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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT, ahirnya

laporan analisis hasil monev EDOM semester 112 Universitas Negeri Jakarta dapat

terselesaikan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi gambaran persepsi guna

peningkatan kedepannya untuk kualitas secara menyeluruh di Universitas Negeri

Jakarta

Tuntutan akan peningkatan kualitas kinerja sangat penting dalam lingkungan

UNJ. Untuk itulah perlu dilakukan pengukuran terhadap elemen terkait yang ada di

Universitas Negeri Jakarta. Dengan melakukan survei ini maka pihak yang terlibat

dapat mengetahui hasil monev EDOM semester 112 sehingga dapat dilakukan

peningkatan kedepannya kedepan.

Ahir kata kami mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan

barbagai pihak hingga laporan ini terselesaikan. Mohon maaf atas kelemahan dan

kekurangan laporan  ini yang masih jauh dari sempurna , serta pihak-pihak yang tidak

berkenan dengan hasil ini. Mohon saran dan masukan , agar kedepan laporan hasil

kepuasan ini dapat lebih baik dan memberikan kontribusi untuk perbaikan kinerja

seluruh elemen di Universitas Negeri Jakarta

Mengetahui,

Satuan Penjaminan Mutu

Dr. Karnadi, M.Si

NIP 196111271987031002
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah kegiatan yang dilaksanakan Satuan
Penjaminan Mutu dengan tujuan untuk memastikan kegiatan pembelajaran yang
dilaksanakan oleh dosen telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana,
tujuan, dan standar atau target yang telah ditetapkan. Dengan adanya kegiatan monev
EDOM ini dapat diketahui hasil dosen UNJ dalam melaksanakan pembelajaran dan
selanjutnya dapat pula dicarikan alternatif pemecahan masalahnya.

Pelaksanaan monev EDOM semester 112 ini dilaksanakan secara online, yaitu
diintegrasikan ke dalam Google Form Satuan Penjaminan Mutu UNJ. Untuk dapat
mengisi monev ini, dosen mengisi format monev yang sudah di berikan kepada dosen.
Setiap pertanyaan berhubungan dengan RPS(Rencana Pembelajaran Semester, dan
Platform Pembelajaran Jarak Jauh yang digunakan

Dari kegiatan monev EDOM semester 112 ini diharapkan dapat diketahui hasil
sebagaimana proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, proses pembelajaran yang
baik merupakan salah satu indikator keberhasilan proses pendidikan dalam intitusi
pendidikan tersebut
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B. Pelakasanaan EDOM Semester 112

Pelaksanaan monev EDOM semester 112 Universitas Negeri Jakarta 2020 ini

adalah pelaksanaan monev tingkat institut, pelaksanaan monev EDOM ini

dilaksanakan pada ahir semester ke 112 perkuliahan sebagaimana Gambar 1.1

Gambar 1.1 Tahap pelaksanaan monev EDOM semester 112 di Universitas Negeri Jakarta

1.Pengisian Instrumen di
Google Form

2.Analisa data dan
penulisan Laporan

3.Hasil
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C. Tujuan

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi EDOM pada semester 112 ini
bertujuan untuk:

1. Mengetahui hasil terkait responden yang mengisi
2. Mengetahui hasil penggunaan platform pembelajaran jarak jauh dalam

pembelajaran semester 112
3. Mengetahui hasil terkait dosen semester 112

D.Luaran(Output)

1. Tersedianya data responden
2. Tersedianya data persentase penggunaan platform pembelajaran jarak jauh dalam

pembelajaran semester 112
3. Tersedian nya data persentase terkait dosen
4. Laporan hasil monev EDOM semester 112.
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BAB II

PEMBAHASAN HASIL EDOM SEMESTER 112

A. Jumlah Jenjang Kuliah dan Jumlah Responden

Gambar 2.1 Jumlah Responden

Gambar 2.2 Jumlah Responden Dari Jenjang
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B. Penggunaan Platform Pembelajaran Jarak Jauh

a. Fakultas Ilmu Pendidikan

Gambar 2.3 Persentase Platform Fakultas Ilmu Pendidikan

Dari gambar 2.3, dapat dilihat bahwa presentase terkait platform PJJ yang

digunakan untuk Fakultas Ilmu Pendidikan dengan nilai  Zoom 36%, WAG 26

%, Google Classroom 24% , Microsoft Team 8%%, GMeet 6%

b. Fakultas Bahasa dan Seni

Gambar 2.4 Persentase Platform Fakultas Bahasa dan Seni

Dari gambar 2.4, dapat dilihat bahwa presentase terkait platform PJJ yang

digunakan untuk Fakultas Bahasa dan Seni dengan nilai  Zoom 24%, WAG 40 %,

Google Classroom 28% , Microsoft Team 5%%, GMeet 5%

24%

26%
36%

8% 6%

Fakultas Ilmu Pendidikan
GC WAG Zoom MT Google Meet

28%

40%

24%

3% 5%

Fakultas Bahasa dan Seni
GC WAG Zoom MT Google Meet
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c. Fakultas Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam

Gambar 2.5 Persentase Platform Fakultas Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam

Dari gambar 2.5, dapat dilihat bahwa presentase terkait platform PJJ yang

digunakan untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan

nilai  Zoom 29%, WAG 35 %, Google Classroom 24% , Skype 6%%, GMeet 6%

d. Fakultas Ilmu Sosial

Gambar 2.6 Persentase Platform Fakultas Ilmu Sosial

Dari gambar 2.6, dapat dilihat bahwa presentase terkait platform PJJ yang

digunakan untuk Fakultas Ilmu Sosial dengan nilai  Zoom 22%, WAG 38 %,

Google Classroom 32% , Skype 3%%, GMeet 5%

24%

35%
29%

6% 6%

Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam

GC WAG Zoom Google Meet SKYPE

32%

38%

22%

3% 5%

Fakultas Ilmu Sosial
GC WAG Zoom Skype Google Meet
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e. Fakultas Teknik

Gambar 2.7 Persentase Platform Fakultas Teknik

Dari gambar 2.7, dapat dilihat bahwa presentase terkait platform PJJ yang

digunakan untuk Fakultas Teknik dengan nilai  Zoom 34%, WAG 19 %, Google

Classroom 9% , MS Teams 2%%, GMeet 9%

f. Fakultas Ilmu Olahraga

Gambar 2.8 Persentase Platform Fakultas Ilmu Olahraga

Dari gambar 2.8, dapat dilihat bahwa presentase terkait platform PJJ yang

digunakan untuk Fakultas Ilmu Olahraga dengan nilai Zoom 29%, WAG 58 %,

Edmodo 1% , Google Classroom 11%%, GMeet 1%

36%

19%

34%

2% 9%

Fakultas Teknik
GC WAG Zoom MT Google Meet

11%

58%

29%

1% 1%

Fakultas Ilmu Olahraga
GC WAG Zoom Edmodo Google Meet
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g. Fakultas Ekonomi

Gambar 2.9 Persentase Platform Fakultas Ekonomi

Dari gambar 2.9, dapat dilihat bahwa presentase terkait platform PJJ yang

digunakan untuk Fakultas Ekonomi dengan nilai  Zoom 39%, WAG 28 %,

GClassroom 17% , Sibering 11%%, GMeet 5%

h. Fakultas Psikologi

Gambar 2.10 Persentase Platform Fakultas Pendidikan Psikologi

Dari gambar 2.10, dapat dilihat bahwa presentase terkait platform PJJ

yang digunakan untuk Fakultas Pendidikan Psikologi dengan nilai  Zoom 22%,

WAG 9 %, GClassroom 35% , Quizziz 9%%, MS Teams 25%

17%

28%39%

5%
11%

Fakultas Ekonomi
GC WAG Zoom Google Meet Sibering

35%

9%

22%

25%

9%

Fakultas Pendidikan
Psikologi

GC WAG Zoom MT Quizziz
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i. Pascasarjana

Gambar 2.10 Persentase Platform Fakultas Pendidikan Psikologi

Dari gambar 2.10, dapat dilihat bahwa presentase terkait platform PJJ

yang digunakan untuk Fakultas Pendidikan Psikologi dengan nilai  Zoom 22%,

WAG 9 %, GClassroom 35% , Quizziz 9%%, MS Teams 25%

17%

31%45%

4% 3%

Pascasarjana
GC WAG Zoom MT Google Meet
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C. Hasil Penilaian Dosen Per Fakultas

1. Fakultas Ilmu Pendidikan

1. Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama

Gambar 2.11 Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama

2. Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan penutup) pada
setiap pertemuan

Gambar 2.12 Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan
penutup) pada setiap pertemuan

35%

59%

4% 2%

RPS disampaikan dengan penjelasan

RPS disampaikan dengan sangat jelas dan disepakati
bersama mahasiswa
RPS disampaikan tanpa penjelasan

RPS tidak disampaikan

53%

5%

40%

2%

Tahapan jelas dan lengkap

Tahapan jelas tetapi tidak lengkap

Tahapan sangat jelas dan sangat lengkap

Tahapan tidak jelas dan tidak lengkap
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3. Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap pertemuan

Gambar 2.13 Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap
pertemuan

4. Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap pertemuan

Gambar 2.14 Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap
pertemuan

43%

19%

36%

2%

Metode tepat dan bervariasi

Metode tepat tetapi kurang bervariasi

Metode tepat, bervariasi, dan menyenangkan

Metode tidak tepat

28%

43%

24%

5%

Media praktis dan
bervariasi

Media praktis,
bervariasi, dan mudah
diakses

Media tepat, praktis,
bervariasi, mudah
diakses, dan menarik

Tidak menggunakan
media
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5. Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS

Gambar 2.15 Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS
6. Dosen menguasai materi perkuliahan

Gambar 2.16 Dosen menguasai materi perkuliahan

43%

52%

1% 4%
Sumber belajar terkini,
relevan, dan dapat
diakses

Sumber belajar terkini,
relevan, dan mudah
diakses

Sumber belajar tidak
terkini dan tidak relevan
dengan RPS

Sumber belajar tidak
terkini tetapi relevan
dengan RPS

1%

21%
1%

77%

Materi  perkuliahan
tidak dikuasai dengan
baik

Materi perkuliahan
sebagian besar dikuasai
dengan baik

Materi perkuliahan
sebagian kecil dikuasai
dengan baik

Materi perkuliahan
seluruhnya dikuasai
dengan baik
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7. Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari

Gambar 2.17 Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan
kehidupan sehari-hari

8. Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain ke dalam topik
pembelajaran

Gambar 2.18 Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain
ke dalam topik pembelajaran

49%

7%

42%

2%

Materi perkuliahan
sebagian besar dikaitkan
dengan kehidupan
sehari-hari

Materi perkuliahan
sebagian kecil dikaitkan
dengan kehidupan
sehari-hari

Materi perkuliahan
seluruhnya dikaitkan
dengan kehidupan
sehari-hari

Materi perkuliahan tidak
dikaitkan dengan
kehidupan sehari-hari

1%

84%

12%

3%

Teori bidang ilmu lain
diintegrasikan tetapi
tidak sesuai dengan topik
pembelajaran

Teori dari disiplin ilmu
lain sebagian besar
diintegrasikan ke dalam
topik pembelajaran

Teori dari disiplin ilmu
lain sebagian kecil
diintegrasikan ke dalam
topik pembelajaran

Teori dari disiplin ilmu
lain tidak diintegrasikan
ke dalam topik
pembelajaran
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9. Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa

Gambar 2.19 Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa

10. Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

Gambar 2.20 Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku,
dll) sebagai rujukan dalam pembelajaran

36%

42%

21%

1%

Pertanyaan direspon
dengan baik

Pertanyaan direspon
dengan cara menstimulasi
kemampuan berpikir
kritis seluruh mahasiswa

Pertanyaan direspon
dengan mengaktifkan
seluruh mahasiswa

Pertanyaan tidak
direspon

3% 7%

84%

6%

Hasil penelitian digunakan
sebagai rujukan tetapi
kurang relevan dengan
materi pembelajaran

Hasil penelitian tidak
digunakan sebagai rujukan
dalam pembelajaran

Hasil penelitian yang
relevan dan terkini
digunakan sebagai rujukan
dalam pembelajaran

Hasil penelitian yang
relevan digunakan sebagai
rujukan tetapi kurang
memperhatikan kekinian
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11. Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajan

Gambar 2.21 Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajaran
12. Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat untuk

memperkaya materi perkuliahan

2%

14%

40%

44%

Hasil penelitian dosen
diterapkan namun
kurang relevan dengan
topik pembelajaran

Hasil penelitian dosen
tidak diterapkan dalam
topik pembelajaran

Hasil penelitian dosen
yang relevan dan terkini
diterapkan dalam topik
pembelajaran

Hasil penelitian dosen
yang relevan diterapkan
dalam topik
pembelajaran

2%

17%

38%

43%

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen
digunakan namun kurang
relevan dengan materi
perkuliahan

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen tidak
digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahan

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen yang
relevan dan terkini
digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahanHasil pengabdian kepada
masyarakat dosen yang
relevan digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahan
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Gambar 2.22 Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat
untuk memperkaya materi perkuliahan

13. Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan

Gambar 2.23 Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan
14. Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap pembelajaran

Gambar 2.24 Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap
pembelajaran

11%

52%

36%

1%
Kadang-kadang
mengelola kelas dengan
baik

Selalu mengelola kelas
dengan baik dan
menyenangkan

Sering mengelola kelas
dengan baik

Tidak mengelola kelas
dengan baik

12%

53%

33%

2%
Kadang-kadang
memotivasi keaktifan
mahasiswa

Selalu memotivasi
keaktifan mahasiswa

Sering memotivasi
keaktifan mahasiswa

Tidak memotivasi
keaktifan mahasiswa
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15. Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa

Gambar 2.25 Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa

16. Dosen menghargai pendapat mahasiswa

Gambar 2.26 Dosen menghargai pendapat mahasiswa

4%

59%

35%

2%
Memperhatikan
mahasiswa tertentu saja

Selalu memperhatikan
setiap mahasiswa

Sering memperhatikan
setiap mahasiswa

Tidak memperhatikan
mahasiswa

91%

7%

2% 0%
Pendapat mahasiswa
dihargai dan
ditindaklanjuti

Pendapat mahasiswa
dihargai tetapi tidak
ditindaklanjuti

Pendapat mahasiswa
kurang dihargai

Pendapat mahasiswa
tidak dihargai
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17. Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam pembelajaran

Gambar 2.27 Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam
pembelajaran

18. Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa dalam proses
pembelajaran

Gambar 2.28 Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa
dalam proses pembelajaran

8%
1%

91%

0%
Bersikap santun pada
sebagian besar mahasiswa

Bersikap santun pada
sebagian kecil mahasiswa

Bersikap santun pada
seluruh mahasiswa

Tidak bersikap santun

2%

13%

84%

1%
Berempati terhadap
kondisi mahasiswa
tertentu saja

Berempati terhadap
kondisi sebagian besar
mahasiswa

Berempati terhadap
kondisi seluruh
mahasiswa

Tidak berempati terhadap
kondisi mahasiswa
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19. Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran

Gambar 2.29 Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran

20. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

Gambar 2.30 Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

5%

78%

17%

0%
Kadang-kadang dapat
mengendalikan emosi

Selalu dapat
mengendalikan emosi

Seringkali dapat
mengendalikan emosi

Tidak dapat
mengendalikan emosi

44%

47%

6% 3%

Melibatkan mahasiswa
dalam kegiatan akademik
secara proporsional

Melibatkan mahasiswa
dalam kegiatan akademik
secara proporsional
dengan memperhatikan
potensinya
Melibatkan mahasiswa
tertentu dalam kegiatan
akademik

Tidak melibatkan
mahasiswa dalam
kegiatan akademik
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21. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang proporsional pada
setiap pertemuan

Gambar 2.31 Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang
proporsional pada setiap pertemuan

22. Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran

Gambar 2.32 Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran

14% 3%

81%

2%
Waktu proporsional dan
kadang-kadang
dikoordinasikan

Waktu proporsional tetapi
tidak dikoordinasikan

Waktu proposional dan
selalu dikoordinasikan

Waktu tidak proporsional
dan tidak dikoordinasikan

54%41%

3% 2%
Mengakui kekurangan
dan berusaha
memperbaiki

Mengakui kekurangan
dan menunjukkan
perubahan positif

Mengakui kekurangan
tetapi tidak berusaha
memperbaiki

Tidak mengakui
kekurangan
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23. Dosen menerima kritik dan saran tentang proses pembelajaran

Gambar 2.33 Dosen menerima kritik dan saran tentang proses
pembelajaran

24. Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil pekerjaan
mahasiswa

Gambar 2.34 Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil
pekerjaan mahasiswa

42%

4%

53%

1%
Menerima kritik dan saran
serta menunjukkan
perubahan positif

Menerima kritik dan saran
tetapi tidak berusaha
memperbaiki

Menerima kritik dan
saran, dan berusaha
memperbaiki

Tidak menerima kritik dan
saran

3%

33%

60%

4%
Memberikan umpan balik
tetapi tidak jelas

Memberikan umpan balik
yang jelas

Memberikan umpan balik
yang jelas disertai saran
perbaikan

Tidak memberikan umpan
balik
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25. Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik

Gambar 2.35 Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik

2. Fakultas Bahasa dan Seni

1. Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama

Gambar 2.36 Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama

61%

35%

3% 1%

Melakukan penilaian
dengan kriteria yang
jelas sesuai tujuan
pembelajaran
Melakukan penilaian
dengan
memperhatikan tujuan
pembelajaran
Melakukan penilaian
tanpa memperhatikan
tujuan pembelajaran

Tidak melakukan
penilaian

33%
56%

7%

4%

RPS disampaikan dengan penjelasan

RPS disampaikan dengan sangat jelas dan disepakati
bersama mahasiswa

RPS disampaikan tanpa penjelasan

RPS tidak disampaikan
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2. Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan penutup) pada
setiap pertemuan

Gambar 2.37 Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan
penutup) pada setiap pertemuan

3. Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap pertemuan

Gambar 2.38 Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap
pertemuan

48%

7%

43%

2%

Tahapan jelas dan lengkap

Tahapan jelas tetapi tidak lengkap

Tahapan sangat jelas dan sangat lengkap

Tahapan tidak jelas dan tidak lengkap

38%

22%

38%

2%

Metode tepat dan bervariasi

Metode tepat tetapi kurang bervariasi

Metode tepat, bervariasi, dan menyenangkan

Metode tidak tepat
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4. Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap pertemuan

Gambar 2.39 Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap
pertemuan

5. Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS

Gambar 2.40 Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS

23%

45%

28%

4%

Media praktis dan
bervariasi

Media praktis,
bervariasi, dan mudah
diakses

Media tepat, praktis,
bervariasi, mudah
diakses, dan menarik

Tidak menggunakan
media

38%

55%

1% 6%

Sumber belajar terkini,
relevan, dan dapat
diakses

Sumber belajar terkini,
relevan, dan mudah
diakses

Sumber belajar tidak
terkini dan tidak
relevan dengan RPS

Sumber belajar tidak
terkini tetapi relevan
dengan RPS
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6. Dosen menguasai materi perkuliahan

Gambar 2.41 Dosen menguasai materi perkuliahan

7. Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari

Gambar 2.42 Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan
sehari-hari

0%

17% 1%

82%

Materi  perkuliahan tidak
dikuasai dengan baik

Materi perkuliahan
sebagian besar dikuasai
dengan baik

Materi perkuliahan
sebagian kecil dikuasai
dengan baik

Materi perkuliahan
seluruhnya dikuasai
dengan baik

46%

11%

39%

4%
Materi perkuliahan
sebagian besar dikaitkan
dengan kehidupan sehari-
hari

Materi perkuliahan
sebagian kecil dikaitkan
dengan kehidupan sehari-
hari

Materi perkuliahan
seluruhnya dikaitkan
dengan kehidupan sehari-
hari
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8. Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain ke dalam topik
pembelajaran

Gambar 2.43 Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain
ke dalam topik pembelajaran

9. Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa

Gambar 2.44 Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa
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72%

21%

5%

Teori bidang ilmu lain
diintegrasikan tetapi tidak
sesuai dengan topik
pembelajaran
Teori dari disiplin ilmu lain
sebagian besar
diintegrasikan ke dalam
topik pembelajaran
Teori dari disiplin ilmu lain
sebagian kecil
diintegrasikan ke dalam
topik pembelajaran
Teori dari disiplin ilmu lain
tidak diintegrasikan ke
dalam topik pembelajaran

38%

40%

21%

1%

Pertanyaan direspon
dengan baik

Pertanyaan direspon
dengan cara menstimulasi
kemampuan berpikir kritis
seluruh mahasiswa

Pertanyaan direspon
dengan mengaktifkan
seluruh mahasiswa

Pertanyaan tidak direspon
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10. Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

Gambar 2.45 Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku,
dll) sebagai rujukan dalam pembelajaran

11. Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajan

Gambar 2.46 Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik
pembelajaran

4%

12%

76%

8%

Hasil penelitian
digunakan sebagai
rujukan tetapi kurang
relevan dengan materi
pembelajaranHasil penelitian tidak
digunakan sebagai
rujukan dalam
pembelajaran

Hasil penelitian yang
relevan dan terkini
digunakan sebagai
rujukan dalam
pembelajaranHasil penelitian yang
relevan digunakan
sebagai rujukan tetapi
kurang memperhatikan
kekinian

3%

23%

36%

38%

Hasil penelitian dosen
diterapkan namun kurang
relevan dengan topik
pembelajaran
Hasil penelitian dosen
tidak diterapkan dalam
topik pembelajaran

Hasil penelitian dosen
yang relevan dan terkini
diterapkan dalam topik
pembelajaran
Hasil penelitian dosen
yang relevan diterapkan
dalam topik pembelajaran
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12. Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat untuk
memperkaya materi perkuliahan

Gambar 2.47 Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada
masyarakat untuk memperkaya materi perkuliahan

13. Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan

Gambar 2.48 Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan
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31%

40%
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masyarakat dosen
digunakan namun kurang
relevan dengan materi
perkuliahan

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen tidak
digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahan

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen yang
relevan dan terkini
digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahan
Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen yang
relevan digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahan

7%

60%

32%

1%
Kadang-kadang mengelola
kelas dengan baik

Selalu mengelola kelas
dengan baik dan
menyenangkan

Sering mengelola kelas
dengan baik

Tidak mengelola kelas
dengan baik
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14. Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap pembelajaran

Gambar 2.49 Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap
pembelajaran

15. Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa

Gambar 2.50 Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa

10%

58%

30%

2%
Kadang-kadang
memotivasi keaktifan
mahasiswa

Selalu memotivasi
keaktifan mahasiswa

Sering memotivasi
keaktifan mahasiswa

Tidak memotivasi
keaktifan mahasiswa

4%

63%

31%

2% Memperhatikan
mahasiswa tertentu saja
Selalu memperhatikan
setiap mahasiswa
Sering memperhatikan
setiap mahasiswa
Tidak memperhatikan
mahasiswa
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16. Dosen menghargai pendapat mahasiswa

Gambar 2.51 Dosen menghargai pendapat mahasiswa
17. Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam pembelajaran

Gambar 2.52 Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam
pembelajaran

92%

6%

2%0%
Pendapat mahasiswa
dihargai dan
ditindaklanjuti

Pendapat mahasiswa
dihargai tetapi tidak
ditindaklanjuti

Pendapat mahasiswa
kurang dihargai

Pendapat mahasiswa
tidak dihargai

6% 2%

92%

0%
Bersikap santun pada
sebagian besar mahasiswa

Bersikap santun pada
sebagian kecil mahasiswa

Bersikap santun pada
seluruh mahasiswa

Tidak bersikap santun
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18. Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa dalam proses
pembelajaran

Gambar 2.53 Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa
dalam proses pembelajaran

19. Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran

Gambar 2.54 Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran
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10%

85%

2%
Berempati terhadap
kondisi mahasiswa
tertentu saja

Berempati terhadap
kondisi sebagian besar
mahasiswa

Berempati terhadap
kondisi seluruh
mahasiswa

Tidak berempati terhadap
kondisi mahasiswa

4%

81%

15%

0%
Kadang-kadang dapat
mengendalikan emosi

Selalu dapat
mengendalikan emosi

Seringkali dapat
mengendalikan emosi

Tidak dapat
mengendalikan emosi
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20. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

Gambar 2.55 Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

21. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang proporsional pada
setiap pertemuan

Gambar 2.56 Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang
proporsional pada setiap pertemuan
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Melibatkan mahasiswa
dalam kegiatan akademik
secara proporsional

Melibatkan mahasiswa
dalam kegiatan akademik
secara proporsional
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potensinya
Melibatkan mahasiswa
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Tidak melibatkan
mahasiswa dalam
kegiatan akademik

13% 3%

82%

2%
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kadang-kadang
dikoordinasikan

Waktu proporsional tetapi
tidak dikoordinasikan

Waktu proposional dan
selalu dikoordinasikan

Waktu tidak proporsional
dan tidak dikoordinasikan
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22. Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran

Gambar 2.57 Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran

23. Dosen menerima kritik dan saran tentang proses pembelajaran

Gambar 2.58 Dosen menerima kritik dan saran tentang proses
pembelajaran

51%
43%

3% 3%
Mengakui kekurangan
dan berusaha
memperbaiki

Mengakui kekurangan
dan menunjukkan
perubahan positif

Mengakui kekurangan
tetapi tidak berusaha
memperbaiki

Tidak mengakui
kekurangan

47%

4%

48%

1%
Menerima kritik dan saran
serta menunjukkan
perubahan positif

Menerima kritik dan saran
tetapi tidak berusaha
memperbaiki

Menerima kritik dan
saran, dan berusaha
memperbaiki

Tidak menerima kritik dan
saran
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24. Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil pekerjaan
mahasiswa

Gambar 2.59 Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil
pekerjaan mahasiswa

25. Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik

Gambar 2.60 Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik

5%

31%

59%

5%
Memberikan umpan balik
tetapi tidak jelas

Memberikan umpan balik
yang jelas

Memberikan umpan balik
yang jelas disertai saran
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Tidak memberikan umpan
balik
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36%
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dengan kriteria yang jelas
sesuai tujuan
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Melakukan penilaian
dengan memperhatikan
tujuan pembelajaran

Melakukan penilaian
tanpa memperhatikan
tujuan pembelajaran

Tidak melakukan penilaian
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3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

1. Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama

Gambar 2.61 Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama

2. Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan penutup) pada
setiap pertemuan

Gambar 2.62 Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi,
dan penutup) pada setiap pertemuan

35%

60%

4% 1%

Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam

RPS disampaikan dengan penjelasan

RPS disampaikan dengan sangat jelas dan disepakati bersama mahasiswa

RPS disampaikan tanpa penjelasan

RPS tidak disampaikan
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36%
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Tahapan jelas tetapi tidak lengkap

Tahapan sangat jelas dan sangat lengkap

Tahapan tidak jelas dan tidak lengkap
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3. Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap pertemuan

Gambar 2.63 Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap
pertemuan

4. Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap pertemuan

Gambar 2.64 Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap
pertemuan
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29%
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Metode tepat tetapi kurang bervariasi
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5. Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS

Gambar 2.65 Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS

6. Dosen menguasai materi perkuliahan

Gambar 2.66 Dosen menguasai materi perkuliahan
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dengan baik
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7. Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari

Gambar 2.67 Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan
sehari-hari

8. Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain ke dalam topik
pembelajaran

Gambar 2.68 Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain
ke dalam topik pembelajaran
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Teori dari disiplin ilmu lain
sebagian kecil
diintegrasikan ke dalam
topik pembelajaran
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9. Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa

Gambar 2.69 Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa

10. Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

Gambar 2.70 Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran
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36%

19%
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dengan cara menstimulasi
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materi pembelajaran

Hasil penelitian tidak
digunakan sebagai rujukan
dalam pembelajaran
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Hasil penelitian yang
relevan digunakan sebagai
rujukan tetapi kurang
memperhatikan kekinian
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11. Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajan

Gambar 2.71 Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajaran

12. Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat untuk
memperkaya materi perkuliahan
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33%
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masyarakat dosen yang
relevan dan terkini
digunakan untuk
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relevan digunakan untuk
memperkaya materi
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Gambar 2.72 Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada
masyarakat untuk memperkaya materi perkuliahan

13. Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan

Gambar 2.73 Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan

14. Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap pembelajaran

Gambar 2.74 Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap
pembelajaran
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15. Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa

Gambar 2.75 Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa

16. Dosen menghargai pendapat mahasiswa

Gambar 2.76 Dosen menghargai pendapat mahasiswa
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17. Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam pembelajaran

Gambar 2.77 Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam
pembelajaran

18. Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa dalam proses
pembelajaran

Gambar 2.78 Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa
dalam proses pembelajaran
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Tidak berempati terhadap
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19. Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran

Gambar 2.79 Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran

20. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

Gambar 2.80 Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
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21. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang proporsional pada
setiap pertemuan

Gambar 2.81 Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang
proporsional pada setiap pertemuan

22. Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran

Gambar 2.82 Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran
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23. Dosen menerima kritik dan saran tentang proses pembelajaran

Gambar 2.83 Dosen menerima kritik dan saran tentang proses
pembelajaran

24. Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil pekerjaan
mahasiswa

Gambar 2.84 Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil
pekerjaan mahasiswa
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25. Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik

Gambar 2.85 Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik

4. Fakultas Ilmu Sosial

1. Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama

Gambar 2.86 Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama
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RPS disampaikan tanpa penjelasan

RPS tidak disampaikan
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2. Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan penutup) pada
setiap pertemuan

Gambar 2.87 Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan penutup)
pada setiap pertemuan

3. Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap pertemuan

Gambar 2.88 Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap
pertemuan

46%

8%

44%

2%

Tahapan jelas dan lengkap

Tahapan jelas tetapi tidak lengkap

Tahapan sangat jelas dan sangat lengkap

Tahapan tidak jelas dan tidak lengkap

40%

26%

32% 2%

Metode tepat dan bervariasi

Metode tepat tetapi kurang bervariasi

Metode tepat, bervariasi, dan menyenangkan

Metode tidak tepat



Laporan EDOM Semester 112 Tahun 2020

49

4. Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap pertemuan

Gambar 2.89 Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap
pertemuan

5. Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS

Gambar 2.90 Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS

28%

43%

25%

4%
Media praktis dan
bervariasi

Media praktis,  bervariasi,
dan mudah diakses

Media tepat, praktis,
bervariasi, mudah
diakses, dan menarik

Tidak menggunakan
media

41%

53%

2% 4%
Sumber belajar terkini,
relevan, dan dapat
diakses

Sumber belajar terkini,
relevan, dan mudah
diakses

Sumber belajar tidak
terkini dan tidak relevan
dengan RPS

Sumber belajar tidak
terkini tetapi relevan
dengan RPS
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6. Dosen menguasai materi perkuliahan

Gambar 2.91 Dosen menguasai materi perkuliahan
7. Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari

Gambar 2.92 Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan
sehari-hari

0%

20%
2%

78%

Materi  perkuliahan tidak
dikuasai dengan baik

Materi perkuliahan
sebagian besar dikuasai
dengan baik

Materi perkuliahan
sebagian kecil dikuasai
dengan baik

Materi perkuliahan
seluruhnya dikuasai
dengan baik

43%

10%

43%

4%

Materi perkuliahan
sebagian besar dikaitkan
dengan kehidupan sehari-
hari

Materi perkuliahan
sebagian kecil dikaitkan
dengan kehidupan sehari-
hari

Materi perkuliahan
seluruhnya dikaitkan
dengan kehidupan sehari-
hari

Materi perkuliahan tidak
dikaitkan dengan
kehidupan sehari-hari
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8. Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain ke dalam topik
pembelajaran

Gambar 2.93 Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain
ke dalam topik pembelajaran

9. Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa

Gambar 2.94 Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa

1%

71%

21%
7%

Teori bidang ilmu lain
diintegrasikan tetapi tidak
sesuai dengan topik
pembelajaran

Teori dari disiplin ilmu lain
sebagian besar
diintegrasikan ke dalam
topik pembelajaran

Teori dari disiplin ilmu lain
sebagian kecil
diintegrasikan ke dalam
topik pembelajaran

37%

40%

22%

1%

Pertanyaan direspon
dengan baik

Pertanyaan direspon
dengan cara menstimulasi
kemampuan berpikir kritis
seluruh mahasiswa

Pertanyaan direspon
dengan mengaktifkan
seluruh mahasiswa

Pertanyaan tidak direspon
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10. Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

Gambar 2.95 Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajara

11. Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajan

Gambar 2.96 Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik
pembelajaran

3% 10%

77%

10%

Hasil penelitian digunakan
sebagai rujukan tetapi
kurang relevan dengan
materi pembelajaran
Hasil penelitian tidak
digunakan sebagai rujukan
dalam pembelajaran

Hasil penelitian yang
relevan dan terkini
digunakan sebagai rujukan
dalam pembelajaran
Hasil penelitian yang
relevan digunakan sebagai
rujukan tetapi kurang
memperhatikan kekinian

3%

21%

34%

42%

Hasil penelitian dosen
diterapkan namun kurang
relevan dengan topik
pembelajaran
Hasil penelitian dosen
tidak diterapkan dalam
topik pembelajaran

Hasil penelitian dosen
yang relevan dan terkini
diterapkan dalam topik
pembelajaran
Hasil penelitian dosen
yang relevan diterapkan
dalam topik pembelajaran
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12. Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat untuk
memperkaya materi perkuliahan

Gambar 2.97 Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada
masyarakat untuk memperkaya materi perkuliahan

13. Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan

Gambar 2.98 Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan
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30%

29%

38%

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen
digunakan namun kurang
relevan dengan materi
perkuliahan

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen tidak
digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahan

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen yang
relevan dan terkini
digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahan
Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen yang
relevan digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahan

13%

52%

33%

2%
Kadang-kadang mengelola
kelas dengan baik

Selalu mengelola kelas
dengan baik dan
menyenangkan

Sering mengelola kelas
dengan baik

Tidak mengelola kelas
dengan baik
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14. Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap pembelajaran

Gambar 2.99 Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap
pembelajaran

15. Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa

Gambar 2.100 Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa

16%

51%

31%

2%
Kadang-kadang
memotivasi keaktifan
mahasiswa

Selalu memotivasi
keaktifan mahasiswa

Sering memotivasi
keaktifan mahasiswa

Tidak memotivasi
keaktifan mahasiswa

5%

60%

33%

2%
Memperhatikan
mahasiswa tertentu saja

Selalu memperhatikan
setiap mahasiswa

Sering memperhatikan
setiap mahasiswa

Tidak memperhatikan
mahasiswa
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16. Dosen menghargai pendapat mahasiswa

Gambar 2.101 Dosen menghargai pendapat mahasiswa

17. Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam pembelajaran

Gambar 2.102 Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam
pembelajaran

92%

6% 2%0%
Pendapat mahasiswa
dihargai dan
ditindaklanjuti

Pendapat mahasiswa
dihargai tetapi tidak
ditindaklanjuti

Pendapat mahasiswa
kurang dihargai

Pendapat mahasiswa
tidak dihargai

9%
1%

90%

0%
Bersikap santun pada
sebagian besar
mahasiswa

Bersikap santun pada
sebagian kecil mahasiswa

Bersikap santun pada
seluruh mahasiswa

Tidak bersikap santun
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18. Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa dalam proses
pembelajaran

Gambar 2.103 Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa
dalam proses pembelajaran

19. Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran

Gambar 2.104 Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran

4%

13%

82%

1%
Berempati terhadap
kondisi mahasiswa
tertentu saja

Berempati terhadap
kondisi sebagian besar
mahasiswa

Berempati terhadap
kondisi seluruh
mahasiswa

Tidak berempati terhadap
kondisi mahasiswa
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76%

17%

0%
Kadang-kadang dapat
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Selalu dapat
mengendalikan emosi

Seringkali dapat
mengendalikan emosi

Tidak dapat
mengendalikan emosi
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20. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

Gambar 2.105 Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

21. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang proporsional pada
setiap pertemuan

Gambar 2.106 Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang
proporsional pada setiap pertemuan
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41%

5% 4%

Melibatkan mahasiswa
dalam kegiatan akademik
secara proporsional

Melibatkan mahasiswa
dalam kegiatan akademik
secara proporsional
dengan memperhatikan
potensinya
Melibatkan mahasiswa
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Tidak melibatkan
mahasiswa dalam kegiatan
akademik

15% 4%

79%

2%
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kadang-kadang
dikoordinasikan

Waktu proporsional tetapi
tidak dikoordinasikan

Waktu proposional dan
selalu dikoordinasikan

Waktu tidak proporsional
dan tidak dikoordinasikan
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22. Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran

Gambar 2.107 Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran

23. Dosen menerima kritik dan saran tentang proses pembelajaran

Gambar 2.108 Dosen menerima kritik dan saran tentang proses
pembelajaran
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33%

6% 2%
Mengakui kekurangan
dan berusaha
memperbaiki

Mengakui kekurangan
dan menunjukkan
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Mengakui kekurangan
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memperbaiki

Tidak mengakui
kekurangan

33%

4%

61%

2%
Menerima kritik dan saran
serta menunjukkan
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Menerima kritik dan saran
tetapi tidak berusaha
memperbaiki

Menerima kritik dan
saran, dan berusaha
memperbaiki

Tidak menerima kritik dan
saran
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24. Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil pekerjaan
mahasiswa

Gambar 2.109 Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil
pekerjaan mahasiswa

25. Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik

Gambar 2.110 Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik

6%

39%
51%

4%
Memberikan umpan balik
tetapi tidak jelas

Memberikan umpan balik
yang jelas

Memberikan umpan balik
yang jelas disertai saran
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Tidak memberikan umpan
balik
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38%

3% 2%
Melakukan penilaian
dengan kriteria yang jelas
sesuai tujuan
pembelajaran

Melakukan penilaian
dengan memperhatikan
tujuan pembelajaran

Melakukan penilaian
tanpa memperhatikan
tujuan pembelajaran
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5. Fakultas Teknik

1. Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama

Gambar 2.111 Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama

2. Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan penutup) pada
setiap pertemuan

Gambar 2.112 Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan
penutup) pada setiap pertemuan

21%

74%

3% 2%

RPS disampaikan dengan penjelasan

RPS disampaikan dengan sangat jelas dan disepakati bersama mahasiswa

RPS disampaikan tanpa penjelasan

RPS tidak disampaikan

42%

5%

52%

1%

Tahapan jelas dan lengkap

Tahapan jelas tetapi tidak lengkap

Tahapan sangat jelas dan sangat lengkap

Tahapan tidak jelas dan tidak lengkap
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3. Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap pertemuan

Gambar 2.113 Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap
pertemuan

4. Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap pertemuan

Gambar 2.114 Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap
pertemuan

40%

16%

43%

1%

Metode tepat dan bervariasi

Metode tepat tetapi kurang bervariasi

Metode tepat, bervariasi, dan menyenangkan

Metode tidak tepat

21%

43%

34%

2%
Media praktis dan
bervariasi

Media praktis,  bervariasi,
dan mudah diakses

Media tepat, praktis,
bervariasi, mudah
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Tidak menggunakan
media
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5. Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS

Gambar 2.115 Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS
6. Dosen menguasai materi perkuliahan

Gambar 2.116 Dosen menguasai materi perkuliahan
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52%

1% 3%
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relevan, dan dapat
diakses

Sumber belajar terkini,
relevan, dan mudah
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sebagian besar dikuasai
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sebagian kecil dikuasai
dengan baik
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seluruhnya dikuasai
dengan baik
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7. Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari

Gambar 2.117 Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan
kehidupan sehari-hari

8. Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain ke dalam topik
pembelajaran

Gambar 2.118 Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu
lain ke dalam topik pembelajaran
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diintegrasikan tetapi tidak
sesuai dengan topik
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Teori dari disiplin ilmu lain
sebagian besar
diintegrasikan ke dalam
topik pembelajaran

Teori dari disiplin ilmu lain
sebagian kecil
diintegrasikan ke dalam
topik pembelajaran
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9. Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa

Gambar 2.119 Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa

10. Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

Gambar 2.120 Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran
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1%

Pertanyaan direspon
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Pertanyaan direspon
dengan cara menstimulasi
kemampuan berpikir kritis
seluruh mahasiswa

Pertanyaan direspon
dengan mengaktifkan
seluruh mahasiswa

Pertanyaan tidak direspon
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84%

4%

Hasil penelitian digunakan
sebagai rujukan tetapi
kurang relevan dengan
materi pembelajaran

Hasil penelitian tidak
digunakan sebagai rujukan
dalam pembelajaran

Hasil penelitian yang
relevan dan terkini
digunakan sebagai rujukan
dalam pembelajaran

Hasil penelitian yang
relevan digunakan sebagai
rujukan tetapi kurang
memperhatikan kekinian
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11. Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajan

Gambar 2.121 Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajaran
12. Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat untuk

memperkaya materi perkuliahan

Gambar 2.122 Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat
untuk memperkaya materi perkuliahan

1%

15%

40%

44%

Hasil penelitian dosen
diterapkan namun kurang
relevan dengan topik
pembelajaran
Hasil penelitian dosen
tidak diterapkan dalam
topik pembelajaran

Hasil penelitian dosen
yang relevan dan terkini
diterapkan dalam topik
pembelajaran
Hasil penelitian dosen
yang relevan diterapkan
dalam topik pembelajaran

3%

20%

37%

40%

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen
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masyarakat dosen yang
relevan digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahan
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13. Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan

Gambar 2.123 Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan
14. Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap pembelajaran

Gambar 2.124 Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap
pembelajaran
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15. Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa

Gambar 2.125 Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa

16. Dosen menghargai pendapat mahasiswa

Gambar 2.126 Dosen menghargai pendapat mahasiswa
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kurang dihargai

Pendapat mahasiswa
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17. Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam pembelajaran

Gambar 2.127 Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam
pembelajaran

18. Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa dalam proses
pembelajaran

Gambar 2.128 Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa
dalam proses pembelajaran
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19. Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran

Gambar 2.129 Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran

20. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

Gambar 2.130 Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
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mahasiswa dalam
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21. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang proporsional pada
setiap pertemuan

Gambar 2.131 Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang
proporsional pada setiap pertemuan

22. Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran

Gambar 2.132 Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran
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23. Dosen menerima kritik dan saran tentang proses pembelajaran

Gambar 2.133 Dosen menerima kritik dan saran tentang proses
pembelajaran

24. Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil pekerjaan
mahasiswa

Gambar 2.134 Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil
pekerjaan mahasiswa
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Memberikan umpan balik
yang jelas

Memberikan umpan balik
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25. Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik

Gambar 2.135 Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik

6. Fakultas Ilmu Olahraga

1. Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama

Gambar 2.136 Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama
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tanpa memperhatikan
tujuan pembelajaran

Tidak melakukan penilaian

22%

78%

RPS disampaikan dengan penjelasan

RPS disampaikan dengan sangat jelas dan disepakati bersama
mahasiswa
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2. Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan penutup) pada
setiap pertemuan

Gambar 2.137 Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan
penutup) pada setiap pertemuan

3. Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap pertemuan

Gambar 2.138 Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap
pertemuan

51%

1%

48%

Tahapan jelas dan lengkap

Tahapan jelas tetapi tidak lengkap

Tahapan sangat jelas dan sangat lengkap

28%

9%
63%

Metode tepat dan bervariasi

Metode tepat tetapi kurang bervariasi

Metode tepat, bervariasi, dan menyenangkan
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4. Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap pertemuan

Gambar 2.139 Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap
pertemuan

5. Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS

Gambar 2.140 Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS

30%

30%

36%

4%
Media praktis dan
bervariasi

Media praktis,  bervariasi,
dan mudah diakses

Media tepat, praktis,
bervariasi, mudah
diakses, dan menarik

Tidak menggunakan
media

39%

60%

1% Sumber belajar terkini,
relevan, dan dapat
diakses

Sumber belajar terkini,
relevan, dan mudah
diakses

Sumber belajar tidak
terkini tetapi relevan
dengan RPS
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6. Dosen menguasai materi perkuliahan

Gambar 2.141 Dosen menguasai materi perkuliahan
7. Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari

Gambar 2.142 Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan
kehidupan sehari-hari

22%

78%

Materi perkuliahan
sebagian besar dikuasai
dengan baik

Materi perkuliahan
seluruhnya dikuasai
dengan baik

42%

12%

43%

3%

Materi perkuliahan
sebagian besar dikaitkan
dengan kehidupan sehari-
hari

Materi perkuliahan
sebagian kecil dikaitkan
dengan kehidupan sehari-
hari

Materi perkuliahan
seluruhnya dikaitkan
dengan kehidupan sehari-
hari

Materi perkuliahan tidak
dikaitkan dengan
kehidupan sehari-hari
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8. Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain ke dalam topik
pembelajaran

Gambar 2.143 Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu
lain ke dalam topik pembelajaran

9. Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa

Gambar 2.144 Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa

11%

61%

22%

6%

Teori bidang ilmu lain
diintegrasikan tetapi tidak
sesuai dengan topik
pembelajaran
Teori dari disiplin ilmu lain
sebagian besar
diintegrasikan ke dalam
topik pembelajaran
Teori dari disiplin ilmu lain
sebagian kecil
diintegrasikan ke dalam
topik pembelajaran
Teori dari disiplin ilmu lain
tidak diintegrasikan ke
dalam topik pembelajaran

30%

39%

31%

Pertanyaan direspon
dengan baik

Pertanyaan direspon
dengan cara menstimulasi
kemampuan berpikir kritis
seluruh mahasiswa

Pertanyaan direspon
dengan mengaktifkan
seluruh mahasiswa
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10. Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

Gambar 2.145 Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

11. Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajan

Gambar 2.146 Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajaran

9%
7%

79%

5%

Hasil penelitian digunakan
sebagai rujukan tetapi
kurang relevan dengan
materi pembelajaran
Hasil penelitian tidak
digunakan sebagai rujukan
dalam pembelajaran

Hasil penelitian yang
relevan dan terkini
digunakan sebagai rujukan
dalam pembelajaran
Hasil penelitian yang
relevan digunakan sebagai
rujukan tetapi kurang
memperhatikan kekinian

2%

61%

37%

Hasil penelitian dosen
tidak diterapkan dalam
topik pembelajaran

Hasil penelitian dosen
yang relevan dan terkini
diterapkan dalam topik
pembelajaran

Hasil penelitian dosen
yang relevan diterapkan
dalam topik pembelajaran
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12. Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat untuk
memperkaya materi perkuliahan

Gambar 2.147 Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat
untuk memperkaya materi perkuliahan

13. Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan

Gambar 2.148 Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan

2% 1%

57%

40%

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen
digunakan namun kurang
relevan dengan materi
perkuliahan

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen tidak
digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahan

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen yang
relevan dan terkini
digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahan
Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen yang
relevan digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahan

3%

66%

31%

Kadang-kadang mengelola
kelas dengan baik

Selalu mengelola kelas
dengan baik dan
menyenangkan

Sering mengelola kelas
dengan baik
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14. Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap pembelajaran

Gambar 2.149 Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap
pembelajaran

15. Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa

Gambar 2.150 Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa

8%

70%

22%
Kadang-kadang
memotivasi keaktifan
mahasiswa

Selalu memotivasi
keaktifan mahasiswa

Sering memotivasi
keaktifan mahasiswa

3%

58%

39% Memperhatikan
mahasiswa tertentu saja

Selalu memperhatikan
setiap mahasiswa

Sering memperhatikan
setiap mahasiswa



80

16. Dosen menghargai pendapat mahasiswa

Gambar 2.151 Dosen menghargai pendapat mahasiswa
17. Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam pembelajaran

Gambar 2.152 Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam
pembelajaran

91%

7%

2%
Pendapat mahasiswa
dihargai dan
ditindaklanjuti

Pendapat mahasiswa
dihargai tetapi tidak
ditindaklanjuti

Pendapat mahasiswa
kurang dihargai

6%
3%

91%

Bersikap santun pada
sebagian besar mahasiswa

Bersikap santun pada
sebagian kecil mahasiswa

Bersikap santun pada
seluruh mahasiswa
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18. Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa dalam proses
pembelajaran

Gambar 2.153 Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa
dalam proses pembelajaran

19. Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran

Gambar 2.154 Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran

3%

15%

82%

Berempati terhadap
kondisi mahasiswa
tertentu saja

Berempati terhadap
kondisi sebagian besar
mahasiswa

Berempati terhadap
kondisi seluruh
mahasiswa

1%

87%

12% Kadang-kadang dapat
mengendalikan emosi

Selalu dapat
mengendalikan emosi

Seringkali dapat
mengendalikan emosi
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20. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

Gambar 2.155 Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

21. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang proporsional pada
setiap pertemuan

Gambar 2.156 Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang
proporsional pada setiap pertemuan

27%

61%

12%

Melibatkan mahasiswa
dalam kegiatan akademik
secara proporsional

Melibatkan mahasiswa
dalam kegiatan akademik
secara proporsional
dengan memperhatikan
potensinya
Melibatkan mahasiswa
tertentu dalam kegiatan
akademik

13% 2%

84%

1%
Waktu proporsional dan
kadang-kadang
dikoordinasikan

Waktu proporsional tetapi
tidak dikoordinasikan

Waktu proposional dan
selalu dikoordinasikan

Waktu tidak proporsional
dan tidak dikoordinasikan
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22. Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran

Gambar 2.157 Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran

23. Dosen menerima kritik dan saran tentang proses pembelajaran

Gambar 2.158 Dosen menerima kritik dan saran tentang proses
pembelajaran

60%

39%

1%
Mengakui kekurangan
dan berusaha
memperbaiki

Mengakui kekurangan
dan menunjukkan
perubahan positif

Mengakui kekurangan
tetapi tidak berusaha
memperbaiki

42%

2%

55%

1%
Menerima kritik dan saran
serta menunjukkan
perubahan positif

Menerima kritik dan saran
tetapi tidak berusaha
memperbaiki

Menerima kritik dan
saran, dan berusaha
memperbaiki

Tidak menerima kritik dan
saran
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24. Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil pekerjaan
mahasiswa

Gambar 2.159 Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil
pekerjaan mahasiswa

25. Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik

Gambar 2.160 Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik

3%

36%

61%

Memberikan umpan balik
tetapi tidak jelas

Memberikan umpan balik
yang jelas

Memberikan umpan balik
yang jelas disertai saran
perbaikan

60%

37%

3%
Melakukan penilaian
dengan kriteria yang jelas
sesuai tujuan
pembelajaran

Melakukan penilaian
dengan memperhatikan
tujuan pembelajaran

Melakukan penilaian
tanpa memperhatikan
tujuan pembelajaran
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7. Fakultas Ekonomi

1. Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama

Gambar 2.161 Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama

2. Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan penutup) pada
setiap pertemuan

Gambar 2.162 Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan
penutup) pada setiap pertemuan

31%

65%

3% 1%

RPS disampaikan dengan penjelasan

RPS disampaikan dengan sangat jelas dan disepakati bersama mahasiswa

RPS disampaikan tanpa penjelasan

RPS tidak disampaikan

43%

5%

50%

2%

Tahapan jelas dan lengkap

Tahapan jelas tetapi tidak lengkap

Tahapan sangat jelas dan sangat lengkap

Tahapan tidak jelas dan tidak lengkap
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3. Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap pertemuan

Gambar 2.163 Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap
pertemuan

4. Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap pertemuan

Gambar 2.164 Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap
pertemuan

42%

15%

41%

2%

Metode tepat dan bervariasi

Metode tepat tetapi kurang bervariasi

Metode tepat, bervariasi, dan menyenangkan

Metode tidak tepat

22%

46%

29%

3%
Media praktis dan
bervariasi

Media praktis,  bervariasi,
dan mudah diakses

Media tepat, praktis,
bervariasi, mudah diakses,
dan menarik

Tidak menggunakan
media
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5. Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS

Gambar 2.165 Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS
6. Dosen menguasai materi perkuliahan

Gambar 2.166 Dosen menguasai materi perkuliahan

40%

55%

1% 4%
Sumber belajar terkini,
relevan, dan dapat
diakses

Sumber belajar terkini,
relevan, dan mudah
diakses

Sumber belajar tidak
terkini dan tidak relevan
dengan RPS

Sumber belajar tidak
terkini tetapi relevan
dengan RPS

1%

19%
2%

78%

Materi  perkuliahan tidak
dikuasai dengan baik

Materi perkuliahan
sebagian besar dikuasai
dengan baik

Materi perkuliahan
sebagian kecil dikuasai
dengan baik

Materi perkuliahan
seluruhnya dikuasai
dengan baik
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7. Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari

Gambar 2.167 Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan
kehidupan sehari-hari

8. Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain ke dalam topik
pembelajaran

Gambar 2.168 Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu
lain ke dalam topik pembelajaran

49%

9%

39%

3%

Materi perkuliahan
sebagian besar dikaitkan
dengan kehidupan sehari-
hari

Materi perkuliahan
sebagian kecil dikaitkan
dengan kehidupan sehari-
hari

Materi perkuliahan
seluruhnya dikaitkan
dengan kehidupan sehari-
hari

Materi perkuliahan tidak
dikaitkan dengan
kehidupan sehari-hari

2%

79%

14%

5%
Teori bidang ilmu lain
diintegrasikan tetapi tidak
sesuai dengan topik
pembelajaran

Teori dari disiplin ilmu lain
sebagian besar
diintegrasikan ke dalam
topik pembelajaran

Teori dari disiplin ilmu lain
sebagian kecil
diintegrasikan ke dalam
topik pembelajaran
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9. Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa

Gambar 2.169 Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa

10. Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

Gambar 2.170 Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

36%

38%

25%

1%

Pertanyaan direspon
dengan baik

Pertanyaan direspon
dengan cara menstimulasi
kemampuan berpikir kritis
seluruh mahasiswa

Pertanyaan direspon
dengan mengaktifkan
seluruh mahasiswa

Pertanyaan tidak direspon

4% 6%

83%

7%
Hasil penelitian digunakan
sebagai rujukan tetapi
kurang relevan dengan
materi pembelajaran

Hasil penelitian tidak
digunakan sebagai
rujukan dalam
pembelajaran
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11. Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajan

Gambar 2.171 Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajaran
12. Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat untuk

memperkaya materi perkuliahan

Gambar 2.172 Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat
untuk memperkaya materi perkuliahan

2%

10%

48%

40%

Fakultas Ekonomi
Hasil penelitian dosen
diterapkan namun kurang
relevan dengan topik
pembelajaran

Hasil penelitian dosen
tidak diterapkan dalam
topik pembelajaran

Hasil penelitian dosen
yang relevan dan terkini
diterapkan dalam topik
pembelajaran

4%

11%

43%

42%

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen
digunakan namun kurang
relevan dengan materi
perkuliahan

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen tidak
digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahan
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13. Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan

Gambar 2.173 Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan
14. Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap pembelajaran

Gambar 2.174 Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap
pembelajaran

8%

60%

31%

1%
Kadang-kadang mengelola
kelas dengan baik

Selalu mengelola kelas
dengan baik dan
menyenangkan

Sering mengelola kelas
dengan baik

Tidak mengelola kelas
dengan baik

10%

60%

29%

1%
Kadang-kadang
memotivasi keaktifan
mahasiswa

Selalu memotivasi
keaktifan mahasiswa

Sering memotivasi
keaktifan mahasiswa

Tidak memotivasi
keaktifan mahasiswa
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15. Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa

Gambar 2.175 Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa

16. Dosen menghargai pendapat mahasiswa

Gambar 2.176 Dosen menghargai pendapat mahasiswa

1%

65%

32%

2%
Memperhatikan
mahasiswa tertentu saja

Selalu memperhatikan
setiap mahasiswa

Sering memperhatikan
setiap mahasiswa

Tidak memperhatikan
mahasiswa

94%

5% 1%0%
Pendapat mahasiswa
dihargai dan
ditindaklanjuti

Pendapat mahasiswa
dihargai tetapi tidak
ditindaklanjuti

Pendapat mahasiswa
kurang dihargai

Pendapat mahasiswa
tidak dihargai
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17. Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam pembelajaran

Gambar 2.177 Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam
pembelajaran

18. Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa dalam proses
pembelajaran

Gambar 2.178 Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa
dalam proses pembelajaran

8%
1%

90%

1%
Bersikap santun pada
sebagian besar mahasiswa

Bersikap santun pada
sebagian kecil mahasiswa

Bersikap santun pada
seluruh mahasiswa

Tidak bersikap santun

1%

11%

87%

1%
Berempati terhadap
kondisi mahasiswa
tertentu saja

Berempati terhadap
kondisi sebagian besar
mahasiswa

Berempati terhadap
kondisi seluruh
mahasiswa

Tidak berempati terhadap
kondisi mahasiswa
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19. Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran

Gambar 2.179 Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran

20. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

Gambar 2.180 Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

4%

79%

16%

1%
Kadang-kadang dapat
mengendalikan emosi

Selalu dapat
mengendalikan emosi

Seringkali dapat
mengendalikan emosi

Tidak dapat
mengendalikan emosi

42%

51%

5% 2%

Melibatkan mahasiswa
dalam kegiatan akademik
secara proporsional

Melibatkan mahasiswa
dalam kegiatan akademik
secara proporsional
dengan memperhatikan
potensinya
Melibatkan mahasiswa
tertentu dalam kegiatan
akademik

Tidak melibatkan
mahasiswa dalam
kegiatan akademik
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21. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang proporsional pada
setiap pertemuan

Gambar 2.181 Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang
proporsional pada setiap pertemuan

22. Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran

Gambar 2.182 Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran

11%
1%

86%

2%
Waktu proporsional dan
kadang-kadang
dikoordinasikan

Waktu proporsional tetapi
tidak dikoordinasikan

Waktu proposional dan
selalu dikoordinasikan

Waktu tidak proporsional
dan tidak dikoordinasikan

50%

45%

2% 3%
Mengakui kekurangan
dan berusaha
memperbaiki

Mengakui kekurangan
dan menunjukkan
perubahan positif

Mengakui kekurangan
tetapi tidak berusaha
memperbaiki

Tidak mengakui
kekurangan
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23. Dosen menerima kritik dan saran tentang proses pembelajaran

Gambar 2.183 Dosen menerima kritik dan saran tentang proses
pembelajaran

24. Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil pekerjaan
mahasiswa

Gambar 2.184 Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil
pekerjaan mahasiswa

48%

4%

47%

1%

Fakultas Ekonomi
Menerima kritik dan saran
serta menunjukkan
perubahan positif

Menerima kritik dan saran
tetapi tidak berusaha
memperbaiki

Menerima kritik dan
saran, dan berusaha
memperbaiki

Tidak menerima kritik dan
saran

5%

33%

58%

4%
Memberikan umpan balik
tetapi tidak jelas

Memberikan umpan balik
yang jelas

Memberikan umpan balik
yang jelas disertai saran
perbaikan

Tidak memberikan umpan
balik
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25. Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik

Gambar 2.185 Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik

60%

36%

3% 1%
Melakukan penilaian
dengan kriteria yang jelas
sesuai tujuan
pembelajaran
Melakukan penilaian
dengan memperhatikan
tujuan pembelajaran

Melakukan penilaian
tanpa memperhatikan
tujuan pembelajaran

Tidak melakukan penilaian
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8. Fakultas Psikologi

1. Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama

Gambar 2.186 Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama

2. Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan penutup) pada
setiap pertemuan

Gambar 2.187 Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan
penutup) pada setiap pertemuan

16%

84%

RPS disampaikan dengan penjelasan

RPS disampaikan dengan sangat jelas dan disepakati bersama
mahasiswa

48%

5%

47%

Tahapan jelas dan lengkap

Tahapan jelas tetapi tidak lengkap

Tahapan sangat jelas dan sangat lengkap
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3. Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap pertemuan

Gambar 2.188 Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap
pertemuan

4. Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap pertemuan

Gambar 2.189 Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap
pertemuan

26%

21%
48%

5%

Metode tepat dan bervariasi

Metode tepat tetapi kurang bervariasi

Metode tepat, bervariasi, dan menyenangkan

Metode tidak tepat

21%

32%

47%

Media praktis dan
bervariasi

Media praktis,  bervariasi,
dan mudah diakses

Media tepat, praktis,
bervariasi, mudah diakses,
dan menarik
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5. Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS

Gambar 2.190 Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS
6. Dosen menguasai materi perkuliahan

Gambar 2.191 Dosen menguasai materi perkuliahan

32%

68%

Sumber belajar terkini,
relevan, dan dapat
diakses

Sumber belajar terkini,
relevan, dan mudah
diakses

26%

74%

Materi perkuliahan
sebagian besar dikuasai
dengan baik

Materi perkuliahan
seluruhnya dikuasai
dengan baik
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7. Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari

Gambar 2.192 Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan
kehidupan sehari-hari

8. Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain ke dalam topik
pembelajaran

Gambar 2.193 Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu
lain ke dalam topik pembelajaran

37%

5%

53%

5%

Materi perkuliahan
sebagian besar dikaitkan
dengan kehidupan sehari-
hari
Materi perkuliahan
sebagian kecil dikaitkan
dengan kehidupan sehari-
hari
Materi perkuliahan
seluruhnya dikaitkan
dengan kehidupan sehari-
hari
Materi perkuliahan tidak
dikaitkan dengan
kehidupan sehari-hari

74%

16%
10%

Teori dari disiplin ilmu lain
sebagian besar
diintegrasikan ke dalam
topik pembelajaran

Teori dari disiplin ilmu lain
sebagian kecil
diintegrasikan ke dalam
topik pembelajaran

Teori dari disiplin ilmu lain
tidak diintegrasikan ke
dalam topik pembelajaran
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9. Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa

Gambar 2.194 Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa

10. Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

Gambar 2.195 Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

37%

47%

16%

Pertanyaan direspon
dengan baik

Pertanyaan direspon
dengan cara menstimulasi
kemampuan berpikir kritis
seluruh mahasiswa

Pertanyaan direspon
dengan mengaktifkan
seluruh mahasiswa

10%

79%

11%

Hasil penelitian tidak
digunakan sebagai
rujukan dalam
pembelajaran

Hasil penelitian yang
relevan dan terkini
digunakan sebagai
rujukan dalam
pembelajaran
Hasil penelitian yang
relevan digunakan
sebagai rujukan tetapi
kurang memperhatikan
kekinian
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11. Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajan

Gambar 2.196 Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajaran
12. Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat untuk

memperkaya materi perkuliahan

Gambar 2.197 Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat
untuk memperkaya materi perkuliahan

5%

11%

26%58%

Hasil penelitian dosen
diterapkan namun kurang
relevan dengan topik
pembelajaran
Hasil penelitian dosen
tidak diterapkan dalam
topik pembelajaran

Hasil penelitian dosen
yang relevan dan terkini
diterapkan dalam topik
pembelajaran
Hasil penelitian dosen
yang relevan diterapkan
dalam topik pembelajaran

5%

11%

42%

42%

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen
digunakan namun kurang
relevan dengan materi
perkuliahan

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen tidak
digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahan

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen yang
relevan dan terkini
digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahan
Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen yang
relevan digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahan
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13. Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan

Gambar 2.198 Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan
14. Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap pembelajaran

Gambar 2.199 Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap
pembelajaran

16%

63%

21%
Kadang-kadang mengelola
kelas dengan baik

Selalu mengelola kelas
dengan baik dan
menyenangkan

Sering mengelola kelas
dengan baik

16%

47%

37%

Kadang-kadang
memotivasi keaktifan
mahasiswa

Selalu memotivasi
keaktifan mahasiswa

Sering memotivasi
keaktifan mahasiswa
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15. Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa

Gambar 2.200 Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa

16. Dosen menghargai pendapat mahasiswa

Gambar 2.201 Dosen menghargai pendapat mahasiswa

63%

32%

5%

Selalu memperhatikan
setiap mahasiswa

Sering memperhatikan
setiap mahasiswa

Tidak memperhatikan
mahasiswa

89%

11%
Pendapat mahasiswa
dihargai dan
ditindaklanjuti

Pendapat mahasiswa
dihargai tetapi tidak
ditindaklanjuti
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17. Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam pembelajaran

Gambar 2.202 Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam
pembelajaran

18. Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa dalam proses
pembelajaran

Gambar 2.203 Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa
dalam proses pembelajaran

5%

95%

Bersikap santun pada
sebagian besar
mahasiswa

Bersikap santun pada
seluruh mahasiswa

2%

12%

85%

1%
Berempati terhadap
kondisi mahasiswa
tertentu saja

Berempati terhadap
kondisi sebagian besar
mahasiswa

Berempati terhadap
kondisi seluruh
mahasiswa

Tidak berempati terhadap
kondisi mahasiswa
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19. Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran

Gambar 2.204 Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran

20. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

Gambar 2.205 Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

10%

74%

16%
Kadang-kadang dapat
mengendalikan emosi

Selalu dapat
mengendalikan emosi

Seringkali dapat
mengendalikan emosi

32%

68%

Melibatkan mahasiswa
dalam kegiatan akademik
secara proporsional

Melibatkan mahasiswa
dalam kegiatan akademik
secara proporsional
dengan memperhatikan
potensinya
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21. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang proporsional pada
setiap pertemuan

Gambar 2.206 Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang
proporsional pada setiap pertemuan

22. Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran

Gambar 2.207 Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran

32%

68%

Waktu proporsional dan
kadang-kadang
dikoordinasikan

Waktu proposional dan
selalu dikoordinasikan

26%

69%

5%
Mengakui kekurangan
dan berusaha
memperbaiki

Mengakui kekurangan
dan menunjukkan
perubahan positif

Tidak mengakui
kekurangan
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23. Dosen menerima kritik dan saran tentang proses pembelajaran

Gambar 2.208 Dosen menerima kritik dan saran tentang proses
pembelajaran

24. Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil pekerjaan
mahasiswa

Gambar 2.209 Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil
pekerjaan mahasiswa

42%

11%

42%

5%
Menerima kritik dan saran
serta menunjukkan
perubahan positif

Menerima kritik dan saran
tetapi tidak berusaha
memperbaiki

Menerima kritik dan
saran, dan berusaha
memperbaiki

Tidak menerima kritik dan
saran

11%

47%

42%

Memberikan umpan balik
tetapi tidak jelas

Memberikan umpan balik
yang jelas

Memberikan umpan balik
yang jelas disertai saran
perbaikan
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25. Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik

Gambar 2.210 Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik
9. Pascasarjana

1. Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama

Gambar 2.211 Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama

2. Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan penutup) pada
setiap pertemuan

68%

32%
Melakukan penilaian
dengan kriteria yang jelas
sesuai tujuan
pembelajaran

Melakukan penilaian
dengan memperhatikan
tujuan pembelajaran

22%

64%

7% 7%

RPS disampaikan dengan penjelasan

RPS disampaikan dengan sangat jelas dan disepakati bersama mahasiswa

RPS disampaikan tanpa penjelasan

RPS tidak disampaikan
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Gambar 2.212 Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan
penutup) pada setiap pertemuan

3. Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap pertemuan

Gambar 2.213 Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap
pertemuan

4. Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap pertemuan

36%

10%

53%

1%

Tahapan jelas dan lengkap

Tahapan jelas tetapi tidak lengkap

Tahapan sangat jelas dan sangat lengkap

Tahapan tidak jelas dan tidak lengkap

26%

31%

43%

Metode tepat dan bervariasi

Metode tepat tetapi kurang bervariasi

Metode tepat, bervariasi, dan menyenangkan
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Gambar 2.214 Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap
pertemuan

5. Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS

Gambar 2.215 Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS

26%

37%

31%

6%
Media praktis dan
bervariasi

Media praktis,  bervariasi,
dan mudah diakses

Media tepat, praktis,
bervariasi, mudah
diakses, dan menarik

Tidak menggunakan
media

39%

58%

4%
Sumber belajar terkini,
relevan, dan dapat
diakses

Sumber belajar terkini,
relevan, dan mudah
diakses

Sumber belajar tidak
terkini dan tidak relevan
dengan RPS
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6. Dosen menguasai materi perkuliahan

Gambar 2.216 Dosen menguasai materi perkuliahan

7. Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari

Gambar 2.217 Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan
kehidupan sehari-hari

17% 4%

79%

Materi perkuliahan
sebagian besar dikuasai
dengan baik

Materi perkuliahan
sebagian kecil dikuasai
dengan baik

Materi perkuliahan
seluruhnya dikuasai
dengan baik

36%

13%

51%

Materi perkuliahan
sebagian besar dikaitkan
dengan kehidupan sehari-
hari

Materi perkuliahan
sebagian kecil dikaitkan
dengan kehidupan sehari-
hari

Materi perkuliahan
seluruhnya dikaitkan
dengan kehidupan sehari-
hari



114

8. Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain ke dalam topik
pembelajaran

Gambar 2.218 Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu
lain ke dalam topik pembelajaran

9. Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa

Gambar 2.219 Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa

76%

20%

4%
Teori dari disiplin ilmu lain
sebagian besar
diintegrasikan ke dalam
topik pembelajaran

Teori dari disiplin ilmu lain
sebagian kecil
diintegrasikan ke dalam
topik pembelajaran

Teori dari disiplin ilmu lain
tidak diintegrasikan ke
dalam topik pembelajaran

35%

47%

18%

Pertanyaan direspon
dengan baik

Pertanyaan direspon
dengan cara menstimulasi
kemampuan berpikir kritis
seluruh mahasiswa

Pertanyaan direspon
dengan mengaktifkan
seluruh mahasiswa
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10. Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

Gambar 2.220 Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

11. Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajan

Gambar 2.221 Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajaran

4% 7%

83%

6%

Hasil penelitian digunakan
sebagai rujukan tetapi
kurang relevan dengan
materi pembelajaran
Hasil penelitian tidak
digunakan sebagai rujukan
dalam pembelajaran

Hasil penelitian yang
relevan dan terkini
digunakan sebagai rujukan
dalam pembelajaran
Hasil penelitian yang
relevan digunakan sebagai
rujukan tetapi kurang
memperhatikan kekinian

1%

18%

64%

17%

Hasil penelitian dosen
diterapkan namun kurang
relevan dengan topik
pembelajaran

Hasil penelitian dosen
tidak diterapkan dalam
topik pembelajaran

Hasil penelitian dosen
yang relevan dan terkini
diterapkan dalam topik
pembelajaran
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12. Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat untuk
memperkaya materi perkuliahan

Gambar 2.223 Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat
untuk memperkaya materi perkuliahan

13. Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan

Gambar 2.224 Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan

1%

20%

53%

26%

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen
digunakan namun kurang
relevan dengan materi
perkuliahan

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen tidak
digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahan

Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen yang
relevan dan terkini
digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahan
Hasil pengabdian kepada
masyarakat dosen yang
relevan digunakan untuk
memperkaya materi
perkuliahan

8%

67%

25%

Kadang-kadang mengelola
kelas dengan baik

Selalu mengelola kelas
dengan baik dan
menyenangkan

Sering mengelola kelas
dengan baik
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14. Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap pembelajaran

Gambar 2.225 Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap
pembelajaran

15. Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa

Gambar 2.226 Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa

6%

67%

26%

1%
Kadang-kadang
memotivasi keaktifan
mahasiswa

Selalu memotivasi
keaktifan mahasiswa

Sering memotivasi
keaktifan mahasiswa

Tidak memotivasi
keaktifan mahasiswa

3%

67%

29%

1%
Memperhatikan
mahasiswa tertentu saja

Selalu memperhatikan
setiap mahasiswa

Sering memperhatikan
setiap mahasiswa

Tidak memperhatikan
mahasiswa
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16. Dosen menghargai pendapat mahasiswa

Gambar 2.227 Dosen menghargai pendapat mahasiswa

17. Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam pembelajaran

Gambar 2.228 Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam
pembelajaran

92%

7%

1%
Pendapat mahasiswa
dihargai dan
ditindaklanjuti

Pendapat mahasiswa
dihargai tetapi tidak
ditindaklanjuti

Pendapat mahasiswa
kurang dihargai

4% 1%

95%

Bersikap santun pada
sebagian besar
mahasiswa

Bersikap santun pada
sebagian kecil mahasiswa

Bersikap santun pada
seluruh mahasiswa
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18. Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa dalam proses
pembelajaran

Gambar 2.229 Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa
dalam proses pembelajaran

19. Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran

Gambar 2.230 Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran

2%

7%

90%

1%
Berempati terhadap
kondisi mahasiswa
tertentu saja

Berempati terhadap
kondisi sebagian besar
mahasiswa

Berempati terhadap
kondisi seluruh
mahasiswa

Tidak berempati terhadap
kondisi mahasiswa

4%

85%

11%
Kadang-kadang dapat
mengendalikan emosi

Selalu dapat
mengendalikan emosi

Seringkali dapat
mengendalikan emosi
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20. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

Gambar 2.231 Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

21. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang proporsional pada
setiap pertemuan

Gambar 2.232 Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang
proporsional pada setiap pertemuan

32%

53%

1% 14%

Melibatkan mahasiswa
dalam kegiatan akademik
secara proporsional

Melibatkan mahasiswa
dalam kegiatan akademik
secara proporsional
dengan memperhatikan
potensinya
Melibatkan mahasiswa
tertentu dalam kegiatan
akademik

Tidak melibatkan
mahasiswa dalam
kegiatan akademik

5%

92%

3%
Waktu proporsional dan
kadang-kadang
dikoordinasikan

Waktu proposional dan
selalu dikoordinasikan

Waktu tidak proporsional
dan tidak dikoordinasikan
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22. Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran

Gambar 2.233 Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran

23. Dosen menerima kritik dan saran tentang proses pembelajaran

Gambar 2.234 Dosen menerima kritik dan saran tentang proses
pembelajaran

43%

50%

1%
6%

Mengakui kekurangan
dan berusaha
memperbaiki

Mengakui kekurangan
dan menunjukkan
perubahan positif

Mengakui kekurangan
tetapi tidak berusaha
memperbaiki

Tidak mengakui
kekurangan

54%

3%

42%

1%
Menerima kritik dan saran
serta menunjukkan
perubahan positif

Menerima kritik dan saran
tetapi tidak berusaha
memperbaiki

Menerima kritik dan
saran, dan berusaha
memperbaiki

Tidak menerima kritik dan
saran
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24. Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil pekerjaan
mahasiswa

Gambar 2.235 Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil
pekerjaan mahasiswa

25. Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik

Gambar 2.236 Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik

6%

26%

65%

3%
Memberikan umpan balik
tetapi tidak jelas

Memberikan umpan balik
yang jelas

Memberikan umpan balik
yang jelas disertai saran
perbaikan

Tidak memberikan umpan
balik

61%

31%

8%

Melakukan penilaian
dengan kriteria yang jelas
sesuai tujuan
pembelajaran

Melakukan penilaian
dengan memperhatikan
tujuan pembelajaran

Melakukan penilaian
tanpa memperhatikan
tujuan pembelajaran
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BAB III

PENUTUP

A. Kesmipulan

Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan

evaluasi perkuliahan EDOM semester 112 sebagai berikut.

1. Jumlah Jenjang Kuliah dan Jumlah Responden

Fakultas Responses
Fakultas Bahasa dan Seni 1817
Fakultas Ekonomi 895
Fakultas Ilmu Olahraga 67
Fakultas Ilmu Pendidikan 1702
Fakultas Ilmu Sosial 878
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 439
Fakultas Pendidikan Psikologi 19
Fakultas Teknik 597
Pascasarjana 72
Grand Total 6486

Jenjang Responses
D3 741
S1 5632
S2 87
S3 26
Grand Total 6486

2. Rata-rata jumlah persentase Platforrm Pembelajaran Jarak Jauh yang digunakan

perfakultas

 Persentase terkait rata-rata platform PJJ yang digunakan di Fakultas Ilmu

Pendidikan dengan nilai  Zoom 36%, WAG 26 %, Google Classroom 24% ,

Microsoft Team 8%%, GMeet 6%

 Presentase rata-rata platform PJJ yang digunakan di Fakultas Bahasa dan Seni

dengan nilai  Zoom 24%, WAG 40 %, Google Classroom 28% , Microsoft Team

5%%, GMeet 5%
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 Persentase terkait rata-rata platform PJJ yang digunakan di FMIPA yakni

dengan nilai  Zoom 29%, WAG 35 %, Google Classroom 24% , Skype 6%%,

GMeet 6%

 Persentase rata-rata platform PJJ yang digunakan di Fakultas Ilmu Sosial yakni

dengan nilai  Zoom 22%, WAG 38 %, Google Classroom 32% , Skype 3%%,

GMeet 5%

 Persentase terkait rata-rata platform PJJ yang digunakan di Fakultas Teknik

dengan nilai  Zoom 34%, WAG 19 %, Google Classroom 9% , MS Teams 2%%,

GMeet 9%

 Persentase terkait rata-rata platform PJJ yang digunakan di Fakultas Ilmu

Olahraga yakni dengan nilai  Zoom 29%, WAG 58 %, Edmodo 1% , Google

Classroom 11%%, GMeet 1%

 Persentase terkait rata-rata platform PJJ yang digunakan di Fakultas Ekonomi

yakni dengan nilai  Zoom 39%, WAG 28 %, GClassroom 17% , Sibering 11%%,

GMeet 5%

 Persentase terkait rata-rata platform PJJ yang digunakan di Fakultas Psikologi

yakni dengan nilai Zoom 22%, WAG 9 %, GClassroom 35% , Quizziz 9%%, MS

Teams 25%

 Persentase terkait rata-rata platform PJJ yang digunakan di Pascasarjana yakni

dengan nilai  Zoom 22%, WAG 9 %, GClassroom 35% , Quizziz 9%%, MS

Teams 25%
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3. Rata-Rata Penilaian Dosen Per Fakultas

 Fakultas Ilmu Pendidikan

1. Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama
Tertinggi yakni 59 %, RPS disampaikan dengan sangat jelas dan disepakati
bersama mahasiswa dan terendah 2% RPS tidak di sampaikan

2. Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan penutup) pada
setiap pertemuan

Tertinggi yakni 53 %, Tahapan jelas dan lengkap dan terendah 2% tahapan
tidak lengkap dan tidak jelas

3. Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 43 %, Metode tepat dan bervariasi dan terendah 2% metode
tidak tepat

4. Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 43 %, Media praktis,bervariasi, dan ,mudah diakses dan
terendah 5% tidak menggunakan media

5. Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS
Tertinggi yakni 52 %, Sumber belajar terkini, relevan dan mudah diakses
dan terendah 1% sumber belajar tidak terkini dan tidak relevan dengan
RPS

6. Dosen menguasai materi perkuliahan
Tertinggi yakni 77 %, Materi perkuliahan seluruhnya mudah dikuasai
dengan baik dan terendah 1% materi perkuliahan tidak dikuasai dengan
baik

7. Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari
Tertinggi yakni 49 %, Materi perkuliahan sebagian besar dikaitkan

dengan kehidupan sehari-hari dan terendah 2% Materi perkuliahan tidak
dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari

8. Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain ke dalam topik
pembelajaran
Tertinggi yakni 84 %, Teori dari disiplin ilmu lain sebagian besar
diintegrasikan ke dalam topik pembelajaran dan terendah 1% Teori bidang
ilmu lain diintegrasikan tetapi tidak sesuai dengan topik pembelajaran

9. Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa
Tertinggi yakni 42 %, Pertanyaan direspon dengan mengaktifkan seluruh
mahasiswa dan terendah 1% Pertanyaan tidak direspon

10. Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran
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Tertinggi yakni 84 %, Hasil penelitian yang relevan dan terkini digunakan
sebagai rujukan dalam pembelajaran dan terendah 3% Hasil penelitian digunakan
sebagai rujukan tetapi kurang relevan dengan materi pembelajaran

11. Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajan
Tertinggi yakni 44 %, Hasil penelitian dosen yang relevan diterapkan
dalam topik pembelajaran dan terendah 2% Hasil penelitian dosen
diterapkan namun kurang relevan dengan topik pembelajaran

12. Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat untuk
memperkaya materi perkuliahan
Tertinggi yakni 43 %, Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen yang
relevan digunakan untuk memperkaya materi perkuliahan dan terendah
2% Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen digunakan namun kurang
relevan dengan materi perkuliahan

13. Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 52 %, Selalu mengelola kelas dengan baik dan
menyenangkan dan terendah 1% Tidak mengelola kelas dengan baik

14. Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap pembelajaran
Tertinggi yakni 53 %, Selalu memotivasi keaktifan mahasiswa dan
terendah 2% Tidak memotivasi keaktifan mahasiswa

15. Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa
Tertinggi yakni 59 %, Selalu memperhatikan setiap mahasiswa dan
terendah 2% Tidak memperhatikan mahasiswa

16. Dosen menghargai pendapat mahasiswa
Tertinggi yakni 91 %, Pendapat mahasiswa dihargai dan ditindaklanjuti
dan terendah 1% Pendapat mahasiswa tidak dihargai

17. Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 91 %, Bersikap santun pada seluruh mahasiswa dan
terendah 1% Tidak bersikap santun

18. Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa dalam proses
pembelajaran
Tertinggi yakni 84 %, Berempati terhadap kondisi seluruh mahasiswa dan
terendah 1% Tidak berempati terhadap kondisi mahasiswa

19. Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 78 %, Selalu dapat mengendalikan emosi dan terendah 1%
Tidak dapat mengendalikan emosi

20. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
Tertinggi yakni 47 %, Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
secara proporsional dengan memperhatikan potensinya dan terendah 3%
Tidak melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
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21. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang proporsional pada
setiap pertemuan
Tertinggi yakni 81 Waktu proposional dan selalu dikoordinasikan dan
terendah 2% Waktu tidak proporsional dan tidak dikoordinasikan

22. Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 54 %, Mengakui kekurangan dan berusaha memperbaiki
dan terendah 2% Tidak mengakui kekurangan

23. Dosen menerima kritik dan saran tentang proses pembelajaran
Tertinggi yakni 53 %, Menerima kritik dan saran, dan berusaha
memperbaiki dan terendah 1% Tidak menerima kritik dan saran

24. Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil pekerjaan
mahasiswa
Tertinggi yakni 60 %, Memberikan umpan balik yang jelas disertai saran
perbaikan dan terendah 4% Memberikan umpan balik tetapi tidak jelas

25. Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik
Tertinggi yakni 61 %, Melakukan penilaian dengan kriteria yang jelas
sesuai tujuan pembelajaran dan terendah 1% Tidak melakukan penilaian

 Fakultas Bahasa dan Seni

1. Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama
Tertinggi yakni 56 %, RPS disampaikan dengan sangat jelas dan disepakati
bersama mahasiswa dan terendah 4% RPS tidak di sampaikan

2. Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan penutup) pada
setiap pertemuan

Tertinggi yakni 48 %, Tahapan jelas dan lengkap dan terendah 2% tahapan
tidak lengkap dan tidak jelas

3. Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 48 %, Metode tepat dan bervariasi dan terendah 2% metode
tidak tepat

4. Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 45 %, Media praktis,bervariasi, dan ,mudah diakses dan
terendah 4% tidak menggunakan media

5. Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS
Tertinggi yakni 55 %, Sumber belajar terkini, relevan dan mudah diakses
dan terendah 1% sumber belajar tidak terkini dan tidak relevan dengan
RPS

6. Dosen menguasai materi perkuliahan
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Tertinggi yakni 82 %, Materi perkuliahan seluruhnya mudah dikuasai
dengan baik dan terendah 1% materi perkuliahan tidak dikuasai dengan
baik

7. Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari
Tertinggi yakni 46 %, Materi perkuliahan sebagian besar dikaitkan

dengan kehidupan sehari-hari dan terendah 4% Materi perkuliahan tidak
dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari

8. Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain ke dalam topik
pembelajaran
Tertinggi yakni 72 %, Teori dari disiplin ilmu lain sebagian besar
diintegrasikan ke dalam topik pembelajaran dan terendah 2% Teori bidang
ilmu lain diintegrasikan tetapi tidak sesuai dengan topik pembelajaran

9. Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa
Tertinggi yakni 40 %, Pertanyaan direspon dengan mengaktifkan seluruh
mahasiswa dan terendah 1% Pertanyaan tidak direspon

10. Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

Tertinggi yakni 76 %, Hasil penelitian yang relevan dan terkini digunakan
sebagai rujukan dalam pembelajaran dan terendah 4% Hasil penelitian digunakan
sebagai rujukan tetapi kurang relevan dengan materi pembelajaran

11. Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajan
Tertinggi yakni 38 %, Hasil penelitian dosen yang relevan diterapkan
dalam topik pembelajaran dan terendah 3% Hasil penelitian dosen
diterapkan namun kurang relevan dengan topik pembelajaran

12. Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat untuk
memperkaya materi perkuliahan
Tertinggi yakni 40 %, Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen yang
relevan digunakan untuk memperkaya materi perkuliahan dan terendah
4% Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen digunakan namun kurang
relevan dengan materi perkuliahan

13. Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 60 %, Selalu mengelola kelas dengan baik dan
menyenangkan dan terendah 1% Tidak mengelola kelas dengan baik

14. Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap pembelajaran
Tertinggi yakni 58 %, Selalu memotivasi keaktifan mahasiswa dan
terendah 2% Tidak memotivasi keaktifan mahasiswa

15. Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa
Tertinggi yakni 63 %, Selalu memperhatikan setiap mahasiswa dan
terendah 2% Tidak memperhatikan mahasiswa

16. Dosen menghargai pendapat mahasiswa
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Tertinggi yakni 92 %, Pendapat mahasiswa dihargai dan ditindaklanjuti
dan terendah 2% Pendapat mahasiswa tidak dihargai

17. Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 92 %, Bersikap santun pada seluruh mahasiswa dan
terendah 1% Tidak bersikap santun

18. Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa dalam proses
pembelajaran
Tertinggi yakni 85 %, Berempati terhadap kondisi seluruh mahasiswa dan
terendah 2% Tidak berempati terhadap kondisi mahasiswa

19. Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 81 %, Selalu dapat mengendalikan emosi dan terendah 1%
Tidak dapat mengendalikan emosi

20. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
Tertinggi yakni 48 %, Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
secara proporsional dengan memperhatikan potensinya dan terendah 3%
Tidak melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

21. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang proporsional pada
setiap pertemuan
Tertinggi yakni 82 Waktu proposional dan selalu dikoordinasikan dan
terendah 2% Waktu tidak proporsional dan tidak dikoordinasikan

22. Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 51 %, Mengakui kekurangan dan berusaha memperbaiki
dan terendah 2% Tidak mengakui kekurangan

23. Dosen menerima kritik dan saran tentang proses pembelajaran
Tertinggi yakni 48 %, Menerima kritik dan saran, dan berusaha
memperbaiki dan terendah % Tidak menerima kritik dan saran

24. Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil pekerjaan
mahasiswa
Tertinggi yakni 59 %, Memberikan umpan balik yang jelas disertai saran
perbaikan dan terendah 5% Memberikan umpan balik tetapi tidak jelas

25. Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik
Tertinggi yakni 60 %, Melakukan penilaian dengan kriteria yang jelas
sesuai tujuan pembelajaran dan terendah 2% Tidak melakukan penilaian

 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

1. Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama
Tertinggi yakni 60 %, RPS disampaikan dengan sangat jelas dan disepakati
bersama mahasiswa dan terendah 1% RPS tidak di sampaikan

2. Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan penutup) pada
setiap pertemuan
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Tertinggi yakni 57 %, Tahapan jelas dan lengkap dan terendah 1% tahapan
tidak lengkap dan tidak jelas

3. Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 41 %, Metode tepat dan bervariasi dan terendah 1% metode
tidak tepat

4. Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 48 %, Media praktis,bervariasi, dan ,mudah diakses dan
terendah 3% tidak menggunakan media

5. Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS
Tertinggi yakni 60 %, Sumber belajar terkini, relevan dan mudah diakses
dan terendah 1% sumber belajar tidak terkini dan tidak relevan dengan
RPS

6. Dosen menguasai materi perkuliahan
Tertinggi yakni 79 %, Materi perkuliahan seluruhnya mudah dikuasai
dengan baik dan terendah 1% materi perkuliahan tidak dikuasai dengan
baik

7. Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari
Tertinggi yakni 49 %, Materi perkuliahan sebagian besar dikaitkan

dengan kehidupan sehari-hari dan terendah 3% Materi perkuliahan tidak
dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari

8. Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain ke dalam topik
pembelajaran
Tertinggi yakni 75 %, Teori dari disiplin ilmu lain sebagian besar
diintegrasikan ke dalam topik pembelajaran dan terendah 1% Teori bidang
ilmu lain diintegrasikan tetapi tidak sesuai dengan topik pembelajaran

9. Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa
Tertinggi yakni 45 %, Pertanyaan direspon dengan baik mahasiswa dan
terendah 1% Pertanyaan tidak direspon

10. Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

Tertinggi yakni 74 %, Hasil penelitian yang relevan dan terkini digunakan
sebagai rujukan dalam pembelajaran dan terendah 2% Hasil penelitian digunakan
sebagai rujukan tetapi kurang relevan dengan materi pembelajaran

11. Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajan
Tertinggi yakni 40 %, Hasil penelitian dosen yang relevan diterapkan
dalam topik pembelajaran dan terendah 2% Hasil penelitian dosen
diterapkan namun kurang relevan dengan topik pembelajaran

12. Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat untuk
memperkaya materi perkuliahan
Tertinggi yakni 38 %, Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen yang
relevan digunakan untuk memperkaya materi perkuliahan dan terendah
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2% Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen digunakan namun kurang
relevan dengan materi perkuliahan

13. Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 53 %, Selalu mengelola kelas dengan baik dan
menyenangkan dan terendah 2% Tidak mengelola kelas dengan baik

14. Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap pembelajaran
Tertinggi yakni 49 %, Selalu memotivasi keaktifan mahasiswa dan
terendah 1% Tidak memotivasi keaktifan mahasiswa

15. Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa
Tertinggi yakni 64 %, Selalu memperhatikan setiap mahasiswa dan
terendah 1% Tidak memperhatikan mahasiswa

16. Dosen menghargai pendapat mahasiswa
Tertinggi yakni 95 %, Pendapat mahasiswa dihargai dan ditindaklanjuti
dan terendah 1% Pendapat mahasiswa tidak dihargai

17. Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 95 %, Bersikap santun pada seluruh mahasiswa dan
terendah 1% Tidak bersikap santun

18. Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa dalam proses
pembelajaran
Tertinggi yakni 91 %, Berempati terhadap kondisi seluruh mahasiswa dan
terendah 1% Tidak berempati terhadap kondisi mahasiswa

19. Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 83 %, Selalu dapat mengendalikan emosi dan terendah 4%
kadang kadang dapat mengendalikan emosi

20. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
Tertinggi yakni 53 %, Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
secara proporsional dengan memperhatikan potensinya dan terendah 5%
Tidak melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

21. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang proporsional pada
setiap pertemuan
Tertinggi yakni 88 Waktu proposional dan selalu dikoordinasikan dan
terendah 1% Waktu tidak proporsional dan tidak dikoordinasikan

22. Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 58 %, Mengakui kekurangan dan berusaha memperbaiki
dan terendah 1% Tidak mengakui kekurangan

23. Dosen menerima kritik dan saran tentang proses pembelajaran
Tertinggi yakni 61 %, Menerima kritik dan saran, dan berusaha
memperbaiki dan terendah 1% Tidak menerima kritik dan saran

24. Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil pekerjaan
mahasiswa
Tertinggi yakni 55 %, Memberikan umpan balik yang jelas disertai saran
perbaikan dan terendah 3% Memberikan umpan balik tetapi tidak jelas
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25. Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik
Tertinggi yakni 63 %, Melakukan penilaian dengan kriteria yang jelas
sesuai tujuan pembelajaran dan terendah 1% Tidak melakukan penilaian

 Fakultas Ilmu Sosial

1. Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama
Tertinggi yakni 59 %, RPS disampaikan dengan sangat jelas dan disepakati
bersama mahasiswa dan terendah 3% RPS tidak di sampaikan

2. Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan penutup) pada
setiap pertemuan

Tertinggi yakni 46 %, Tahapan jelas dan lengkap dan terendah 2% tahapan
tidak lengkap dan tidak jelas

3. Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 40 %, Metode tepat dan bervariasi dan terendah 2% metode
tidak tepat

4. Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 43 %, Media praktis,bervariasi, dan ,mudah diakses dan
terendah 4% tidak menggunakan media

5. Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS
Tertinggi yakni 53 %, Sumber belajar terkini, relevan dan mudah diakses
dan terendah 2% sumber belajar tidak terkini dan tidak relevan dengan
RPS

6. Dosen menguasai materi perkuliahan
Tertinggi yakni 78 %, Materi perkuliahan seluruhnya mudah dikuasai
dengan baik dan terendah 0% materi perkuliahan tidak dikuasai dengan
baik

7. Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari
Tertinggi yakni 43 %, Materi perkuliahan sebagian besar dikaitkan

dengan kehidupan sehari-hari dan terendah 4% Materi perkuliahan tidak
dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari

8. Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain ke dalam topik
pembelajaran
Tertinggi yakni 71 %, Teori dari disiplin ilmu lain sebagian besar
diintegrasikan ke dalam topik pembelajaran dan terendah 1% Teori bidang
ilmu lain diintegrasikan tetapi tidak sesuai dengan topik pembelajaran

9. Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa
Tertinggi yakni 40 %, Pertanyaan direspon dengan mengaktifkan seluruh
mahasiswa dan terendah 1% Pertanyaan tidak direspon
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10. Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

Tertinggi yakni 77 %, Hasil penelitian yang relevan dan terkini digunakan
sebagai rujukan dalam pembelajaran dan terendah 3% Hasil penelitian digunakan
sebagai rujukan tetapi kurang relevan dengan materi pembelajaran

11. Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajan
Tertinggi yakni 42 %, Hasil penelitian dosen yang relevan diterapkan
dalam topik pembelajaran dan terendah 3% Hasil penelitian dosen
diterapkan namun kurang relevan dengan topik pembelajaran

12. Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat untuk
memperkaya materi perkuliahan
Tertinggi yakni 38 %, Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen yang
relevan digunakan untuk memperkaya materi perkuliahan dan terendah
3% Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen digunakan namun kurang
relevan dengan materi perkuliahan

13. Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 52 %, Selalu mengelola kelas dengan baik dan
menyenangkan dan terendah 2% Tidak mengelola kelas dengan baik

14. Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap pembelajaran
Tertinggi yakni 51 %, Selalu memotivasi keaktifan mahasiswa dan
terendah 2% Tidak memotivasi keaktifan mahasiswa

15. Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa
Tertinggi yakni 60 %, Selalu memperhatikan setiap mahasiswa dan
terendah 2% Tidak memperhatikan mahasiswa

16. Dosen menghargai pendapat mahasiswa
Tertinggi yakni 92 %, Pendapat mahasiswa dihargai dan ditindaklanjuti
dan terendah 1% Pendapat mahasiswa tidak dihargai

17. Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 90 %, Bersikap santun pada seluruh mahasiswa dan
terendah 2% Tidak bersikap santun

18. Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa dalam proses
pembelajaran
Tertinggi yakni 82 %, Berempati terhadap kondisi seluruh mahasiswa dan
terendah 1% Tidak berempati terhadap kondisi mahasiswa

19. Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 76 %, Selalu dapat mengendalikan emosi dan terendah 0%
Tidak dapat mengendalikan emosi

20. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
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Tertinggi yakni 50 %, Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
secara proporsional dengan memperhatikan potensinya dan terendah 4%
Tidak melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

21. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang proporsional pada
setiap pertemuan
Tertinggi yakni 79 Waktu proposional dan selalu dikoordinasikan dan
terendah 2% Waktu tidak proporsional dan tidak dikoordinasikan

22. Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 59 %, Mengakui kekurangan dan berusaha memperbaiki
dan terendah 2% Tidak mengakui kekurangan

23. Dosen menerima kritik dan saran tentang proses pembelajaran
Tertinggi yakni 61 %, Menerima kritik dan saran, dan berusaha
memperbaiki dan terendah 2% Tidak menerima kritik dan saran

24. Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil pekerjaan
mahasiswa
Tertinggi yakni 51 %, Memberikan umpan balik yang jelas disertai saran
perbaikan dan terendah 4% Memberikan umpan balik tetapi tidak jelas

25. Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik
Tertinggi yakni 57 %, Melakukan penilaian dengan kriteria yang jelas
sesuai tujuan pembelajaran dan terendah 3% Tidak melakukan penilaian

 Fakultas Teknik

1. Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama
Tertinggi yakni 74 %, RPS disampaikan dengan sangat jelas dan disepakati
bersama mahasiswa dan terendah 2% RPS tidak di sampaikan

2. Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan penutup) pada
setiap pertemuan

Tertinggi yakni 52 %, Tahapan jelas dan lengkap dan terendah 1% tahapan
tidak lengkap dan tidak jelas

3. Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 43 %, Metode tepat dan bervariasi dan terendah 1% metode
tidak tepat

4. Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 43 %, Media praktis,bervariasi, dan ,mudah diakses dan
terendah 2% tidak menggunakan media

5. Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS
Tertinggi yakni 52 %, Sumber belajar terkini, relevan dan mudah diakses
dan terendah 1% sumber belajar tidak terkini dan tidak relevan dengan
RPS

6. Dosen menguasai materi perkuliahan
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Tertinggi yakni 81 %, Materi perkuliahan seluruhnya mudah dikuasai
dengan baik dan terendah 1% materi perkuliahan tidak dikuasai dengan
baik

7. Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari
Tertinggi yakni 47 %, Materi perkuliahan seluruhnya dikaitkan dengan

kehidupan sehari-hari dan terendah 1% Materi perkuliahan tidak dikaitkan
dengan kehidupan sehari-hari

8. Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain ke dalam topik
pembelajaran
Tertinggi yakni 80 %, Teori dari disiplin ilmu lain sebagian besar
diintegrasikan ke dalam topik pembelajaran dan terendah 0% Teori bidang
ilmu lain diintegrasikan tetapi tidak sesuai dengan topik pembelajaran

9. Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa
Tertinggi yakni 40 %, Pertanyaan direspon dengan mengaktifkan seluruh
mahasiswa dan terendah 1% Pertanyaan tidak direspon

10. Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

Tertinggi yakni 84 %, Hasil penelitian yang relevan dan terkini digunakan
sebagai rujukan dalam pembelajaran dan terendah 3% Hasil penelitian digunakan
sebagai rujukan tetapi kurang relevan dengan materi pembelajaran

11. Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajan
Tertinggi yakni 44 %, Hasil penelitian dosen yang relevan diterapkan
dalam topik pembelajaran dan terendah 1% Hasil penelitian dosen
diterapkan namun kurang relevan dengan topik pembelajaran

12. Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat untuk
memperkaya materi perkuliahan
Tertinggi yakni 40 %, Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen yang
relevan digunakan untuk memperkaya materi perkuliahan dan terendah
3% Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen digunakan namun kurang
relevan dengan materi perkuliahan

13. Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 64 %, Selalu mengelola kelas dengan baik dan
menyenangkan dan terendah 1% Tidak mengelola kelas dengan baik

14. Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap pembelajaran
Tertinggi yakni 56 %, Selalu memotivasi keaktifan mahasiswa dan
terendah 1% Tidak memotivasi keaktifan mahasiswa

15. Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa
Tertinggi yakni 61 %, Selalu memperhatikan setiap mahasiswa dan
terendah 1% Tidak memperhatikan mahasiswa

16. Dosen menghargai pendapat mahasiswa
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Tertinggi yakni 95 %, Pendapat mahasiswa dihargai dan ditindaklanjuti
dan terendah 1% Pendapat mahasiswa tidak dihargai

17. Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 94 %, Bersikap santun pada seluruh mahasiswa dan
terendah 1% Tidak bersikap santun

18. Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa dalam proses
pembelajaran
Tertinggi yakni 85 %, Berempati terhadap kondisi seluruh mahasiswa dan
terendah 1% Tidak berempati terhadap kondisi mahasiswa

19. Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 80 %, Selalu dapat mengendalikan emosi dan terendah 2%
Tidak dapat mengendalikan emosi

20. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
Tertinggi yakni 52 %, Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
secara proporsional dengan memperhatikan potensinya dan terendah 2%
Tidak melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

21. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang proporsional pada
setiap pertemuan
Tertinggi yakni 84 Waktu proposional dan selalu dikoordinasikan dan
terendah 2% Waktu tidak proporsional dan tidak dikoordinasikan

22. Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 50 %, Mengakui kekurangan dan berusaha memperbaiki
dan terendah 2% Tidak mengakui kekurangan

23. Dosen menerima kritik dan saran tentang proses pembelajaran
Tertinggi yakni 51 %, Menerima kritik dan saran, dan berusaha
memperbaiki dan terendah 1% Tidak menerima kritik dan saran

24. Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil pekerjaan
mahasiswa
Tertinggi yakni 64 %, Memberikan umpan balik yang jelas disertai saran
perbaikan dan terendah 4% Memberikan umpan balik tetapi tidak jelas

25. Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik
Tertinggi yakni 66 %, Melakukan penilaian dengan kriteria yang jelas
sesuai tujuan pembelajaran dan terendah 1% Tidak melakukan penilaian

 Fakultas Ilmu Olaharaga

1. Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama
Tertinggi yakni 72 %, RPS disampaikan dengan sangat jelas dan disepakati
bersama mahasiswa dan terendah 22% RPS di sampaikan dengan penjelasan

2. Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan penutup) pada
setiap pertemuan
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Tertinggi yakni 51 %, Tahapan jelas dan lengkap dan terendah 1% tahapan
tidak lengkap dan tidak jelas

3. Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 63 %, Metode tepat dan bervariasi, dan menyenang kan dan
terendah 9% metode tepat tapi kurang bervariasi

4. Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 36 %, Media praktis,bervariasi, dan ,mudah diakses dan
terendah 4% tidak menggunakan media

5. Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS
Tertinggi yakni 60 %, Sumber belajar terkini, relevan dan mudah diakses
dan terendah 1% sumber belajar tidak terkini dan tidak relevan dengan
RPS

6. Dosen menguasai materi perkuliahan
Tertinggi yakni 78 %, Materi perkuliahan seluruhnya mudah dikuasai
dengan baik dan terendah 22% materi perkuliahan dikuasai dengan baik

7. Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari
Tertinggi yakni 43 %, Materi perkuliahan seluruhnya dikaitkan dengan

kehidupan sehari-hari dan terendah 3% Materi perkuliahan tidak dikaitkan
dengan kehidupan sehari-hari

8. Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain ke dalam topik
pembelajaran
Tertinggi yakni 61 %, Teori dari disiplin ilmu lain sebagian besar
diintegrasikan ke dalam topik pembelajaran dan terendah 6% Teori bidang
ilmu lain diintegrasikan tetapi tidak sesuai dengan topik pembelajaran

9. Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa
Tertinggi yakni 39 %, Pertanyaan direspon dengan mengaktifkan seluruh
mahasiswa dan terendah 30% Pertanyaan direspon dengan baik

10. Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

Tertinggi yakni 79 %, Hasil penelitian yang relevan dan terkini digunakan
sebagai rujukan dalam pembelajaran dan terendah 5% Hasil penelitian digunakan
sebagai rujukan tetapi kurang relevan dengan materi pembelajaran

11. Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajan
Tertinggi yakni 61 %, Hasil penelitian dosen yang relevan diterapkan
dalam topik pembelajaran dan terendah 2% Hasil penelitian dosen
diterapkan namun kurang relevan dengan topik pembelajaran

12. Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat untuk
memperkaya materi perkuliahan
Tertinggi yakni 57 %, Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen yang
relevan digunakan untuk memperkaya materi perkuliahan dan terendah
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1% Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen digunakan namun kurang
relevan dengan materi perkuliahan

13. Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 66 %, Selalu mengelola kelas dengan baik dan
menyenangkan dan terendah 3% Tidak mengelola kelas dengan baik

14. Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap pembelajaran
Tertinggi yakni 70 %, Selalu memotivasi keaktifan mahasiswa dan
terendah 8% Kadang-kadang memotivasi keaktifan mahasiswa

15. Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa
Tertinggi yakni 58 %, Selalu memperhatikan setiap mahasiswa dan
terendah 3% Memperhatikan mahasiswa tertentu saja

16. Dosen menghargai pendapat mahasiswa
Tertinggi yakni 91 %, Pendapat mahasiswa dihargai dan ditindaklanjuti
dan terendah 2% Pendapat mahasiswa tidak dihargai

17. Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 91 %, Bersikap santun pada seluruh mahasiswa dan
terendah 3% Tidak bersikap santun

18. Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa dalam proses
pembelajaran
Tertinggi yakni 82 %, Berempati terhadap kondisi seluruh mahasiswa dan
terendah 3% berempati terhadap mahasiswa tertentu saja

19. Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 87 %, Selalu dapat mengendalikan emosi dan terendah 1%
Kadang-kadang dapat mengendalikan emosi

20. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
Tertinggi yakni 61 %, Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
secara proporsional dengan memperhatikan potensinya dan terendah 12%
melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik secara proporsional

21. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang proporsional pada
setiap pertemuan
Tertinggi yakni 84 Waktu proposional dan selalu dikoordinasikan dan
terendah 1% Waktu tidak proporsional dan tidak dikoordinasikan

22. Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 60 %, Mengakui kekurangan dan berusaha memperbaiki
dan terendah 1% Tidak mengakui kekurangan

23. Dosen menerima kritik dan saran tentang proses pembelajaran
Tertinggi yakni 55 %, Menerima kritik dan saran, dan berusaha
memperbaiki dan terendah 1% Tidak menerima kritik dan saran

24. Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil pekerjaan
mahasiswa
Tertinggi yakni 61 %, Memberikan umpan balik yang jelas disertai saran
perbaikan dan terendah 3% Memberikan umpan balik tetapi tidak jelas
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25. Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik
Tertinggi yakni 60 %, Melakukan penilaian dengan kriteria yang jelas
sesuai tujuan pembelajaran dan terendah 3% Tidak melakukan penilaian

 Fakultas Pendidikan Ekonomi

1. Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama
Tertinggi yakni 65 %, RPS disampaikan dengan sangat jelas dan disepakati
bersama mahasiswa dan terendah 1% RPS tidak di sampaikan

2. Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan penutup) pada
setiap pertemuan

Tertinggi yakni 50 %, Tahapan jelas dan lengkap dan terendah 2% tahapan
tidak jelas dan tidak lengkap

3. Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 42 %, Metode tepat dan bervariasi dan terendah 2% metode
tidak tepat

4. Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 46 %, Media praktis,bervariasi, dan ,mudah diakses dan
menarik, dan terendah 3% tidak menggunakan media

5. Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS
Tertinggi yakni 55 %, Sumber belajar terkini, relevan dan mudah diakses
dan terendah 1% sumber belajar tidak terkini dan tidak relevan

6. Dosen menguasai materi perkuliahan
Tertinggi yakni 78 %, Materi perkuliahan seluruhnya mudah dikuasai
dengan baik dan terendah 1% Materi perkuliahan sebagian kecil dikuasai
dengan baik

7. Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari
Tertinggi yakni 49 %, Materi perkuliahan sebagian besar dikaitkan

dengan kehidupan sehari-hari dan terendah 3% Materi perkuliahan tidak
dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari

8. Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain ke dalam topik
pembelajaran
Tertinggi yakni 79 %, Teori dari disiplin ilmu lain sebagian besar
diintegrasikan ke dalam topik pembelajaran dan terendah 2%

Teori bidang ilmu lain diintegrasikan tetapi tidak sesuai dengan topik pembelajaran
9. Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa

Tertinggi yakni 38 %, Pertanyaan direspon dengan mengaktifkan seluruh
mahasiswa dan terendah 1% Pertanyaan tidak di respon

10. Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran
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Tertinggi yakni 83 %, Hasil penelitian yang relevan dan terkini digunakan
sebagai rujukan dalam pembelajaran dan terendah 4% Hasil penelitian tidak digunakan
sebagai rujukan dalam pembelajaran

11. Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajan
Tertinggi yakni 48 %, Hasil penelitian dosen yang relevan diterapkan
dalam topik pembelajaran dan terendah 2% Hasil penelitian dosen
diterapkan namun kurang relevan dengan topik pembelajaran

12. Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat untuk
memperkaya materi perkuliahan
Tertinggi yakni 43 %, Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen yang
relevan digunakan untuk memperkaya materi perkuliahan dan terendah
5% Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen digunakan namun kurang
relevan dengan materi perkuliahan

13. Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 60 %, Selalu mengelola kelas dengan baik dan
menyenangkan dan terendah 1 % tidak mengelola kelas dengan baik

14. Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap pembelajaran
Tertinggi yakni 60 %, Selalu memotivasi keaktifan mahasiswa dan
terendah 1% tidak memotivasi keaktifan mahasiswa

15. Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa
Tertinggi yakni 65 %, Selalu memperhatikan setiap mahasiswa dan
terendah 1% Memperhatikan mahasiswa tertentu saja

16. Dosen menghargai pendapat mahasiswa
Tertinggi yakni 94 %, Pendapat mahasiswa dihargai dan ditindaklanjuti
dan terendah 1% Pendapat mahasiswa kurang dihargai

17. Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 90 %, Bersikap santun pada seluruh mahasiswa dan
terendah 1% Bersikap santu pada sebagian besar mahasiswa

18. Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa dalam proses
pembelajaran
Tertinggi yakni 87 %, Berempati terhadap kondisi seluruh mahasiswa dan
terendah 1% Tidak berempati terhadap kondisi mahasiswa

19. Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 79 %, Selalu dapat mengendalikan emosi dan terendah
1%tidak dapat mengendalikan emosi

20. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
Tertinggi yakni 51 %, Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
secara proporsional dengan memperhatikan potensinya dan terendah 32%
Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik secara proporsional
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21. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang proporsional pada
setiap pertemuan
Tertinggi yakni 86 Waktu proposional dan selalu dikoordinasikan dan
terendah 1% Waktu proporsional tetapi tidak dikoordinasikan

22. Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran
Tertinggi yakni  50%, Mengakui kekurangan dan berusaha memperbaiki
dan terendah 2% Mengakui kekurangan tetapi tidak berusaha
memperbaiki

23. Dosen menerima kritik dan saran tentang proses pembelajaran
Tertinggi yakni 48 %, Menerima kritik dan saran, dan berusaha
memperbaiki dan terendah 1% Tidak menerima kritik dan saran

24. Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil pekerjaan
mahasiswa
Tertinggi yakni 58 %, Memberikan umpan balik yang jelas disertai saran
perbaikan dan terendah 4% tidak Memberikan umpan balik

25. Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik
Tertinggi yakni 60 %, Melakukan penilaian dengan kriteria yang jelas
sesuai tujuan pembelajaran dan terendah 1% tidak melakukan penilaian

 Fakultas Pendidikan Psikologi

1. Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama
Tertinggi yakni 59 %, RPS disampaikan dengan sangat jelas dan disepakati
bersama mahasiswa dan terendah 2% RPS tidak di sampaikan

2. Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan penutup) pada
setiap pertemuan

Tertinggi yakni 53 %, Tahapan jelas dan lengkap dan terendah 2% tahapan
tidak lengkap dan tidak jelas

3. Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 43 %, Metode tepat dan bervariasi dan terendah 2% metode
tidak tepat

4. Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 43 %, Media praktis,bervariasi, dan ,mudah diakses dan
terendah 5% tidak menggunakan media

5. Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS
Tertinggi yakni 52 %, Sumber belajar terkini, relevan dan mudah diakses
dan terendah 1% sumber belajar tidak terkini dan tidak relevan dengan
RPS

6. Dosen menguasai materi perkuliahan
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Tertinggi yakni 77 %, Materi perkuliahan seluruhnya mudah dikuasai
dengan baik dan terendah 1% materi perkuliahan tidak dikuasai dengan
baik

7. Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari
Tertinggi yakni 49 %, Materi perkuliahan sebagian besar dikaitkan

dengan kehidupan sehari-hari dan terendah 2% Materi perkuliahan tidak
dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari

8. Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain ke dalam topik
pembelajaran
Tertinggi yakni 84 %, Teori dari disiplin ilmu lain sebagian besar
diintegrasikan ke dalam topik pembelajaran dan terendah 1% Teori bidang
ilmu lain diintegrasikan tetapi tidak sesuai dengan topik pembelajaran

9. Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa
Tertinggi yakni 42 %, Pertanyaan direspon dengan mengaktifkan seluruh
mahasiswa dan terendah 1% Pertanyaan tidak direspon

10. Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

Tertinggi yakni 84 %, Hasil penelitian yang relevan dan terkini digunakan
sebagai rujukan dalam pembelajaran dan terendah 3% Hasil penelitian digunakan
sebagai rujukan tetapi kurang relevan dengan materi pembelajaran

11. Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajan
Tertinggi yakni 44 %, Hasil penelitian dosen yang relevan diterapkan
dalam topik pembelajaran dan terendah 2% Hasil penelitian dosen
diterapkan namun kurang relevan dengan topik pembelajaran

12. Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat untuk
memperkaya materi perkuliahan
Tertinggi yakni 43 %, Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen yang
relevan digunakan untuk memperkaya materi perkuliahan dan terendah
2% Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen digunakan namun kurang
relevan dengan materi perkuliahan

13. Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 52 %, Selalu mengelola kelas dengan baik dan
menyenangkan dan terendah 1% Tidak mengelola kelas dengan baik

14. Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap pembelajaran
Tertinggi yakni 53 %, Selalu memotivasi keaktifan mahasiswa dan
terendah 2% Tidak memotivasi keaktifan mahasiswa

15. Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa
Tertinggi yakni 59 %, Selalu memperhatikan setiap mahasiswa dan
terendah 2% Tidak memperhatikan mahasiswa

16. Dosen menghargai pendapat mahasiswa
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Tertinggi yakni 91 %, Pendapat mahasiswa dihargai dan ditindaklanjuti
dan terendah 1% Pendapat mahasiswa tidak dihargai

17. Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 91 %, Bersikap santun pada seluruh mahasiswa dan
terendah 1% Tidak bersikap santun

18. Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa dalam proses
pembelajaran
Tertinggi yakni 84 %, Berempati terhadap kondisi seluruh mahasiswa dan
terendah 1% Tidak berempati terhadap kondisi mahasiswa

19. Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 78 %, Selalu dapat mengendalikan emosi dan terendah 1%
Tidak dapat mengendalikan emosi

20. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
Tertinggi yakni 47 %, Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
secara proporsional dengan memperhatikan potensinya dan terendah 3%
Tidak melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik

21. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang proporsional pada
setiap pertemuan
Tertinggi yakni 81 Waktu proposional dan selalu dikoordinasikan dan
terendah 2% Waktu tidak proporsional dan tidak dikoordinasikan

22. Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 54 %, Mengakui kekurangan dan berusaha memperbaiki
dan terendah 2% Tidak mengakui kekurangan

23. Dosen menerima kritik dan saran tentang proses pembelajaran
Tertinggi yakni 53 %, Menerima kritik dan saran, dan berusaha
memperbaiki dan terendah 1% Tidak menerima kritik dan saran

24. Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil pekerjaan
mahasiswa
Tertinggi yakni 60 %, Memberikan umpan balik yang jelas disertai saran
perbaikan dan terendah 4% Memberikan umpan balik tetapi tidak jelas

25. Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik
Tertinggi yakni 61 %, Melakukan penilaian dengan kriteria yang jelas
sesuai tujuan pembelajaran dan terendah 1% Tidak melakukan penilaian

 Pascasarjana

1. Dosen menyampaikan RPS pada pertemuan pertama
Tertinggi yakni 64 %, RPS disampaikan dengan sangat jelas dan disepakati
bersama mahasiswa dan terendah 7% RPS tidak di sampaikan

2. Dosen melakukan tahapan perkuliahan (pendahuluan, isi, dan penutup) pada
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setiap pertemuan
Tertinggi yakni 53 %, Tahapan jelas dan lengkap dan terendah 1% tahapan
tidak lengkap dan tidak jelas

3. Dosen menggunakan metode pembelajaran pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 31 %, Metode tepat dan bervariasi dan terendah 26% metode
tepat dan bervariasi

4. Dosen menggunakan media pembelajaran pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 37 %, Media praktis,bervariasi, dan ,mudah diakses dan
terendah 6% tidak menggunakan media

5. Dosen menggunakan sumber belajar sesuai dengan RPS
Tertinggi yakni 58 %, Sumber belajar terkini, relevan dan mudah diakses
dan terendah 4% sumber belajar tidak terkini dan tidak relevan dengan
RPS

6. Dosen menguasai materi perkuliahan
Tertinggi yakni 79 %, Materi perkuliahan seluruhnya mudah dikuasai
dengan baik dan terendah 4% materi perkuliahan sebagian kecil dikuasai
dengan baik

7. Dosen mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari
Tertinggi yakni 51 %, Materi perkuliahan sebagian besar dikaitkan

dengan kehidupan sehari-hari dan terendah 13% Materi perkuliahan
sebagian kecil dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari

8. Dosen mengintegrasikan berbagai teori dari disiplin ilmu lain ke dalam topik
pembelajaran
Tertinggi yakni 76 %, Teori dari disiplin ilmu lain sebagian besar
diintegrasikan ke dalam topik pembelajaran dan terendah 4% Teori bidang
ilmu lain diintegrasikan tetapi tidak sesuai dengan topik pembelajaran

9. Dosen merespon setiap pertanyaan mahasiswa
Tertinggi yakni 47 %, Pertanyaan direspon dengan mengaktifkan seluruh
mahasiswa dan terendah 18% Pertanyaan di respon dengan mengaktifkan
seluruh siswa

10. Dosen menggunakan hasil penelitian (artikel ilmiah, buku, dll) sebagai
rujukan dalam pembelajaran

Tertinggi yakni 83 %, Hasil penelitian yang relevan dan terkini digunakan
sebagai rujukan dalam pembelajaran dan terendah 4% Hasil penelitian digunakan
sebagai rujukan tetapi kurang relevan dengan materi pembelajaran

11. Dosen menerapkan hasil penelitiannya ke dalam topik pembelajan
Tertinggi yakni 64 %, Hasil penelitian dosen yang relevan diterapkan
dalam topik pembelajaran dan terendah 1% Hasil penelitian dosen
diterapkan namun kurang relevan dengan topik pembelajaran

12. Dosen menggunakan hasil pengabdiannya kepada masyarakat untuk
memperkaya materi perkuliahan
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Tertinggi yakni 53 %, Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen yang
relevan digunakan untuk memperkaya materi perkuliahan dan terendah
1% Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen digunakan namun kurang
relevan dengan materi perkuliahan

13. Dosen mengelola kelas pada setiap pertemuan
Tertinggi yakni 67 %, Selalu mengelola kelas dengan baik dan
menyenangkan dan terendah 8% Kadang-kadang mengelola kelas dengan
baik

14. Dosen memotivasi keaktifan mahasiswa dalam setiap pembelajaran
Tertinggi yakni 67 %, Selalu memotivasi keaktifan mahasiswa dan
terendah 1% Tidak memotivasi keaktifan mahasiswa

15. Dosen memberikan perhatian kepada setiap mahasiswa
Tertinggi yakni 67 %, Selalu memperhatikan setiap mahasiswa dan
terendah 1% Tidak memperhatikan mahasiswa

16. Dosen menghargai pendapat mahasiswa
Tertinggi yakni 92 %, Pendapat mahasiswa dihargai dan ditindaklanjuti
dan terendah 1% Pendapat mahasiswa kurang dihargai

17. Dosen bersikap santun terhadap mahasiswa dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 95 %, Bersikap santun pada seluruh mahasiswa dan
terendah 1% bersikap santun pada sebagian kecil mahasiswa

18. Dosen menunjukkan empati terhadap kondisi mahasiswa dalam proses
pembelajaran
Tertinggi yakni 90 %, Berempati terhadap kondisi seluruh mahasiswa dan
terendah 1% Tidak berempati terhadap kondisi mahasiswa

19. Dosen mengendalikan emosi dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 85 %, Selalu dapat mengendalikan emosi dan terendah 4%
Kadang-kadang dapan mengendalikan emosi

20. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
Tertinggi yakni 53 %, Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan akademik
secara proporsional dengan memperhatikan potensinya dan terendah 1% T
melibatkan mahasiswa tertentu dalam kegiatan akademik

21. Dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu yang proporsional pada
setiap pertemuan
Tertinggi yakni 92 Waktu proposional dan selalu dikoordinasikan dan
terendah 3% Waktu tidak proporsional dan tidak dikoordinasikan

22. Dosen mengakui kekurangannya dalam pembelajaran
Tertinggi yakni 50 %, Mengakui kekurangan dan berusaha memperbaiki
dan terendah 1% Tidak mengakui kekurangan

23. Dosen menerima kritik dan saran tentang proses pembelajaran
Tertinggi yakni 54 %, Menerima kritik dan saran, dan berusaha
memperbaiki dan terendah 1% Tidak menerima kritik dan saran
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24. Dosen memberikan umpan balik terhadap setiap hasil pekerjaan
mahasiswa
Tertinggi yakni 65 %, Memberikan umpan balik yang jelas disertai saran
perbaikan dan terendah 3% tidak memberikan umpan balik

25. Dosen melakukan penilaian perkuliahan teori/praktik
Tertinggi yakni 61 %, Melakukan penilaian dengan kriteria yang jelas
sesuai tujuan pembelajaran dan terendah 8% melakukan penilaian tanpa
memperhatikan tujuan pembelajaran

B. Rekomondasi
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LAMPIRAN


