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A.   Latar Belakang 

 Proses belajar mengajar merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan 

Catur Darma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah 

Kendari.  Kegiatan yang melibatkan dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaannya 

dipandang perlu dilakukan evaluasi sebagai wujud dalam peningkatan sistem 

penjaminan mutu internal program studi.  Evaluasi proses belajar terkait dengan 

perwujudan Visi Fakultas Pertanian Visi Program Studi Agribisnis adalah “Pada 

tahun 2024 Menjadi Program Studi yang menghasilkan lulusan agribisnis yang 

berakhlak mulia dan unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

kewirausahaan di kawasan Sulawesi. Sasaran dalam evaluasi proses belajar yaitu 

dosen tetap program studi sebagai baik sebagai koordinator maupun non 

koordinator.  Evaluasi ini terkait dengan proses belajar dan metode mengajar 

dosen.  Evaluasi ini diberlakukan oleh dosen tetap program studi mengingat 

tanggung jawab 12 SKS sebagai beban bagi dosen yang bersangkutan dengan 

pertemuan sebanyak 8 pertemuan Ujian Tengah Semester dan 8 Pertemuan Ujian 

Akhir Semester. Evaluasi terkait pelayanan tata usaha di FPIK yaitu administrasi, 

staf dan fasilitas pelayanan. 

 

B.  Tujuan 

 Tujuan evaluasi proses belajar yaitu : 

1. Memperoleh informasi mengenai hal-hal terkait kegiatan pembelajaran dan 

dosen mata kuliah pada masing-masing program studi sebagaimana 

terlampir dalam laopran ini. 

2. Membuat perubahan untuk peningkatan mutu dan kualitas proses belajar 

pada semester berikutnya melalui kebijakan dari pimpinan fakultas dan 

program studi. 

3. Memberikan penghargaan dan sanksi bidang pengajaran bagi dosen yang  

melaksanakan tugas pengajaran sesuai hasil evaluasi. 
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C.   Waktu Pelaksanaan 

 Evaluasi dilaksanakan pada tiap akhir ujian tengah semester dan ujian akhir 

semester tahun akademik berjalan.  Penyusunan laporan dilaksanakan tiap tahun 

akademik.  Laporan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi Tahun Akademik 

2020/2021. 

 

D.    Metode Penilaian 

 Metode penilaian evaluasi belajar yaitu metode survey. Teknik 

pengumpulan data mengunakan kuisioner. Analisis data secara deskriptif 

kuantitatif dan kualitatif yang ditampilkan dalam bentuk grafik.  Masing-masing 

item penilaian diberi skor 1 – 4.  Skor 1 untuk penilaian terendah dan skor 4 untuk 

penilaian tertinggi.  Secara kualitatif skor  1 = kurang baik; 2 = cukup baik;                  

3 = baik; 4 sangat baik. 
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E.   Hasil 

 Hasil evaluasi dibedakan adalah dosen tetap program studi Agribisnis 

Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Kendari yang berjumlah 11 orang 

Dosen Tetap.   

1.    Hubungan Dosen dan Metode Belajar 

 Dosen tetap Program Studi Agribisnis  berjumlah 11 orang.  Dosen tetap 

yang masuk evaluasi sebanyak 11 orang.  Hasil ini diperoleh dari kuisioner yang 

dibagikan kepada mahasiswa pada satu program studi tersebut.  Hasil evaluasi 

dapat dilihat pada Gambar 1, Gambar 2 dan Gambar 3 

 

Gambar 1. Skor Penilaian secara umum untuk 11 Dosen Prodi Agribisnis 

   

 Gambar 1 menunjukkan bahwa pemberian mata kuliah dan  metode 

mengajar dari dosen tetap program studi Agribisnis secara umum rata-rata 

memuaskan.  Hasil tersebut dapat dilihat bahwa untuk Evaluasi Mata Kuliah  nilai 

tertinggi rata-rata untuk 10 dosen diperoleh skor 3 (memuaskan). Sementara itu 

untuk penilaian Evaluasi Dosen dan Metode Mengajar juga diperoleh nilai rata-

rata 10 orang dosen dengan skor 3 (memuaskan), dan nilai tertinggi dengan skor 4 

(sangat memuaskan) diperoleh  1 dosen yakni bpk Rayuddin.  

 Hasil evaluasi mata kuliah secara umum terdiri dari delapan kriteria.  

Penilaian ini terkait dengan pelaksanaan perkuliahan baik yang dilaksanakan di 
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dalam kelas maupun laboratorium.  Kriteria penilaian evaluasi mata kuliah dapat 

dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 3. 

Tabel 1. Evaluasi mata kuliah pada program studi Agribisnis  

A Evaluasi Mata Kuliah  

A1 
Kontrak perkuliahan disampaikan dengan jelas pada pertemuan pertama 
perkuiahan 

A2 Kuliah dan praktikum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati 

A3 Kuliah dan praktikum dilaksanakan sesuai jumlah pertemuan yang ditentukan  

A4 Kuliah dan praktikum didukung dengan fasiltas penunjang yang memadai 

A5 Materi kuliah dan praktikum sesuai dengan tujuan mata kuliah 

A6 Ujian dan tugas yang diberikan sesuai dengan tujuan mata kuliah 

A7 Hasil penilaian ujian diumumkan sesuai dengan waktu yang ditentukan   

A8 Anda mengerti dan menguasai materi setelah mengikuti kegiatan perkuliahan 

  

Gambar 2.  Evaluasi mata kuliah 
 

 Hasil evaluasi mata kuliah program studi Agribisnis pada Gambar 2 yang 

terdiri dari 8 (delapan kriteria) dapat diketahui bahwa pada kriteria A1, A2, A3, 

A4, A5, A6,A7 dan A8 berada pada skor rata-rata  3 (memuaskan).  Hal ini 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kuliah dan praktikum masih 

perlu peningkatan. 

 Evaluasi dosen dan metode mengajar terdiri dari 11 (sebelas) kriteria.  

Secara umum, hal ini terkait dengan persiapan materi yang diajarkan, 

penyampaian materi, dan sikap dosen saat memberikan materi perkuliahan.  

Kriteria evaluasi dosen dan metode mengajar dapat dilihat pada Tabel 2 dan                 

gambar 3.   
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 Hasil evaluasi dosen dan metode mengajar program studi Agribisnis berada 

pada skor rata-rata 3 (memuaskan) untuk kategori B1, B2, B3, B4, B5,B9, B10 

dan B11 sedang untuk kategori B6, B7 dan B8 berada pada skor rata-rata 4 

(sangat memuaskan).  Hal ini menunjukkan bahwa metode mengajar dosen pada 

saat memberikan perkuliahan/pengajaran telah memenuhi kriteria yang 

diharapkan oleh mahasiswa, namun perlu peningkatan dan pengembangan lebih 

baik lagi. 

Tabel 2.  Evaluasi dosen dan metode mengajar program studi  Agribisnis   

B Evaluasi Dosen dan Metode Mengajar 

B1 Dosen menyiapkan materi pelajaran dengan baik  

B2 
Dosen memberikan penekan mengena aspek-aspek penting yang terkait dengan materi 

yang diberikan 

B3 
Dosen menyampaikan materi pengajaran yang meningkatkan minat mahasiswa terhadap 
mata kuliah ini 

B4 
Dosen memberikan ilustrasi yang mencakup informasi terkini mengenai perkembangan 

ilmu, aplikasi atau hasil penelitan 

B5 Dosen menggunakan alat bantu mengajar dalam proses pembelajaran 

B6 
Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya atau menyampaikan 

pendapat 

B7 Dosen memperlihatkan sikap dan penampilan yang baik  

B8 Dosen menghormati dan menghargai mahasiswa sesuai dengan hak dan kewajibannya 

B9 Dosen menguasai materi perkuliahan dengan baik  

B10 Dosen menyampaikan pesan-pesan moral, etika dan disiplin 

B11 Dosen memberikan tugas mandiri untuk meningkatkan penguasaan materi 

 
Gambar 3.  Evaluasi hubungan dosen dengan metode mengajar 
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 Pelakasanaan pengajaran pada program studi Agribisnis secara umum dapat 

dilaksanakan dengan sangat baik.  Hal ini dapat terlihat pada persentase indikator 

penilaian dengan skala rata-rata untuk persiapan perkuliahan sangat baik diatas 

39% dan baik 61 persen. Pelaksanaan perkuliahan persentase indikator pelaksanan 

perkuliahan sangat baik 21,4% dan baik 78,6%. Sementara itu pada penilaian hasil 

bejara mahasiswa diperoleh hasil yang sama yakni sangat baik 21,4% dan baik 

78,6%   

Persiapan Perkuliahan 

 

Pelaksanaan perkuliahan 

 

Penilaian hasil belajar mahasiswa 

 

Gambar  4.  Hasil evaluasi bidang pengajaran pada Prodi Agribisnis 
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 Hasil evalauasi bidang pengajaran Prodi Agribisnis pada Gambar 4 

merupakan hasil evaluasi rata-rata dari 11 orang dosen tetap  yang aktif.  Evaluasi 

masing-masing dosen tetap Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. 

 

1) Dr. Sitti Rosmalah, SP., MP 

 Hasil evaluasi dosen tetap Agribisnis atas nama Dr. Sitti Rosmalah, SP., MP 

secara umum penilaian bidang pengajaran berada pada skala cukup baik sampai 

sangat baik.  Hal ini  dapat menjadi evaluasi dari dosen yang bersangkutan untuk 

meningkatkan pelayanan yang lebih baik dalam bidang pengajaran. Hasil evaluasi 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.   Hasil evaluasi  Dr. Sitti Rosmalah, SP., MP 
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2) Dr. Ahmad Muhlis N, S.Pi., M.Si 

 Hasil evaluasi dosen tetap Agribisnis atas nama Dr. Ahmad Muhlis N, S.Pi., 

M.Si secara umum penilaian bidang pengajaran berada pada skala Cukup Baik 

sampai Sangat Baik. Hal ini dapat menjadi evaluasi dari dosen yang 

bersangkutan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dalam hal 

pelaksanaan perkuliahan. Hasil evaluasi  dapat dilihat pada Gambar 6. 

  

 

 

 

 

 

                       Gambar 6.  Hasil evaluasi Dr. Ahmad Muhlis N, S.Pi., M.Si 
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3) Muhammad Nur, SP., M.Si 

   Hasil evaluasi dosen tetap Agribisnis atas nama Muhammad Nur, SP., 

M.Si 

secara umum penilaian bidang pengajaran berada pada skala Cukup Baik dan 

Sangat Baik.   Hal ini dapat menjadi evaluasi dari dosen yang bersangkutan untuk 

memberikan pelayanan yang lebih baik dalam hal persiapan perkuliahan. Hasil 

evaluasi  dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

 

Gambar 7.   Hasil evaluasi Muhammad Nur, SP., M.Si 
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4) Sitti Rahma Ma’mun,  SP., M.Sc  

 Hasil evaluasi dosen tetap Agribisnis atas nama Sitti Rahma Ma’mun,  SP., 

M.Sc.  Secara umum penilaian bidang pengajaran berada pada skala Cukup Baik 

dan Sangat Baik.  Hal ini dapat menjadi evaluasi dari dosen yang bersangkutan 

untuk memberikan peningkatan pelayanan yang lebih baik lagi. Hasil evaluasi 

Sitti Rahma Ma’mun,  SP., M.Sc.  dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

Gambar 8.  Hasil evaluasi  Sitti Rahma Ma’mun,  SP., M.Sc. 
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5)  Syamsinar, SP., M.Si  

  Hasil evaluasi dosen tetap Agribisnis atas nama Syamsinar, SP., M.Si 

secara umum penilaian bidang pengajaran berada pada skala Cukup Baik  dan 

Sangat Baik.  Hal ini dapat menjadi evaluasi dari dosen yang bersangkutan untuk 

memberikan peningkatan pelayanan yang lebih baik lagi. Hasil evaluasi dapat 

dilihat pada Gambar 9. 

 

 

 

Gambar 9.  Hasil evaluasi  Syamsinar, SP., M.Si  
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6) Dr. Ir.Hj Hartati, SP., M.Si  

 Hasil evaluasi dosen tetap Agribisnis atas nama Dr. Ir.Hj Hartati, SP., M.Si , 

secara umum penilaian bidang pengajaran berada pada skala Cukup Baik  sampai 

Sangat Baik.  Hasil penilaian mahasiswa tersebut dapat menjadi evaluasi dari 

dosen yang bersangkutan untuk memberikan peningkatan pelayanan yang lebih 

baik lagi. Hasil evaluasi dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.  Hasil evaluasi  Dr. Ir. Hj Hartati, SP., M.Si  
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7) Dr. Ir. Rayuddin, MP 

 Hasil evaluasi dosen tetap Agribisnis atas nama Dr. Ir. Rayuddin, MP, 

secara umum penilaian bidang pengajaran berada pada skala Cukup Baik  sampai 

dengan Sangat Baik.  Hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen yang 

bersangkutan dapat meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa dalam bidang 

pengajaran secara umum. Hasil evaluasi  dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.  Hasil evaluasi   Dr. Ir. Rayuddin, MP 
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8) Basri Sufa, S.Kom,  MP 

 Hasil evaluasi dosen tetap Agribisnis atas nama Basri Sufa, S.Kom,  MP 

secara umum penilaian bidang pengajaran berada pada skala Baik sampai dengan 

Sangat Baik.  Hasil penilaian mahasiswa dosen yang bersangkutan dapat 

meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa dalam bidang pengajaran secara 

umum. Hasil evaluasi dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

 

 

 

 

Gambar 12.  Hasil evaluasi   Basri Sufa, S.Kom,  MP   
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9) Wa Embe, SP., M.Sc 

 Hasil evaluasi dosen tetap Agribisnis atas nama Wa Embe, SP., M.Sc, 

secara umum penilaian bidang pengajaran berada pada skala Cukup Baik sampai 

Sangat Baik.  Hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen yang bersangkutan 

dapat meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa dalam bidang pengajaran 

secara umum. Hasil evaluasi dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

 

 

 

Gambar 13.  Hasil evaluasi   Wa Embe, SP., M.Sc 

 

 

 

 

 



16 

 

10) Nurcayah, SP., M.Si 

 Hasil evaluasi dosen tetap Agribisnis atas nama Nurcayah, SP., M.Si  secara 

umum penilaian bidang pengajaran berada pada skala Cukup Baik sampai 

dengan Sangat Baik.  Hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen yang 

bersangkutan dapat meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa dalam bidang 

pengajaran secara umum. Hasil evaluasi dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

 

 

 

 

Gambar 14.  Hasil evaluasi   Nurcayah, SP., M.Si 
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11) Asriani, SP., M.Sc 

 Hasil evaluasi dosen tetap Agribisnis atas nama Asriani, SP., M.Sc  secara 

umum penilaian bidang pengajaran berada pada skala Cukup Baik sampai 

Sangat Baik.  Hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen yang bersangkutan 

dapat meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa dalam bidang pengajaran 

secara umum. Hasil evaluasi dapat dilihat pada Gambar 15. 

 

   

 

 

 

 

Gambar 15.  Hasil evaluasi   Asriani, SP., M.Sc   
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2.  Pelayanan Tenaga Kependidikan Fakultas Pertanian 

 Hasil survey kepuasan pelayanan tenaga kependidikan  Fakultas Pertanian 

secara umum memperoleh penilaian dari cukup baik samapi sangat baik.  

Pelayanan persiapan perkuliahan memperoleh penilaian sangat baik 33,3%, baik 

60% dan cukup baik 6,7% . Pelayanan pelaksanaan perkuliahan memperoleh 

penilaian sangat baik 26,7%, baik 66,7% dan cukup baik 6,7%.  Hasil penilaian 

secara keseluruhan masih dominan pada kategori  baik, hal tersebut menjadi 

evaluasi bagi tenaga kependidikan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada 

mahasiswa agar dapat mencapai skor tetinggi dengan kategori sangat baik pada 

masa yang akan datang.  Hasil evaluasi pelayanan Tenaga Kependidikan dapat 

dilihat pada Gambar 16. 

 

 

 

 

Gambar 16.  Hasil evaluasi pelayanan Tenaga Kependidikan Faperta  
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F.  Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan dan analisis terhadap hasil survei diperoleh bahwa: 

  

1. Hasil penilaian kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen secara umum 

pada persiapan perkuliahan  rata-rata diperloleh hasil tertinggi dengan 

kategori baik sebesar 61 % dan kategori sangat baik sebesar 39% 

 

2. Hasil penilaian kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen secara umum 

pada pelaksanaan perkuliahan  rata-rata diperloleh hasil tertinggi dengan 

kategori baik sebesar 78,6 % dan kategori sangat baik sebesar 21,4% 

 

3. Hasil penilaian kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen secara umum 

pada penilaian hasil pembelajaran  rata-rata diperloleh hasil tertinggi 

dengan kategori baik sebesar 78,6 % dan kategori sangat baik sebesar 

21,4% 

 

4. Hasil penilaia kepuasan  mahasiswa terhadap pelayanan tenaga 

kependidikan terhadap persiapan perkuliahan  rata-rata diperoleh hasil 

tertinggi dengan kategori  Baik sebesar 60%. Hasil penilaian terhadap 

pelayanan tehadap pelaksanaan perkuliahan diperoleh hasil tertinggi 

dengan kateogri baik sebesar 66,7%. 

  

5. Hasil-hasil ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada mahsiswa 

khusunya bagi para tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan 

 

 


