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KATA PENGANTAR 

 

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan perkuliahan Akademik Semester Genap 

Tahun Akademik 2020/2021 merupakan wujud komitmen penjaminan mutu universitas 

Tidar dalam merealisasikan SPMI. Penjaminan mutu tingkat Universitas bekerja sama 

dengan Koordinator MKU dan Program Studi serta Gugus Penjamin Mutu Fakultas 

melaksanakan kegiatan tersebut sebagai realisasi salah satu unsur dari siklus PPEPP 

(Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), dengan demikian 

budaya mutu terbangun di lingkungan Universitas Tidar. 

Monitoring dan Evaluasi perkuliahan paruh waktu semester genap tahun 

akademi 2020/2021 ini terlaksana dengan baik atas bantuan dan kerjasama pimpinan dan 

semua tim penjaminan mutu di Universitas Tidar. Berkaitan dengan hal tersebut, kami 

menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua dosen yang telah berkontribusi 

atas telaksananya monev perkuliahan ini. Tidak lupa, kami ucapkan banyak terima kasih 

kepada tim Monev, yang terdiri dari para Pejuang Mutu di tingkat Universitas, Fakultas dan 

Program Studi, serta para koordinator Prodi dan MKU yang telah bekerja keras melaksanakan 

dan menyusun laporan monev perkuliahan ini. 

Semoga laporan perkuliahan ini dapat bermanfaat bagi manajemen untuk 

mengambil kebijaksanaan agar ada peningkatkan kualitas perkuliahan.  

 

 

Magelang, 26 April 2021 

Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan 

 

 

 

 

 

Dr. Dwi Winarsih, M.Pd. 

NIK. 196711091994103C080 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Wabah Covid-19 saat ini berdampak pada perubahan yang sangat signifikan 

pada semua kegiatan di kampus terutama perkuliahan. Merujuk pada Surat Edaran 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus 

Disease (COVID-19). Rektor Untidar menindaklajuti dengan kebijakan tentang 

peneyelenggaraan perkuliah secara daring. Hal tersebut merupakan untuk mencegah 

penyebaran virus Corona Virus Disease-19.  

Perkuliahan di Untidar dilaksanakan secara daring dengan mempergunakan 

fasilitas sistem teknologi informasi di Untidar yang disebut ELITA atau E-learning 

Universitas Tidara. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini 

kemendikbud yang mencanangkan pilar-pilar Pendidikan yaitu ketersediaan, 

keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan, dan kepastian pembelajaran 

 Untidar sebagai perguruan tinggi perlu memastikan pelaksanaan perkuliahan 

secara efektif dan efisien dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi agar ada 

jaminan Proses Belajar Mengajar (PBM) yang terencana dan terarah dan disertai 

pemenuhan indikator-indikator yang terukur sebagai alat untuk melihat keefektivan 

pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan. 

LPPMPMP khususnya Penjaminan Mutu Pendidikan telah melaksankan 

kegiatan monev perkuliahan daring dalam rangka pemenuhan proses penjaminan mutu. 

Hal tersebut juga bertujuan untuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan 

sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

No. 62 Tahun 2016, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, dan Kebijakan 

Penyelenggaraan E-Learning Untidar.  

Komunikasi pada perkuliahan daring dilakukan secara sinkron melalui 

perantaraan video conference, audio conference, atau chatting (tekstual). Moda 

perkuliahannya dilaksanakan dengan 2 cara yaitu sinkronous dan asinkronous. Moda 

sinkronous adalah perkuliahan daring yang aktivitas pembelajarannya dilakukan baik 

dalam satu tempat maupun terpisah pada waktu bersamaan. Pada moda asinkronous, 

aktivitas yang dilakukan tidak pada waktu yang bersamaan. Komunikasi pada moda ini 

dapat dilakukan melallui email atau jenis pesan lain yang dapat dibaca dan direspon 



2 

 

kapanpun oleh dosen dan mahasiswa sesuai dengan waktu yang tersedia bagi penerima 

pesan. 

Monev perkuliahan daring merupakan suatu kegiatan untuk melakukan 

pengawasan (supervision) serta pengendalian (control) berdasarkan aturan, standar 

serta pedoman pelaksanaan perkuliahan. Selain hal tersebut, evaluasi PBM bertujuan 

untuk menjamin adanya suatu perbaikan mutu layanan yang berkelanjutan. Hasil 

monev perkuliahan ini dapat digunakan program studi, fakultas maupun universitas 

sebagai umpan balik atau feedback terhadap pelaksanaan proses perkuliahan yang 

dilakukan maupun tinjauan manajemen untuk mengambil kebijakan yang akan datang. 

 

1.2 DASAR HUKUM PELAKSANAAN  

Dasar hukum dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkuliahan paruh 

waktu semster gasal tahun akademi 2020/2021 adalah sebagai berikut.  

1. UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

2. Uu No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 

3. Permen Ristekdikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi,  

4. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 15/Un57/Hk.01/2019 Tentang 

Pedoman Akademik, dan 

5. Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 369/Un57/K/Pj/2020 Tentang 

Standar Mutu Pendidikan Universitas Tidar. 

 

1.3 TUJUAN 

Monev perkuliahan bertujuan untuk: 

1. mengetahui implementasi pelaksanaan pembelajaran daring;  

2. mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan 

pembelajaran daring; 

3. mendeskripsikan solusi dan rekomendasi dari permasalahan di Untidar. 
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II. PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

2.1 WAKTU  

Monitoring dan Evaluasi perkuliahan dilaksanakan pada paruh waktu 

pertama semester genap tahun akademi 2020/2021 khususnya pada perkuliahan sampai 

dengan pertemuan ketujuh. Monev ini dilaksanakan oleh Tim penjaminan mutu 

Universitas dengan bekerja sama dengan tim penjaminan mutu fakultas dan program 

studi yang ada di lingkungan Universitas Tidar.  

 

2.2 TIM MONITORING DAN EVALUASI 

Tim monitoring dan evaluasi perkuliahan paruh waktu pertama Semester 

Genap tahun akademi 2020/2021 adalah tim penjaminan mutu universitas yang terdiri 

dari koordinator penjaminan mutu, 3 orang tim pendukung (tim ad Hoc), Gugus 

Penjaminan Mutu Fakultas, Koordinator program studi, dan Koordinator MKU.  

 

2.3 INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI 

Instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah kuestioner yang 

dikembangkan oleh Tim Penjaminan Mutu Universitas Tidar yang selanjutnya 

disampaikan kepada tim penjaminan mutu fakultas dan program studi yang ada di 

lingkungan Universitas Tidar. Kuesioner ditujukan kepada penyelenggaraan mata 

kuliah dan dikelola oleh tim coordinator program studi dan gugus penjaminan mutu 

fakultas.  

Setelah data kuesioner terkumpul melalui google form kemudian data 

direkap dan dikirim kepada gugus penjaminan mutu fakultas untuk dipakai sebagai 

dasar Menyusun laporan. Selajutnya laporan fakultas tersebut dikirim ke coordinator 

penjaminan mutu universitas. Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi 

Perkuliahan dari progran studi dan Fakultas, LPPMPMP menyusun laporan monev 

perkuliahan kepada tingkat universitas dan diserahkan kepada Rektor dengan tembusan 

kepada wakil rektor bidang akademik dan Biro Akademik, Kemahasiswaan, 

Perencanaan, dan Kerjasama. 

Ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan ini dilakukan untuk 

mengevaluasi kesesuaian kinerja dosen dalam melaksanakan perkuliahan yang meliputi 

3 indikator dalam mengembangkan instrumen monev.  

Ketiga instrumen tersebut adalah sebagai berikut.  
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1)  Perencanaan, 

2)  Pelaksanaan perkuliahan daring, dan  

3) evaluasi perkuliahan. 

Berikut adalah tabel indikator instrumen kuesioner. 

 

No Indikator 

1 Membuat kontrak perkuliahan yang tertulis di dalam RPS pada setiap 

mata kuliah Genap 2020/2021 

2 Kontrak perkuliahan disampaikan kepada mahasiswa 

3 Dosen menyusun perangkat pembelajaran (Materi ajar, bahan ajar, buku 

ajar, handout, modul) 

4 Jumlah perkuliahan sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 

5 Jurnal perkuliahan sesuai dengan RPS 

6 Dosen menggunakan Media (alat bantu) Perkuliahan  

7 Penggunaan metode/strategi/teknik/model mengajar yang bervariasi 

8 Penggunaan Case Study (studi kasus) atau Pembelajaran berbasis proyek 

(PJBL) dalam perkuliahan 

9 Dosen memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa 

10 Penggunaan Elita  

  

2.4 HASIL MONITORING DAN EVALUASI 
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2.4.1 FAKULTAS EKONOMI  

 

2.4.1.1 Membuat kontrak perkuliahan yang tertulis di dalam RPS pada setiap 

mata kuliah Genap 2020/2021 

 

Gambar 1. Kontrak perkuliahan yang tertulis di dalam RPS pada setiap mata 

kuliah Genap 2020/2021 

Pada semester Genap 2020/2021 Fakultas Ekonomi memliki 95 mata kuliah. 

Jumlah mata kuliah yang telah membuat kontrak perkuliahan dapat dilihat pada gambar 

1 di atas. Terdapat sebesar 80 persen dari seluruh mata kuliah di semester genap yang 

membuat kontrak perkuliahan yang tertulis di dalam RPS dan 20 persen yang tidak 

membuat kontrak perkuliahan yang tertulis di dalam RPS. 

 

2.4.1.2 Kontrak perkuliahan disampaikan kepada mahasiswa 

 

Gambar 2. Kontrak Perkuliahan Disampaikan Kepada Mahasiswa 

80%

20%

Kontrak perkuliahan yang tertulis di dalam 
RPS pada setiap mata kuliah Genap 

2020/2021

b. Jumlah mata kuliah yang
mencantum kontrak perkuliahan
dalam RPS

c. Jumlah mata kuliah yang TIDAK
mencantumkan kontrak
perkuliahan dalam RPS

94%

6%

Kontrak perkuliahan disampaikan kepada 
mahasiswa

a. jumlah mata kuliah yang
kontrak perkuliahan disampaikan
kepada mahasiswa

b. Jumlah mata kuliah yang
kontrak perkuliahan TIDAK
disampaikan kepada mahasiswa
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Dari mata kuliah yang telah membuat kontrak perkuliahan dan tertulis dalam 

RPS, terdapat 94 persen mata kuliah yang kontrak perkuliahannya disampaikan kepada 

mahasiswa. Sisanya, 6 persen mata kuliah yang membuat kontrak perkuliahan tapi tidak 

disampaikan kepada mahasiswa seperti terlihat pada gambar 2 di atas. 

 

2.4.1.3 Dosen Menyusun perangkat pembelajaran (materi ajar, bahan ajar, buku 

ajar, handout, modul) 

 

Gambar 3. Mata Kuliah Dengan Bahan Ajar 

Pada Fakultas Ekonomi, sebesar 89 persen dari mata kuliah yang dilengkapi 

dengan materi ajar/bahan ajar/buku ajar/handout/modul dan 11 persen yang tidak 

dilengkapi dengan perangkat pembelajaran seperti terlihat pada gambar 3. 

 

2.4.1.4 Jumlah pertemuan perkuliahan sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 

 

Gambar 4. Jumlah Pertemuan 

89%

11%

Mata Kuliah Dengan Bahan Ajar

a. Jumlah mata kuliah yang
dilengkapi materi ajar/bahan
ajar/buku ajar/handout/modul

b. Jumlah mata kuliah yang TIDAK
dilengkapi materi ajar/bahan
ajar/buku ajar/handout/modul

100%

0%

Jumlah Pertemuan

a. jumlah rata-rata pertemuan
perkuliahan >6 sampai dengan
tanggal 28 Maret 2021

b. Jumlah mata kuliah yang 
jumlah pertemuannya ≤ 6 
sampai dengan tanggal 28 
Maret 2021
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Pada semester genap 2020/2021, seluruh mata kuliah di Fakultas Ekonomi 

telah melaksanakan 7 kali pertemuan sampai dengan tanggal 28 Maret 2021. 

 

2.4.1.5 Jurnal perkuliahan sesuai dengan RPS 

 

Gambar 5. Kesesuaian Dengan RPS 

Pada semester genap 2020/2021 jurnal perkuliahan pada Fakultas Ekonomi 

terdapat 97 persen mata kuliah sesuai dengan RPS dan 3 persen masih belum sesuai 

dengan RPS. 

 

2.4.1.6 Dosen menggunakan media (alat bantu) perkuliahan 

 

Gambar 6. Penggunaan Media Pada Mata Kuliah 

Pada Fakultas Ekonomi, sebesar 65 persen mata kuliah yang proses 

perkuliahannya menggunakan alat bantu perkuliahan. Sisanya sebesar 35 persen mata 

kuliah yang proses perkuliahannya tidak menggunakan alat bantu perkuliahan. 

 

97%

3%

Kesesuaian Dengan RPS

a. Jumlah mata kuliah yang jurnal
perkuliahan sesuai dengan RPS

b. Jumlah mata kuliah yang jurnal
perkuliahan TIDAK ATAU KURANG
sesuai dengan RPS

65%

35%

Penggunaan Media Pada Mata Kuliah

a. Jumlah mata kuliah yang
proses perkuliahan menggunakan
alat bantu perkuliahan

b. Jumlah mata kuliah yang
proses perkuliahan TIDAK
menggunakan alat bantu
perkuliahan
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2.4.1.7 Penggunaan metode/strategi/Teknik/model mengajar yang bervariasi 

 

Gambar 7. Variasi Mengajar 

Pada semester genap 2020/2021, sebesar 94 persen kuliah yang menggunakan 

metode/strategi/Teknik/model mengajar yang bervariasi yang berpusat pada mahasiswa. 

Sedangkan, sebesar 6 persen mata kuliah yang tidak menggunakan 

metode/strategi/Teknik/model mengajar yang bervariasi atau berpusat pada dosen. 

 

2.4.1.8 Penggunaan Case Study (studi kasus) atau Pembelajaran berbasis Proyek 

(PJBL) dalam perkuliahan 

 

Gambar 8. Penggunaan Case Study/PJBL 

 

94%

6%

Variasi Mengajar
a. Jumlah mata kuliah yang menggunakan
metode/strategi/teknik/model mengajar
yang bervariasi yang berpusat pada
mahasiswa

b. Jumlah yang TIDAK menggunakan
metode/strategi/teknik/model mengajar
yang bervariasi atau berpusat pada
Dosen (seperti ceramah, metode
demontrasi, tanya jawab yang difokuskan
pada mengetahui pengetahuan
mahasiswa, penugasan oleh dosen tanpa
ada konfirmas

66%

34%

Penggunaan Case Study/PJBL

a. Jumlah mata kuliah yang telah
menerapkan studi kasus dalam
perkuliahan

b. Jumlah mata kuliah yang telah
menerapkan Pembelajaran
berbasis proyek dalam perkuliahan
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Gambar 9. Evaluasi Case Study/PJBL 

Pada Fakultas Ekonomi, terdapat 66 persen mata kuliah dari seluruh mata kuliah 

yang telah menerapkan Case Study (studi kasus) dalam perkuliahan pada semester genap 

2020/2021. Selain itu, sebanyak 34 persen mata kuliah yang telah menerapkan PJBL 

dalam perkuliahan seperti gambar 8 di atas. Dari mata kuliah yang telah menerapkan 

studi kasus atau PJBL, terdapat 65 persen mata kuliah yang telah dievaluasi seperti 

gambar 9. 

 

 

2.4.1.9 Dosen memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa 

 

Gambar 10. Mata Kuliah Dengan Tugas Terstruktur 

35%

65%

Evaluasi Case Study/PJBL

a. Berapa mata kuliah yang
menerapkan studi kasus atau
Pembelajaran berbasis proyek
(PJBL) yang telah melakukan
evaluasi?

b. Berapa mata kuliah yang
menerapkan studi kasus atau
Pembelajaran berbasis proyek
(PJBL) yang belum melakukan
evaluasi?

86%

14%

Mata Kuliah Dengan Tugas Terstruktur

a. Jumlah mata kuliah dengan
tugas terstruktur dalam
perkuliahan

b. Jumlah mata kuliah tanpa tugas
terstruktur dalam perkuliahan
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Pada Fakultas Ekonomi, 86 persen mata kuliah yang memberikan tugas 

terstruktur dalam perkuliahan dan 14 persen mata kuliah yang tidak memberikan tugas 

terstruktur dalam perkuliahan. 

 

2.4.1.10 Penggunaan Elita 

 

Gambar 11. Penggunaan Elita 

 

Pada Fakultas Ekonomi, terdapat 85 persen yang dalam pelaksanaan perkuliahan 

menuangkan petunjuk perkuliahaan dan perangkat pembelajaran di setiap pertemuan 

pada Elita. Sedangkan 15 persen dari seluruh mata kuliah yang dalam pelaksanaan tidak 

menuangkan petunjuk perkuliahan dan perangkat pembelajaran di setiap pertemuan pada 

Elita. Fitur dalam Elita yang sering digunakan oleh dosen dalam perkuliahan yaitu 

assignment, chat, file, dan quiz. Alasannya adalah fitur-fitur tersebut yang paling 

sederhana untuk digunakan dan mudah untuk dipahami. Selain itu, fitur-fitur tersebut 

yang saat ini paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran dosen. 

 

  

85%

15%

Penggunaan Elita

a. Jumlah mata kuliah yang dalam
pelaksanaan perkuliahan
menuangkan petunjuk
perkuliahan dan perangkat
pembelajaran di setiap pertemuan
pada Elita?

b. Jumlah mata kuliah yang dalam
pelaksanaan perkuliahan tidak
menuangkan petunjuk
perkuliahan dan perangkat
pembelajaran di setiap pertemuan
pada Elita?
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2.4.2 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

 

2.4.2.1 Jumlah Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 

 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) pada semester genap tahun 

akademik 2020/2021 ini menyelenggarakan perkuliahan dengan jumlah keseluruhan 90 

mata kuliah yang dilaksanakan oleh tiga program studi di lingkungan FISIPOL. Rincian 

dari keseluruhan mata kuliah tersebut adalah sebagai berikut: Program Studi 

Adminsitrasi Negara sejumlah 31 mata kuliah; Program Studi Hukum sejumlah 35 mata 

kuliah; dan Program Studi Ilmu Komunikasi sejumlah 24 mata kuliah. 

 

2.4.2.2 Mata Kuliah yang Mencantumkan Kontrak Perkuliahan di RPS 

 

34%

39%

27%

JUMLAH MATA KULIAH DI FISIPOL

Program Studi Adminitrasi
Negara

Program Studi Hukum

Program Studi Ilmu Komunikasi

92%

8%

KONTRAK KULIAH DALAM RPS

Jumlah mata kuliah yang
mencantumkan kontrak kuliah
dalam RPS

Jumlah mata kuliah yang tidak
mencantumkan kontrak kuliah
dalam RPS
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Mata kuliah yang telah mencatumkan kontrak kuliah dalam Rencana 

Pembelajaran (RPS) di lingkungan FISIPOL yaitu sebesar 92% dari total mata kuliah, 

sedangkan untuk 8% mata kuliah dari total mata kuliah tersebut belum terdapat kontrak 

kuliah yang terdapat dalam RPS. Mata kuliah yang belum mencantumkan tersebut 

sejumlah 7 mata kuliah yang terdapat dalam Program Studi Administrasi Negara. 

 

2.4.2.3 Kontrak Perkuliahan Disampaikan kepada Mahasiswa 

 

Data diatas menunjukkan bahwa perkuliahan yang diselenggarakan di lingkungan 

FISIPOL telah mencapai 92% untuk mata kuliah yang telah tersampaikan kontrak 

perkuliahan kepada mahasiswa, sedangkan untuk 8% mata kuliah belum menyampaikan 

kontrak perkuliahan kepada mahasiswa. Mata kuliah yang belum menyampaikan kontrak 

kuliah tersebut sejumlah 7 mata kuliah yang terdapat dalam Program Studi Administrasi 

Negara. 

  

92%

8%

KONTRAK PERKULIAHAN DISAMPAIKAN KEPADA 
MAHASISWA

Jumlah mata kuliah yang
menyampaikan kontrak perkuliahan
kepada mahasiswa

Jumlah mata kuliah yang tidak
menyampaikan kontrak perkuliahan
kepada mahasiswa
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2.4.2.4 Mata Kuliah yang Dilengkapi Materi Ajar/Bahan Ajar/Handout/Modul 

 

Perkuliahan yang telah diselenggarakan pada semester genap ini, sebanyak 92% 

mata kuliah telah dilengkapi dengan materi ajar/bahan ajar/buku/handout/modul dan 8% 

mata kuliah belum dilengkapi dengan materi ajar/bahan ajar/buku/handout/modul. Mata 

kuliah yang belum lengkap tersebut sejumlah 7 mata kuliah yang terdapat dalam Program 

Studi Administrasi Negara. 

 

2.4.2.5 Jumlah Pertemuan Perkuliahan 

 

92%

8%

MATA KULIAH DENGAN MATERI AJAR/BAHAN 
AJAR/HANDOUT/MODUL

Jumlah mata kuliah yang dilengkapi
materi ajar/bahan
ajar/buku/handout/modul

Jumlah mata kuliah yang tidak
dilengkapi materi ajar/bahan
ajar/buku/handout/modul

92%

8%

JUMLAH PERTEMUAN PERKULIAHAN

Jumlah mata kuliah yang jumlah
pertemuannya 7

Jumlah mata kuliah yang jumlah 
pertemuannya ≤ 6
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Jumlah rata-rata pertemuan dalam perkuliahan yang dilaksanakan sampai pada 

28 Maret 2021 didapatkan data sebagai berikut: 92% jumlah mata kuliah yang telah 

mencapai 7 pertemuan dan 8% jumlah mata kuliah yang ≤ 6 pertemuan. Mata kuliah yang 

belum mencapai jumlah 7 pertemuan tersebut sejumlah 7 mata kuliah yang terdapat 

dalam Program Studi Administrasi Negara. 

 

2.4.2.6 Kesesuaian Jurnal Perkuliahan dengan RPS 

 

Perkuliahan yang telah dilaksanakan ini sebanyak 92% jurnal perkuliahannya 

telah sesuai dengan RPS sedangkan untuk 8% jurnal perkuliahan berstatus kurang atau 

tidak sesuai dengan RPS. Jurnal perkuliahan yang kurang atau tidak sesuai dengan RPS 

tersebut sejumlah 7 mata kuliah yang terdapat dalam Program Studi Administrasi 

Negara. 

  

92%

8%

KESESUAIAN JURNAL PERKULIAHAN DENGAN RPS

Jumlah mata kuliah yang jurnal
perkuliahan telah sesuai RPS

Jumlah mata kuliah yang jurnal
perkuliahan kurang atau tidak
sesuai RPS
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2.4.2.7 Penggunaan Alat Bantu dalam Perkuliahan 

 

Perbandingan dalam penggunaan alat bantu di perkuliahan adalah sebagai berikut: 

sebanyak 69% mata kuliah telah menggunakan alat bantu dalam pelaksanaan 

perkuliahan, sedangkan untuk 31% mata kuliah belum menggunakan alat bantu dalam 

pelaksanaan perkuliahan. Mata kuliah yang belum menggunakan alat bantu tersebut 

sejumlah 19 mata kuliah di Program Studi Administrasi Negara dan sejumlah 11 mata 

kuliah di Program Studi Hukum. 

 

2.4.2.8 Penggunaan Metode/Strategi/Teknik/Model Mengajar yang Bervariasi dan 

Berpusat pada Mahasiswa 

 

69%

31%

JUMLAH MATA KULIAH YANG MENGGUNAKAN ALAT 
BANTU PERKULIAHAN

Jumlah mata kuliah yang
menggunakan alat bantu
perkuliahan

Jumlah mata kuliah yang tidak
menggunakan alat bantu
perkuliahan

77%

23%

PENGGUNAAN METODE/SRATEGI/TEKNIK/MODEL 
MENGAJAR YANG BERVARIASI DAN BERPUSAT PADA 

MAHASISWA

Jumlah mata kuliah yang
menggunakan
metode/strategi/teknik/model
mengajar yang bervariasi dan
berpusat pada mahasiswa

Jumlah mata kuliah yang tidak
menggunakan
metode/strategi/teknik/model
mengajar yang bervariasi dan
berpusat pada mahasiswa
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Data diatas menunjukkan bahwa sebanyak 77% mata kuliah yang telah 

dilaksanakan menggunakan metode/srategi/teknik/model mengajar yang bervariasi dan 

berpusat pada mahasiswa, sedangkan untuk 23% mata kuliah belum menggunakan 

metode/srategi/teknik/model mengajar yang bervariasi dan berpusat pada mahasiswa. 

Mata kuliah yang belum menggunakan metode/srategi/teknik/model mengajar tersebut 

sejumlah 16 mata kuliah di Program Studi Administrasi Negara dan sejumlah 5 mata 

kuliah di Program Studi Hukum. 

 

2.4.2.9 Penerapan Studi Kasus dalam Perkuliahan 

 

Pelaksanaan perkuliahan dengan menerapkan studi kasus telah mencapai 76% 

dari seluruh mata kuliah yang diajarkan, dan 24% perkuliahan belum menerapkan studi 

kasus. Mata kuliah yang belum menerapkan studi kasus tersebut sejumlah 24 mata kuliah 

di Program Studi Administrasi Negara, sejumlah 2 mata kuliah di Program Studi Hukum, 

dan sejumlah 3 mata kuliah di Program Studi Ilmu Komunikasi. 

  

76%

24%

PENERAPAN STUDI KASUS 
DALAM PERKULIAHAN

Jumlah mata kuliah yang telah
menerapkan studi kasus dalam
perkuliahan

Jumlah mata kuliah yang belum
atau tidak menerapkan studi
kasus dalam perkuliahan



17 

 

2.4.2.10 Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Perkuliahan 

 

Tingkat penerapan pembelajaran berbasis proyek pada semester genap tahun 

akademik 2020/2021 masih sangat rendah. Sejumlah 91% mata kuliah belum 

menerapkan pembelajaran berbasis proyek sedangkan untuk sejumlah 9% mata kuliah 

sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Mata kuliah yang telah menerapkan 

pembelajaran berbasis proyek tersebut sejumlah 8 mata kuliah di Program Studi Ilmu 

Komunikasi. 

 

2.4.2.11 Evaluasi Penerapan Studi Kasus dan Pembelajaran Berbasis Proyek 

 

Perkuliahan dengan penerapan studi kasus dan pembelajaran berbasis proyek 

yang telah dilakukan proses evaluasi yaitu sejumlah 37% mata kuliah, dan sejumlah 63% 

9%

91%

PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK 
DALAM PERKULIAHAN

Jumlah mata kuliah yang
telah menerapkan
pembelajaran berbasis
proyek dalam perkuliahan

Jumlah mata kuliah yang
belum menerapkan
pembelajaran berbasis
proyek dalam perkuliahan

37%

63%

EVALUASI PENERAPAN STUDI KASUS DAN PEMBELAJARAN 
BERBASIS PROYEK 

Jumlah mata kuliah yang telah
melakukan evaluasi

Jumlah mata kuliah yang belum
melakukan evaluasi
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mata kuliah belum dilakukan evaluasi. Perkuliahan yang sudah menerapkan proses 

evaluasi tersebut terdapat dalam Program Studi Hukum dengan jumlah 33 mata kuliah. 

2.4.2.12 Pelaksanaan Tugas Terstruktur dalam Perkuliahan 

 

Pelaksanaan perkuliahan dengan menerapkan pembuatan tugas terstruktur 

terdapat sejumlah 89% mata kuliah, sedangkan perkuliahan yang belum menerapkan 

tugas terstruktur yaitu sejumlah 11% mata kuliah. Mata kuliah yang belum menerapkan 

tugas terstruktur tersebut sejumlah 7 mata kuliah di Program Studi Administrasi Negara 

dan sejumlah 3 mata kuliah di Program Studi Hukum. 

 

2.4.2.13 Penggunaan Petunjuk Perkuliahan dan Perangkat Pembelajaran di Elita 

 

89%

11%

PELAKSANAAN TUGAS TERSTRUKTUR

Jumlah mata kuliah dengan tugas
terstruktur

Jumlah mata kuliah tidak dengan
tugas terstruktur

74%

26%

PENGGUNAAN PETUNJUK PERKULIAHAN DAN 
PERANGKAT PEMBELAJARAN DI ELITA

Jumlah mata kuliah dengan
menuangkan petunjuk dan
perangkat pembelajaran di Elita

Jumlah mata kuliah yang belum
menuangkan petunjuk dan
perangkat pembelajaran di Elita
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Perkuliahan dengan menggunakan petunjuk dan perangkat pemebelajaran di Elita 

terdapat sejumlah 74% mata kuliah, sedangkan untuk perkuliahan yang belum 

menggunakan petunjuk dan perangkat pembelajaran tersebut sejumlah 26% mata kuliah. 

Mata kuliah yang belum menggunakan petunjuk dan perangkat pemebelajaran di Elita 

tersebut sejumlah 10 mata kuliah di Program Studi Administrasi Negara, sejumlah 5 mata 

kuliah di Program Studi Hukum, dan sejumlah 8 mata kuliah di Program Studi Ilmu 

Komunikasi. Fitur dalam Elita yang sering digunakan oleh dosen di lingkungan FISIPOL 

dalam perkuliahan adalah assignment, attendance, book, chat, choice, course certificate, 

costume certificate, database, feedback, file, folder, forum, label, H5P, lesson, page, 

quiz, survey, dan url. 

 

2.4.3 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

 

2.4.3.1 Mata kuliah yang mencantumkan kontrak kuliah dalam RPS 

 

Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di tahun ajaran 2020/2021 semester 

genap terdapat sejumlah 144 mata kuliah yang ditawarkan. Berdasarkan data yang 

diterima, terdapat 98% mata kuliah yang memuat kontrak perkuliahan dan terdapat 2% 

yang tidak memuat kontrak perkuliahan.  

 

  

98%

2%

Mata kuliah yang memuat kontrak kuliah

Jumlah mata kuliah yang
mencantum kontrak perkuliahan
dalam RPS

Jumlah mata kuliah yang TIDAK
mencantumkan kontrak
perkuliahan dalam RPS
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2.4.3.2. Mata kuliah yang menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa 

 

Data yang terkumpul menunjukkan kontrak mata kuliah telah disampaikan 

kepada mahasiswa pada semua mata kuliah (100%). Kontrak mata kuliah pada umumnya 

disampaikan pada pertemuan pertama, di mana pada pertemuan tersebut dosen juga 

membahas RPS dan pengantar mata kuliah yang akan diberikan kepada mahasiswa dalam 

satu semester. 

 

2.4.3.3 Penggunaan perangkat pembelajaran 

 

 

Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dari seluruh mata kuliah yang 

ditawarkan sebanyak 99% telah menggunakan perangkat pembelajaran dan 1% tidak 

menggunakan perangkat pembelajaran. Adapun perangkat pembelajaran yang digunakan 

100%

0%

Mata kuliah yang menyampaikan kontrak 
perkuliahan

jumlah mata kuliah yang
kontrak perkuliahan
disampaikan kepada
mahasiswa

Jumlah mata kuliah yang
kontrak perkuliahan TIDAK
disampaikan kepada
mahasiswa

99%

1%

Penggunaan perangkat pembelajaran

Jumlah mata kuliah yang
dilengkapi materi ajar/bahan
ajar/buku
ajar/handout/modul

Jumlah mata kuliah yang
TIDAK dilengkapi materi
ajar/bahan ajar/buku
ajar/handout/modul
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diantaranya buku dan jurnal, handout, materi ajar, modul, power point, dan berbagai 

perangkat pembelajaran lainnya. 

 

2.4.3.4 Jumlah pertemuan perkuliahan hingga 28 Maret 2021 

 

Jumlah pertemuan perkuliahan hingga tanggal 28 Maret 2021 setiap mata kuliah 

pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 100% telah terlaksana. Hal ini sesuai 

dengan aturan yang berlaku pada Universitas Tidar. Jika pertemuan hingga tanggal 28 

Maret 2021 kurang dari 7 pertemuan, maka jurusan dan prodi akan memberikan 

peringatan kepada setiap dosen yang mengampu mata kuliah yang sedang berjalan. 

 

2.4.3.5 Jurnal kuliah yang sesuai dengan RPS mata kuliah 

 

100%

0%

Jumlah pertemuan 

jumlah rata-rata pertemuan
perkuliahan sampai dengan
tanggal 28 Maret 2021

Jumlah mata kuliah yang 
jumlah pertemuannya ≤ 6 
sampai dengan tanggal 28 
Maret 2021

96%

4%

Jurnal kuliah yang sesuai dengan RPS

Jumlah mata kuliah yang
jurnal perkuliahan sesuai
dengan RPS

Jumlah mata kuliah yang
jurnal perkuliahan TIDAK
ATAU KURANG sesuai dengan
RPS
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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan hingga pertemuan ke 7 menunjukkan 

jurnal perkuliahan yang sesuai dengan RPS mata kuliah sebanyak 96% sedangkan 4% 

tidak sesuai dengan jurnal perkuliahan. Hal ini dibuktikan dengan screenshoot RPS dan 

unggah jurnal yang telah diberikan oleh program studi kepada lembaga penjaminan mutu 

pendidikan. 

 

2.4.3.6 Perkuliahan yang menggunakan alat bantu 

 

Berdasarkan data yang didapat, dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

dalam proses perkuliahan 94% mata kuliah telah menggunakan alat bantu dan 6% mata 

kuilah belum menggunakan alat bantu. Alat bantu yang digunakan diantaranya media 

visual, gambar, dokumen, media audio, poster, dan alat bantu lainnya. 

2.4.3.7 Mata kuliah dengan metode bervariasi 

 

94%

6%

Perkuliahan yang menggunakan alat 
bantu

Jumlah mata kuliah yang
proses perkuliahan
menggunakan alat bantu
perkuliahan

Jumlah mata kuliah yang
proses perkuliahan TIDAK
menggunakan alat bantu
perkuliahan

99%

1%

Mata kuliah dengan metode bervariasi

Jumlah mata kuliah yang
menggunakan
metode/strategi/teknik/model
mengajar yang bervariasi yang
berpusat pada mahasiswa

Jumlah yang TIDAK
menggunakan
metode/strategi/teknik/model
mengajar yang bervariasi atau
berpusat pada Dosen
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Mata kuliah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jumlah 144 

mata kuliah telah melaksanakan metode yang bervariasi berpusat kepada mahasiswa 

telah mencapai 99% sedangkan mata kuliah yang belum melaksanakan metode bervariasi 

sebanyak 1%. Adapun variasi pembelajaran yang digunakan diantaranya adalah paparan 

kelompok, PJBL, studi kasus, text dan gambar, aplikasi kuis online, zoom/gmeet, media 

social, discovery learning, ceramah dan diskusi, serta metode lainnya.  

 

2.4.3.8. Mata kuliah dengan studi kasus dan PJBL (Pembelajaran Berbasis Proyek) 

 

 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada semester genap tahun ajaran 

2020/2021 memiliki total 144 mata kuliah. Dari jumlah tersebut diketahui bahwa mata 

kuliah yang telah melakukan perkuliahan dengan metode studi kasus sebanyak 74 mata 

kuliah (51%), yang telah menerapkan PJBL sebanyak 84 mata kuliah (58%) dan mata 

kuliah yang menerapkan studi kasus atau Pembelajaran berbasis proyek (PJBL) yang 

telah melakukan evaluasi sebanyak 44 mata kuliah.  

 

  

74
84

44

Jumlah mata kuliah
menerapkan Studi Kasus

Jumlah mata kuliah
menerapkan PJBL

Jumlah mata kuliah yang
menerapkan Studi Kasus atau

PJBL yang dievaluasi

Mata kuliah dengan studi kasus dan 
PJBL 
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2.4.3.9 Mata Kuliah dengan tugas terstruktur 

 

Mata kuliah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang melaksanakan 

perkuliahan dengan memberikan tugas terstruktur pada semester genap tahun ajaran 

2020/2021 memiliki persentase sebesar 99% sedangkan yang belum memiliki tugas 

terstruktur sebesar 1%.  

 

2.4.3.10 Mata kuliah yang memberikan petunjuk dan perangkat pembelajaran di 

Elita 

 

Mata kuliah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah 

memberikan petunjuk dan perangkat pembelajaran di Elitas pada semester genap tahun 

ajaran 2020/2021 telah mencapai 96% sedangkan 4% sisanya belum dilengkapi dengan 

petunjuk perkuliahan ataupun perangkat pembelajaran. 

99%

1%

Mata kuliah dengan tugas terstruktur

Jumlah mata kuliah dengan
tugas terstruktur dalam
perkuliahan

Jumlah mata kuliah TANPA
tugas terstruktur dalam
perkuliahan

96%

4%

Mata kuliah dengan petunjuk dan 
perangkat pembelajaran disetiap 

pertemuan pada Elita

Jumlah mata kuliah yang
dalam pelaksanaan
perkuliahan menuangkan
petunjuk perkuliahan dan
perangkat pembelajaran di
setiap pertemuan pada Elita?
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2.4.4 FAKULTAS PERTANIAN 

 

2.4.4.1 Mata kuliah yang mencantumkan kontrak kuliah dalam RPS 

 

Pada Fakultas Pertanian di tahun ajaran 2020/2021 semester genap terdapat 

sejumlah 89 mata kuliah yang ditawarkan. Berdasarkan data yang diterima, terdapat 99% 

mata kuliah yang memuat kontrak perkuliahan dan terdapat 1% yang tidak memuat 

kontrak perkuliahan.  

 

2.4.4.2 Mata kuliah yang menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa 

 

Data yang terkumpul menunjukkan bahwa mata kuliah yang menyampaikan 

kontrak mata kuliah kepada mahasiswa sejumlah 99% dan 1% tidak menyampaikan 

kontrak mata kuliah kepada mahasiswa. Kontrak mata kuliah pada umumnya 

disampaikan pada pertemuan pertama, di mana pada pertemuan tersebut dosen juga 

membahas RPS dan pengantar mata kuliah yang akan diberikan kepada mahasiswa dalam 

satu semester. 

 

99%

1%

Mata kuliah yang memuat kontrak kuliah

Jumlah mata kuliah yang
mencantum kontrak
perkuliahan dalam RPS

Jumlah mata kuliah yang
TIDAK mencantumkan
kontrak perkuliahan
dalam RPS

99%

1%

Mata kuliah yang menyampaikan kontrak 
perkuliahan

jumlah mata kuliah yang
kontrak perkuliahan
disampaikan kepada
mahasiswa

Jumlah mata kuliah yang
kontrak perkuliahan
TIDAK disampaikan
kepada mahasiswa
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2.4.4.3 Penggunaan perangkat pembelajaran 

 

Pada Fakultas Pertanian, seluruh mata kuliah yang ditawarkan sebanyak 100% 

telah menggunakan perangkat pembelajaran. Adapun perangkat pembelajaran yang 

digunakan diantaranya buku dan jurnal, handout, materi ajar, modul, power point, dan 

berbagai perangkat pembelajaran lainnya. 

 

2.4.4.4 Jumlah pertemuan perkuliahan hingga 28 Maret 2021 

 

Jumlah pertemuan perkuliahan hingga tanggal 28 Maret 2021 setiap mata kuliah 

pada Fakultas Pertanian 100% telah terlaksana. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku 

pada Universitas Tidar. Jika pertemuan hingga tanggal 28 Maret 2021 kurang dari 7 

pertemuan, maka jurusan dan prodi akan memberikan peringatan kepada setiap dosen 

yang mengampu mata kuliah yang sedang berjalan. 

 

  

100%

0%

Penggunaan bahan ajar

Jumlah mata kuliah
yang dilengkapi materi
ajar/bahan ajar/buku
ajar/handout/modul

Jumlah mata kuliah
yang TIDAK dilengkapi
materi ajar/bahan
ajar/buku
ajar/handout/modul

100%

0%

Jumlah Pertemuan

jumlah rata-rata
pertemuan perkuliahan
sampai dengan tanggal
28 Maret 2021

Jumlah mata kuliah 
yang jumlah 
pertemuannya ≤ 6 
sampai dengan tanggal 
28 Maret 2021
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2.4.4.5 Jurnal kuliah yang sesuai dengan RPS mata kuliah 

 

Fakultas pertanian hingga pertemuan ke 7 menunjukkan jurnal perkuliahan yang 

sesuai dengan RPS mata kuliah sebanyak 99% sedangkan 1% tidak sesuai dengan jurnal 

perkuliahan. Hal ini dibuktikan dengan screenshoot RPS dan unggah jurnal yang telah 

diberikan oleh program studi kepada lembaga penjaminan mutu pendidikan. 

 

2.4.4.6 Perkuliahan yang menggunakan alat bantu 

 

Berdasarkan data yang didapat, dosen di Fakultas Pertanian dalam proses 

perkuliahan telah menggunakan alat bantu sebanyak 100% total mata kuliah. Alat bantu 

yang digunakan diantanya media visual, gambar, dokumen, media audio, poster, dan alat 

bantu lainnya. 

 

  

99%

1%

Jurnal kuliah yang sesuai dengan RPS

Jumlah mata kuliah yang
jurnal perkuliahan sesuai
dengan RPS

Jumlah mata kuliah yang
jurnal perkuliahan TIDAK
ATAU KURANG sesuai
dengan RPS

100%

0%

Perkuliahan yang menggunakan 
alat bantu

Jumlah mata kuliah
yang proses
perkuliahan
menggunakan alat
bantu perkuliahan
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2.4.4.7 Mata kuliah dengan metode bervariasi 

 

Mata kuliah pada Fakultas pertanian dengan jumlah 89 mata kuliah telah 

melaksanakan metode yang bervariasi berpusat kepada mahasiswa telah mencapai 87% 

sedangkan mata kuliah yang belum melaksanakan metode bervariasi sebanyak 13%. 

Adapun variasi pembelajaran yang digunakan diantaranya adalah paparan kelompok, 

PJBL, studi kasus, text dan gambar, aplikasi kuis online, zoom/gmeet, media social, 

discovery learning, ceramah dan diskusi, serta metode lainnya.  

 

2.4.4.8 Mata kuliah dengan studi kasus dan PJBL 

 

Fakultas pertanian pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 memiliki total 

89 mata kuliah. dari 89 mata kuliah tersebut diketahui bahwa mata kuliah yang telah 

melakukan perkuliahan dengan metode studi kasus maupun PJBL adalah sekitar 36% 

dan yang belum melaksanakan perkuliahan dengan metode tersebut sekitar 64%. Hal ini 

bias terjadi dikarenakan tidak semua mata kuliah dapat dilaksanakan dengan metode 

tersebut, namun untuk mengetahui hal tersebut harus dilakukan peninjauan mata kuliah 

dan metode perkuliahan. 

87%

13%

Mata kuliah dengan metode yang 
bervariasi berpusat kepada 

mahasiswa

Jumlah mata kuliah
yang menggunakan
metode yang
bervariasi

 Jumlah yang TIDAK
menggunakan
metode yang
bervariasi

36%

64%

Mata kuliah yang melaksanakan 
studi kasus dan PJBL dan yang belum 

melaksanakan

mata kuliah yang
telah menerapkan
studi kasus atau PJBL

mata kuliah yang
belum menerapkan
studi kasus atau PJBL
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Berdasarkan data yang diperoleh tim penjamin mutu, dari total 36% (32 mata 

kuliah) yang telah melaksanakan perkuliahan dengan studi kasus dan PJBL, diketahui 

bahwa 81% melaksanakan metode studi kasus dan 19% menggunakan PJBL. 

 

 

2.4.4.9 Mata kuliah dengan metode studi kasus dan PJBL yang dievaluasi 

 

Total mata kuliah pada Fakultas Pertanian yang menggunakan metode studi kasus 

dan PJBL yang telah melaksanakan evaluasi memiliki persentase 19% sedangkan mata 

kuliah yang menggunakan metode studi kasus dan PJBL yang belum melaksanakan 

evaluasi memiliki persentase sebesar 81%.  

 

  

81%

19%

Mata kuliah dengan metode studi kasus 
dan PJBL

Jumlah mata kuliah yang
telah menerapkan studi
kasus dalam perkuliahan

Jumlah mata kuliah yang
telah menerapkan
Pembelajaran berbasis
proyek dalam
perkuliahan

19%

81%

Metode studi kasus dan PJBL yang telah 
dievaluasi

Berapa mata kuliah yang
menerapkan studi kasus atau
Pembelajaran berbasis proyek
(PJBL) yang telah melakukan
evaluasi?

 mata kuliah yang
menerapkan studi kasus atau
Pembelajaran berbasis proyek
(PJBL) yang belum melakukan
evaluasi?
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2.4.4.10 Mata Kuliah dengan tugas terstruktur 

 

Mata kuliah pada Fakultas Pertanian yang melaksanakan perkuliahan dengan 

memberikan tugas terstruktur pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 memiliki 

persentase sebesar 99% sedangkan yang belum memiliki tugas terstruktur sebesar 1%.  

 

2.4.4.11 Mata kuliah yang memberikan petunjuk dan perangkat pembelajaran di 

Elitas 

 

Mata kuliah pada Fakultas Pertanian yang telah memberikan petunjuk dan 

perangkat pembelajaran di Elitas pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 telah 

mencapai 87% sedangkan 13% sisanya belum dilengkapi dengan petunjuk perkuliahan 

ataupun perangkat pembelajaran. 

 

99%

1%

Mata kuliah dengan tugas terstruktur

a. Jumlah mata kuliah
dengan tugas terstruktur
dalam perkuliahan

b. jumlah mata kuliah yang
tidak memiliki tugas
terstruktur dalam
perkuliahan

87%

13%

Mata kuliah dengan petunjuk dan perangkat 
pembelajaran disetiap pertemuan pada Elitas

a. Jumlah mata kuliah yang
dalam pelaksanaan
perkuliahan menuangkan
petunjuk perkuliahan dan
perangkat pembelajaran di
setiap pertemuan pada Elita?

b. Jumlah mata kuliah yang
dalam pelaksanaan
perkuliahan tidak
menuangkan petunjuk
perkuliahan dan perangkat
pembelajaran di setiap
pertemuan pada Elita?
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2.4.5 FAKULTAS TEKNIK  

 

2.4.5.1 Membuat kontrak perkuliahan yang tertulis di dalam RPS pada setiap 

mata kuliah Genap 2020/2021 

 

Gambar 1. Kontrak perkuliahan yang tertulis di dalam RPS pada setiap mata kuliah 

Genap 2020/2021 

Pada semester Genap 2020/2021 Fakultas Teknik memiliki 132 mata kuliah. 

Jumlah mata kuliah yang telah membuat kontrak perkuliahan dapat dilihat pada gambar 

1 di atas. Terdapat sebesar 92 persen dari seluruh mata kuliah di semester genap yang 

membuat kontrak perkuliahan yang tertulis di dalam RPS dan 8 persen yang tidak 

membuat kontrak perkuliahan yang tertulis di dalam RPS. 

  

92%

8%

1. Kontrak perkuliahan yang tertulis di dalam 
RPS pada setiap mata kuliah Genap 

2020/2021

b. Jumlah mata kuliah yang
mencantum kontrak perkuliahan
dalam RPS

c. Jumlah mata kuliah yang TIDAK
mencantumkan kontrak
perkuliahan dalam RPS
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2.4.5.2 Kontrak perkuliahan disampaikan kepada mahasiswa 

 

Gambar 2. Kontrak Perkuliahan Disampaikan Kepada Mahasiswa 

Dari mata kuliah yang telah membuat kontrak perkuliahan dan tertulis dalam 

RPS, terdapat 95 persen mata kuliah yang kontrak perkuliahannya disampaikan kepada 

mahasiswa. Sisanya, 5 persen mata kuliah yang membuat kontrak perkuliahan tapi tidak 

disampaikan kepada mahasiswa seperti terlihat pada gambar 2 di atas. 

 

2.4.5.3 Dosen Menyusun perangkat pembelajaran (materi ajar, bahan ajar, buku 

ajar, handout, modul) 

 

Gambar 3. Mata Kuliah Dengan Bahan Ajar 

Pada Fakultas Teknik, sebesar 81 persen dari mata kuliah yang dilengkapi dengan 

materi ajar/bahan ajar/buku ajar/handout/modul dan 19 persen yang tidak dilengkapi 

dengan perangkat pembelajaran seperti terlihat pada gambar 3. 

 

95%

5%

2. Kontrak perkuliahan disampaikan 
kepada mahasiswa

a. jumlah mata kuliah yang
kontrak perkuliahan
disampaikan kepada mahasiswa

b. Jumlah mata kuliah yang
kontrak perkuliahan TIDAK
disampaikan kepada mahasiswa

81%

19%

3. Mata Kuliah Dengan Bahan Ajar

a. Jumlah mata kuliah yang
dilengkapi materi ajar/bahan
ajar/buku ajar/handout/modul

b. Jumlah mata kuliah yang TIDAK
dilengkapi materi ajar/bahan
ajar/buku ajar/handout/modul
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2.4.5.4 Jumlah pertemuan perkuliahan sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 

 

Gambar 4. Jumlah Pertemuan 

Pada semester genap 2020/2021, Jumlah rata-rata seluruh mata kuliah 

di Fakultas Teknik telah melaksanakan 7 kali sebesar 89 persen dan mata 

kuliah yang pertemuannya kurang dari 7 pertemuan sampai dengan tanggal 

28 Maret 2021 adalah 11% persen. 

 

2.4.5.5 Jurnal perkuliahan sesuai dengan RPS

 

Gambar 5. Kesesuaian Dengan RPS 

Pada semester genap 2020/2021 jurnal perkuliahan pada Fakultas Teknik terdapat 97 

persen mata kuliah sesuai dengan RPS dan 3 persen masih belum sesuai dengan RPS. 

 

  

89%

11%

4. Jumlah Pertemuan

a. Jumlah mata kuliah yang jumlah
pertemuannya 7 sampai dengan
tanggal 28 Maret 2021

b. Jumlah mata kuliah yang jumlah 
pertemuannya ≤ 6 sampai dengan 
tanggal 28 Maret 2021

97%

3%

5. Kesesuaian Dengan RPS

a. Jumlah mata kuliah yang jurnal
perkuliahan sesuai dengan RPS

b. Jumlah mata kuliah yang jurnal
perkuliahan TIDAK ATAU KURANG
sesuai dengan RPS
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2.4.5.6 Dosen menggunakan media (alat bantu) perkuliahan 

 

Gambar 6. Penggunaan Media Pada Mata Kuliah 

Pada Fakultas Teknik, sebesar 80 persen mata kuliah yang proses perkuliahannya 

menggunakan alat bantu perkuliahan. Sisanya sebesar 20 persen mata kuliah yang proses 

perkuliahannya tidak menggunakan alat bantu perkuliahan. 

2.4.5.7 Penggunaan metode/strategi/Teknik/model mengajar yang bervariasi 

 

Gambar 7. Variasi Mengajar 

Pada semester genap 2020/2021, sebesar 95 persen kuliah yang menggunakan 

metode/strategi/Teknik/model mengajar yang bervariasi yang berpusat pada mahasiswa. 

Sedangkan, sebesar 5 persen mata kuliah yang tidak menggunakan 

metode/strategi/Teknik/model mengajar yang bervariasi atau berpusat pada dosen. 

 

80%

20%

6. Penggunaan Media Pada Mata Kuliah

a. Jumlah mata kuliah yang proses
perkuliahan menggunakan alat
bantu perkuliahan

b. Jumlah mata kuliah yang
proses perkuliahan TIDAK
menggunakan alat bantu
perkuliahan

95%

5%

7. Variasi Mengajar

a. Jumlah mata kuliah yang
menggunakan
metode/strategi/teknik/model
mengajar yang bervariasi yang
berpusat pada mahasiswa

b. Jumlah yang TIDAK menggunakan
metode/strategi/teknik/model
mengajar yang bervariasi atau
berpusat pada Dosen
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2.4.5.8 Penggunaan Case Study (studi kasus) atau Pembelajaran berbasis Proyek 

(PJBL) dalam perkuliahan 

 

Gambar 8. Penggunaan Case Study/PJBL 

 

 

Gambar 9. Evaluasi Case Study/PJBL 

Pada Fakultas Teknik, terdapat 51 persen mata kuliah dari seluruh mata kuliah 

yang telah menerapkan Case Study (studi kasus) dalam perkuliahan pada semester genap 

2020/2021. Selain itu, sebanyak 49 persen mata kuliah yang telah menerapkan PJBL 

dalam perkuliahan seperti gambar 8 di atas. Dari mata kuliah yang telah menerapkan 

studi kasus atau PJBL, terdapat 29 persen mata kuliah yang telah dievaluasi seperti 

gambar 9. 

51%49%

8. Penggunaan Case Study/PJBL

a. Jumlah mata kuliah yang telah
menerapkan studi kasus dalam
perkuliahan

b. Jumlah mata kuliah yang telah
menerapkan Pembelajaran berbasis
proyek dalam perkuliahan

29%

71%

8. Evaluasi Case Study/PJBL

c. Berapa mata kuliah yang
menerapkan studi kasus atau
Pembelajaran berbasis proyek
(PJBL) yang telah melakukan
evaluasi?

c. Berapa mata kuliah yang
menerapkan studi kasus atau
Pembelajaran berbasis proyek
(PJBL) yang belum melakukan
evaluasi?
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2.4.5.9 Dosen memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa 

 

Gambar 10. Mata Kuliah Dengan Tugas Terstruktur 

Pada Fakultas Teknik, 98 persen mata kuliah yang memberikan tugas terstruktur 

dalam perkuliahan dan 2 persen mata kuliah yang tidak memberikan tugas terstruktur 

dalam perkuliahan. 

 

2.4.5.10 Penggunaan Elita 

 

Gambar 11. Penggunaan Elita 

 

98%

2%

9. Mata Kuliah Dengan Tugas Terstruktur

a. Jumlah mata kuliah dengan tugas
terstruktur dalam perkuliahan

a. Jumlah mata kuliah dengan tidak
ada tugas terstruktur dalam
perkuliahan

94%

6%

10. Penggunaan Elita

a. Jumlah mata kuliah yang dalam
pelaksanaan perkuliahan
menuangkan petunjuk perkuliahan
dan perangkat pembelajaran di
setiap pertemuan pada Elita?

a. Jumlah mata kuliah yang dalam
pelaksanaan perkuliahan tidak
menuangkan petunjuk perkuliahan
dan perangkat pembelajaran di
setiap pertemuan pada Elita?
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Pada Fakultas Teknik, terdapat 94 persen yang dalam pelaksanaan perkuliahan 

menuangkan petunjuk perkuliahaan dan perangkat pembelajaran di setiap pertemuan 

pada Elita. Sedangkan 6 persen dari seluruh mata kuliah yang dalam pelaksanaan tidak 

menuangkan petunjuk perkuliahan dan perangkat pembelajaran di setiap pertemuan pada 

Elita. 

Fitur dalam Elita yang sering digunakan oleh dosen dalam perkuliahan yaitu 

assignment, chat, file, dan quiz. Alasannya adalah fitur-fitur tersebut yang paling 

sederhana untuk digunakan dan mudah untuk dipahami. Selain itu, fitur-fitur tersebut 

yang saat ini paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran dosen. 

 

2.4.6. MATA KULIAH UMUM 

2.4.6.1 Membuat kontrak perkuliahan yang tertulis di dalam RPS pada setiap 

mata kuliah Genap 2020/2021 

 

Gambar 1. Kontrak perkuliahan yang tertulis di dalam RPS pada setiap mata 

kuliah Genap 2020/2021 

Pada semester Genap 2020/2021 MKU memiliki 3 mata kuliah. Jumlah mata 

kuliah yang telah membuat kontrak perkuliahan dapat dilihat pada gambar 1 di atas. 

Terdapat sebesar 93 persen dari seluruh mata kuliah di semester genap yang membuat 

kontrak perkuliahan yang tertulis di dalam RPS dan 7 persen yang tidak membuat kontrak 

perkuliahan yang tertulis di dalam RPS. 

  

93%

7%

1. Kontrak perkuliahan yang tertulis di dalam 
RPS pada setiap mata kuliah Genap 

2020/2021

b. Jumlah mata kuliah yang
mencantum kontrak perkuliahan
dalam RPS

c. Jumlah mata kuliah yang TIDAK
mencantumkan kontrak
perkuliahan dalam RPS



38 

 

2.4.6.2 Kontrak perkuliahan disampaikan kepada mahasiswa 

 

Gambar 2. Kontrak Perkuliahan Disampaikan Kepada Mahasiswa 

Dari mata kuliah yang telah membuat kontrak perkuliahan dan tertulis dalam 

RPS, terdapat 96 persen mata kuliah yang kontrak perkuliahannya disampaikan kepada 

mahasiswa. Sisanya, 4 persen mata kuliah yang membuat kontrak perkuliahan tapi tidak 

disampaikan kepada mahasiswa seperti terlihat pada gambar 2 di atas. 

 

2.4.6.3 Dosen Menyusun perangkat pembelajaran (materi ajar, bahan ajar, buku 

ajar, handout, modul) 

 

Gambar 3. Mata Kuliah Dengan Bahan Ajar 

Pada MKU, sebesar 100 persen dari mata kuliah yang dilengkapi dengan materi 

ajar/bahan ajar/buku ajar/handout/modul dan 0 persen yang tidak dilengkapi dengan 

perangkat pembelajaran seperti terlihat pada gambar 3. 

 

  

96%

4%

2. Kontrak perkuliahan disampaikan kepada 
mahasiswa

a. jumlah mata kuliah yang kontrak
perkuliahan disampaikan kepada
mahasiswa

b. Jumlah mata kuliah yang
kontrak perkuliahan TIDAK
disampaikan kepada mahasiswa

100%

0%

3. Mata Kuliah Dengan Bahan Ajar

a. Jumlah mata kuliah yang
dilengkapi materi ajar/bahan
ajar/buku ajar/handout/modul

b. Jumlah mata kuliah yang TIDAK
dilengkapi materi ajar/bahan
ajar/buku ajar/handout/modul
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2.4.6.4 Jumlah pertemuan perkuliahan sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 

 

Gambar 4. Jumlah Pertemuan 

Pada semester genap 2020/2021, Jumlah rata-rata seluruh mata kuliah di MKU 

telah melaksanakan 7 kali sebesar 95 persen dan mata kuliah yang pertemuannya kurang 

dari 7 pertemuan sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 adalah 5 persen. 

 

2.4.6.5 Jurnal perkuliahan sesuai dengan RPS 

 

Gambar 5. Kesesuaian Dengan RPS 

Pada semester genap 2020/2021 jurnal perkuliahan pada MKU terdapat 89 persen 

mata kuliah sesuai dengan RPS dan 11 persen masih belum sesuai dengan RPS. 

  

95%

5%

4. Jumlah Pertemuan

a. jumlah rata-rata pertemuan
perkuliahan sampai dengan tanggal
28 Maret 2021

b. Jumlah mata kuliah yang jumlah 
pertemuannya ≤ 6 sampai dengan 
tanggal 28 Maret 2021

89%

11%

5. Kesesuaian Dengan RPS

a. Jumlah mata kuliah yang jurnal
perkuliahan sesuai dengan RPS

b. Jumlah mata kuliah yang jurnal
perkuliahan TIDAK ATAU KURANG
sesuai dengan RPS
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2.4.6.6 Dosen menggunakan media (alat bantu) perkuliahan 

 

Gambar 6. Penggunaan Media Pada Mata Kuliah 

Pada MKU, sebesar 90 persen mata kuliah yang proses perkuliahannya 

menggunakan alat bantu perkuliahan. Sisanya sebesar 10 persen mata kuliah yang proses 

perkuliahannya tidak menggunakan alat bantu perkuliahan. 

 

2.4.6.7 Penggunaan metode/strategi/Teknik/model mengajar yang bervariasi 

 

Gambar 7. Variasi Mengajar 

Pada semester genap 2020/2021, sebesar 96 persen kuliah yang menggunakan 

metode/strategi/Teknik/model mengajar yang bervariasi yang berpusat pada mahasiswa. 

Sedangkan, sebesar 4 persen mata kuliah yang tidak menggunakan 

metode/strategi/Teknik/model mengajar yang bervariasi atau berpusat pada dosen. 

 

90%

10%

6. Penggunaan Media Pada Mata Kuliah

a. Jumlah mata kuliah yang proses
perkuliahan menggunakan alat
bantu perkuliahan

b. Jumlah mata kuliah yang proses
perkuliahan TIDAK menggunakan
alat bantu perkuliahan

96%

4%

7. Variasi Mengajar

a. Jumlah mata kuliah yang
menggunakan
metode/strategi/teknik/model
mengajar yang bervariasi yang
berpusat pada mahasiswa

b. Jumlah yang TIDAK menggunakan
metode/strategi/teknik/model
mengajar yang bervariasi atau
berpusat pada Dosen
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2.4.6.8 Penggunaan Case Study (studi kasus) atau Pembelajaran berbasis Proyek 

(PJBL) dalam perkuliahan 

 

Gambar 8. Penggunaan Case Study/PJBL 

Gambar 9. Evaluasi Case Study/PJBL 

Pada MKU, terdapat 72 persen mata kuliah dari seluruh mata kuliah yang telah 

menerapkan Case Study (studi kasus) dalam perkuliahan pada semester genap 

2020/2021. Selain itu, sebanyak 28 persen mata kuliah yang telah menerapkan PJBL 

dalam perkuliahan seperti gambar 8 di atas. Dari mata kuliah yang telah menerapkan 

studi kasus atau PJBL, terdapat 21 persen mata kuliah yang telah dievaluasi seperti 

gambar 9. 

  

72%

28%

8. Penggunaan Case Study/PJBL

a. Jumlah mata kuliah yang telah
menerapkan studi kasus dalam
perkuliahan

a. Jumlah mata kuliah yang belum
menerapkan studi kasus dalam
perkuliahan

21%

79%

8. Evaluasi Case Study/PJBL

c. Berapa mata kuliah yang
menerapkan studi kasus atau
Pembelajaran berbasis proyek
(PJBL) yang telah melakukan
evaluasi?

c. Berapa mata kuliah yang
menerapkan studi kasus atau
Pembelajaran berbasis proyek
(PJBL) yang belum melakukan
evaluasi?
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2.4.6.9 Dosen memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa 

 

Gambar 10. Mata Kuliah Dengan Tugas Terstruktur 

Pada MKU, 96 persen mata kuliah yang memberikan tugas terstruktur dalam 

perkuliahan dan 4 persen mata kuliah yang tidak memberikan tugas terstruktur dalam 

perkuliahan. 

 

2.4.6.10 Penggunaan Elita 

 

Gambar 11. Penggunaan Elita 

Pada Fakultas Teknik, terdapat 84 persen yang dalam pelaksanaan perkuliahan 

menuangkan petunjuk perkuliahaan dan perangkat pembelajaran di setiap pertemuan 

pada Elita. Sedangkan 16 persen dari seluruh mata kuliah yang dalam pelaksanaan tidak 

menuangkan petunjuk perkuliahan dan perangkat pembelajaran di setiap pertemuan pada 

Elita. 

96%

4%

9. Mata Kuliah Dengan Tugas Terstruktur

a. Jumlah mata kuliah dengan tugas
terstruktur dalam perkuliahan

a. Jumlah mata kuliah dengan tidak
ada tugas terstruktur dalam
perkuliahan

84%

16%

10. Penggunaan Elita

a. Jumlah mata kuliah yang dalam
pelaksanaan perkuliahan
menuangkan petunjuk perkuliahan
dan perangkat pembelajaran di
setiap pertemuan pada Elita?

a. Jumlah mata kuliah yang dalam
pelaksanaan perkuliahan tidak
menuangkan petunjuk perkuliahan
dan perangkat pembelajaran di
setiap pertemuan pada Elita?
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Fitur dalam Elita yang sering digunakan oleh dosen dalam perkuliahan yaitu 

assignment, chat, file, dan quiz. Alasannya adalah fitur-fitur tersebut yang paling 

sederhana untuk digunakan dan mudah untuk dipahami. Selain itu, fitur-fitur tersebut 

yang saat ini paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran dosen. 
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III. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

3.1 SIMPULAN 

Simpulan yang diperoleh berdasarkan kegiatan monitoring perkuliahan sebagai 

berikut. 

1. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada setiap mata kuliah telah 

terlaksana dengan baik dan sesuai dengan standar proses pembelajaran UNTIDAR. 

Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya RPS pada setiap mata kuliah, kontrak 

kuliah dalam RPS, dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal pekuliahan. 

2. Pelaksanaan proses pembelajaran berkaitan dengan penggunaan media, alat bantu, 

dan metode yang bervariasi telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan standar 

proses pembelajaran UNTIDAR. Akan tetapi proses pembelajaran yang berkaitan 

dengan jumlah tatap muka sebelum UTS belum sesuai dengan standar yang 

ditetapkan UNTIDAR dikarenakan masih ditemukan mata kuliah yang tatap muka 

sebelum UTS kurang dari 7 pertemuan. 

3. Pelaksanaan proses perkuliahan yang menggunakan Case Study (studi kasus) dan 

pembelajara berbasis proyek belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dengan 

masih banyak MK yang belum menerapkan ke dua metode atau salah satu metode 

tersebut dalam perkuliahan dan MK yang telah menggunakan metode tersebut belum 

melakukan evaluasi. 

4. Pelaksanaan proses perkuliahan telah menggunakan Elita dengan baik yang 

ditunjukkan dengan adanya penggunaan berbagai macam fitur di Elita oleh dosen 

pada mata kuliah yang diampunya, namun belum semua fitur yang ada dipakai oleh 

para dosen. 

 

3.2 REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil dan analisis monitoring perkuliahan, maka dapat 

direkomendasikan sebagai berikut. 

1. Dekan/Wakil dekan bidang akademik/Ketua jurusan/Koorprodi memastikan kepada 

dosen pengampu mata kuliah untuk menuliskan kontrak perkuliahan di dalam RPS 

mata kuliah melalui rapat persiapan perkuliahan.  

2. Dekan/Wakil dekan bidang akademik/Ketua jurusan/Koorprodi memastikan jumlah 

pertemuan atau jumlah tatap muka perkuliahan sejumlah 7 pertemuan sebelum UTS 

melalui rapat persiapan UTS. 
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3. Pimpinan Universitas membuat pelatihan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi berkaitan dengan penerapan Case Study (studi kasus) dan pembelajara 

berbasis proyek dalam perkuliahan. 

4. Ketua jurusan/Koorprodi melakukan identifikasi mata kuliah di program studi yang 

dapat menerapkan Case Study (studi kasus) dan pembelajara berbasis proyek dalam 

perkuliahan. 

5. Kepala UPT TIK meninjau ulang fitur yang ada dalam ELITA agar penggunaannya 

dan perkuliahan dapat lebih efektif atau mengadakan pelatihan untuk penggunaan 

fitur yang belum banyak digunakan oleh para dosen. 

 

 


