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Kata Pengantar 

 

Puja dan Puji syukur kami haturkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha 

Esa karena atas asung kerta wara nugrahaNya penyusunan pedoman Monitoring dan Evaluasi 

Internal (Monevin) Pembelajaran Universitas Ngurah Rai dapat diselesaikan dengan tepat waktu. 

Pedoman ini berisi serangkaian kegiatan dalam Monitoring dan Evaluasi yang meliputi 

yaitu: 1) Karakteristik Proses Pembelajaran; 2) Rencana Proses Pembelajaran; 3) Pelaksanaan 

Proses Pembelajaran; 4) Penilaian Pembelajaran; 5) Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM dalam 

Pembelajaran; 6) Suasana Akademik; dan 7) Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Pendidikan. 

Pedoman ini diharapkan dapat memberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan Movein 

Pembelajaran di tingkat Program Studi. Kritik dan saran diharapkan dalam rangka perbaikan pada 

pedoman berikutnya. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan. 

 

     

     

   

Denpasar, 12 Oktober 2020 

Universitas Ngurah Rai 
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Dr. Ni Putu Tirka Widanti, M.M.,M.Hum 
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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Ngurah Rai sebagai lembaga perguruan tinggi memiliki visi menjadi lembaga 

pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing 

dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana 

pada tahun 2030,  untuk mewujudkan visi tersebut salah satu upaya yang ditempuh adalah 

memberikan layanan yang bermutu kepada mahasiswa di bidang pendidikan terutama 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran yang bermutu dapat dicapai melalui 

Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengandalian dan Peningkatan standar pembelajaran. 

Untuk memastikan standar pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan maka perlu dilakukan evaluasi.  

 Proses pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah tindakan pejabat struktural 

pada setiap tingkat perguruan tinggi, termasuk Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah 

Rai untuk menilai isi dari berbagai standar dalam SPMI telah dilaksanakan maupun terpenuhi 

atau belum. Ada beberapa standar yang harus diselesaikan, termasuk standar Pendidikan. 

Namun pada kesempatan ini yang akan diuraikan adalah sebagian dari standar isi 

pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran. 

 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, 

perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk 

memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Monitoring dan evaluasi internal ini pada matrik 

penilaian akreditasi BAN-PT akan terpenuhi apabila Formulir 1 s/d 5 telah dilaksankaan.  

 Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan 

yang disebut juga sebagai summative evaluation. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif 

dan utuh sehingga bukan hanya hasil yang dinilai melainkan juga dampak atau outcome dari 

sebuah proses. Monitoring adalah penilaian yang dilakukan ketika suatu kegiatan masih 

berjalan, atau disebut sebagai formative evaluation.  

Tim Monevin akan menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang 

telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan 
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memantau atau monitoring dan tindakan mengevaluasi secara internal, sehingga dapat 

disingkat menjadi “Monevin”. Monevin pembelajaran di Universitas Ngurah Rai dilakukan 

secara rutin dan berkesinambungan, agar monevin pelaksanaan standar pembelajaran 

khususnya standar isi, proses dan penilaian pembelajaran berjalan efektif dan efisien, maka 

diperlukan suatu pedoman.  

 

1.2 Dasar Hukum 

1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Permenristekdikti No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;  

4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamina Mutu Pendidikan Tinggi;  

5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi; 

6. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; 

7. Statuta Universitas Ngurah Rai tahun 2018  

8. Renstra Universitas Ngurah Rai periode 2014-2030  

9. SK Rektor tentang kebijakan SPMI 

 

1.3 Tujuan Pedoman 

Pedoman ini disusun dengan tujuan: 

1. Agar pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya serta memenuhi 

harapan berbagai pemangku kepentingan. 

2. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran program 

studi di lingkungan UNR. 

3. Untuk menjamin mutu internal proses pembelajaran di UNR. 

 

1.4 Ruang Lingkup Pedoman 

Pedoman Monevin Pembelajaran ini mencakup: 

1. Karakteristik Proses Pembelajaran 

2. Rencana Proses Pembelajaran 
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3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

4. Penilaian Pembelajaran 

5. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran 

6. Suasana Akademik 

7. Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Pendidikan 

 

1.5 Manfaat Pedoman 

Adapun manfaat Pedoman Monevin Pembelajaran adalah: 

1. Manfaat bagi UNR: 

a) Panduan dalam melakukan monitoring dan evaluasi. 

b) Bahan penyusunan kebijakan program pendidikan. 

2. Manfaat bagi Unit Pengelola Program Studi: 

a) Panduan dalam melakukan monitoring dan evaluasi. 

b) Bahan masukan bagi pengelola untuk penyusunan kebijakan UPPS. 

3. Manfaat bagi Program Studi: 

a) Panduan dalam melakukan monitoring dan evaluasi. 

b) Bahan masukan untuk meningkatkan kinerja program studi. 
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BAB II 

Konsep Monitoring dan Evaluasi Internal Pembelajaran 

 

2.1 Pengertian Monitoring dan Evaluasi Internal Pembelajaran 

2.1.1 Monitoring 

Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memberikan informasi 

tentang sebab dan akibat dari satu kebijakan yang lebih terfokus pada kegiatan yang sedang 

dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara 

regular berdasarkan indikator tertentu. Pada dasarnya monitoring merupakan                        pemantauan suatu 

kegiatan dan bukan merupakan suatu kegiatan yang mencari-cari kesalahan, tetapi membantu 

melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. Monitoring juga merupakan sebagai usaha 

untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang 

dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan 

perbaikan sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana. Selain formative 

evaluation, dikenal juga diagnostic evaluation, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui 

kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan suatu kegiatan dan mengambil 

langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut. 

Tujuan monitoring adalah mengetahui pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung sesuai 

dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Hasil monitoring menjadi masukan bagi 

kepentingan proses selanjutnya. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang 

ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan 

bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan 

perencanaan program), juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi 

hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. 

 

2.1.2 Evaluasi Pembelajaran 

 Evaluasi pelaksanaan standar pembelajaran adalah tindakan pejabat struktural pada setiap 

tingkat perguruan tinggi, termasuk Badan Penjaminan Mutu (BPM) untuk menilai kesesuaian 

pelaksanaan isi berbagai standar pembelajaran. Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu 
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proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang sering disebut sebagai summative 

evaluation. Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yan dirancang untuk mengukur keefektifan 

sistem mengajar/belajar sebagai suatu keseluruhan”. Evaluasi belajar adalah proses penentuan 

perolehan hasil belajar berdasarkan kriteria tertentu. (Prevical dalam Hamalik (2001: 146)) 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program yang 

dilaksanakan pada akhir kegiatan. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program 

yang sama di waktu dan tempat lainnya. Monitoring dan evaluasi dapat digambarkan dalam bentuk 

Siklus Manajemen sebagai berikut: 

 
 

Gambar 1. Siklus Manajemen Monev (Sumber: William N Dunn : 2000) 

 

2.2 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Internal Pembelajaran 

Adapun Tujuan Monitoring dan Evaluasi Internal Pembelajaran adalah: 

1. Menyediakan informasi yang relevan tentang pelaksanaan isi, proses, dan penilaian 

pembelajaran. 

2. Mengetahui bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

3. Mengetahui kesesuaian rencana proses pembelajaran dengan kurikulum. 

4. Memberikan masukan terkait pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan 

merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan. 

 

2.3 Prinsip Monitoring dan Evaluasi Internal Pembelajaran 

Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi adalah: 

1. Sistem monitoring dan evalusi pembelajaran dibuat sesuai standar. 
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2. Tujuan yang jelas: kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran difokuskan pada hal- 

hal yang relevan dengan tujuan dari monitoring itu sendiri yang dikaitkan dengan aktivitas 

dan tujuan program. 

3. Dilakukan tepat waktu: monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan dengan 

ketersediaan data tepat waktu dan mendapatkan data yang akurat dalam memantau obyek 

tertentu pada saat yang tepat yang diperlukan bagi pihak manajemen/pengguna data untuk 

penyelesaian masalah secara tepat waktu. Informasi hasil monitoring dan evaluasi harus 

akurat dan objektif. 

4. Sistem monitoring dan evaluasi bersifat partisipatif dan transparan. Perlu keterlibatan 

semua pemangku kepentingan dalam penyusunan desain dan implementasinya, serta 

hasilnya dapat diakses oleh semua pihak. 

5. Sistem monitoring dan evaluasi dibuat fleksibel. Monitoring dan evaluasi dalam 

pelaksanaannya fleksibel dan disesuaikan dengan SOP. 

6. Bersifat action-oriented. Monitoring dan evaluasi diharapkan menjadi dasar dalam 

pengambilan keputusan dan tindakan, maka perlu dilakukan analisa kebutuhan informasi 

untuk menjamin bahwa data monitoring akan digunakan untuk melakukan tindakan. 

7. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara cost-effective. 

8. Unit monitoring dan evaluasi terdiri dari tim monitoring dan evaluasi yang tidak hanya 

bertugas mengumpulkan data tetapi juga melakukan analisis masalah dan memberikan 

rekomendasi pemecahan masalah secara praktis. 

2.4 Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Internal Pembelajaran 

Ruang lingkup Monevin meliputi: 

1. Karakteristik Proses Pembelajaran 

Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 

1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) 

kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa. 

2. Rencana Proses Pembelajaran 

a. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). 

Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode 

pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau 
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dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara 

konsisten 

b. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. 

Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang 

relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara 

berkala. 

 

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

a. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. 

Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, 

mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan 

off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. 

b. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran 

Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran 

yangdilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam 

rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik 

dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. 

c. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti 

Penelitian: 

1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 

2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian 

pembelajaran. 

3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 

4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan 

transparan. 

d. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM/KAT harus mengacu SN Dikti PkM: 

1) Hasil PkM/KAT: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 

2) isi PkM/KAT: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM/KAT sesuai 

capaian pembelajaran. 
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3) proses PkM/KAT: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 

4) penilaian PkM/KAT memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan 

transparan. 

e. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. 

Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan 

sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata 

kuliah. 

f. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik 

bengkel, atau praktik lapangan. 

4. Penilaian Pembelajaran 

a. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) 

untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian 

yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, 

yang dilakukan secara terintegrasi 

b. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik 

penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test 

lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk 

rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain. 

c. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 

1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 

2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 

3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan 

hasil kepada mahasiswa, 

4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 

5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian 

tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian 

nilai akhir, 

6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam 

menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 

7) mempunyai bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar 

hasil monev penilaian. 
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5. Integrasi kegiatan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran 

Penelitian/PkM Dosen yang terintegrasi ke dalam pembelajaran/pengembangan 

matakuliah pada setiap semester. 

6. Suasana Akademik 

Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran 

terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan 

mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku. 

7. Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Pendidikan 

a. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang mencakup aspek: 

1) Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola 

dalam memberikan pelayanan. 

2) Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosentenaga kependidikandan 

pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. 

3) Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola 

untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan 

telah sesuai dengan ketentuan. 

4) Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan 

pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa. 

5) Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibitas, kualitas sarana 

dan prasarana. 

b. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. 

Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta 

digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil 

pembelajaran. 

2.5  Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Internal Pembelajaran 

Monitoring dan evaluasi pembelajaran di tingkat program studi dilakukan oleh GPM 

(Gugus Penjamin Mutu) Prodi yang dikordinir oleh Kaprodi (Fakultas/Pascasarjana) dan hasilnya 

dilaporkan kepada Badan Penjaminan Mutu (BPM) di tingkat Universitas. Ada beberapa Monevin 

yang dilakukan oleh Program Studi meliputi: 1) Proses pembelajaran yang terkait dengan 

penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian; 2) Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM 
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harus mengacu SN Dikti PkM; 3) Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, 

praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; dan 4) Suasana Akademik. 

Pelaksanaan monitoring hendaknya dilaksanakan pada setiap akhir semester. Berdasarkan 

temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan 

layanan kualitas pendidikan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan informasi dan masukan 

terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam 

kegiatan pembelajaran. Selain dilakukan oleh atasan, monitoring dan evaluasi pembelajaran juga 

dilakukan melalui penilaian kepuasan dari mahasiswa. Penilaian oleh mahasiswa dilakukan untuk 

menilai kepuasan terhadap proses Pendidikan. 
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BAB III 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal Pembelajaran 

 

3.1 Karakteristik Proses Pembelajaran 

Pelaksanaan Monevin karakteristik proses pembelajaran dilakukan oleh GPM pada setiap 

akhir semester yang diisi oleh mahasiswa. Monev karakteristik proses pembelajaran ini mengukur 

pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 

1) Interaktif: capaian pembelajaran diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua 

arah antara mahasiswa dan Dosen. Contoh: Dosen memberikan kesempatan tanya-

jawab 

2) Holistik: proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif 

dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 

Contoh: pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman informasi dan 

mengkaitkannya dengan topik-topik lain. 

3) Integratif: capaian pembelajaran diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi 

untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu 

kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Contoh: dosen 

dalam proses mengajar mengkaitkan mata kuliah yang diajar dengan mata kuliah 

lainnya. 

4) Saintifik: capaian pembelajaran diraih melalui proses Pembelajaran yang 

mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang 

berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi 

nilai-nilai agama dan kebangsaan. Contoh: dosen di dalam proses pembelajaran 

mengacu kepada perkembangan ilmu dan teknologi. 

5) Kontekstual: capaian pembelajaran diraih melalui proses Pembelajaran yang 

disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah 

keahliannya. Contoh: dosen di dalam proses pembelajaran memberikan contoh nyata. 
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6) Tematik: capaian pembelajaran diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan 

dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan 

nyata melalui pendekatan transdisiplin. Contoh: dosen di dalam proses pembelajaran 

menggunakan tema-tema yang sedang berkembang di masyarakat. 

7) Efektif: capaian pembelajaran diraih secara berhasil guna dengan mementingkan 

internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. Contoh: 

dosen di dalam proses pembelajaran memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. 

8) Kolaboratif: capaian pembelajaran diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang 

melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Contoh: dosen di dalam proses pembelajaran 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan diskusi kelompok. 

9) Berpusat pada mahasiswa: capaian pembelajaran diraih melalui proses pembelajaran 

yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan 

kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan. Contoh: dosen di dalam proses pembelajaran memberikan 

kepercayaan kepada mahasiswa untuk menjadi sumber pembelajaran dan penyelesaian 

permasalahan. 

Formulir untuk melakukan monev ini dilakukan menggunakan menggunakan google form 

dan formular rekapitulasi ada pada lampiran 1. 

3.2 Rencana Proses Pembelajaran 

Pelaksanaan Monevin rencana proses pembelajaran dilakukan oleh GPM pada awal, tengah, 

dan akhir setiap semester yang diisi oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah dan tim 

validasi bidang ilmu. Monevin Rencana Proses pembelajaran meliputi: 

a. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). 

Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, 

waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan 

secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. 
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b. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. 

Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan 

untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. 

Formulir untuk melakukan monev ini ada pada lampiran 6 dan lampiran 7. 

 

3.3 Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Pelaksanaan Monevin proses pembelajaran dilakukan oleh GPM pada setiap akhir semester 

yang diisi oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah dan mahasiswa. Monevin 

Pelaksanaan Proses Pembelajaran meliputi: 

a. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. 

Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, 

dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam 

bentuk audio-visual terdokumentasi. 

b. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. 

Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran 

yangdilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka 

menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan 

digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. 

c. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 

1. Hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa 

2. Isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian 

pembelajaran. 

3. Proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 

4. Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. 

d. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM/KAT harus mengacu SN Dikti PkM: 

1. Hasil PkM/KAT: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 

2. isi PkM/KAT: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM/KAT sesuai capaian 

pembelajaran. 
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3. proses PkM/KAT: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 

4. penilaian PkM/KAT memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. 

e. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. 

Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai 

dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah. 

f. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik 

bengkel, atau praktik lapangan. 

Formulir untuk melakukan monevin proses pembelajaran meliputi: 

 poin a, b, dan e menggunakan google form dan rekapitulasi pada lampiran 2, 3, dan 4, 

 poin c dan d ada pada lampiran 8 dan 9; 

 poin f ada pada lampiran 10. 

 

3.4 Penilaian Pembelajaran 

Pelaksanaan Monevin penilaian pembelajaran dilakukan oleh GPM pada setiap akhir 

semester yang diisi oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah dan tim validasi bidang 

ilmu. Monevin Penilaian Pembelajaran meliputi: 

a. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk 

mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang 

dilakukan secara terintegrasi yang mencakup: 

1. Edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 

1.memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 

2.meraih capaian pembelajaran lulusan. 

2. Otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang 

berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan 

mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

3. Objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang 

disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh 

subjektivitas penilai dan yang dinilai. 

4. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan 
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dipahami oleh mahasiswa. 

5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya 

dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

b. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. 

Teknik penilaian terdiri dari: 

1) observasi, 

2) partisipasi, 

3) unjuk kerja, 

4) test tertulis, 

5) test lisan, dan 

6) angket. 

Instrumen penilaian terdiri dari: 

1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 

2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 

3) karya disain. 

c. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 

1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 

2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 

3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan 

hasil kepada mahasiswa, 

4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 

5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian 

tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian 

nilai akhir, 

6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam 

menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 

7) mempunyai bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar 

hasil monev penilaian. 

Formulir untuk melakukan monev ini dilakukan menggunakan google form dan form rekapitulasi 

pada lampiran 5. 
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3.5 Integrasi kegiatan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran 

Pelaksanaan Monevin integrasi kegiatan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran 

dilakukan oleh GPM pada setiap akhir semester yang diisi oleh masing-masing dosen pengampu 

mata kuliah dan ketua program studi. Monevin mencakup Penelitian/PkM Dosen yang 

terintegrasi ke dalam pembelajaran/pengembangan matakuliah pada setiap semester. Formulir 

untuk melakukan monev ini ada pada lampiran 11. 

 

3.6 Suasana Akademik 

Pelaksanaan Monevin Suasana Akademik dilakukan oleh GPM pada setiap akhir semester 

yang diisi oleh masing-masing Ketua Program Studi. Monevin mencakup keterlaksanaan dan 

keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan 

suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, 

seminar ilmiah, bedah buku. Formulir untuk melakukan monev ini ada pada lampiran 12. 

 

3.7 Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Pendidikan 

Pelaksanaan Monevin Kepuasan Terhadap Proses Pendidikan dilakukan oleh GPM pada 

setiap akhir semester yang diisi oleh mahasiswa yang meliputi: 

a. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang mencakup aspek: 

1) Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola 

dalam memberikan pelayanan. 

2) Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen tenaga kependidikan dan 

pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. 

3) Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk 

memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai 

dengan ketentuan. 

4) Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola 

untuk memberi perhatian kepada mahasiswa. 

5) Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibitas, kualitas sarana dan 

prasarana. 

b. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. 



  

PEDOMAN MONEV-IN PEMBELAJARAN UNR - 2020 17 

 

Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, 

serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan 

hasil pembelajaran. 

Formulir untuk melakukan monev ini dilakukan menggunakan google form dan rekapitulasi ada 

pada lampiran 13.
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BAB IV 

Sistematika Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Internal Pembelajaran 

 

Sistematika laporan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut : 

 
A. Halaman sampul 

B. Halaman Pengesahan 

C. Latar Belakang 

D. Tujuan Monitoring dan Evaluasi 

E. Hasil Monitoring dan Evaluasi yang meliputi: 

1) Karakteristik Proses Pembelajaran 

2) Perencanaan Proses Pembelajaran 

3) Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

4) Beban belajar Mahasiswa 

5) Prinsip Penilaian Pembelajaran 

6) Kesesuaian Materi Pembelajaran dengan RPS 

7) Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran 

8) Proses Pembelajaran terkait dengan Penelitian 

9) Proses Pembelajaran terkait dengan PkM/KAT 

10) Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik 

bengkel, atau praktik lapangan. 

11) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran 

12) Suasana Akademik 

13) Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Pendidikan 

F. Kesimpulan dan Rekomendasi 
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BAB V  

Penutup 

Monitoring dan Evaluasi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting untuk memastikan 

proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan benar-benar “on the track” sesuai tujuan proyek 

dan program. Monitoring dapat disebut sebagai “on going evaluation” yang dilakukan sementara 

kegiatan berlangsung untuk melakukan perbaikan “di tengah jalan” bila diperlukan. Evaluasi 

adalah “summative evaluation” yang dilakukan pada akhir kegiatan untuk memastikan apakah 

pelaksanaan standar sesuai atau tidak dengan yang telah ditetapkan.   Hasil evaluasi dapat dijadikan 

sebagai masukan untuk perencanaan penetapan standar berikutnya. Monevin ini meliputi Standar 

Isi, Proses, dan Penilaian Pembelajaran yang mencakup: 

1. Karakteristik Proses Pembelajaran 

2. Rencana Proses Pembelajaran 

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

4. Penilaian Pembelajaran 

5. Integrasi kegiatan penelitiandan PkM dalam pembelajaran 

6. Suasana Akademik 

7. Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Pendidikan 

Pedoman monitoring dan evaluasi disusun untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan 

peningkatan kualitas pembelajaran. Buku pedoman monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat 

membantu tim pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan tugasnya. Hal-

hal yang belum diatur dalam buku pedoman ini akan ditetapkan pada saat pelaksanaan kegiatan 

termasuk untuk Monevin Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). 
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Daftar Pustaka 

 
1. Matriks Penilaian Akreditasi BAN-PT tentang Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan 

Kinerja Program Studi 

2. Pedoman Pembelajaran & Monitoring Evaluasi Pembelajaran Institut Pesantren Sunan 

Drajat Lamongan Jawa Timur 

3. Pedoman Proses Pembelajaran & Monitoring Evaluasi Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Jambi 

4. Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Internal Proses Pembelajaran Universitas Islam 

Malang 

5. Pedoman Monitoring dan evaluasi Universitas Warmadewa 
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Lampiran 1. Formulir Rekapitulasi Karakteristik Pembelajaran 

 
 UNIVERSITAS NGURAH RAI 

FAKULTAS/PASCASARJANA ...................... 
PROGRAM STUDI ........... 

No. Dokumen :  

Tanggal Terbit :  

Standar Proses Pembelajran 
Form Rekapitulasi Karakteristik Pembelajaran 

No. Revisi : - 

Halaman : 1 dari ............... 

Semester, Tahun : ………../……..…  

No. Kode Nama 

Mata 

Kuliah 

Nama 

Dosen 

Karakteristik pembelajaran Keterangan 

interaktif holistik integratif saintifik kontekstual tematik efektif kolaboratif Berpusat 

pd mhs 
              

              

              

              

              

              

              

*Catatan: Form ini merupakan rekapitulasi karakteristik pembelajaran, kuesioner disebarkan kepada mahasiswa melalui Google Form pada setiap 

akhir semester 

Contoh google form yang digunakan:  

 

Mengetahui 

Program Studi ................ 

Ketua, 

 

Denpasar, ………………… 

GPM Prodi …….. 

(...................................................) 
NIK/NIP……………. 

(....................................) 

NIK/NIP...................... 
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Lampiran 2. Formulir Rekapitulasi Perencanaan Proses Pembelajaran 

 
 UNIVERSITAS NGURAH RAI 

FAKULTAS/PASCASARJANA ...................... 
PROGRAM STUDI ........... 

No. Dokumen :  

Tanggal Terbit :  

Standar Proses Pembelajran 
Form Rekapitulasi Perencanaan Proses Pembelajaran 

No. Revisi : - 

Halaman : 1 dari ............... 

Semester, Tahun : ………../……..…  

No. Kode Nama 

Mata 

Kuliah 

Nama 

Dosen 

Perencanaan Proses Pembelajaran Keterangan 

RPS Dosen Kontrak Perkuliahan Kehadiran Tata Tertib  

         

         

         

         

         

         

         

*Catatan: Form ini merupakan rekapitulasi perencanaan proses pembelajaran, kuesioner disebarkan kepada mahasiswa melalui Google Form pada 

setiap akhir semester 

Contoh google form yang digunakan:  

 

Mengetahui 

Program Studi ................ 

Ketua, 

 

Denpasar, ………………… 

GPM Prodi …….. 

(...................................................) 
NIK/NIP……………. 

(....................................) 

NIK/NIP...................... 
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Lampiran 3. Formulir Rekapitulasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

 
 UNIVERSITAS NGURAH RAI No.Dokumen : 

FAKULTAS/PASCASARJANA ......................  

PROGRAM STUDI ........... Tanggal Terbit :  

Standar Proses Pembelajaran No. Revisi : - 

Form Rekapitulasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran Halaman : 1 dari ............... 

Semester, Tahun : ………../……..…  

No. Kode Nama 

Mata 

Kuliah 

Nama 

Dosen 

Pelaksanaan Proses Pembelajaran Keterangan 

Interaksi Media Pembelajaran Kemampuan IT  

        

        

        

        

        

        

        

*Catatan: Form ini merupakan rekapitulasi pelaksanaan proses pembelajaran, kuesioner disebarkan kepada mahasiswa melalui Google Form pada 

setiap akhir semester 

Contoh google form yang digunakan:  

 

Mengetahui 

Program Studi ................ 

Ketua, 

 

Denpasar, ………………… 

GPM Prodi …….. 

(...................................................) 
NIK/NIP……………. 

(....................................) 

NIK/NIP...................... 
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Lampiran 4. Formulir Rekapitulasi Beban Belajar Mahasiswa 

 
 UNIVERSITAS NGURAH RAI No. Dokumen :  

FAKULTAS/PASCASARJANA/VOKASI ......................  

PROGRAM STUDI ........... Tanggal Terbit :  

Standar Proses Pembelajaran No. Revisi : - 

Form Rekapitulasi Beban Belajar Mahasiswa Halaman : 1 dari ............... 

Semester, Tahun : ………../……..…  

No. Kode Nama 

Mata 

Kuliah 

Nama 

Dosen 

Beban Belajar Mahasiswa Keterangan 

Kehadiran dosen Tugas-tugas Materi Tambahan  

        

        

        

        

        

        

        

*Catatan: Form ini merupakan rekapitulasi beban belajar mahasiswa, kuesioner disebarkan kepada mahasiswa melalui Google Form pada setiap 

akhir semester 

Contoh google form yang digunakan:  

 

Mengetahui 

Program Studi ................ 

Ketua, 

 

Denpasar, ………………… 

GPM Prodi …….. 

(...................................................) 
NIK/NIP……………. 

(....................................) 

NIK/NIP...................... 
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Lampiran 5. Formulir Rekapitulasi Prinsip Penilaian Pembelajaran 

 
 UNIVERSITAS NGURAH RAI 

FAKULTAS/PASCASARJANA ...................... 

PROGRAM STUDI ........... 

No. Dokumen:  
 

Tanggal Terbit :  
 

Standar Penilaian Pembelajaran 
Form Rekapitulasi Prinsip Penilaian Pembelajaran 

No. Revisi : - 

Halaman: 1 dari ............... 

Semester, Tahun : ………../……..…    

No. Kode Nama 

Mata 

Kuliah 

Nama 

Dosen 

Prinsip Penilaian Pembelajaran Keterangan 

Edukatif Otentik Objektif Akuntabel Transparan 

          

          

          

          

          

          

          

*Catatan: Form ini merupakan rekapitulasi prinsip penilaian pembelajaran, kuesioner disebarkan kepada mahasiswa melalui Google Form pada 

setiap akhir semester 

Contoh google form yang digunakan:  

 

Mengetahui 

Program Studi ................ 

Ketua, 

 

Denpasar, ………………… 

GPM Prodi …….. 

(...................................................) 
NIK/NIP……………. 

(....................................) 

NIK/NIP...................... 
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Lampiran 6. Formulir Ketersediaan dan kelengkapan dokumen RPS 

 
 UNIVERSITAS NGURAH RAI 

FAKULTAS/PASCASARJANA ...................... 

PROGRAM STUDI ........... 

No. Dokumen :  

Tanggal Terbit :  

Standar Proses Pembelajaran 

Form Kesesuaian Materi Pembelajaran terhadap RPS 

No. Revisi : - 

Halaman : 1 dari ............... 

Semester : 

Tahun Akademik : 
 

 

 

No. Kode Nama Mata Kuliah Nama Dosen Materi/Pokok 

Bahasan di RPS 

Materi/Pokok 

Bahasan yg diajarkan 

Keterangan 

Sesuai Tidak 

sesuai 

        

        

        

*Catatan: kegiatan ini dimonev oleh Ka. Prodi dan GPM 

 

Mengetahui 

Program Studi ................ 

Ketua, 

 

Denpasar, …………… 

GPM Prodi………. 

 

(...................................................) 
NIK/NIP………. 

 

(....................................) 

NIK/NIP...................... 
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Lampiran 7. Formulir Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

 
 UNIVERSITAS NGURAH RAI 

FAKULTAS/PASCASARJANA ...................... 

PROGRAM STUDI ........... 

No. Dokumen : 

Tanggal Terbit :  

Standar Isi Pembelajaran 

Form Tingkat Kedalaman Dan Keluasan Materi Pembelajaran 

No. Revisi : - 

Halaman : 1 dari 1 

Semester : 

 
Tahun Akademik : 

 

No Nama Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Mata Kuliah (CPMK) 

Sub-CPMK Capaian Pembelajaran 

Lulusan (CPL) 

Materi 

1      

2      

3      

Dst..      

*Catatan: kegiatan ini dimonev oleh Ka. Prodi dan GPM 

 

Mengetahui 

Program Studi ................ 

Ketua, 

 

Denpasar, ……………. 

GPM Prodi………. 

 

(...................................................) 
NIK/NIP………. 

 

(....................................) 

NIK/NIP...................... 
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Lampiran 8. Formulir Proses Pembelajaran terkait dengan Penelitian 
 

 UNIVERSITAS NGURAH RAI 

FAKULTAS/PASCASARJANA ...................... 

PROGRAM STUDI ........... 

No. Dokumen : 

Tanggal Terbit :  

Standar Proses Pembelajaran 

Form Proses Pembelajaran terkait dengan Penelitian 

No. Revisi : - 

Halaman :  

Semester : 

 
Tahun Akademik : 

 
No Nama Mahasiswa Hasil Penelitian: 

harus memenuhi 

pengembangan 

IPTEKS, 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat, dan daya 
saing bangsa 

Isi Penelitian: 

memenuhi 

kedalaman dan 

keluasan materi 

penelitian sesuai 

capaian 

pembelajaran. 

Proses Penelitian : 

mencakup 

perencanaan 

pelaksanaan, dan 

pelaporan. 

Penilaian 

Penelitian: 

memenuhi unsur 

edukatif, obyektif, 

akuntabel, dan 

transparan. 

1      

2      

3      

4      

Dst..      

 
 

*Catatan: kegiatan ini dimonev oleh Ka. Prodi terhadap mahasiswa 



29  

 

Lampiran 9. Formulir Proses Pembelajaran terkait dengan PkM/KAT 
 

 UNIVERSITAS NGURAH RAI 

FAKULTAS/PASCASARJANA ...................... 

PROGRAM STUDI ........... 

No. Dokumen : 

Tanggal Terbit :  

Standar Proses Pembelajaran 

Form Proses Pembelajaran terkait dengan PkM/KAT 

No. Revisi : - 

Halaman : 1 dari 1 

Semester : 

 
Tahun Akademik : 

 
No Nama Mahasiswa Hasil PkM/KAT: 

harus memenuhi 

pengembangan 

IPTEKS, 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat, dan daya 
saing bangsa 

Isi PkM/KAT: 

memenuhi 

kedalaman dan 

keluasan materi 

PkM/KKN sesuai 

capaian 

pembelajaran. 

Proses PkM/KAT: 

mencakup 

perencanaan 

pelaksanaan, dan 

pelaporan. 

Penilaian 

PkM/KAT: 

memenuhi unsur 

edukatif, obyektif, 

akuntabel, dan 

transparan. 

1      

2      

3      

4      

Dst..      

 
 

*Catatan: kegiatan ini dimonev oleh Ka. Prodi terhadap mahasiswa 
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Lampiran 10. Formulir Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. 

 
 UNIVERSITAS NGURAH RAI 

FAKULTAS/PASCASARJANA ...................... 

PROGRAM STUDI ........... 

No. Dokumen : 

 

Tanggal Terbit : 

 

Standar Proses Pembelajaran 

Form Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik 

bengkel, atau praktik lapangan. 

No. Revisi : - 

Halaman : 1 dari 1 

 

No. Topik/Judul Praktikum, Praktik Studi, 

Praktik Lapangan 
Nama Dosen Mata Kuliah Jumlah Jam 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

…     

 

Keterangan: 

- Monev dilakukan oleh Ka. Prodi 
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Lampiran 11. Formulir integrasi kegiatan penelitian/PkM dalam pembelajaran 
 

 UNIVERSITAS NGURAH RAI 

FAKULTAS/PASCASARJANA ...................... 

PROGRAM STUDI ........... 

No. Dokumen : 

 

Tanggal Terbit : 

 

Standar Proses Pembelajran 

Form Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran 

No. Revisi : - 

Halaman : 1 dari 1 

 

No. 
Judul 

Penelitian/PkM 1) 
Nama Dosen Mata Kuliah Bentuk Integrasi 

2) 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

…     

Keterangan:  

1) Monev dilakukan oleh Ka. Prodi dan GPM 

2) Judul penelitian dan PkM tercatat di unit/lembaga yang mengelola kegiatan penelitian/PkM di tingkat  

Perguruan Tinggi/UPPS. 

3) Bentuk integrasi dapat berupa tambahan materi perkuliahan, studi kasus, Bab/ Subbab dalam buku ajar, 

atau bentuk lain yang relevan 
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Lampiran 12. Formulir Suasana Akademik 

 
 UNIVERSITAS NGURAH RAI 

FAKULTAS/PASCASARJANA ...................... 

PROGRAM STUDI ........... 

No. Dokumen : 

 

Tanggal Terbit : 

 

Standar Proses Pembelajran 

Form 

No. Revisi : - 

Halaman : 1 dari 1 

 

No. Judul Kegiatan Tanggal 

Pelaksanaan 

Narasumber/Pembicar

a 

Bukti 

Pelaksanaan 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

…     

Keterangan: 

1) Monev dilakukan oleh Ka. Prodi dan GPM 

2) Contoh kegiatan suasana akademik dapat berupa: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, 

seminar ilmiah, bedah buku
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Lampiran 13. Formulir Rekapitulasi Tingkat kepuasan Mahasiswa 

 

 UNIVERSITAS NGURAH RAI No. Dokumen : 

FAKULTAS/PASCASARJANA  

...................... Tanggal Terbit : 

PROGRAM STUDI ...........  

Standar Proses Pembelajran  No. Revisi : - 

Form Rekapitulasi Tingkat Kepuasan Halaman : 1 dari 1 

Mahasiswa   

 
 

No. 

 

Aspek yang Diukur 

Tingkat Kepuasan Mahasiswa 

(%) 

Rencana 

Tindak Lanjut 

oleh UPPS/PS Sangat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
1. 

Keandalan  (reliability): kemampuan 

dosen, tenaga kependidikan, dan 

pengelola dalam memberikan 

pelayanan. 

     

 

 
2. 

Daya tanggap (responsiveness): 

kemauan dari dosen, tenaga 

kependidikan, dan pengelola dalam 

membantu mahasiswa dan 

memberikan jasa dengan cepat. 

     

 

 

 
3. 

Kepastian (assurance): kemampuan 

dosen, tenaga kependidikan, dan 

pengelola untuk memberi keyakinan 

kepada mahasiswa bahwa pelayanan 

yang diberikan telah sesuai 

dengan ketentuan. 

     

 

 
4. 

Empati (empathy): 

kesediaan/kepedulian dosen, tenaga 

kependidikan, dan pengelola untuk 

memberi perhatian kepada 

mahasiswa. 

     

 
5. 

Tangible: penilaian mahasiswa 

terhadap kecukupan, aksesibitas, 

kualitas sarana dan prasarana. 

     

Jumlah      

 


