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EVALUASI KINERJA DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH
Nama Mata Kuliah

:……………………………………………………

Semester/SKS

:………………



Instrumen ini merupakan suatu alat evaluasi untuk mengukur kinerja dosen pengampu mata
kuliah Semester Ganjil pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi
Agama UIN Mataram Tahun Akademik 2018/2019.
Hasil penilaian anda tidak berpengaruh pada kinerja anda sebagai seorang mahasiswa.
Penilaian kinerja dosen diperlukan dalam kerangka penjaminan mutu internal dalam bentuk:
feed back bagi dosen dan pimpinan universitas, dasar bagi remunerasi dan penghargaan
berbasis kinerja, serta peningkatan layanan atas mahasiswa.




Petunjuk Pengisian :
1. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pengalaman dan penilaian kalian pada saat
mengikuti kegiatan perkuliahan.
2. Angket ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, untuk itu setiap jawaban yang
diberikan tidak mempengaruhi nilai atau prestasi anda di kelas.
3. Kerjakan setiap nomor dan mohon jangan sampai ada yang terlewati.
4. Pilihlah salah satu dari nilai yang diberikan, dengan rentang nilai 1 s/d 5. Dimana nilai 1 adalah
nilai terendah dan nilai 5 adalah nilai tertinggi.
5. Jawaban yang diberikan cukup dengan memberikan tanda ceklis (√) pada alternatif jawaban
yang tersedia, sesuai dengan keadaan saudara/i rasakan selama ini. Seandainya saudara/i ingin
meralat jawaban yang telah diisi, maka cukup dengan memberi tanda (=) pada jawaban yang
dianggap salah dengan membuat yang baru.
6. Setelah angket selesai dijawab, mohon kesediaan saudara/i untuk dapat mengembalikannya
kepada pengedar angket tepat pada waktunya.
No.
A.

B

Pernyataan
Persiapan Untuk Setiap Perkuliahan
1. Dosen memberikan informasi mengenai silabus mata kuliah.
2. Dosen membahas mengenai kontrak perkuliahan untuk satu
semester.
Keterampilan mengajar
3. Dosen selalu memberikan salam di awal dan akhir jam mata
kuliah.
4. Dosen menguasai materi perkuliahan.
5. Dosen memberikan penjelasan dengan Bahasa yang mudah
dipahami.

1

2

Penilaian
3
4

5

6. Dosen mengajar dengan metode pembelajaran yang variatif.
7. Dosen selalu memberikan jawaban atas pertanyaan mahasiswa.
8. Dosen selalu tepat waktu dan disiplin pada saat mengajar.
C

Antusiasme dan Minat terhadap Mata Kuliah
9. Selama kegiatan belajar mengajar
berlangsung
memperhatikan materi yang disampaikan oleh dosen.

saya

10. Saya tidak sungguh - sungguh mendengarkan penjelasan dari
dosen.
11. Saya senang belajar karena cara mengajar dosen yang
menyenangkan.
12. Dosen memliki rasa humor yang mampu meningkatkan minat
belajar mahasiswa.
13. Saya sangat bersemangat saat mengerjakan materi

D

14. Ketika saya dihadapkan pada quis dan ujian, saya tidak
pernah belajar.
15. Dosen saya memberikan cara belajar yang tidak bervariasi
sehingga saya sangat tidak bersemangat dalam belajar.
16. Dengan cara mengajar dosen, saya lebih berani untuk
mengerjakan soal, memberikan pertanyaan dan tanggapan di
depan kelas.
17. Saya sangat malas untuk datang kekampus pada jam mata kuliah
ini.
Tugas-tugas
18. Dosen selalu memberikan tugas tambahan secara terstruktur.

E

19. Dosen selalu membahas mengenai tugas yang telah dikerjakan
oleh mahasiswa.
20. Dosen selalu memeriksa tugas yang telah dikerjakan oleh
mahasiswa.
Penghargaan terhadap Nilai
21. Dosen memberikan nilai dengan adil.

F.

22. Dosen selalu terbuka dalam hal pemberian nilai pada mahasiswa.
Personalitas
23. Penampilan dosen rapi dan menarik
24. Dosen selalu terbuka (bersikap baik) setiap kali mahasiswa ingin
berdiskusi di luar jam perkuliahan.

SARAN-SARAN

