun. 

 

II. TUJUAN 

Panduan monitoring dan evaluasi yang diterbitkan 

Universitas Negeri Medan ini bertujuan untuk : 

a. Menyukseskan implementasi HELTS 2003-2010 yang mencakup 

kerangka dasar pengembangan pendidikan tinggi Indonesia di 

masa depan sehingga sangat dibutuhkan dukungan dari semua 

unsur stakeholders.  

b. Sebagai gambaran kepada para penyelenggara pendidikan tentang 

arti pentingnya konstribusi pimpinan universitas dan pengelola 

program studi dalam memperoleh umpan balik terhadap berbagai 

penyelenggaraan kegiatan, sekaligus mengetahui sejauhmana 

peran aktif pengelola dalam menerapkan berbagai peraturan yang 

berkaitan dengan perguruan tinggi;  
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c. Sebagai bahan penyusunan rencana strategis Universitas Negeri 

Medan tahun 2021- 2025.  

d. Untuk mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan terhadap 

hasil (outcome) sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan 

dalam pengukuran kinerja kegiatan. 

 

III. PROSES 

Proses Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara serentak oleh 

Tim yang telah ditetapkan Rektor Universitas Negeri Medan melalui 

surat keputusan. Pada tahap awal, tim akan mengirim panduan yang 

berisi dokumen instrumen kepada fakultas dan pascasarjana yang 

program studi/jurusan ditetapkan untuk dievaluasi. Penentuan 

program studi/jurusan yang perlu dievaluasi ditentukan berdasarkan 

hasil laporan evaluasi program studi/jurusan berdasarkan evaluasi 

diri yang dipandang perlu untuk ditindaklanjuti. Jangka waktu 

pengiriman sampai dengan penyampaian kembali ke Universitas 

Negeri Medan diperkirakan 7 (tujuh) hari kerja secara Online. 

Tahap selanjutnya adalah analisa hasil isian instrument 

monitoring dan evaluasi, dan hasil analisa ini dimaksudkan sebagai 

bahan kajian terhadap program dan kegiatan yang telah dilakukan 

oleh Universitas Negeri Medan selama ini, sehingga diharapkan 

berbagai masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan hasil yang 

diharapkan dapat dioptimalkan dan jika dimungkinkan akan 

dilakukan visitasi ke program studi/jurusan tersebut. 

Laporan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian 

kegiatan, yang selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan 

universitas sebagai bahan penentuan kebijakan rencana strategis 

universitas selanjutnya. 
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IV. DATA ISIAN 

 

MONITORING DAN EVALUASI AKADEMIK 

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) 

UNIMED 

Monitoring pembelajaran dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagai 

berikut: 

 
A. Persiapan Monev: 

1. Penyamaan persepsi  

2. Penyusunan instrument monev 

3. Pembuatan surat tugas tim Monev 

4. Pembuatan surat pemberitahuan kepada Dekan tentang 

pelaksanaan monev 

 

B. Pelaksanaan Monev : 

1. Menyerahkan surat tugas kepada Dekan dan/ atau Wakil Dekan I. 

2. Melaksanakan monitoring akademik (ketersediaan dokumen mutu 
akademik dan monev PBM) 

 

C. Pasca Monev 

1. Melakukan analisis data monev (ketersediaan dokumen mutu 

akademik dan monev PBM) 

2. Menyusun laporan hasil monev 

3. Gugus Penjaminan Mutu dan Tim Monev menyusun laporan monev 

secara lengkap dan memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk 

melaksanakan tindak lanjut terhadap temuan monev. 
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FORMULIR 
Kode Dokumen : 

Revisi : - 

CHEK LIST DAN PEDOMAN 

WAWANCARA DENGAN 

PIMPINAN FAKULTAS 

Tanggal Terbit : 

Halaman : 1/1 

 

Fakultas : 

 

 

NO NAMA DOKUMEN ADA TIDAK ADA 

1 Renstra Fakultas   
2 Rencana kinerja fakultas   
3 Pedoman Akademik fakultas   
4 Jadwal pelaksanaan 

pembelajaran 
  

 

 
D. Rambu-rambu wawancara 

NO NAMA DOKUMEN Keterangan 

1 
Intensitas fakultas melaksanakan koordinasi 
pelaksanaan akademik 

 

2 
Apakah fakultas memliki dokumen dan 
memantau implementasi renstra jurusan 

 

3 Peran fakultas dalam evaluasi kurikulum prodi  

4 Peran fakultas dalam pemantauan RPS mata 
kuliah 

 

5 
Peran fakultas dalam peningkatan kualitas 
rencana dan pelaksanaan program pembelajaran 

 

6 Intensitas dalam mengevaluasi kelayakan 
laboratorium 

 

7 Intensitas dalam mengevaluasi kelayakan ruang 
kuliah 

 

8 
Intensitas dalam mengevaluasi kelayakan sarana 
prasarana lain 

 

9 Evaluasi prestasi akademik mahasiswa  

10 Tindak lanjut hasil evaluasi mata kuliah  
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FORMULIR 
Kode Dokumen : 

Revisi : - 

CHEK LIST KELENGKAPAN 
DOKUMEN MONEV 

Tanggal Terbit : 

Halaman : 1 

 

Fakultas : 
Jurusan : 

Prodi : 

DAFTAR KELENGKAPAN 

DOKUMEN MONITORING EVALUASI TINGKAT JURUSAN 

V. Petunjuk Pengisian : 

Isi tabel berikut dengan memberi tanda    pada kolom yang sesuai 

 

No Nama dokumen 
Kelengkapan 

Ketera
ngan 

Ada Tidak ada 

1 Renstra Jurusan/ Prodi    
2 Renja Jurusan/ Prodi    
3 Kurikulum prodi    
4 Silabus mata kuliah    
5 Rencana Program Pembelajaran    
6 Daftar mahasiswa    
7 Jurnal mata kuliah    
8 Hasil evaluasi perkuliahan    
9 Bukti rapat koodinasi Jurusan    
10 Daftar hadir dosen    
 Berita Acara Perkuliahan (BAP)    

11 Kelengkapan pembelajaran    

 a. Buku karya dosen    

 b. Buku praktikum    

 c. Media pembelajaran    

 d. perangkat pembelajaran daring    
12 Absensi kehadiran mahasiswa    
13 Berita acara perkuliahan    
14 Laporan Hasil Pembelajaran Dosen    
15 Laporan Hasil Pengabdian 

masyarakat 
   

16 Publikasi Ilmiah Dosen 
(Jurnal/Prosiding/Koran) 

   

17 Sertifikat/ surat tugas Kegiatan 
ilmiah, seminar, lokakarya, 
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narasumber, reviewer, dll 
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FORMULIR 
Kode Dokumen : 

Revisi :- 

PEDOMAN WAWANCARA 

DENGAN KAPRODI 

Tanggal Terbit : 

Halaman : 1/1 

 

Fakultas :............................................ 
Jurusan :............................................ 
Prodi :............................................ 

 

Petunjuk Pengisian : 

Isi tabel berikut dengan memberi tanda     pada kolom yang sesuai 

Untuk pertanyaan terbuka tuliskan jawaban responden pada kolom 
berisi titik-titik 

No Aspek yang digali 
Jawaban 

Ya/Tidak Keterangan 

1 Rapat jurusan/prodi dijalankan secara reguler   

2 Evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan 

prodi secara reguler 
  

 a. Apakah jurusan/prodi sudah memiliki SOP 

pelaksanaan rapat  

............................................. 

 b. Apa bukti fisik hasil evaluasi pembelajaran 

di prodi 

............................................. 

 c. Bagaiman tindak lanjut evaluasi 

pembelajaran di prodi 

............................................. 

3 Peran jurusan/prodi dalam mengorganisasi 

HMJ 
  

4 Peran jurusan/prodi dalam memfasilitasi 

mahasiswa bermasalah 

(IP rendah atau terancam DO) 

  

5 Jurusan/prodi melaksanakan kegiatan 

ilmiah/seminar dosen secara 

reguler 

  

6 Jurusan/prodi melaksanakan kegiatan 

ilmiah/seminar mahasiswa 

secara reguler 

  

7 Dosen menggunakan media IT untuk 
pembelajaran 
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FORMULIR 
Kode Dokumen : 

Revisi : 

PEDOMAN WAWANCARA 

DENGAN DOSEN 

Tanggal Terbit : 

Halaman : 1/1 

 

Fakultas : 
Jurusan : 

Prodi : 
 

 
Petunjuk Pengisian : 

Isi tabel dengan memberikan tanda pada kolom yang sesuai  
Untuk pertanyaan terbuka tuliskan jawaban reponden pada kolom 
berisi titik-titik 

No Aspek yang digali 
Jawaban 

Ya / Tidak Keterangan 

1. Rapat jurusan / prodi dijalankan secara reguler   

 

 

 

 

2. 

Evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan 
prodi secara reguler 

  

a. Bagaimana mekanisme tersebut 

dilakukan 

…………………………
…………………………
………… 

 

b. Apa bukti fisik hasil evaluasi prodi 

…………………………
………… 

 

c. Bagaimana tindak evaluasi prodi 

…………………………
………… 

3. 
Peran jurusan / prodi dalam mengorganisasi 
HMP 

  

 

4. 
Peran jurusan / prodi dalam memfasilitasi 

mahasiswa bermasalah (IP rendah atau 
terancam DO) 

  

5. 
Jurusan / prodi melaksanakan kegiatan ilmiah / 
seminar dosen secara reguler 

  

6. 
Jurusan / prodi melaksanakan kegiatan ilmiah / 
seminar mahasiswa secara reguler 

  

7. 
Dosen menggunakan media IT untuk 
pembelajaran 
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DAFTAR MATA KULIAH YANG DILENGKAPI RENCANA 

PEMBELAJARAN SEMESTER 

 
Fakultas : 

Jurusan : 

 

No Mata Kuliah Semester 
RPP / Silabus 

ada tidak 
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EVALUASI KEHADIRAN DOSEN DALAM MATA KULIAH 

 
Fakultas : 

Jurusan : 

 

 

 

No 

 

Mata Kuliah 

 

Semester 
Kehadiran 

(jumlah 

pertemuan) 

Kesesuaian SKS 
dengan kehadiran 

tatap muka 
sesuai tidak 
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A. Komentar Umum Audit dokumen : 
(Berisi : Komitmen pimpinan fakultas dan jurusan dalam peningkatan 

mutu pembelajaran, koordinasi umum kelengkapan dokumen 
pembelajaran, pengelolaan pelaksaan pembelajaran, tingkat kesesuaian 
kondisi prodi / jurusan dengan standar minimal akademik yang telah di 

tetapkan) 

 
Monitoring evaluasi : 

(Berisi : peforma umum perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran) 

 
B. Komentar Khusus Audit dokumen : 

(Berisi tingkat kelengkapan dokumen pembelajaran, tingkat jurusan / 
prodi meliputi renstra jurusan, renja, kurikulum, silabus, RPP, daftar 

hadir mahasiswa, jurnal mata kuliah, hasil evaluasi mata kuliah, rapat 
koodinasi jurusan, daftar hadir dosen, dan kelengkapan pembelajaran, 
seperti diklat / modul, buku praktikum, dll) 

 
Monitoring evaluasi 

(Berisi ada tidaknya dokumen RPS, tingkat kesesuaian RPS dan 
implementasi, kualitas pelaksanaan pembelajaran) 

 

C. Rekomendasi 

(diuraikan saran-saran bagi perbaikan dari hasil temuan audir, baik 
untuk dosen, prodi, jurusan, fakultas, ataupun pimpinan Universitas) 

LAPORAN HASIL MONEV PEMBELAJARAN 
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INSTRUMENT TINDAK LANJUT HASIL AUDIT PEMBELAJARAN 

LAPORAN HASIL AUDIT DOKUMEN PEMBELAJARAN 
Fakultas : …………………………… 

Jurusan : ……………………………  
Program Studi : …………………………… 

 

A. Komentar Umum 

- Komitmen pimpinan dalam : 
❖ Pengelolaan pembelajaran : ……………………………. 
❖ Peningkatan kualitas pembelajaran : ………………………… 

❖ Pemantauan perencanaan, pelaksanaan &evaluasi
 pembelajaran ……………………….. 

❖ Pemantauan kelayakan sarana dan prasarana: ……… 

❖ Hal-hal lain yang diperoleh dari jawaban pedoman wawancara (lihat 
lampiran 3) : ……………………………………………. 

- Hal umum, yang diperoleh di level jurusan atau prodi : 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
……………… 

 
B. Komentar Khusus : 

- Dokumen Fakultas : 
❖ Pedoman akademik fakultas : ……………………….. 
❖ Kalender akademik : ………………………………… 
❖ Dll : ……………………………………………………  

- Kelengkapan dokumen Jurusan / Prodi 

 
❖ Deskripsi kondisi jurusan berdasar audit data fisik : 

………………………………………… 

 

No Nama dokumen 
Kelengkapan 

Keterangan 
Ada Tidak ada 

1     

2 Renja Jurusan    

3 Kurikulum prodi    

4 Rencana Pembelajaran Semester    

5 Daftar Mahasiswa    

6 Jurnal mata kuliah    

7 Hasil evaluasi mata kuliah    

8 Bukti rapat koodinasi jurusan    

9 Daftar hadir dosen    
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10 Kelengkapan pembelajaran :    

 a. Bahan Ajar    

 b. Panduan Praktikum    

 c. Media pembelajaran    

 d. Lain-lain (sebutkan)    

 
❖ Hasil wawancara dengan prodi (lihat instument pada lampiran) : 

……………….. 

❖ Rekapitulasi hasil wawancara dengan dosen : 
…………………………………… 

❖ Hasil rekapitulasi penyebaran angket ke mahasiswa : 

…………………………… 

❖ Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dalam mata kuliah : 
…………………………. 

❖ Hasil rekapitulasi kelengkapan RPS tiap mata kuliah : 

………………………...... 
❖ Informasi lain : 

…………………………………………………………………… 

 
C. Rekomendasi : …………………… 
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FORMULIR 
Kode Dokumen : 

Revisi :- 

EVALUASI KINERJA 

PEMBELAJARAN DOSEN 

Tanggal Terbit : 

Halaman : 1/1 

 

EVALUASI KINERJA PEMBELAJARAN DOSEN SEMESTER GANJIL 2019/2020 

 

Fakultas : .........................................  

Mata Kuliah : ........................................... 

Jurusan/Prodi : .........................................  

Tanggal : ...........................................  

Petunjuk: 

Berilah skor pada butir-butir alternatif jawaban dengan cara memberi tanda 

silang (X) sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 

1 = Sangat tidak baik 

2 = Tidak baik 

3 = Agak Baik 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

No Aspek yang dinilai Skor 

1 2 3 4 5 

Komponen Perencanaan Perkuliahan 

1 Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran (tidak 
menimbulkan penafsiran ganda dan mengandung 
perilaku hasil belajar) 

1 2 3 4 5 

2 Pemilihan materi ajar (sesuai dengan tujuan dan 
karakteristik 
peserta didik) 

1 2 3 4 5 

3 Pengorganisasian materi ajar (keruntutan, 

sistematika materi 
dan kesesuaian dengan alokasi waktu) 

1 2 3 4 5 

4 Pemilihan sumber/media pembelajaran (sesuai 
dengan 
tujuan, materi, dan karakteristik peserta didik) 

1 2 3 4 5 
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5 Kejelasan skenario pembelajaran (setiap langkah-
langkah 
kegiatan pembelajaran: awal, inti dan penutup) 

1 2 3 4 5 

6 Kerincian skenario pembelajaran (setiap langkah 
tercermin 
strategi/metode dan alokasi waktu pada setiap 
tahap) 

1 2 3 4 5 

7 Kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran 1 2 3 4 5 

8 Kelengkapan instrumen (soal, kunci, pedoman 
penskoran) 

1 2 3 4 5 

Komponen Pelaksanaan Pembelajaran 

Pra Pembelajaran 

9 Memeriksa kesiapan mahasiswa 1 2 3 4 5 

10 Melakukan kegiatan appersepsi 1 2 3 4 5 

11 Menyampaikan tujuan pembelajaran 1 2 3 4 5 

Kegiatan Inti Pembelajaran 

12 Menunjukkan penguasaan materi ajar 1 2 3 4 5 

13 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 
relevan 

1 2 3 4 5 

14 Menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai 
dengan 
hirarkhi belajar 

1 2 3 4 5 

15 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 1 2 3 4 5 

16 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 
kompetensi 
(tujuan) yang akan dicapai 

1 2 3 4 5 

17 Melaksanakan pembelajaran secara runtut 1 2 3 4 5 

18 Menguasai kelas 1 2 3 4 5 

19 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 
kontekstual/scientific 

1 2 3 4 5 

20 Melaksanakan metode pembelajaran berbasis  
(Student Centred Learning/ SCL) dalam 
perkuliahan 

1 2 3 4 5 

21 Student Centred Learning/ SCL yang digunakan 
Dosen mendukung capaian pembelajaran 

1 2 3 4 5 

22  Dosen tegas dalam menerapkan aturan yang ada 

dalam    kontrak yang telah disepakati 
1 2 3 4 5 

23  Dosen telah menggunakan model pembelajaran 

blended learning 
1 2 3 4 5 

24 Melaksanakan pembelajaran yang 
memungkinkan 

1 2 3 4 5 
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tumbuhnya kebiasaan positif 

25 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi 
waktu 
yang direncanakan 

1 2 3 4 5 

22 Menggunakan media secara efektif dan efisien 1 2 3 4 5 

23 Media yang digunakan menyajikan pesan yang 
menarik 

1 2 3 4 5 

24 Melibatkan mahasiswa dalam pemanfaatan media 1 2 3 4 5 

25 Menumbuhkan partisipasi aktif mahasiswa dalam 
Pembelajaran 

1 2 3 4 5 

26 Dosen memanfaatkan hasil-hasil pembelajaran 
untuk 

mendukung capaian pembelajaran 

1 2 3 4 5 

27 Dosen memanfaatkan hasil-hasil pembelajaran 
untuk 

mendukung capaian pembelajaran 

1 2 3 4 5 

28 tugas yang diberikan Dosen sesuai dengan 
capaian pembelajaran 

1 2 3 4 5 

29 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons 
mahasiswa 

1 2 3 4 5 

30 Menumbuhkan motivasi dan antusiasme mahasiswa 
dalam 
Perkuliahan 

1 2 3 4 5 

31 Memantau kemajuan belajar mahasiswa selama 
proses 
Pembelajaran 

1 2 3 4 5 

32 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi 
(tujuan) 

1 2 3 4 5 

33 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, 
baik, dan 
Benar 

1 2 3 4 5 

34 Menyampaikan pesan (materi ajar)dengan bahasa 
lugas 

1 2 3 4 5 

Kegiatan Penutup 

35 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan 
melibatkan mahasiswa 

1 2 3 4 5 

36 Melaksanakan test/evaluasi sesuai dengan 

capaian pembelajaran 
1 2 3 4 5 

37 Dosen mengembalikan tugas dan/atau tes yang 
dikerjakan  

1 2 3 4 5 

38 Dosen memberikan umpan balik terkait tugas 
yang telah Anda kerjakan 

1 2 3 4 5 
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39 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 
arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian 
remidi/pengayaan 

1 2 3 4 5 

40 Menutup dengan doa dan salam 1 2 3 4 5 

Keterangan: Diisi oleh Auditor 

Implementasi Kurikulum KKNI 2016 REVISI 

1. Apakah Dosen menjelaskan tentang Tugas Rutin (TR) dan 

bentuk pelaporannya. (Jika YA) bagaimana penjelasana 
Dosen Terkait Tugas Rutin tersebut ? 

  

       

 

2. Apakah Dosen menjelaskan tentang tugas Critical Book 
Report (CBR) dan bentuk pelaporannya. (Jika YA) 

bagaimana penjelasana Dosen Terkait  
Tugas CBR tersebut ? 

 

 

 

 

3. Apakah Dosen menjelaskan tentang tugas Critical Journal 
Report (CJR) dan  
bentuk pelaporannya. (Jika YA) bagaimana penjelasana 

Dosen Terkait 

Tugas CJR tersebut ? 

 

 

 

 

4. Apakah Dosen menjelaskan tentang tugas Mini Research 

(Riset Sederhana)  
dan bentuk pelaporannya. (Jika YA) bagaimana 

penjelasana Dosen Terkait 

Tugas Mini Research tersebut ? 

 

 

 

 

YA Tida

k 

YA Tida

k 

Tidak 

Jelas 

 

Kurang  

Jelas 

 

Jelas  

Sangat  

Jelas 

 

Tidak 

Jelas 

 

Kurang  

Jelas 

 

Jelas  

Sangat  

Jelas 

 

YA Tida

k 

Tidak 

Jelas 

 

Kurang  

Jelas 

 

Jelas  

Sangat  

Jelas 

 

YA Tida

k 

Tidak 

Jelas 

 

Kurang  

Jelas 

 

Jelas  

Sangat  

Jelas 
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5. Apakah Dosen menjelaskan tentang tugas Project (Proyek) 
dan bentuk  

pelaporannya. (Jika YA) bagaimana penjelasana Dosen 

Terkait tugas 

Proyek tersebut ? 

 

 

 

 

6. Apakah Dosen menjelaskan tentang tugas Rekayasa Ide dan bentuk  
pelaporannya. (Jika YA) bagaimana penjelasana Dosen Terkait tugas 

Rekayasa Ide tersebut ? 

 

 

 

 

 

7. Kendala apa yang anda hadapi dalam penyelesaian tugas ?   

............................................................................................................

............................................. 

............................................................................................................

............................................. 

 

Tuliskan saran-saran perbaikan untuk Dosen tersebut di atas secara 

singkat dan jelas! 

1. Dalam Proses Belajar : 

 

 

2. Dalam melakukan review/pengembalian lembar tugas/ujian : 

 

 

3. Implikasi softskill Dosen dalam beraktivitas : 

 

YA Tida

k 
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FORMULIR 
Kode Dokumen : 

EVALUASI KINERJA PEMBELAJARAN 

DOSEN 

(Responden Mahasiswa*) 

Revisi : 

Tanggal Terbit : 

Halaman : 

 

A. Identitas Mata Kuliah 

Mata kuliah :  .................................................................... 

Dosen Pembina MK :  .................................................................... 

Hari/Jam : .................................................................... 

B. Petunjuk 

Berilah tanda silang (X) pada kolom yang sesuai dengan kondisi riil 

yang saudara alami 

C. Pertanyaan 

 

No Pertanyaan Skor 
1 2 3 4 5 

1 Pembukaan Kuliah 
a. Mengajak dan memimpin doa bersama 1 2 3 4 5 
b. Kejelasan dalam menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

1 2 3 4 5 

c. Memberikan appersepsi dengan jelas 1 2 3 4 5 

2 Isi Perkuliahan 
a. Kejelasan runtutan penyampaian tujuan 
pembelajaran 

1 2 3 4 5 

b. Penguasaan dosen terhadap materi secara 
keseluruhan 

1 2 3 4 5 

c. Kemampuan dosen memberikan contoh 
contextual yang 
terdapat dalam kehidupan sehari-hari dengan jelas 

1 2 3 4 5 

d. Menyajikan materi dengan metode yang 
bervariasi 

1 2 3 4 5 

e. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa 
bertanya 

1 2 3 4 5 

f. Tanggapan dosen dalam memberikan jawaban 1 2 3 4 5 
g. Memberikan materi dengan variasi media 
pembelajaran 

1 2 3 4 5 

h. Kemampuan dosen menggunakan media 
berbasis IT 

1 2 3 4 5 

i. Kemudahan akses referensi kuliah 1 2 3 4 5 

j. Tugas mata kuliah berkontribusi bagi peningkatan 
kemampuan 
mahasiswa terhadap materi kuliah 

1 2 3 4 5 

3 Penutup 
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Dosen mengarahkan mahasiswa memberikan 
kesimpulan isi 
kuliah sebelum mengakhiri kuliah 

1 2 3 4 5 

4 Evaluasi 

a. Dosen memberitahukan dengan jelas jadwal 
kuliah/ujian 
sebelum diujikan 

1 2 3 4 5 

 b. Koreksi hasil evaluasi/ujian mid atau final 
dibagikan pada 
mahasiswa 

1 2 3 4 5 

Catatan: 

*Satu mata kuliah diberikan minimal 5 mahasiswa 

 

Keterangan 

1 = Sangat kurang 

2 = Kurang 

3 = Cukup 

4 = Baik 

5 = Sangat baik 

 

 


