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Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen Prodi Bimbingan dan Konseling
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Hasil Analisa Angket Pembelajaran Berdasarkan Kompetensi dan Standar Pembelajaran pada
Dosen Prodi BKI

1. Intepretasi Skor Angket Mahasiswa dari Persentase Respon terhadap Aspek Kompetensi
(Pedagogik, Profesional, Kepribadian, dan Sosial) dan aspek Standar Pembelajaran (Isi,
Proses kegiatan Pembelajaran, Penilaian Proses Pembelajaran)

Aspek yang dievaluasi adalah aspek kompetensi dan standar pembelajaran. Adapun aspek
kompetensi meliputi:
1. Aspek Kompetensi Pedagogik
2. Aspek Kompetensi Profesional
3. Aspek Kompetensi Kepribadian
4. Aspek Kompetensi Sosial

Sedangkan aspek standar pembelajaran meliputi:
1. Standar Isi
2. Standar Kegiatan pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran

Prosedur Pengumpulan data
Untuk memperoleh data pada setiap aspek kompetensi, mahasiswa diminta untuk menilai
pernyataan-pernyataan sebagai berikut:
A. Kompetensi pedagogik:
1. Kesiapan memberikan kuliah
2. Keteraturan dan Ketertiban penyelenggaraan perkuliahan
3. Kemampuan menghidupkan suasana kelas
4. Kejelasan penyempaian materi dan jawaban terhadap pernyataan di kelas
5. Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran
6. Keanekaragaman cara pengukuran hasil belajar
7. Pemberian umpan balik terhadap tugas

8. Kesesuaian materi ujijan dan/atau tugas dengan tujuan mata kuliah
9. Kesesuaian nilai yang diberikan dengan hasil belajar

B. Kompetansi Profesional
10. Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/topik secara tepat
11. Kemampuan memberi contoh relevan dari konsep yang diajarkan
12. Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yanhg diajarkan dengan
bidang/topik lain
13. Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan konteks
kehidupan
14. Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan
15. Penggunaan hasil-hasil penelitian untuk meningktakan kualitas perkuliahan
16.Pelibatan

mahasiswa

dalam

penelitian/kajian

dan

atau

pengembangan/rekayasa/desain yang dilakukan dosen
17. Kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi

C. Kompetensi Kepribadian
18. Kewibawaan sebagai pribadi dosen
19. Kearifan dalam mengambil keputusan
20. Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku
21. Satunya kata dan Tindakan
22. Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi
23. Adil dalam memperlakukan mahasiswa

D. Kompetensi Sosial
24. Kemampuan menyampaikan pendapat
25. Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain
26. Mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti kuliahnya
27. Mudah bergaul di kalangan sejawat, karyawan, dan mahasiswa
28. Toleransi terhadap keberagaman mahasiswa

Sedangkan pada aspek standar pembelajaran ketua prodi, dekan, dan wakil Rektor 1,
yang dievaluasi adalah butir angket terbagi atas standar isi pembelajaran (butir 1, butir

2, dan butir 3), satandar proses pembelajaran (butir 4 – 10), standar proses penilaian
pembelajaran (butir 11-19). Tabel berikut uraian indikator per standar.

Tabel 1. Penyataan Angket Evaluasi Pembelajaran Per Standar
No.
1.

Standar
Isi Pembelajaran

2.

Proses Kegiatan Pembelajaran

3

Proses Penilaian Pembelajaran

Indikator
1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran
mengacu
pada
standar
kompetensi, kompetensi dasar dan indikator dari
KBI
2. Materi pembelajaran dituangkan dalam bentuk
bahan ajar
3. Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen
dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan
masukan dari dosen lain atau dari pengguna
lulusan
4. Memenuhi karakteristik proses pembelajaran
yang bersifat interaktif, holistik, integratif,
saintifik,
kontekstual,
tematik
efektif,
kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa
5. Memiliki perencanaan proses pembelajaran
(SAP/Silabus)
6. SAP/silabus
senantiasa
ditinjau
serta
disesuaikan
secara
berkala
dengan
perkembangan IPTEKS
7. Rencana pembelajaran dalam Satuan Acuan
Perkuliahan (SAP) memuat:
 Nama program studi, nama dan kode
mata kuliah, semester, SKS, nama
dosen pengampu, dan mata kuliah
prasyarat
 Deskripsi, standar kompetensi mata
kuliah
 Kompetensi dasar, indikator, Materi
pokok, aktifitas pembelajaran Media,
referensi per pertemuan
 Evaluasi meliputi Teknik evaluasi
Teknik evaluasi dan indikator hasil
pembelajaran
8. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai
rencana pembelajaran
9. Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan
bobot SKS mata kuliah (termasuk seminar,
praktikum, praktik konseling, praktik lapangan,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat
dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara
10. Jumlah tatap muka telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku yaitu minimal 12
pertemuan dan maksimal 16 pertemuan
(termasuk di dalamnya UTS dan UAS)
11. Penilaian memenuhi prinsip edukatif, prinsip
otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan
prinsip transparan
12. Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi
antara berbagai teknik dan instrument penilaian
yang digunakan

13. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap,
teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot
penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai
dengan rencana pembelajaran
14. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan
tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan
bobot penilaian antara penilaian yang dinilai
sesuai dengan rencana pembelajaran
15. Memberikan umpan balik dan kesempatan
untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada
mahasiswa
16. Mendokumentasikan proses penilaian dan hasil
belajar mahasiswa secara akuntabel dan
transparan
17. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan
rencana pembelajaran yang dapat dilakukan
18. Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan
19. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa
setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan
rencana pembelajaran

Angket yang terkumpul pada prodi BKI adalah angket yang diisi oleh mahasiswa dan
Dekan FUAD untuk mengevaluasi kompetensi dan standar dosen dalam pembelajaran.

Teknik Pengolahan Data
Data yang diperoleh pada monitoring ini dianalisis dengan langkah-langkah sebagai
berikut;
a. Pemberian Skor
Angket dibuat dengan menggunakan pernyataan positif dengan rentang Skala
Likert sebagai proses evaluasi pembelajaran dan proses penilaian kinerja dosen.
Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek kompetensi dengan cara melingkari
angka (1-5) pada kolom skor.
1 = Sangat Tidak Baik/sangat rendah/tidak pernah
2 = tidak baik/rendah/jarang
3 = biasa/cukup/kadang-kadang
4 = baik/tinggi/sering
5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Sedangkan penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek standar pembelajaran dengan
cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor, yaitu;
1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
2 = tidak baik/rendah/jarang

3 = biasa/cukup/kadang-kadang
4 = baik/tinggi/sering
5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

b. Menghitung Persentase Respon
Menentukan skor setiap sub indikator dengan memakai formulasi rumus persentase
yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010 : 117) sebagai berikut:

Pr=[JBS/SI] x 100%
Keterangan:

Pr = Persentase respon per aspek yang dinilai
JBS = Jumlah Batas Skor untuk kelima skor per pernyataan yang
dinilai
SI = Jumlah Skor Ideal (jumlah responden yang dikalikan

dengan jumlah tertinggi pada pernyataan)

c. Kriteria Interpretasi Skor
Setelah mendapatkan persentase respon, maka dapat ditentukan kategori aspek yang
diukur dengan menggunakan kriteria interpretasi skor sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Interpretasi Skor
Rentang Persentase
81% - 100%
61% - 80%
41% - 60%
21% - 40%
0% - 20%

Kategori
Sangat Kuat
Kuat
Cukup
Lemah
Sangat Lemah

Persentase respon untuk ke-dua puluh delapan butir pernyataan yang dinilai pada
keempat aspek (kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial) dari
hasil perhitungan Pr = [JBS /SI] x 100% pada lampiran 1, diperoleh keempat
kompetensi dan ketiga standar pembelajaran tersebut berada pada kategori kuat.

1. Hasil Angket Berdasarkan Kompetensi dan Standar Pembelajaran
a. Angket Mahasiswa

Hasil angket berdasarkam kompetensi seperti yang diuraikan di atas, dapat dilihat
pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Angket Pemebelajaran oleh Mahasiswa BKI
Berdasarkan Indikator Kompetensi
Kompetensi
Jumlah
Persentase
Pedagogik
1492
77,35%
Profesionalisme
1554
80,55%
Kepribadian
1641
85,05%
Sosial
1511
78,30%
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Grafik 1. Grafik Hasil Angket Pembelajaran oleh Mahasiswa BKI
Berdasarkan Kompetensi

Berdasarkan tabel 3 dan grafik 1 di atas terlihat bahwa tanggapan mahasiswa, dosen
di prodi BKI lebih banyak memiliki kompetensi kepribadian dibandingkan
kompetensi sosial, pedagogik, dan profesionalisme. Kompetensi paling rendah
adalah kompetensi pedagogik. Meski demikian, persentase kepuasan mahasiswa
terhadap kompetensi kepribadian, profesionalisme, dan sosial dosen berada pada
level sedang. Oleh karena itu, berdasarkan tanggapan mahasiswa rata-rata dosen
prodi BKI dalam proses pembelajaran memiliki kompetensi yang sedang atau
kategori baik.

2. Hasil Analisis Angket Evaluasi Pembelajaran Empat Kompetensi dan Tiga
Standar Pembelajaran
Angket evaluasi pembelajaran empat kompetensi dilakukan dengan jumlah responden
43 mahasiswa. Instrumen yang dipakai untuk mengukur keempat kompetensi
pedagogik, kompetensi profesionalisme, kompetensi kepribadian, dan kompetensi

sosial, terdiri dari 28 pertanyaan yang masing-masing item memiliki lima alternatif
jawaban dengan rentang skor 1 - 5. Skor harapan terendah adalah 28, sedangkan total
skor harapan tertinggi adalah 140. Berdasarkan total skor harapan tersebut dapat
ditentukan interval skor masing-masing kelas atau jenjang yang menggambarkan
kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi
sosial yang diperoleh dosen yang terdiri dari empat tingkatan yaitu mampu
melaksanakan dengan sangat baik, baik, cukup, dan kurang.

Data peserta yang dikumpulkan dari responden sebanyak 43 secara kuantitatif
menunjukkan bahwa skor minimum yang didapat adalah 28 dan skor total
maksimumnya adalah 140. Rentang jumlah skor maksimum yang mungkin diperoleh
adalah 140 - 28 = 112. Interval kelas sebanyak empat, maka lebar kelas intervalnya
adalah 112 : 4 = 28.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Mahasiswa BKI
No.
1.
2.
3.
4.

Data

yang

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Total

diperoleh dari

Interval

Jumlah

112 – 139
84 – 111
56 – 83
28 - 55

25
11
5
3
43

responden pada

aspek

Persentase
(%)
58.13
25.58
11.62
6.97
100

kompetensi

profesionalisme, kepribadian, dan sosial, dapat dilihat pada grafik berikut:

pedagogik,
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Grafik 2. Grafik Kompetensi (Pedagogik, Profesionalisme, Kepribadian, dan Sosial)
Dosen Tetap Prodi BKI Responden Mahasiswa

Dari hasil angket tabel 4 dan grafik 2, bahwa kompetensi pedagogik, profesionalisme,
kepribadian, dan sosial dosen tetap prodi BKI dari responden mahasiswa adalah
58,13% sangat baik, 25,58% baik, 11,62% cukup, dan 6,97% kurang. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa keempat kompetensi dosen tetap dalam pembelajaran di prodi BKI
berada pada kategori baik. Sedangkan dari hasil angket Dekan FUAD diperoleh bahwa
instrumen yang dipakai untuk mengukur standar isi, proses kegiatan pembelajaran dan
proses penilaian pembelajaran dosen terdiri dari 19 butir pertanyaan, yang masingmasing item mempunyai lima alternatif jawaban dengan rentang skor 1-5. Skor harapan
terendah adalah 19, sedangkan total skor harapan tertinggi adalah 95. Berdasarkan total
skor harapan tersebut dapat ditentukan interval skor masing-masing kelas atau jenjang
yang menggambarkan standar isi, proses kegiatan pembelajaran dan proses penilaian
pembelajaran yang diperoleh dosen yang terdiri dari empat tingkatan yaitu mampu
melaksanakan dengan sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
Data peserta yang dikumpulkan dari 22 secara kuantitatif menunjukkan bahwa skor
minimum yang didapat adalah 19 dan skor total maksimumnya adalah 95. Rentang
jumlah skor maksimum yang mungkin diperoleh adalah 95 – 19 = 76. Interval kelas
sebanyak empat, maka lebar kelas intervalnya adalah 76 : 4 = 19.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Ketua Prodi BKI

No.

Kriteria

1.
2.
3.
4.

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Total

Interval

Jumlah

76 – 94
57 – 75
38 – 56
19 - 37

3
18
1
0
22

Persentase
(%)
13.63%
81.81%
4.54%
0
100

Dari hasil angket tabel 5, bahwa standar isi, proses kegiatan pembelajaran dan proses
penilaian pembelajaran dosen tetap prodi BKI dari responden Dekan FUAD 100% baik.
Sehingga dapat disimpulkan, bahwa kompetensi dan standar pembelajaran dosen di
prodi BKI FUAD IAIN Lhokseumawe berdasarkan hasil monitoring penyebaran
angket pada semester ganjil TA. 2017/2018 berada pada kategori baik. Oleh karena itu
dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tanggapan mahasiswa dan pimpinan bahwa
dosen di prodi BKI memiliki kompetensi dan standar pembelajaran yang baik. Namun
demikian untuk peningkatan kinerja dosen dalam pembelajaran perlu adanya upaya
perbaikan masing-masing dosen tetap sebagaimana masukan dari beberapa responden
berikut ini.

Tabel 6. Saran-saran Responden terhadap Kinerja Dosen Tetap Prodi BKI dalam Pembelajaran
No.
Nama Dosen
Saran
1.

Adnan

2.

Linur Ficca Agustina

3.

Muhammad Munir AnNabawi

4.

Sufian Suri

5.

Iskandar

Perbanyak mendengarkan pendapat dari mahasiswa
Lebih kreatif dalam proses pembelajaran
Mahasiswa memerlukan lebih banyak contoh nyata dalam
menjelaskan teori-teori
Diharapkan lebih banyak berinteraksi dengan mahasiswa
Lebih jelas dalam menjelaskan materi, terkadang sedikit sulit
dipahami

6.

Marhamah

7.

Jufri

Diharapkan lebih perlahan dalam menjelaskan materi
Diharapkan memberikan inovasi dalam metode belajar, tidak
begitu-begitu saja setiap pertemuan
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Hasil Analisa Angket Pembelajaran Berdasarkan Kompetensi dan Standar Pembelajaran pada
Dosen Prodi BKI

1. Intepretasi Skor Angket Mahasiswa dari Persentase Respon terhadap Aspek Kompetensi
(Pedagogik, Profesional, Kepribadian, dan Sosial) dan aspek Standar Pembelajaran (Isi,
Proses kegiatan Pembelajaran, Penilaian Proses Pembelajaran)

Aspek yang dievaluasi adalah aspek kompetensi dan standar pembelajaran. Adapun aspek
kompetensi meliputi:
1. Aspek Kompetensi Pedagogik
2. Aspek Kompetensi Profesional
3. Aspek Kompetensi Kepribadian
4. Aspek Kompetensi Sosial

Sedangkan aspek standar pembelajaran meliputi:
1. Standar Isi
2. Standar Kegiatan pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran

Prosedur Pengumpulan data
Untuk memperoleh data pada setiap aspek kompetensi, mahasiswa diminta untuk menilai
pernyataan-pernyataan sebagai berikut:
A. Kompetensi pedagogik:
1. Kesiapan memberikan kuliah
2. Keteraturan dan Ketertiban penyelenggaraan perkuliahan
3. Kemampuan menghidupkan suasana kelas
4. Kejelasan penyempaian materi dan jawaban terhadap pernyataan di kelas
5. Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran
6. Keanekaragaman cara pengukuran hasil belajar
7. Pemberian umpan balik terhadap tugas

8. Kesesuaian materi ujijan dan/atau tugas dengan tujuan mata kuliah
9. Kesesuaian nilai yang diberikan dengan hasil belajar

B. Kompetansi Profesional
10. Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/topik secara tepat
11. Kemampuan memberi contoh relevan dari konsep yang diajarkan
12. Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yanhg diajarkan dengan
bidang/topik lain
13. Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan konteks
kehidupan
14. Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan
15. Penggunaan hasil-hasil penelitian untuk meningktakan kualitas perkuliahan
16.Pelibatan

mahasiswa

dalam

penelitian/kajian

dan

atau

pengembangan/rekayasa/desain yang dilakukan dosen
17. Kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi

C. Kompetensi Kepribadian
18. Kewibawaan sebagai pribadi dosen
19. Kearifan dalam mengambil keputusan
20. Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku
21. Satunya kata dan Tindakan
22. Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi
23. Adil dalam memperlakukan mahasiswa

D. Kompetensi Sosial
24. Kemampuan menyampaikan pendapat
25. Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain
26. Mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti kuliahnya
27. Mudah bergaul di kalangan sejawat, karyawan, dan mahasiswa
28. Toleransi terhadap keberagaman mahasiswa

Sedangkan pada aspek standar pembelajaran ketua prodi, dekan, dan wakil Rektor 1,
yang dievaluasi adalah butir angket terbagi atas standar isi pembelajaran (butir 1, butir

2, dan butir 3), satandar proses pembelajaran (butir 4 – 10), standar proses penilaian
pembelajaran (butir 11-19). Tabel berikut uraian indikator per standar.

Tabel 1. Penyataan Angket Evaluasi Pembelajaran Per Standar
No.
1.

Standar
Isi Pembelajaran

2.

Proses Kegiatan Pembelajaran

3

Proses Penilaian Pembelajaran

Indikator
1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran
mengacu
pada
standar
kompetensi, kompetensi dasar dan indikator dari
KBI
2. Materi pembelajaran dituangkan dalam bentuk
bahan ajar
3. Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen
dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan
masukan dari dosen lain atau dari pengguna
lulusan
4. Memenuhi karakteristik proses pembelajaran
yang bersifat interaktif, holistik, integratif,
saintifik,
kontekstual,
tematik
efektif,
kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa
5. Memiliki perencanaan proses pembelajaran
(SAP/Silabus)
6. SAP/silabus
senantiasa
ditinjau
serta
disesuaikan
secara
berkala
dengan
perkembangan IPTEKS
7. Rencana pembelajaran dalam Satuan Acuan
Perkuliahan (SAP) memuat:
 Nama program studi, nama dan kode
mata kuliah, semester, SKS, nama
dosen pengampu, dan mata kuliah
prasyarat
 Deskripsi, standar kompetensi mata
kuliah
 Kompetensi dasar, indikator, Materi
pokok, aktifitas pembelajaran Media,
referensi per pertemuan
 Evaluasi meliputi Teknik evaluasi
Teknik evaluasi dan indikator hasil
pembelajaran
8. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai
rencana pembelajaran
9. Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan
bobot SKS mata kuliah (termasuk seminar,
praktikum, praktik konseling, praktik lapangan,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat
dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara
10. Jumlah tatap muka telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku yaitu minimal 12
pertemuan dan maksimal 16 pertemuan
(termasuk di dalamnya UTS dan UAS)
11. Penilaian memenuhi prinsip edukatif, prinsip
otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan
prinsip transparan
12. Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi
antara berbagai teknik dan instrument penilaian
yang digunakan

13. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap,
teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot
penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai
dengan rencana pembelajaran
14. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan
tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan
bobot penilaian antara penilaian yang dinilai
sesuai dengan rencana pembelajaran
15. Memberikan umpan balik dan kesempatan
untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada
mahasiswa
16. Mendokumentasikan proses penilaian dan hasil
belajar mahasiswa secara akuntabel dan
transparan
17. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan
rencana pembelajaran yang dapat dilakukan
18. Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan
19. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa
setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan
rencana pembelajaran

Angket yang terkumpul pada prodi BKI adalah angket yang diisi oleh mahasiswa dan
Dekan FUAD untuk mengevaluasi kompetensi dan standar dosen dalam pembelajaran.

Teknik Pengolahan Data
Data yang diperoleh pada monitoring ini dianalisis dengan langkah-langkah sebagai
berikut;
a. Pemberian Skor
Angket dibuat dengan menggunakan pernyataan positif dengan rentang Skala
Likert sebagai proses evaluasi pembelajaran dan proses penilaian kinerja dosen.
Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek kompetensi dengan cara melingkari
angka (1-5) pada kolom skor.
1 = Sangat Tidak Baik/sangat rendah/tidak pernah
2 = tidak baik/rendah/jarang
3 = biasa/cukup/kadang-kadang
4 = baik/tinggi/sering
5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Sedangkan penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek standar pembelajaran dengan
cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor, yaitu;
1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
2 = tidak baik/rendah/jarang

3 = biasa/cukup/kadang-kadang
4 = baik/tinggi/sering
5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

b. Menghitung Persentase Respon
Menentukan skor setiap sub indikator dengan memakai formulasi rumus persentase
yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010 : 117) sebagai berikut:

Pr=[JBS/SI] x 100%
Keterangan:

Pr = Persentase respon per aspek yang dinilai
JBS = Jumlah Batas Skor untuk kelima skor per pernyataan yang
dinilai
SI = Jumlah Skor Ideal (jumlah responden yang dikalikan

dengan jumlah tertinggi pada pernyataan)

c. Kriteria Interpretasi Skor
Setelah mendapatkan persentase respon, maka dapat ditentukan kategori aspek yang
diukur dengan menggunakan kriteria interpretasi skor sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Interpretasi Skor
Rentang Persentase
81% - 100%
61% - 80%
41% - 60%
21% - 40%
0% - 20%

Kategori
Sangat Kuat
Kuat
Cukup
Lemah
Sangat Lemah

Persentase respon untuk ke-dua puluh delapan butir pernyataan yang dinilai pada
keempat aspek (kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial) dari
hasil perhitungan Pr = [JBS /SI] x 100% pada lampiran 1, diperoleh keempat
kompetensi dan ketiga standar pembelajaran tersebut berada pada kategori kuat.

1. Hasil Angket Berdasarkan Kompetensi dan Standar Pembelajaran
a. Angket Mahasiswa

Hasil angket berdasarkam kompetensi seperti yang diuraikan di atas, dapat dilihat
pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Angket Pemebelajaran oleh Mahasiswa BKI
Berdasarkan Indikator Kompetensi
Kompetensi
Jumlah
Persentase
Pedagogik
1515
78,50%
Profesionalisme
1590
82,40%
Kepribadian
1589
82,35%
Sosial
1458
75,55%
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Berdasarkan Kompetensi

Berdasarkan tabel 3 dan grafik 1 di atas terlihat bahwa tanggapan mahasiswa, dosen
di prodi BKI lebih banyak memiliki kompetensi kepribadian dibandingkan
kompetensi sosial, pedagogik, dan profesionalisme. Kompetensi paling rendah
adalah kompetensi sosial. Meski demikian, persentase kepuasan mahasiswa
terhadap kompetensi pedagogik, profesionalisme, dan kepribadian dosen berada
pada level sedang. Oleh karena itu, berdasarkan tanggapan mahasiswa rata-rata
dosen prodi BKI dalam proses pembelajaran memiliki kompetensi yang sedang atau
kategori baik.

2. Hasil Analisis Angket Evaluasi Pembelajaran Empat Kompetensi dan Tiga
Standar Pembelajaran
Angket evaluasi pembelajaran empat kompetensi dilakukan dengan jumlah responden
43 mahasiswa. Instrumen yang dipakai untuk mengukur keempat kompetensi
pedagogik, kompetensi profesionalisme, kompetensi kepribadian, dan kompetensi

sosial, terdiri dari 28 pertanyaan yang masing-masing item memiliki lima alternatif
jawaban dengan rentang skor 1 - 5. Skor harapan terendah adalah 28, sedangkan total
skor harapan tertinggi adalah 140. Berdasarkan total skor harapan tersebut dapat
ditentukan interval skor masing-masing kelas atau jenjang yang menggambarkan
kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi
sosial yang diperoleh dosen yang terdiri dari empat tingkatan yaitu mampu
melaksanakan dengan sangat baik, baik, cukup, dan kurang.

Data peserta yang dikumpulkan dari responden sebanyak 43 secara kuantitatif
menunjukkan bahwa skor minimum yang didapat adalah 28 dan skor total
maksimumnya adalah 140. Rentang jumlah skor maksimum yang mungkin diperoleh
adalah 140 - 28 = 112. Interval kelas sebanyak empat, maka lebar kelas intervalnya
adalah 112 : 4 = 28.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Mahasiswa BKI
No.
1.
2.
3.
4.

Data

yang

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Total

diperoleh dari

Interval

Jumlah

112 – 139
84 – 111
56 – 83
28 - 55

24
13
3
3
43

responden pada

aspek

Persentase
(%)
55.81
30.23
6.97
6.97
100

kompetensi

profesionalisme, kepribadian, dan sosial, dapat dilihat pada grafik berikut:

pedagogik,
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Dari hasil angket tabel 4 dan grafik 2, bahwa kompetensi pedagogik, profesionalisme,
kepribadian, dan sosial dosen tetap prodi BKI dari responden mahasiswa adalah
58,81% sangat baik, 30,23% baik, 6,97% cukup, dan 6,97% kurang. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa keempat kompetensi dosen tetap dalam pembelajaran di prodi BKI
berada pada kategori baik. Sedangkan dari hasil angket Dekan FUAD diperoleh bahwa
instrumen yang dipakai untuk mengukur standar isi, proses kegiatan pembelajaran dan
proses penilaian pembelajaran dosen terdiri dari 19 butir pertanyaan, yang masingmasing item mempunyai lima alternatif jawaban dengan rentang skor 1-5. Skor harapan
terendah adalah 19, sedangkan total skor harapan tertinggi adalah 95. Berdasarkan total
skor harapan tersebut dapat ditentukan interval skor masing-masing kelas atau jenjang
yang menggambarkan standar isi, proses kegiatan pembelajaran dan proses penilaian
pembelajaran yang diperoleh dosen yang terdiri dari empat tingkatan yaitu mampu
melaksanakan dengan sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
Data peserta yang dikumpulkan dari 22 secara kuantitatif menunjukkan bahwa skor
minimum yang didapat adalah 19 dan skor total maksimumnya adalah 95. Rentang
jumlah skor maksimum yang mungkin diperoleh adalah 95 – 19 = 76. Interval kelas
sebanyak empat, maka lebar kelas intervalnya adalah 76 : 4 = 19.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Ketua Prodi BKI

No.

Kriteria

1.
2.
3.
4.

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Total

Interval

Jumlah

76 – 94
57 – 75
38 – 56
19 - 37

2
18
2
0
22

Persentase
(%)
9.09%
81.81%
9.09%
0
100

Dari hasil angket tabel 5, bahwa standar isi, proses kegiatan pembelajaran dan proses
penilaian pembelajaran dosen tetap prodi BKI dari responden Dekan FUAD 100% baik.
Sehingga dapat disimpulkan, bahwa kompetensi dan standar pembelajaran dosen di
prodi BKI FUAD IAIN Lhokseumawe berdasarkan hasil monitoring penyebaran
angket pada semester genap TA. 2017/2018 berada pada kategori baik. Oleh karena itu
dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tanggapan mahasiswa dan pimpinan bahwa
dosen di prodi BKI memiliki kompetensi dan standar pembelajaran yang baik. Namun
demikian untuk peningkatan kinerja dosen dalam pembelajaran perlu adanya upaya
perbaikan masing-masing dosen tetap sebagaimana masukan dari beberapa responden
berikut ini.

Tabel 6. Saran-saran Responden terhadap Kinerja Dosen Tetap Prodi BKI dalam Pembelajaran
No.
Nama Dosen
Saran
1.

Adnan

2.

Linur Ficca Agustina

Perbanyak diskusi daripada mengajar satu arah
Perbanyak memberikan contoh dan gambaran tentang teori
yang dijelaskan

3.

Muhammad Munir An-

Perbaiki komunikasi dengan mahasiswa

Nabawi
4.

Sufian Suri

Lebih ramah dalam berinteraksi dengan mahasiswa

5.

Iskandar

6.

Marhamah

Jangan terlalu sulit dalam membuat soal ujian, permudah lagi

7.

Jufri

Lebih kreatif dalam proses belajar mengajar, dan konfirmasi

Jangan terlalu cepat ketika menjelaskan materi di kelas

kalua tidak hadir di kelas
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Hasil Analisa Angket Pembelajaran Berdasarkan Kompetensi dan Standar Pembelajaran pada
Dosen Prodi BKI

1. Intepretasi Skor Angket Mahasiswa dari Persentase Respon terhadap Aspek Kompetensi
(Pedagogik, Profesional, Kepribadian, dan Sosial) dan aspek Standar Pembelajaran (Isi,
Proses kegiatan Pembelajaran, Penilaian Proses Pembelajaran)

Aspek yang dievaluasi adalah aspek kompetensi dan standar pembelajaran. Adapun aspek
kompetensi meliputi:
1. Aspek Kompetensi Pedagogik
2. Aspek Kompetensi Profesional
3. Aspek Kompetensi Kepribadian
4. Aspek Kompetensi Sosial

Sedangkan aspek standar pembelajaran meliputi:
1. Standar Isi
2. Standar Kegiatan pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran

Prosedur Pengumpulan data
Untuk memperoleh data pada setiap aspek kompetensi, mahasiswa diminta untuk menilai
pernyataan-pernyataan sebagai berikut:
A. Kompetensi pedagogik:
1. Kesiapan memberikan kuliah
2. Keteraturan dan Ketertiban penyelenggaraan perkuliahan
3. Kemampuan menghidupkan suasana kelas
4. Kejelasan penyempaian materi dan jawaban terhadap pernyataan di kelas
5. Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran
6. Keanekaragaman cara pengukuran hasil belajar
7. Pemberian umpan balik terhadap tugas

8. Kesesuaian materi ujijan dan/atau tugas dengan tujuan mata kuliah
9. Kesesuaian nilai yang diberikan dengan hasil belajar

B. Kompetansi Profesional
10. Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/topik secara tepat
11. Kemampuan memberi contoh relevan dari konsep yang diajarkan
12. Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yanhg diajarkan dengan
bidang/topik lain
13. Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan konteks
kehidupan
14. Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan
15. Penggunaan hasil-hasil penelitian untuk meningktakan kualitas perkuliahan
16.Pelibatan

mahasiswa

dalam

penelitian/kajian

dan

atau

pengembangan/rekayasa/desain yang dilakukan dosen
17. Kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi

C. Kompetensi Kepribadian
18. Kewibawaan sebagai pribadi dosen
19. Kearifan dalam mengambil keputusan
20. Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku
21. Satunya kata dan Tindakan
22. Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi
23. Adil dalam memperlakukan mahasiswa

D. Kompetensi Sosial
24. Kemampuan menyampaikan pendapat
25. Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain
26. Mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti kuliahnya
27. Mudah bergaul di kalangan sejawat, karyawan, dan mahasiswa
28. Toleransi terhadap keberagaman mahasiswa

Sedangkan pada aspek standar pembelajaran ketua prodi, dekan, dan wakil Rektor 1,
yang dievaluasi adalah butir angket terbagi atas standar isi pembelajaran (butir 1, butir

2, dan butir 3), satandar proses pembelajaran (butir 4 – 10), standar proses penilaian
pembelajaran (butir 11-19). Tabel berikut uraian indikator per standar.

Tabel 1. Penyataan Angket Evaluasi Pembelajaran Per Standar
No.
1.

Standar
Isi Pembelajaran

2.

Proses Kegiatan Pembelajaran

3

Proses Penilaian Pembelajaran

Indikator
1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran
mengacu
pada
standar
kompetensi, kompetensi dasar dan indikator dari
KBI
2. Materi pembelajaran dituangkan dalam bentuk
bahan ajar
3. Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen
dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan
masukan dari dosen lain atau dari pengguna
lulusan
4. Memenuhi karakteristik proses pembelajaran
yang bersifat interaktif, holistik, integratif,
saintifik,
kontekstual,
tematik
efektif,
kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa
5. Memiliki perencanaan proses pembelajaran
(SAP/Silabus)
6. SAP/silabus
senantiasa
ditinjau
serta
disesuaikan
secara
berkala
dengan
perkembangan IPTEKS
7. Rencana pembelajaran dalam Satuan Acuan
Perkuliahan (SAP) memuat:
 Nama program studi, nama dan kode
mata kuliah, semester, SKS, nama
dosen pengampu, dan mata kuliah
prasyarat
 Deskripsi, standar kompetensi mata
kuliah
 Kompetensi dasar, indikator, Materi
pokok, aktifitas pembelajaran Media,
referensi per pertemuan
 Evaluasi meliputi Teknik evaluasi
Teknik evaluasi dan indikator hasil
pembelajaran
8. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai
rencana pembelajaran
9. Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan
bobot SKS mata kuliah (termasuk seminar,
praktikum, praktik konseling, praktik lapangan,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat
dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara
10. Jumlah tatap muka telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku yaitu minimal 12
pertemuan dan maksimal 16 pertemuan
(termasuk di dalamnya UTS dan UAS)
11. Penilaian memenuhi prinsip edukatif, prinsip
otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan
prinsip transparan
12. Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi
antara berbagai teknik dan instrument penilaian
yang digunakan

13. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap,
teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot
penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai
dengan rencana pembelajaran
14. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan
tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan
bobot penilaian antara penilaian yang dinilai
sesuai dengan rencana pembelajaran
15. Memberikan umpan balik dan kesempatan
untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada
mahasiswa
16. Mendokumentasikan proses penilaian dan hasil
belajar mahasiswa secara akuntabel dan
transparan
17. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan
rencana pembelajaran yang dapat dilakukan
18. Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan
19. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa
setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan
rencana pembelajaran

Angket yang terkumpul pada prodi BKI adalah angket yang diisi oleh mahasiswa dan
Dekan FUAD untuk mengevaluasi kompetensi dan standar dosen dalam pembelajaran.

Teknik Pengolahan Data
Data yang diperoleh pada monitoring ini dianalisis dengan langkah-langkah sebagai
berikut;
a. Pemberian Skor
Angket dibuat dengan menggunakan pernyataan positif dengan rentang Skala
Likert sebagai proses evaluasi pembelajaran dan proses penilaian kinerja dosen.
Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek kompetensi dengan cara melingkari
angka (1-5) pada kolom skor.
1 = Sangat Tidak Baik/sangat rendah/tidak pernah
2 = tidak baik/rendah/jarang
3 = biasa/cukup/kadang-kadang
4 = baik/tinggi/sering
5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Sedangkan penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek standar pembelajaran dengan
cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor, yaitu;
1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
2 = tidak baik/rendah/jarang

3 = biasa/cukup/kadang-kadang
4 = baik/tinggi/sering
5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

b. Menghitung Persentase Respon
Menentukan skor setiap sub indikator dengan memakai formulasi rumus persentase
yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010 : 117) sebagai berikut:

Pr=[JBS/SI] x 100%
Keterangan:

Pr = Persentase respon per aspek yang dinilai
JBS = Jumlah Batas Skor untuk kelima skor per pernyataan yang
dinilai
SI = Jumlah Skor Ideal (jumlah responden yang dikalikan

dengan jumlah tertinggi pada pernyataan)

c. Kriteria Interpretasi Skor
Setelah mendapatkan persentase respon, maka dapat ditentukan kategori aspek yang
diukur dengan menggunakan kriteria interpretasi skor sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Interpretasi Skor
Rentang Persentase
81% - 100%
61% - 80%
41% - 60%
21% - 40%
0% - 20%

Kategori
Sangat Kuat
Kuat
Cukup
Lemah
Sangat Lemah

Persentase respon untuk ke-dua puluh delapan butir pernyataan yang dinilai pada
keempat aspek (kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial) dari
hasil perhitungan Pr = [JBS /SI] x 100% pada lampiran 1, diperoleh keempat
kompetensi dan ketiga standar pembelajaran tersebut berada pada kategori kuat.

1. Hasil Angket Berdasarkan Kompetensi dan Standar Pembelajaran
a. Angket Mahasiswa

Hasil angket berdasarkam kompetensi seperti yang diuraikan di atas, dapat dilihat
pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Angket Pemebelajaran oleh Mahasiswa BKI
Berdasarkan Indikator Kompetensi
Kompetensi
Jumlah
Persentase
Pedagogik
1586
75,05%
Profesionalisme
1547
82,30%
Kepribadian
1170
83,00%
Sosial
885
75,45%
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Grafik 1. Grafik Hasil Angket Pembelajaran oleh Mahasiswa BKI
Berdasarkan Kompetensi

Berdasarkan tabel 3 dan grafik 1 di atas terlihat bahwa tanggapan mahasiswa, dosen
di prodi BKI lebih banyak memiliki kompetensi kepribadian dibandingkan
kompetensi sosial, pedagogik, dan profesionalisme. Kompetensi paling rendah
adalah kompetensi pedagogik. Meski demikian, persentase kepuasan mahasiswa
terhadap kompetensi kepribadian, profesionalisme, dan sosial dosen berada pada
level sedang. Oleh karena itu, berdasarkan tanggapan mahasiswa rata-rata dosen
prodi BKI dalam proses pembelajaran memiliki kompetensi yang sedang atau
kategori baik.

2. Hasil Analisis Angket Evaluasi Pembelajaran Empat Kompetensi dan Tiga
Standar Pembelajaran
Angket evaluasi pembelajaran empat kompetensi dilakukan dengan jumlah responden
47 mahasiswa. Instrumen yang dipakai untuk mengukur keempat kompetensi
pedagogik, kompetensi profesionalisme, kompetensi kepribadian, dan kompetensi

sosial, terdiri dari 28 pertanyaan yang masing-masing item memiliki lima alternatif
jawaban dengan rentang skor 1 - 5. Skor harapan terendah adalah 28, sedangkan total
skor harapan tertinggi adalah 140. Berdasarkan total skor harapan tersebut dapat
ditentukan interval skor masing-masing kelas atau jenjang yang menggambarkan
kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi
sosial yang diperoleh dosen yang terdiri dari empat tingkatan yaitu mampu
melaksanakan dengan sangat baik, baik, cukup, dan kurang.

Data peserta yang dikumpulkan dari responden sebanyak 47 secara kuantitatif
menunjukkan bahwa skor minimum yang didapat adalah 28 dan skor total
maksimumnya adalah 140. Rentang jumlah skor maksimum yang mungkin diperoleh
adalah 140 - 28 = 112. Interval kelas sebanyak empat, maka lebar kelas intervalnya
adalah 112 : 4 = 28.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Mahasiswa BKI
No.
1.
2.
3.
4.

Data

yang

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Total

diperoleh dari

Interval

Jumlah

112 – 139
84 – 111
56 – 83
28 - 55

25
13
5
4
47

responden pada

aspek

Persentase
(%)
53.84
28.20
10.25
7.69
100

kompetensi

profesionalisme, kepribadian, dan sosial, dapat dilihat pada grafik berikut:

pedagogik,
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Grafik 2. Grafik Kompetensi (Pedagogik, Profesionalisme, Kepribadian, dan Sosial)
Dosen Tetap Prodi BKI Responden Mahasiswa

Dari hasil angket tabel 4 dan grafik 2, bahwa kompetensi pedagogik, profesionalisme,
kepribadian, dan sosial dosen tetap prodi BKI dari responden mahasiswa adalah
53,84% sangat baik, 28,80% baik, 10,25% cukup, dan 7,69% kurang. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa keempat kompetensi dosen tetap dalam pembelajaran di prodi BKI
berada pada kategori baik. Sedangkan dari hasil angket Dekan FUAD diperoleh bahwa
instrument yang dipakai untuk mengukur standar isi, proses kegiatan pembelajaran dan
proses penilaian pembelajaran dosen terdiri dari 19 butir pertanyaan, yang masingmasing item mempunyai lima alternatif jawaban dengan rentang skor 1-5. Skor harapan
terendah adalah 19, sedangkan total skor harapan tertinggi adalah 95. Berdasarkan total
skor harapan tersebut dapat ditentukan interval skor masing-masing kelas atau jenjang
yang menggambarkan standar isi, proses kegiatan pembelajaran dan proses penilaian
pembelajaran yang diperoleh dosen yang terdiri dari empat tingkatan yaitu mampu
melaksanakan dengan sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
Data peserta yang dikumpulkan dari 26 secara kuantitatif menunjukkan bahwa skor
minimum yang didapat adalah 19 dan skor total maksimumnya adalah 95. Rentang
jumlah skor maksimum yang mungkin diperoleh adalah 95 – 19 = 76. Interval kelas
sebanyak empat, maka lebar kelas intervalnya adalah 76 : 4 = 19.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Ketua Prodi BKI

No.

Kriteria

1.
2.
3.
4.

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Total

Interval

Jumlah

76 – 94
57 – 75
38 – 56
19 - 37

2
22
2
0
26

Persentase
(%)
7,69%
84,61%
7,69%
0
100

Dari hasil angket tabel 5, bahwa standar isi, proses kegiatan pembelajaran dan proses
penilaian pembelajaran dosen tetap prodi BKI dari responden Dekan FUAD 100% baik.
Sehingga dapat disimpulkan, bahwa kompetensi dan standar pembelajaran dosen di
prodi BKI FUAD IAIN Lhokseumawe berdasarkan hasil monitoring penyebaran
angket pada semester ganjil TA. 2018/2019 berada pada kategori baik. Oleh karena itu
dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tanggapan mahasiswa dan pimpinan bahwa
dosen di prodi BKI memiliki kompetensi dan standar pembelajaran yang baik. Namun
demikian untuk peningkatan kinerja dosen dalam pembelajaran perlu adanya upaya
perbaikan masing-masing dosen tetap sebagaimana masukan dari beberapa responden
berikut ini.

Tabel 6. Saran-saran Responden terhadap Kinerja Dosen Tetap Prodi BKI dalam Pembelajaran
No.
Nama Dosen
Saran
1.

Adnan

Kedepankan metode belajar 2 arah yang sifatnya diskusi.
Sehingga mahasiswa memiliki peran aktif dalam proses
belajar. Mereka tidak merasa cepat jenuh.

2.

Linur Ficca Agustina

a.

Maksimalisasi fasilitas belajar yang ada,

b.

Jadikan hasil PkM atau penelitian anda sebagai
materi belajar di kelas, masukkan dalam RPS.

3.

Muhammad Munir AnNabawi

Dosen digugu dan ditiru. Jadilah sosok yang menginspirasi,
menjadi contoh yang baik untuk perkembangan etika dan
moral mahasiswa.

4.

Sufian Suri

Lebih disiplin. Jika terpaksa tidak datang mengajar, beri tau
perwakilan mahasiswa.

5.

Marhamah

Lebih perlahan dalam menjelaskan materi

6.

Iskandar

Mohon untuk menggunakan bahasa yang lebih sederhana

7.

Jufri

Perbanyak mendengarkan mahsiswa, lebih komunikatif

