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EVALUASI  PROSES BELAJAR MENGAJAR 

Kepada mahasiswa/I Universitas INDONUSA Esa Unggul 

Dalam upaya meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di 

Univ.INDONUSA, kami mengharapkan kesediaan SAUDARA untuk 

mengisi kuisioner ini secara tepat dan objektif. Berikan pendapat 

SAUDARA yang paling sesuai dengan member tanda (X). TERIMA 

KASIH 

NAMA DOSEN :                                                       MATA KULIAH : 

NO DAFTAR 

PERTANYAAN 

SANGAT 

BAIK 

BAIK CUKUP KURANG 

1 Mengajar tepat pada 

waktu yang 

dijadwalkan 

    

2 Kemampuan dalam 

menyajikan materi 

kuliah 

    

3 Persiapan materi 

kuliah 

    

4 Kemampuan untuk 

menegakkan disiplin 

mahasiswa dikelas 

    

5 Memotivasi 

mahasiswa untuk 

balajar & memacu 

partisipasi klas 

    

6 Menanggapi & 

memberikan 

penjelasan terhadap 
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pertanyaan-2 

mahasiswa 

7 Kemampuan dalam 

memberikan 

contoh/kasus 

sehubung engan 

materi kuliah 

    

8 Kemampuan dalam 

memberikan tugas 

dan ujian sehubung 

dengan materi kuliah 

    

9 Komentar/saran 

ANDA dalam upaya 

peningkatan kinerja 

dosen ini terutama 

pada butir diatas 

yang ANDA nilai 

“KURANG” 

    

Revisi no(tgl):1(17 Des 02) 
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EVALUASI PROSES BELAJAR-MENGAJAR 

Kepada mahasiswa/I Universitas INDONUSA Esa Unggul 

Dalam upaya meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di 

Univ.INDONUSA, kami mengharapkan kesediaan ANDA untuk mengisi 

kuisioner ini secara tepat dan objektif. Berikan pendapat ANDA yang 

paling sesuai dengan member tanda (x). TERIMA KASIH 

NAMA DOSEN :                                                        MATA KULIAH : 

NO DAFTAR PERTANYAAN SANGAT 

KURANG 

KURANG CUKUP BAIK SANGAT 

BAIK 

1 Kemampuan dalam menyajikan 

materi dan mentransfer ilmu 

(termasuk member contoh dan 

kasus 

     

2 Menanggapi dan memberikan 

kesempatan untuk bertanya serta 

diskusi 

     

3 Mampu memberikan nilai 

tambah / manfaat ilmu 

     

4 Membuat mahasiswa merasa 

nyaman dikelas dan termotivasi 

untuk belajar 

     

5 Kamampuan dalam menegakkan 

disiplin mahasiswa 

     

6 Mampu memanfaatkan jam 

kuliah dengan efesien dan 

efektif 

     

7 Prilaku, penampilan dan pakaian 

dosen 

     

8 Menjelaskan perkembangan isi 

terbaru terkait materi kuliah 

     

9 Ketepatan waktu dalam 

mengawali dan mengakhirin 

kuliah 

     

10 Kesesuaian rencana      
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perkuliahaan dengan realisasi 

dikelas 

11 Komentar/saran ANDA dalam 

upaya peningkatan kinerja dosen 

ini, terutama pada butir diatas 

yang ANDA nilai “KURANG” 

     

Revisi no.(tgl) :2(10 jan 08) 
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EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR 

Kepada mahasiswa/I Universitas INDONUSA Esa Unggul 

Dalam upaya meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di Universitas 

INDONUSA, kami mengharapkan kesediaan ANDA untuk mengisi 

kuisioner ini secara tepat dan objektif. TERIMA KASIH 

DATA PERKULIAHAAN DATA RESPONDEN 

Nama Dosen  Jurusan  

Mata kuliah  Jenis kelamin  

Seksi   IPK terakhir  

 

Bagian 1 

Berikan pendapat ANDA yang paling sesuai dengan member tanda (x) pada kolom 

penilaian/pilihan yang telah tersedia. 

Petunjuk : Y = dosen memberikan/melaksanakan sesuai daftar pertanyaan 

                 T = dosen tidak memberikan/tidak melaksanakan sesuai daftar pertanyaan 

No  Daftar Pertanyaan Y T 

1 Menjelaskan rencana perkuliahaan, tujuan perkuliahan, cara 

penilaian dan buku referensi yang akan digunakan pada 

perkuliahan pertama diawal semester 

  

2 Tersedianya modul/diktat/handouts untuk mahasiswa(baik 

melalui fasilitas internet/e-learning atau secara langsung/bentuk 

fisik) 

  

3 Menggunakan fasilitas multimedia dalam menyajikan 

perkuliahan(computer,LCD,dll) 

  

Bagian II 

Berikan pendapat ANDA yang paling sesuai dengan member tanda (x) pada kolom 

penilaian/pilihan yang telah tersedia. 

Petunjuk : 1=sangat kurang : 2=kurang : 3=cukup : 4=baik : 5=sangat baik 
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No  Daftar pertanyaan 1 2 3 4 5 

1 Ketepatan waktu dalam mengawali dan mengakhiri 

perkuliahan 

     

2 Prilaku dan keselarasan(kepantasan, kepatutan) serta 

kerapian dalam penampilan dosen 

     

3 Kemampuan untuk mempresentasikan dan mnjelaskan 

materi dikelas 

     

4 Kemampuan untuk memberikan contoh yang 

relevan,praktis dan bermanfaat untuk digunakan alam 

memecahkan masalah sehari-hari dan menjelaskan isu 

serta kasus terbaru 

     

5 Kreatifitas dosen dalam menyajikan perkuliahan 

sehingga menarik dan tidak membosankan 

     

6 Keinginan untuk memberikan kesempatan bertanya dan 

diskusi serta kemampuan untuk menanggapinya 

     

7 Kemampuan untuk membuat mahasiswa merasa 

nyaman dikelas dan termotivasi untuk belajar 

     

8 Kemampuan dalam menegakkan disiplin mahasiswa      

Berikan komentar/saran ANDA dalam upaya peningkatan kinerja dosen ini. 

 

 

Revisi no.(tgl) : 3 (22 mei 2008) 
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EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR 

Kepada mahasiswa/I Universitas INDONUSA Esa Unggul 

Dalam upaya meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di Universitas 

INDONUSA, kami mengharapkan kesediaan ANDA untuk mengisi 

kuisioner ini secara tepat dan objektif. TERIMA KASIH 

 

Data perkuliahan  Data responden 

Nama dosen   Jurusan  

Mata kuliah   Jenis kelamin  

Seksi   IPK terakhir  

 

Bagian I 

Berikan pendapat ANDA yang paling sesuai dengan member tanda (x) pada kolom 

penilaian/pilihan yang telah tersedia. 

Petunjuk : Y = dosen memberikan/melaksanakan sesuai daftar pertanyaan 

                 T = dosen tidak memberikan/tidak melaksanakan sesuai daftar pertanyaan 

No  Daftar Pertanyaan Y T 

1 Pada perkuliahan pertama di awal semester, dosen menjelaskan 

antara lain : 

  

a. Rencana perkuliahan   

b. Tujuan perkuliahan   

c. Cara penilaian   

d. Buku refrensi yang digunakan   

2 Tersedianya modul/diktat/handouts untuk mahasiswa(baik melalui 

fasilitas internet/e-learning atau secara langsung/bentuk fisik) 

  

3 Menggunakan fasilitas multimedia dalam menyajikan 

perkuliahan(computer,LCD,dll) 
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Bagian II 

Berikan pendapat ANDA yang paling sesuai dengan member tanda (x) pada kolom 

penilaian/pilihan yang telah tersedia. 

Petunjuk : 1=sangat kurang : 2=kurang : 3=baik : 4=sangat baik 

No  Daftar Pertanyaan 1 2 3 4 

1 Penguasaan materi kuliah     

2 Kemampuan menjelaskan materi kuliah     

3 Sistematika menjelaskan kuliah     

4 Kemampuan membangkitkan minat belajar bagi 

mahasiswa/i 

    

5 Kemampuan member jawaban atas pertanyaan yang 

diajukan 

    

6 Kedisiplinan (kehadiran dan tepat waktu)     

7 Kejelasan kopetensi ysng akan diperoleh setelah 

mengikuti kuliah 

    

8 Tatacara penilaian (objektivitas pertanyaan)     

9 Tugas yang diberikan sesuai dengan bean kuliah     

Berikan komentar/saran ANDA dalam upaya peningkatan kinerja dosen ini 

 

 

 

Revisi no.(tgl) : 4(02/12/10) 

 


