
EVALUASI HASIL 
PROSES BELAJAR MENGAJAR 

DOSEN DAN DOSEN WALI 
SEMESTER GENAP TAHUN 

AKADEMIK 2018/2019 

GUGUS JAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2019



ii  

KATA PENGANTAR 

 
 

Dengan mengucap Alhamdu’lillahi rabbil’alamin dan selalu memanjatkan puji syukur 

kepada Allah S.W.T, atas segala amanah, berkah dan rahmatNya sehingga Laporan Hasil 

Evaluasi Proses Belajart Mengajar Dosen dan Kinerja Dosen Wali pada Semester Genap 

Tahun Akademik 2018/2019 di Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal dapat 

diselesaikan dan dilaporkan. 

Laporan Hasil Evaluasi Proses Belajar Mengajar dan Kinerja Dosen Wali pada 

Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 merupakan laporan rutin setiap akhir semester 

yang dilakukan oleh Gugus Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Pancasakti Tegal sebagai langkah memantau, memonitoring dan mengevaluasi proses 

pembelajaran dan perwaliaan yang dilakukan oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Tahapan kegiatan dimulai dari pengisian kuesioner, rekap data, olah data, interpretasi 

data dan penyusunan laporan. Evaluasi proses belajar mengajar dosen dan kinerja dosen wali 

pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, akan menjadi dasar evaluasi perencanaan 

proses belajar mengajar dan pelaksanaan perwalian pada semester berikutnya, sebagai upaya 

untuk melakukan perbaikan secara terus menerus (continuous improvement) dan konsisten 

yang menjadi komitmen seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Pancasakti Tegal dalam kerangka pengembangan mutu proses pembelajaran. 

Semoga Laporan Hasil Evaluasi Proses Belajar Mengajar Dosen dan Kinerja Dosen 

Wali pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 yang telah diususun memberikan 

manfaat. 

 

 

 

 
Tegal, 8 Februari 2019 

Gugus Jaminan Mutu 

Kepala, 

 

Inayah Adi Sari, S.E., M.Si., CA 
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A. Latar Belakang 

Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur serta memiliki ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan. Pencapaian tujuan pendidikan nasional salah satunya 

didukung dengan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dengan serius dan konsisten. 

Seperti halnya kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di setiap perguruan tinggi. 

Kegiatan pendidikan di Perrguruan Tinggi merupakan ujung tombak terciptanya 

sumber daya manusia yang handal dan kompeten. Oleh karena itu kesungguhan 

pengelolaan perguruan tinggi sangat penting khususnya di bidang akademik. Bidang 

akademiklah yang menentukan output dari sebuah perguruan tinggi. 

Upaya mewujudkan pendidikan yang unggul, diperlukan beberapa indikator 

penunjang, diantaranya tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam hal ini 

adalah dosen, terselenggaranya proses belajar mengajar yang serius dan sesuai aturan, 

sarana dan prasarana penunjang, dan lain-lain. Proses kegiatan belajar mengajar harus 

memenuhi beberapa ketentuan sehingga proses ini terlaksana secara efektif dan efisien. 

Gugus Jaminan Mutu adalah unit yang berada di fakultas yang bertugas 

memantau, menilai, dan mengevaluasi proses akademik. Keberadaan unit ini menjadi 

penting karena memberikan jaminan bahwa proses akademik di setiap Fakultas terlaksana 

dengan baik. Evaluasi proses belajar mengajar dilakukan setiap akhir semester melalui 

pengiriman kuesioner secara online kepada para mahasiswa. Penilaian ini dilakukan 

untuk setiap dosen pengampu mata kuliah di setiap semester. Setiap dosen akan menerima 

rapor hasil penilaian kinerja proses belajar mengajar selama satu semester. Dengan 

penilaian kinerja dosen yang dilakukan setiap semester, diharapkan mampu menjadi 

motivasi dalam peningkatan kinerja. 

 
B. Metode Pelaksanaan 

Penilaian Kinerja Dosen dalam hal ini penilaian kinerja Proses Belajar Mengajar 

dan penilaian kinerja Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dilaksanakan pada 

bulan Februari dimana perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 berakhir. 

Evaluasi ini dilaksanakan dengan membagikan angket kuesioner secara online kepada 

para responden. Responden dalam kegiatan ini adalah mahasiswa semester 1,3,5, dan 7. 
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Laporan Evaluasi Proses Belajar Mengajar Dosen Semester Genap TA.2018/2019 
 
 

Setiap dosen akan mendapatkan penilaian sesuai dengan mata kuliah yang diampu pada 

tiap semester. 

 
C. Kinerja Proses Belajar Mengajar 

 
 

Daftar Pertanyaan Kuesioner Evaluasi PBM 

Sebagai alat ukur penilaian kinerja Proses Belajar Mengajar digunakan 25 butir 

pernyataan yang harus dijawab oleh para responden. Berikut daftar pertanyaan kuesioner 

PBM : 

Pertanyaan di bawah ini mohon diisi dengan pilihan skala 1 sampai 5 dengan alternatif 

jawaban : 

1 sangat tidak baik, 

2 tidak baik, 

3 cukup/sedang, 

4 baik, 

5 sangat baik 

 
 

1. Dosen memiliki kesiapan dalam memberikan kuliah dan atau praktik 

2. Dosen memiliki kelengkapan atribut mata kuliah (meliputi: kontrak kuliah, silabus, 

media belajar, problem solving, e-learning) 

3. Dosen hadir tepat waktu 

4. Dosen mengajar sesuai lama waktu SKS (1 SKS 50 menit) 

5. Dosen hadir mengajar sesuai jumlah yang disyaratkan (12-14 kali pertemuan) 

6. Dosen mampu menghidupkan suasana kelas 

7. Dosen memberikan materi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan 

8. Dosen secara jelas menyampaikan tujuan pembelajaran, materi dan jawaban terhadap 

pertanyaan di kelas 

9. Dosen memiiki keragaman sumber belajar (referensi, kasus lapangan, pengalaman 

sendiri, dll) 

10. Dosen memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran 

11. Dosen memberikan tugas terstruktur (misal: paper, rangkuman, latihan 

soal/pemecahan masalah, dll) 

12. Dosen memberikan umpan balik/jawaban terhadap tugas (pengembalian tugas) 
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13. Dosen memberikan nilai sesuai dengan hasil belajar 

14. Dosen transparan dalam mengumumkan nilai 

15. Dosen mampu memberi contoh relevan dari konsep yang diajarkan 

16. Dosen mampu menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan 

bidang/topik lain 

17. Dosen menguasai isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan 

18. Dosen menggunakan beragam teknologi komunikasi untuk pengkayaan materi ajar 

19. Dosen memiliki rasa percaya diri dalam mengajar 

20. Dosen memiliki wibawa sebagai dosen 

21. Dosen adil dalam memperlakukan mahasiswa 

22. Dosen mau menerima kritik, saran dan pendapat orang lain 

23. Dosen memiliki waktu luang untuk konsultasi di luar kelas 

24. Dosen mudah bergaul dan toleransi terhadap keberagaman mahasiswa 

25. Dosen berpenampilan rapih, menarik, dan enak dipandang 

 
 

Hasil Penilaian Kinerja Proses Belajar Mengajar 

Responden dalam kegiatan ini terdiri dari mahasiswa semester 1,3,5, dan 7 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jumlah keseluruhan responden sebanyak 403 mahasiswa. 

Responden terpilih disesuaikan dengan mata kuliah yang ditempuh pada Semester Genap 

Tahun Akademik 208/2019. Berikut komposisi responden untuk setiap semester: 
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Berdasarkan diagram tersebut dapat kita lihat jumlah responden semester 1 

sejumlah 31,1%, semester 3 sebanyak 27,4%, semester 5 sebanyak 19,4%, dan 

semester 7 sebanyak 22,1%.Hal ini menunjukkan adanya pemerataan responden untuk 

setiap semester. 

Penilaian kinerja untuk setiap dosen oleh responden beragam jumlahnya. Dari 

diagram berikut belum terlihat pemerataan penilaian responden untuk setiap dosen. 

Jumlah responden untuk setiap dosen dijelaskan dalam diagram berikut ini: 

 

 
 

Dari penjelasan diagram tersebut dapat disimpulkan belum adanya pemerataan 

responden untuk setiap dosen. Untuk beberapa responden masih terkumpul di 

beberapa dosen. 

Sebagai alat ukur penilaian kinerja Dosen dalam kegiatan Proses Belajar 

Mengajar, digunakan 25 indikator pengukur kinerja dosen. Berikut pencapaian 

kinerja dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis: 
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Kompetensi dosen dalam memberikan perkuliahan, tahap awalnya bisa dilihat 

dari bagaimana dosen mempersiapkan atribut, materi, media, dan sarana lain yang 

menunjang pelaksanaan perkuliahan dan atau praktik. Kesiapan ini sangat mendukung 

terciptanya suasana kuliah yang kondusif. Jika dilihat dari indikator “Kesiapan Dosen 

dalam memberikan kuliah dan atau praktik”, 39% responden menyatakan sangat siap, 

40% responden menyatakan siap, 17,3% responden menyatakan cukup, dan hanya 

3,7% responden menyatakan tidak siap dan sangat tidak siap. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam menyampaikan 

perkuliahan senantiasa mempersiapkan atribut-atribut serta perlengkapan yang lain. 
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Indikator yang kedua adalah “Dosen menyiapkan kelengkapan atribut mata 

kuliah (meliputi: kontrak kuliah, silabus, media belajar, problem solving, e-learning). 

Jika dilihat dari pendapat responden, dari 401 responden sebanyak 32,2% responden 

menjawab sangat baik, 49,6% responden menyatakan baik, 16,5% responden 

menyatakan cukup. Hanya 1,7% responden menyatakan tidak baik dan sangat tidak 

baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebelum 

memulai perkuliahan selalu mempersiapkan kelengkapan mata kuliah. 

 

 

 

Indikator yang ketiga adalah ketepatan waktu dosen dalam mengajar. Dari 

responden sebanyak 401 mahasiswa menunjukkan 16,7% responden menyatakan 

sangat tepat waktu, 50,1% menyatakan tepat waktu, 24,7% menyatakan cukup. 

Sebanyak 8,5% menyatakan bahwa dosen tidak tepat waktu dan sangat tidak tepat 

waktu. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh dosen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah tepat waktu dalam mengajar. 
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Dalam memberikan perkuliahan, dosen harus memperthatikan besaran SKS 

dari mata kuliah yang disampaikan. Dari sejumlah 401responden, sebayak 20,7% 

menyatakan sangat sesuai, 50,9% menyatakan sesuai, 21,7% menyatakan cukup. 

Sebanyak 6,7% responden menyatakan tidak sesuai dan sangat tidak sesuai. Penilaian 

ini menyimpulkan bahwa Dosen dalam memberikan perkuliahan sudah sesuai dengan 

bobot SKS pada tiap-tiap mata kuliah 

 

 

Dalam satu semester terdapat 14 kali jumlah tatap muka. Berdasarkan 

penilaian dari para responden sejumlah 402 mahasiswa, sebanyak 26,6% menyatakan 

bahwa Dosen sangat sesuai dalam memberikan perkuliahan. Sebanyak 47,3% 

menyatakan sesuai, dan 17,2% menyatakan cukup sesuai. Sejumlah 8,9% responden 

menyatakan tidak sesuai dan sangat tidak sesuai. Hal ini memperlihatkan bahwa 
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hampir seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis tertib dalam memberikan 

perkuliahan, yaitu sebanyak 12-14 kali tatap muka. 

 

 

 

Suasana kelas yang kondusif sangat menentukan keberhasilan dalam proses 

belajar mengajar. Untuk memberikan semangat kepada mahasiswa, dosen harus 

mampu menghidupkan suasana kelas. Penilaian dari sejumlah responden sejumlah 403 

mahasiswa, sebanyak 24,8% menyatakan sangat mampu, 44,7% menyatakan mampu, 

19,6% menyatakan cukup, dan 8,9% memberikan pendapat tidak mampu. Dari 

penilaian responden, menyimpulkan bahwa dosen perlu meningkatkan kemampuanyya 

dalam menghidupkan kelas agar tercipta suasana kondusif sehingga kegiatan proses 

belajar mengajar terlaksana secara efektif. 

 

 



Gugus Jaminan Mutu 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

9  

Laporan Evaluasi Proses Belajar Mengajar Dosen Semester Genap TA.2018/2019 
 
 

Penunjukan dosen pengampu mata kuliah dilakukan dengan 

mempertimbangkan kompetensi kelimuan yang relevan dengan mata kuliah yang 

akan diajarkan. Harapanyya setiap dosen dalam menyampaikan materi ajar harus 

sesuai dengan kompetensi yang sudah ditentukan. Berdasar penilaian responden 

sejumlah 403 mahasiswa, sebanyak 26,3% menyatakan sangat kompeten, 54,8% 

menyatakan kompeten, dan 15,6% menyatakan cukup. Sisanya sebanyak 3,3% 

menyatakan tidak kompeten. Dapat disimpulkan bahwa sekitar 96,7% dosen 

kompeten dalam menyampaikan materi ajar dalam perkuliahan. 

 

 
 

 

Sebagai pengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap dosen adalah setiap 

dosen harus secara jelas menyampampaikan tujuan dari pembelajaran, jelas dan 

mudah dipahami dalam menyampaikan materi, serta jelas dalam menjawab semua 

pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. Dari 403 responden, sebanyak 27,9% 

menyatakan sangat jelas, 42,5% menyatakan jelas, 21,9% menyatakan cukup, dan 6% 

menyatakan tidak jelas. Dari angka prosentase tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hampir seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat memberikan kepuasan 

terhadap mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Tetapi perlu 

diperhatikan ada sejumlah 6% responden menyatakan bahwa dosen tidak secara jelas 

menyampaikan tujuan pembelajaran, materi, dan jawaban terhadap pertanyaan di 

kelas. Hal ini menunjukkan perlunya pembinaan dan pelatihan bagi dosen agar 

senantiasa profesional dalam mengajar. 
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Supaya dapat menyampaikan materi secara jelas, dosen harus memiliki 

keragaman sumber belajar. Sumber referensi dapat diperoleh dari buku teks, jurnal 

hasil penelitian, dan kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Dari 403 responden, 

sebanyak 25,4% responden menyatakan sangat setuju, 47,6% responden menyatakan 

setuju, 22,4% menyatakan cukup. Dari angka tersebut bisa disimpulkan bahwa 

sebagian besar dosen sudah memiliki keragaman refensi dalam belajar, sehingga dapat 

mentransfer ilmu pengetahuan kepada mahasiswa secara jelas. 

 

 

 

 

Dalam menyampaikan materi perkuliahan perlu adanya media dan teknologi 

pembelajaran, supaya materi lebih mudah diserap dan dipahami oleh mahasiswa. Hal 

ini sangat mendukung keberhasilan proses belajar mengajar di kelas. Dengan jumlah 
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responden 399 orang mahasiswa, 25,3% menyatakan sangat setuju, 51,6% 

menyatakan setuju, 19,3% menyatakan cukup. Sisanya sebesar 3,8% menyatakan tidak 

setuju dan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hampir seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah menggunakan media dan 

teknologi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

 

 

Untuk mengetahui, apakah mahasiswa dapat memahami materi yang 

disampaikan, dosen perlu memberikan tugas, seperti menyusun paper, latihan soal, 

dan menyusun rangkuman. Dosen perlu melakukan pembahasan terhadap soal latihan 

yang telah diberikan agar mahasiswa mengerti jawaban yang benar. Dari 401 

responden, sebanyak 22,2% menyatakan sangat setuju, 51,9% menyatakan setuju, dan 

23,7% menyatakan cukup. Hal ini dapat dikatakan bahwa setelah menyampaikan 

materi ajar, dosen pasti akan memberikan tugas dan latihan soal sebagai alat ukur 

pemahaman mahasiswa. 
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Untuk memastikan apakah tugas dan latihan soal yang sudah dikerjakan 

mahasiswa betul atau salah, dosen perlu melakukan umpan balik/pembahasan agar 

dapat dipastikan bahwa mahasiswa benar-benar sudah memahami terhadap materi 

yang sudah disampaikan. Dari responden sebanyak 399 orang mahasiswa, 16,5% 

menyatakan setuju, 52,1% menyatakan setuju, 23,8% menyatakan cukup. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah melakukan 

umpan balik terhadap mahasiswa dalam memahami materi ajar dengan memberikan 

tugas dan latihan soal beserta pembahasannya. 
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Setiap akhir semester dosen akan memberikan nilai kepada mahasiswa sesuai 

dengan hasil yang sudah dicapai. Komposisi nilai ini terdiri dari nilai UTS, UAS, dan 

tugas. Setiap dosen harus memberikan nilai akhir kepada mahasiswa sesuai dengan 

hasil yang sudah dicapai. Dari 400 responden, sebanyak 25,5% menyatakan sangat 

setuju, 52% menyatakan setuju, dan 16,5% menyatakan cukup. Berdasarkan angka 

tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap dosen di akhir semester telah memberikan 

nilai kepada mahasiswa sesuiai dengan hasil yang dicapai. 

 

 

 

 

Berakhirnya perkuliahan di setiap semester, dosen akan mengumumkan nilai 

melalui sistem SIAP yang disediakan oleh Universitas. Ketiga komposisi nilai, yaitu 

nilai UTS, UAS, dan tugas akan ditampilkan pada form nilai yang tersedia. Selain itu 

dosen juga berusaha untuk selalu transparan dalam memberikan nilai. Mahasiswa 

diberikan waktu oleh dosen untuk klarifikasi nilai, jika mahasiswa merasa ada 

keraguan dengan nilai tersebut. Harapanyya transparansi menjadi prioritas dalam 

pelaporan, khususnya pencapaian nilai mahasiswa. Dari 401 responden, 20% 

menyatakan setuju, 38,7% menyatakan setuju, 28,4% menyatakan cukup. Dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah cukup 

transparan dalam mengumumkan nilai kepada mahasiswa. 
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Untuk membantu mahasiswa dalam memahami materi ajar, dosen perlu 

memberikan contoh relevan dari konsep yang diajarkan. Sehingga mahasiswa 

mempunyai gambaran riil dan bisa membandingkan kondisi riil di lapangan dengan 

teori yang mereka peroleh dari dosen. Dari 400 responden, sebanyak 23,3% 

menyatakan sangat setuju, 56% menyatakan setuju, dan 17,3% menyatakan cukup. 

Berdasarkan angka tersebut bisa disimpulkan bahwa sebagian besar dosen dalam 

memberikan kuliah sudah memberikan contoh rii di lapangan yang ada relevansinya 

dengan materi yang disampaikan. 

 

 

 
 

Untuk memperluas pemahaman mahasiswa terhadap materi ajar, dalam 

menyampaikan materi dosen perlu mengaitkan bidang/topik yang diajarkan dengan 

bidang/topik lain yang masih ada relevansinya. Selain menambah wawasan juga 
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membantu mahasiswa dalam mendalami bidang/topik yang sedang diajarkan oleh 

dosen. Dari jumlah responden sebanyak 400 orang mahasiswa, 22,5% menyatakan 

sangat setuju, 53,5% menyatakan setuju, 20% menyatakan cukup. Berdasarkan angka 

tersebut dapat disimpulan bahwa dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam 

menyampaikan materi ajar senantiasa menjelaskan bidang/topik lain yang relevan 

dengan materi yang diajarkan. 

 

 

 

 

Mahasiswa akan semakin jelas memahami materi, jika dosen menguasai isu- 

isu mutakhir yang sesuai dengan bidang yang diajarkan. Hal ini akan membantu 

mahasiswa untuk membandingkan antara teori yang mereka dapat dengan kasus-kasus 

yang sedang terjadi. Sehingga diharapkan muncul ide-ide kreatif setelah mengikuti 

perkuliahan. Dari jumlah responden sebanyak 397 orang mahasiswa, diperoleh hasil 

bahwa 23,9% menyatakan sangat setuju, 53,4% menyatakan setuju, dan 18,9% 

menyatakan cukup. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa dosen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam memberikan perkuliahan senantisa 

menyampaikan isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan. 
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Sarana dan prasarana dalam perkuliahan sangatlah penting dalam mendukung 

terciptanya suasana yang kondusif. Dosen dalam menyampaikan materi ajar 

memerlukan beberapa alat bantu supaya lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Tidak 

hanya buku teks, tapi dosen juga perlu menggunakan lap top, infokus LCD, koneksi 

internet, dan lain sebagainya. Sebanyak 399 responden, 19,8% responden menyatakan 

sangat setuju, 47,4% menyatakan setuju, dan 26,1 menyatakan cukup. Dari angka 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam 

menyampaikan materi ajar sudah enggunakan alat bantu, seperti lap top, infokus LCD, 

koneksi internet dan lain sebagainya. 

 
 

 

Supaya dapat menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh 

mahasiswa, dosen perlu memiliki rasa percaya diri atas keilmuan yang dimiliki. Rasa 
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percaya diri ini pentig untuk meyakinkan kepada mahasiswa bahwa dosen tersebut 

kompeten dan kapabel. Dari 400 responden, 39,8% menyatakan sangat setuju, 48,8% 

menyatak setuju, dan 10,7% menyatakan cukup. Jadi bisa disimpulkan bahwa dosen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam mememberikan perkuliahan memiliki rasa 

percaya diri, sehingga mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif . 

 

 

 

 

Seorang dosen perlu memiliki wibawa di depan mahasiswa. Karena susksesnya 

kegiatan belajar mengajar dalam kelas bergantung pada ditaatinya aturan-aturan yang 

telah disepakati. Dosen sebagai role model harus mempunyai sikap wibawa di depan 

mahasiswanya. Dari responden sebanyak 402 mahasiswa, 39,8% responden 

menyatakan sangat setuju, 47,5% responden menyatakan setuju, dan 11,7% responden 

menyatakan cukup. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulhan bahwa dosen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah cukup mempunyai wibawa di depan 

mahasiswadan mampu menegakkan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama di 

kelas. 
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Salah satu tolak ukur keberhasilan kegiatan PBM adalah kepuasan yang 

dirasakan mahasiswa. Prinsip keadilan harus ditegakkan oleh dosen di dalam kelas. 

Mahasiswa akan merasa puas kalo dosen memperlakukan setiap mahasiswa secara 

adil, baik dalam proses perkuliahan sampai pemberian nilai akhir. Dari responden 

sebanyak 403 mahasiswa, 35,2% responden menyatakan sangat setuju, 48,9% 

responden menyatakan setuju, dan 11,2% responden menyatakan cukup. Berdasarkan 

angka ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sudah merasa puas dengan perilaku 

dosen, khususnya sikap adil yang diberlakukan kepada setiap mahasiswa. 

 

 

 

Sebagai seorang dosen harus mempunyai sifat dinamis. Demi pengembangan 

profesionalisme, dosen harus mau menerima saran, kritik, dan masukan yang bersifat 

membangun. Saran dan kritik dari mahasiswa terkait kegiatan PBM akan menjadi 
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bahan perbaikan untuk semester selanjutnya. Sejumlah 401 responden, 28,2% 

menyatakan sangat setuju, 49,9% menyatakan cukup, dan 16% menyatakan cukup. 

Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis siap 

menerima saran dan kritik sebagai bahan perbaikan kedepan. 

 
 

 

Komunikasi antara dosen dan mahasiswa tidak hanya terjadi di dalam kelas. 

Mahasiswa juga membutuhkan waktu bertemu dengan dosen diluar perkuliahan. Jadi 

selain menyampaikan materi ajar, dosen juga harus menyediakan waktu pada 

mahasiswa untuk dapat berkonsultasi di luar kelas. Kesediaan waktu dosen dapat 

menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Dari jumlah 

responden sebanyak 401 mahasiswa, 19,2% menyatakan sangat setuju, 42,4% 

menyatakan setuju, dan 30,2% menyatakan cukup. Sisanya sebesar 8,2% responden 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Maka dari itu dapat disimpulkan 

bahwa dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam melayani mahasiswa selalu 

meluangkan waktu untuk konsultasi di luar kelas. 
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Sebagai tenaga pendidik yang bertanggung jawab dalam mentransfer ilmu 

pengetahuan kepada mahasiswa, seorang dosen juga harus mempunyai kecerdasan 

sosial. Memiliki sikap mudah bergaul dan toleransi terhadap keberagaman merupakan 

sikap yang harus dimiliki seorang dosen. Hal ini sangat membantu dosen dalam 

melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik. Dari responden sebanyak 401 

mahasiswa, sebanyak 27,9% menyatakan sangat setuju, 41,1% menyatakan setuju, dan 

26,2% menyatakan cukup. Sisanya sebesar 4,8% menyatakan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa dosen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis memiliki dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik 

memiliki sikap mudah bergaul dan toleransi terhadap keberagaman. 
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Dosen sebagai publik figur harus senantiasa berpenampilan rapi, menarik, dan 

enak dipandang. Di lingkungan kampus, dosen sebagai role model bagi mahasiswa 

harus bisa menjaga attitude, sopan dalam bersikap dan berpenampilan. Dari responden 

sebanyak 402 mahasiswa, sebanyak 42% menyatakan sangat setuju, 42,3% 

menyatakan setuju, dan 14,2% menyatakan cukup. Sisanya sebesar 1,5% menyatakan 

tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan 

bahwa dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai publik figur di lingkungan kampus 

sudah memberikan contoh yang baik dengan berpenampilan rapi, menarik, dan enak 

dipandang. 



D. Kinerja Dosen Wali 

Daftar Pertanyaan Kuesioner Evaluasi Dosen Wali 

1. Apakah Anda mengetahui arti dan peran dosen wali? 

2. Apakah Anda mengenal dosen wali Anda? 

 
 

Pertanyaan di bawah ini mohon diisi dengan pilihan skala 1 sampai 5 dengan 

alternatif jawaban : 

1 sangat tidak pernah, 

2 tidak pernah, 

3 kadang-kadang, 

4 sering, 

5 sangat sering 

 
 

3. Dosen wali membantu mahasiswa bimbingannya menentukan beban belajar setiap 

semester 

4. Dosen wali mengevaluasi hasil belajar mahasiswa bimbingannya 

5. Dosen wali mngetahui perkembangan mahasiswa bimbingannya 

6. Dosen wali membuat jadwal pertemuan setiap semester dengan mahasiswa 

bimbingannya 

7. Dosen wali mudah dihubungi ketika membuat Kartu Rencana Studi setiap semester 

8. Terkait Sistem Informasi Akademik (SIAP), dosen wali merespon dengan cepat Kartu 

Rencana Studi mahasiswa bimbingannya setiap semester 

9. Dosen wali menjalin hubungan keakraban dan akademik dan professional dengan 

mahasiswa bimbingannya 

10. Dosen wali melakukan komunikasi dengan mahasiswa bimbingannya dengan berbagai 

media (telepon, sms, wa) 

11. Dosen wali menjadi konselor yaitu membantu mahasiswa memecahkan kesulitan 

dalam kegiatan belajar dan lainnya 
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Hasil Penilaian Kinerja Dosen Wali 

Responden dalam kegiatan ini terdiri dari mahasiswa semester 1,3,5, dan 7 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jumlah keseluruhan responden sebanyak 159 mahasiswa. 

Responden terpilih disesuaikan dengan mahasiswa perwalian tiap dosen pada Semester 

Genap Tahun Akademik 208/2019. Berikut adalah evaluasi dari para responden: 

 
1. Apakah Anda mengetahui arti dan peran dosen wali? 

Berdasarkan jawaban dari para responden, memberikan hasil bahwa mahasiswa 

mengerti dan memahami arti dan peran dosen wali. Namun dalam skala kecil, ada 

mahasiswa yang tidak memahami peran dosen wali. Hal ini tentu saja menjadi perhatian 

para dosen wali untuk memberikan pengarahan dan sosialisasi mengenai peran dan arti 

penting dosen wali. Karena keberadaan dosen wali sangat penting dalam mengontrol 

kegiatan akademik mahasiswa di kampus. 

 
2. Apakah Anda mengenal dosen wali Anda? 

Pada awal semester 1, setiap mahasiswa baru diperkenalkan dengan dosen walinya. 

Dosen wali melakukan pembimbingan akademik setiap semester dengan jadwal yang 

sudah direncanakan. Pertemuan antara mahasiswa dan dosen wali yang terjadwal 

membuat mahasiswa lebih dapat mengenal dosen walinya, begitu pula sebaliknya dosen 

wali akan dapat mengenal mahasiswa perwaliannya dengan baik.. Berdasarkan hasil 

evaluasi dari responden, didapat hasil bahwa mahasiswa mengenal dengan baik siapa 

dosen walinya. 

 
 



Gugus Jaminan Mutu 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

24  

Laporan Evaluasi Kinerja Dosen Wali Semester Genap TA.2018/2019 
 
 

Salah satu tugas Dosen Wali adalah membantu mengarahkan mahasiswa dalam 

menentukan beban belajar setiap semester. Memberikan bimbingan sekaligus motivasi 

kepada mahasiswa supaya tepat masa studinya. Dari 159 responden, diperoleh 19,5% 

menyatakan sangat setuju, 41,5% menyatakan setuju, 25,8% menyatakan cukup, dan 

11,9% menyatakan tidak pernah. Sisanya sebesar 1,3% menyatakan sangat tidak pernah. 

Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa dosen wali belum berperan secara 

optimal. Perlu adanya penyegaran kembali mengenai peran dan fungsi dosen wali. 

 

 

 

Sebagai pembimbing akademik, dosen wali harus mengevaluasi hasil belajar 

mahasiswa setiap semester. Sehingga dosen wali mengetahui perkembangan akademik 

mahasiswa perwaliannya. Evaluasi yang dilakukan dosen wali dapat membantu 

mahasiswa tepat waktu dalam menyelesaian studi. Jika terjadi permasalahan akademik 

pada mahasiswa segera bisa tertangani. Dari responden sejumlah 159 mahasiswa, 

15,7% menyatakan sangat setuju, 36,5% menyatakan setuju, 26,4% menyatakan 

kadang-kadang, dan 20,8 menyatakan tidak pernah. Berdasarkan hasil jawaban tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa dosen wali belum melaksanakan fungsinya secara optimal. 
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Perkembangan mahasiswa dapat diketahui, jika terdapat komunikasi antara dosen 

dan mahasiswa. Dosen wali sebagai pendamping mahasiswa di kampus senantiasa 

memantau perkembangan mahasiswa perwaliannya minimal setiap semester. Dari 158 

responden, sebanyak 15,2% menyatakan sangat sering, 38,6% menyatakan sering, 

27,2% menyatakan kadang-kadang, dan 17,7% menyatakan tidak pernah. Berdasarkan 

angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja dosen wali untuk mengevaluasi 

perkembangan mahasiswa belum optimal. Perlu adanya pembinaan terhadap dosen wali 

supaya dapat meningkatkan kinerjanya. 

 

 
 

 

Proses bimbingan mahasiswa kepada dosen wali minimal dilakukan sekali dalam 

satu semester. Pada awal semester, mahasiswa merencanakan studinya untuk satu 

semester ke depan. Hal ini terkait dengan mata kuliah yang akan ditempuh pada 

semester berikutnya. Dari 159 responden, sebesar 24,5% menyatakan sangat sering, 

34% menyatakan sering, 23,9% menyatakan kadang-kadang, dan 17% menyatakan 



Gugus Jaminan Mutu 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

26  

Laporan Evaluasi Kinerja Dosen Wali Semester Genap TA.2018/2019 
 
 

tidak pernah. Dapat disimpulkan bahwa dosen wali belum semuanya mengagendakan 

pertemuan dengan mahsiswa perwaliannya setiap semester. 

 

 
 

 

Komunikasi antara dosen wali dan mahasiswa harus terjalin dengan baik. Minimal 

sekali dalam semester harus ada pertemuan dengan mahasiswa. Setiap awal semester 

mahasiswa harus mengisi Kartu Rencana Studi dengan persetujuan dosen wali. Oleh 

karena itu untuk memperlancar pengisian KRS, dosen wali harus mudah di hubungi. 

Dari 159 responden, 34% menyatakan sangat sering, 42,1% menyatakan sering, 19,5% 

menyatakan kadang-kadang. Dan sisanya sebesar 4,4% menyatakan tidak pernah dan 

sangat tidak pernah. Berdasrkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa dosen wali 

mudah dihubungi mahasiswa saat pengisian KRS setiap semester. 
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Proses akademik dari pengisian KRS sampai tanskrip nilai sudah menggunakan 

sistem online, yaitu SIAP. Mahasiswa mengisi KRS untuk satu semester ke depan 

melalui sistem ini. Untuk bisa segera melakukan registrasi, KRS tersebut harus 

mendapatkan persetujuan dari dosen wali. Dosen pembimbig harus siap saat proses 

bimbingan maupun memberikan persetujuan KRS melalui sistem online. Dari 159 

responden, sebanyak 41,5% menyatakan sangat sering, 42,8% menyatakan sering. Dan 

sisanya terdiri dari jawaban responden yang menyatakan kadang-kadang, tidak pernah, 

dan sangat tidak pernah. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa dosen 

wali sudah siap dalam memberikan persetujuan KRS melalui sistem SIAP. 

 

 



Gugus Jaminan Mutu 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

28  

Laporan Evaluasi Kinerja Dosen Wali Semester Genap TA.2018/2019 
 
 

Kedekatan dosen wali terhadap mahasiswa akan berdampak pada proses studi yang 

dilaluinya. Hubungan keakraban yang dibangun dengan tetap menjaga profesionalisme 

sebagai dosen dapat menjadi motivasi mahasiswa untuk maju dan berkembang. Dari 

159 responden , sebanyak 26,4% menyatakan sangat sering, 40,3% menyatakan sering, 

dan 23,3% menyatakan kadang-kadang. Sisanya sebesar 10% menyatakan tidak pernah 

dan sangat tidak pernah. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa dosesn 

wali sudah cukup membangun keakraban dengan menjaga profesionalisme sebagai 

dosen. Namun masih ada juga dosen wali yang belum menjalin komunikasi yang baik 

dengan mahasiswa bimbingannya, 

 

 
 

 

Dalam menjalin hubungan dengan mahasiswa, dosen wali menggunakan sarana dan 

media seperti telpon, sms, wa dan lain-lain. Untuk mempermudah komunikasi 

adakalanya dosen wali membuat grup di wa atau yang lain. Dengan media seperti ini, 

komunikasi dan keakraban akan lebih mudah terjalin. Dari 159 responden, 35,8% 

menyatakan sangat sering, 34,6% menyatakan sering, dan 27,7% menyatakan kadang- 

kadang. Sisanya sebesar 1,9% menyatakan tidak pernah dan sangat tidak pernah. Hal ini 

memperlihatkan bahwa dosen wali sudah cukup menggunakan media dalam 

berkomunikasi dengan mahasiswa bimbingannya. 
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Permasalahan yang dihadapi mahasiswa, selain masalah akademik juga masalah 

lain terkait kegiatan di kampus. Tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa juga 

menyampaikan masalah selain masalah akademik. Dosen wali sebagai pembimbing 

mahasiswa harus bisa menjadi konselor bagi mahasiswa untuk mencarikan solusi dan 

memberikan pengarahan dari permasalahan yang dihadapi. Dari 159 responden, 

sebanyak 20,8% menyatakan sangat sering, 34% menyatakan sering, 26,4% menyatakan 

kadang-kadang, dan 16,4% menyatakan tidak pernah. Berdasarkan angka tersebut, 

memperlihatkan bahwa dosen wali belum optimal menjadi konselor bagi mahasiswa. 

Oleh karena itu perlu diadakan pembinaan terhadapa dosen wali terkait dengan peran 

dan fungsinya. 
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E. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja proses belajar mengajar dan pembimbingan 

akademik, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

Simpulan 

 
1. Dilihat dari beberapa indikator evaluasi kinerja proses belajar mengajar, bahwa 

sebagian besar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah menjalankan proses ini 

dengan baik. Namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, diantaranya adalah 

penggunaan media dan alat komunikasi sebagai alat bantu mengajar, Transparansi 

nilai, dan kemampuan dosen dalam menghidupkan suasana kelas. 

2. Penilaian kinerja dosen wali dengan melihat beberpa indikator menunjukkan bahwa 

dosen wali sudah menjalankan tugas dan kewajibanyya dengan baik. Namun ada 

beberapa hal yng harus ditingkatkan, yaitu membangun komunikasi dan keakraban 

dengan mahasiswa sehingga dosen wali dapat mengevaluasi dan memantau 

perkembangan mahasiswa bimbingannya. 

Saran 

 
1. Perlu adanya pembinaan dan pengarahan terhadap dosen pengampu mata kuliah, 

sehingga apa yang sudah dievaluasi dapat diperbaiki untuk semester berikutnya. 

2. Perlu adanya penyegaran kembali mengenai fungsi dan peran dosen wali, sehingga 

terjalin keakraban antara dosen wali dan mahasiswa bimbingannya. 
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