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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penjaminan 

mutu yang telah dijalankan di lingkungan Universitas Al-Azhar, adalah bagian dari 

proses untuk menjaga keberlangsungan dengan standar yang sudah ditetapkan 

khususnya Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Al-

Azhar Medan menjadi bagian proses evaluasi Universitas Al-Azhar. 

 

1. 2. Tujuan Evaluasi Pengukuran 

Tujuan kegiatan evaluasi pengukuran sistem penjaminan mutu yang telah 

dilaksanakan terhadap kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk 

menjaga keberlangsungan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Universitas Al-

Azhar dan untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap layanan sehingga dapat 

digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil evaluasi 

yang diperoleh akan digunakan sebagai umpan balik bagi pimpinan universitas dalam 

hal peningkatan manajemen dan juga untuk menyusun rencana program kerja 

pengembangan universitas, sesuai arah kebijakan dalam renstra dan renop Universitas 

Al-Azhar Medan. 

 

1. 3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Evaluasi Pengukuran tingkat kepuasan terhadap layanan yang telah diterima 

oleh Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang ada di masing-masing unit kerja di 

lingkungan Universitas Al-Azhar dilakukan pada Januari 2018. 

. 

1. 4. Responden 

Pada periode pengukuran kepuasan tahun akademik 2017-2018 ingin 

diketahui bagaimana tingkat kepuasan terhadap layanan di masing-masing unit kerja. 

Oleh sebab itu responden kepuasan ini adalah staf dosen maupun staf tenaga 

kependidikan yang ada di masing-masing unit kerja yang ada dilingkungan 

Universitas Al-Azhar. Total instrumen kuesioner yang disebar adalah 464 kuesioner 

untuk dosen dan tenaga kependidikan dari total mahasiswa sebanyak 52,96804 atau 

sekitar ....  persen 

Dari semua kuesioner yang telah disebarkan, Laporan Hasil Pengukuran 

Kepuasan Dosen Dan Tenaga Kependidikan Periode 2017/2018, kuesioner yang 

masuk pada tanggal yang telah ditentukan untuk pengolahan data sebanyak 464 

kuesioner, sedangkan sisa kuesioner masuk setelah pengolahan data selesai 

ditabulasikan. Jumlah kuesioner masuk dari masing-masing unit kerja dapat terlihat 

pada tabel 1 yaitu : 
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Tabel 1. Jumlah Kuesioner Masuk dari Fakultas 

No Unit Kerja Jumlah Kuesioner Jumlah Mahasiswa 

1. Fakultas Ekonomi 343 446 

2. Fakultas Hukum 24 88 

3. Fakultas Pertanian 31 101 

4. Fakultas Teknik 66 241 

Total   464 876 

Rasio Jumlah Kuisioner Terhadap Jumlah Mahasiswa 52,96804 % 

 

1. 5. Aspek kepuasan yang diukur untuk kuesioner mahasiswa terhadap dosen 

1. Kedisiplinan dosen berupa ketepatan waktu dimulainya kegiatan perkuliahan 

2. Kedisplinan dosen dalam mengakhiri kegiatan perkuliahan 

3. Kejelasan materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen 

4. Dosen menguasai sesuai dengan bidang keahliannya 

5. Pemberian tugas/ latihan dan kuis kepada mahasiswa 

6. Kesediaan dosen membantu mahasiwa yang mengalami kesulitan bidang 

akademik/ mata kuliah 

7. Dosen mengembalikan hasil tugas ujian/ tugas dengan nilai yang obyektif. 

8. Sikap keterbukaan dan kooperatif dosen dengan mahasiswa 

9. Waktu yang disediakan untuk diskusi dan Tanya jawab 

10. Bahan ajar (handout, modul, dan lain-lain) yang diberikan kepada mahasiswa 

untuk melengkapi materi perkuliahan 

11. Kontrak peruliahan, RPP dan SAP yang dibuat dosen 

12. Kemampuan dosen dalam menumbuhkan minat belajar mahasiswa 

13. Suasana perkuliahan yang diciptakan oleh dosen 

14. Pelaksanaan bimbingan kemahasiswaan selama semester ini bagi mahasiswa 

15. Ketertarikan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kemahasiswaan 

16. Permasalahan/ keluhan mahasiswa ditangani oleh universitas melalui dosen PA 

(Penasehat Akademik) 

17. Setiap pekerjaan/ tugas selalu dikembangkan pada mahasiswa 

18. Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen dalam proses pengajaran. 

 

1.6. Aspek kepuasan yang diukur untuk kuesioner mahasiswa terhadap 

pelayanan tenaga kependidikan (pegawai) 

1. Pelayanan administrasi akademik (KRS dan KHS) dari pegawai 

2. Tingkat keramahan pegawai dalam melayani administrasi mahasiswa 

3. Tingkat kejelasan informasi yang diberikan pegawai 

4. Respon pegawai terhadap keluhan mahasiswa 

5. Layanan pegawai dalam penyediaan sarana dan prasarana perkuliahan. 
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1. 7.     Aspek Komponen Yang Diukur 

Aspek-aspek tingkat kepuasan yang diukur untuk responden dosen dan tenaga 

kependidikan adalah sama yaitu terdapat 5 aspek kepuasan yang menjadi evaluasi 

pengukuran yaitu Kepuasan Pada Pekerjaan, Kepuasan Pada Kegiatan Akademik, 

Kepuasan Pada Pimpinan, Kepuasan Pada Sarana dan Prasarana, Kepuasan Pada 

Sistem Informasi, Kepuasan Pada Kondisi Kerja, tetapi masing-masing butir item 

aspek berbeda.  
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BAB 2. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI FAKULTAS EKONOMI 

TA. 2017-2018 GANJIL 

 

2. 1. Latar Belakang 

Perkuliahan adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan sesuai dengan 

kurikulum yang telah direncanakan oleh program studi. Kegiatan perkuliahan yang 

telah direncanakan akan dilaksanakan secara maksimal demi kelancaran seluruh 

kegiatan pada program studi itu sendiri. Untuk itu dalam pencapaiannya,pelaksanaan 

perkuliahan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi perkuliahan di Universitas Al-Azhar Medan dilakukan pada setiap akhir 

semester. Mahasiswa diberikan semacam angket/kuosiner yang salah satu tujuannya 

adalah untuk menilai kinerja dosen selama proses perkuliahan. Hasil monitoring dan 

evaluasi tersebut selanjutnya menjadi laporan kegiatan proses perkuliahan pada 

semester tersebut kemudian dilaporkan kepada tingkat fakultas dan  universitas. 

 

2. 2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi 

Secara umum kegiatan monitoring dan evaluasi perkuliahan/pembelajaran di 

Universitas Al-Azhar Medan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengendalikan proses perkuliahan/pembelajaran agar berlangsung secara efektif 

dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan. 

2. Menggali informasi yang berkaitan dengan penatalaksanaan perkuliahan dan hasil-

hasilnya, serta memperoleh bahan informasi untuk keberlanjutan proses 

perkuliahan/pembelajaran berikutnya. 

3. Menggali informasi untuk pengambilan keputusan dalam menyempurnakan proses 

perkuliahan berjalan sebagaimana mestinya. 

 

 

2. 3. Hasil Monitoring dan Evaluasi (MONEV) 

Pada laporan ini akan dipaparkan hasil monitoring dan evaluasi semester 

genap di Fakultas Ekonomi Universitas Al-Azhar Medan T.A 2017/2018. Adapun 

data yang dilaporkan meliputi kehadiran dosen dalam perkuliahan, kehadiran 

mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, pencapaian materi mata kuliah serta 

evaluasi kinerja dosen dalam pembelajaran mata kuliah pada semester I, III, V, dan 

VII pada masing-masing fakultas. 

 

2. 4.  Kehadiran Dosen dalam Memberi Perkuliahan Kehadiran Dosen dalam 

Memberi Perkuliahan 

Kehadiran dosen selama perkuliahan dinilai berdasarkan data yang terdapat 

pada absensi perkuliahan pada tiap mata kuliah. Sesuai dengan informasi dari Buku 

Pedoman Akademik Universitas Al-Azhar Medan, target kehadiran dosen setiap mata 
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kuliah selama satu semester adalah 14-16 kali tatap muka (TM),  Dosen diwajibkan 

untuk memenuhi jadwal pertemuan (tatap muka) perkuliahan untuk setiap 

semesternya. Berikut ini adalah rekapitulasi kehadiran dosen selama perkuliahan 

semester ganjil yaitu pada semester I, III, V dan VII.  

Untuk lebih jelasnya, berikut kami laporkan perkembangan dari pelaporan 

setiap dosen dari setiap fakultas, untuk melihat kinerja dosen dan langkah kebijakan 

lebih lanjut. 

 

2. 5. Program Studi Manajemen (Kampus-I/ Pagi) 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, sebagian besar 

dosen pada Program Studi Manajemen (Kampus I Pagi) sudah memenuhi syarat 

minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester (14-15) Tatap Muka 

(TM), kecuali mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang 

tersedia. Rata-rata dosen mengajar untuk satu mata kuliah sebanyak 7-9 mata kuliah. 

 

2. 6. Program Studi Manajemen (Kampus-I/ Malam) 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan,, sebagian besar 

dosen pada Program Studi Manajemen (Kampus-I Malam) sudah memenuhi syarat 

minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester (13TM), kecuali mata 

kuliah agama, karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang tersedia. Rata-rata dosen 

mengajar untuk satu mata kuliah sebanyak 5-9 mata kuliah. 

 

2. 7. Program Studi Manajemen (Kampus-II/ Pagi) 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, sebagian besar 

dosen di Prodi Manajemen (Marelan Pagi) sudah memenuhi syarat minimal jumlah 

tatap muka perkuliahan selama satu semester (13TM), kecuali mata kuliah agama, 

karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang tersedia. Rata-rata dosen mengajar 

untuk satu mata kuliah sebanyak 3-9 mata kuliah. 

 

2. 8. Program Studi Manajemen (Kampus –II/ Malam) 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan,, sebagian besar 

dosen di Prodi Manajemen (Marelan Pagi) sudah memenuhi syarat minimal jumlah 

tatap muka perkuliahan selama satu semester (13TM), kecuali mata kuliah agama, 

karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang tersedia. Rata-rata dosen mengajar 

untuk satu mata kuliah sebanyak 5-9 mata kuliah. 

 

2. 9. Program Studi Akuntansi (Kampus-I/ Pagi) 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, sebagian besar 

dosen di Prodi Akuntansi (Induk Pagi) sudah memenuhi syarat minimal jumlah tatap 

muka perkuliahan selama satu semester (14-15 TM), kecuali mata kuliah agama, 
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karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang tersedia. Rata-rata dosen mengajar 

untuk satu mata kuliah sebanyak 2-9 mata kuliah. 

 

2. 10. Program Studi Akuntansi (Kampus-I/ Induk Malam) 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, sebagian besar 

dosen di Prodi Akuntansi (Kampus-I/ Induk Malam) sudah memenuhi syarat minimal 

jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester (11-13TM), kecuali mata kuliah 

agama, karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang tersedia. Rata-rata dosen 

mengajar untuk satu mata kuliah sebanyak 2-9 mata kuliah. 

 

2. 11. Program Studi Akuntansi (Kampus-II/ Marelan Malam) 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, sebagian besar 

dosen di Program Studi Akuntansi (Kampus-II/ Marelan Malam) sudah memenuhi 

syarat minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester (11-13 TM), 

kecuali mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang tersedia. 

Rata-rata dosen mengajar untuk satu mata kuliah sebanyak 2-9 mata kuliah. 

 

2. 12. Kehadiran Mahasiswa FE Universitas Al Azhar Medan 

Kehadiran mahasiswa dapat dievaluasi berdasarkan absensi kehadiran 

mahasiswa pada tiap mata kuliah. Sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku, 

mahasiswa yang diperkenankan mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa 

yang mengikuti kegiatan perkuliahan sebanyak > 75% kehadiran. Jika kehadiran 

mahasiswa sejumlah < 75% maka mahasiswa tidak  diperkenankan mengikuti UAS, 

kecuali mendapat persetujuan dari fakultas dengan syarat mendapatkan penugasan. 

Berikut ini adalah rekapitulasi kehadiran mahasiswa selama perkuliahan semester I, 

III, V, dan VII. 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Kehadiran Mahasiswa Selama Perkuliahan Semester I, 

III, V dan VII (Ganjil) di Masing-Masing Program Studi 2017/ 2018 

No. Program Studi Fakultas Presentase 

Kehadiran 

Semester I 

1. Akuntansi (Kampus I-

Pagi) 

Ekonomi 98,43% 

 

 Akuntansi (Kampus I-

Malam) 

Ekonomi 100% 

 Akuntansi (Kampus II-

Malam) 

Ekonomi 100% 

2. Manajemen (Kampus I- Ekonomi 100% 
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Pagi) 

 Manajemen (Kampus I-

Malam) 

Ekonomi 100% 

 Manajemen (Kampus II-

Malam) 

Ekonomi 100% 

Semester III 

1. Akuntansi (Kampusi I-

Induk) 

Ekonomi 100% 

 Akuntansi (Kampus I-

Malam) 

Ekonomi 100% 

 Akuntansi (Kampus II-

Malam) 

Ekonomi 100% 

2. Manajemen (Kampus I-

Pagi) 

Ekonomi 100% 

 Manajemen (Kampus I-

Malam) 

Ekonomi 100% 

 Manajemen (Kampus II-

Pagi) 

Ekonomi 100% 

 Manajemen (Kampus II-

Malam) 

Ekonomi 100% 

Semester V 

1. Akuntansi (Kampus I-

Pagi) 

Ekonomi 100% 

 Akuntansi (Kampus I-

Malam) 

Ekonomi  

 Akuntansi (Kampus II-

Malam) 

Ekonomi 100% 

2. Manajemen (Kampus I-

Pagi) 

Ekonomi 100% 

 Manajemen (Kampus I-

Malam) 

Ekonomi 100% 

 Manajemen (Kampus II-

Pagi) 

Ekonomi 100% 

 Manajemen (Kampus II-

Malam) 

Ekonomi 100% 

Semester VII 

1. Akuntansi (Kampus I-

Pagi) 

Ekonomi 100% 

 Akuntansi (Kampus I- Ekonomi 100% 
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Malam) 

 Akuntansi (Kampus II-

Malam) 

Ekonomi 100% 

2. Manajemen (Kampus I-

Pagi) 

Ekonomi 100% 

 Manajemen (Kampus I-

Malam) 

Ekonomi 100% 

 Manajemen (Kampus II-

Pagi) 

Ekonomi 100% 

 Manajemen (Kampus II-

Malam) 

Ekonomi 100% 

 

2. 13. Evaluasi Kinerja Dosen Mata Kuliah 

Tabel 3. Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Dosen Mata Kuliah 

 

Untuk mengevaluasi kinerja dosen mata kuliah, kuesioner telah disebarkan 

kepada beberapa mahasiswa semester I, III, V, dan VII.  Kuesioner yang digunakan 

mengacu pada kuesioner yang sudah disusun oleh Universitas Al-Azhar Medan. 

Terdapat 18 pernyataan dengan total 343 responden dengan rata-rata akhir 18.6% 

menjawab sangat baik, 57.8% menjawab baik, 18.5% menjawab cukup baik, 3.59% 

menjawab kurang baik dan 1.17%  menjawab sangat kurang baik. Hal ini dapat 
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terlihat bahwa Mahasiswa FE Universitas Al Azhar Medan secara umum merasakan 

puas dengan pelayanan yang diberikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 

beberapa sebagian kecil dari mahasiswa menjawab kurang baik di pernyataan : 

 Setiap pekerjaan/tugas selalu dikembalikan pada mahasiswa 

 Permasalahan/keluhan mahasiswa ditangani oleh Universitas melalui dosen PA 

(Penasehat Akademik) 

 Dosen mengembalikan hasil ujian/tugas dengan nilai yang obyektif 

 Kemampuan dosen dalam menumbuhkan minat belajar mahasiswa 

 Bahan ajar (handout, modul, dll) yang diberikan kepada mahasiswa untuk 

melengkapi materi perkuliahan 

 Ketertarikan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kemahasiswaan 

 Kesediaan dosen membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan bidang 

akademik/mata kuliah 

 Suasana perkuliahan yang diciptakan oleh dosen 

 Sikap keterbukaan dan kooperatif dosen dengan mahasiswa 

 Kontrak Perkuliahan, RPP dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang dibuat dosen 

 Pelaksanaan bimbingan kemahasiswaan selama semester ini bagi mahasiswa 

 Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen dalam proses pengajaran 

 Kedisiplinan dosen berupa ketepatan waktu dimulainya kegiatan perkuliahan 

 Kejelasan materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen 

 Pemberian tugas/latihan dan kuis kepada mahasiswa 

 Waktu  yang disediakan untuk diskusi dan tanya jawab 

 Kedisiplinan dosen dalam mengakhiri kegiatan perkuliahan 

 Dosen menguasai sesuai dengan bidang keahliannya 

Untuk perrnyataan sangat kurang baik, perlu diperhatikan di beberapa 

pernyataan seperti : 

 Permasalahan/keluhan mahasiswa ditangani oleh Universitas melalui dosen PA 

(Penasehat Akademik) 

 Setiap pekerjaan/tugas selalu dikembalikan mahasiswa 

 Kesediaan dosen membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan bidang 

akademik/mata kuliah 

 Pelaksanaan bimbingan kemahasiswaan selama semester ini bagi mahasiswa 

 Ketertarikan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kemahasiswaan 

 Dosen mengembalikan hasil ujian/tugas dengan nilai yang obyektif 

 Bahan ajar (handout, modul, dll) yang diberikan kepada mahasiswa untuk 

melengkapi materi perkuliahan 

 Kemampuan dosen dalam menumbuhkan minat belajar mahasiswa 

 Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen dalam proses pengajaran 

 Suasana perkuliahan yang diciptakan oleh dosen 
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 Kejelasan materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen 

 Sikap keterbukaaan dan kooperatif dosen dengan mahasiswa 

 Waktu yang disediakan untuk diskusi dan tanya jawab 

 Kedisiplinan dosen dalam mengakhiri kegiatan perkuliahan 

 Dosen menguasai sesuai dengan bidang keahliannya 

 Pemberian tugas/latihan dan kuis kepada mahasiswa 

 Kontrak perkuliahan, RPP dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang dibuat dosen 

 

2. 14. Evaluasi Kinerja Pelayanan Tenaga Pendidik FE Universitas Al Azhar 

Medan 

Tabel 4. Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Tenaga Pendidik FE 

Universitas Al Azhar Medan 

 

Untuk mengevaluasi kinerja tenaga pendidik, kuesioner telah disebarkan 

kepada beberapa mahasiswa semester I, III, V, VII. Kuesioner yang digunakan 

mengacu pada kuesioner yang sudah disusun oleh Universitas Al-Azhar Medan. 

Terdapat 18 pernyataan dengan total 343 responden dengan rata-rata akhir 20.1% 

menjawab sangat baik, 58.72%  menjawab baik, 14.9%  menjawab cukup baik, 

3.02% menjawab kurang baik dan 1.88% menjawab sangat kurang baik. Hal ini 

dapat terlihat bahwa Mahasiswa FE Universitas Al Azhar Medan secara umum 

merasakan puas dengan pelayanan yang diberikan. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan adalah beberapa sebagian kecil dari mahasiswa menjawab kurang baik 

di pernyataan : 

 Respon pegawai terhadap keluhan mahasiswa 

 Layanan pegawai dalam penyediaan sarana dan prasarana perkuliahan 

 Tingkat kejelasan informasi yang diberikan pegawai 

 Pelayanan adminitrasi akademik (KRS dan KHS) dari pegawai 

 Tingkat keramahan pegawai dalam melayani administrasi mahasiswa 

Untuk perrnyataan sangat kurang baik, perlu diperhatikan di beberapa 

pernyataan seperti : 

 Layanan pegawai dalam penyediaan sarana dan prasarana perkuliahan 

 Tingkat kejelasan informasi yang diberikan pegawai 
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 Respon pegawai terhadap keluhan mahasiswa 

 Tingkat keramahan pegawai dalam melayani administrasi mahasiswa 

 Pelayanan adminitrasi akademik (KRS dan KHS) dari pegawai 

 

2. 15. Simpulan dan Saran 

2.15. 1. Simpulan 

Berdasarkan  rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi semester genap 

Fakultas Ekonomi , dapat disimpulkan bahwa: 

 Sebagian besar dosen di Program Studi Manajemen (Kampus I Pagi) sudah 

memenuhi syarat minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester 

(14-15 TM), kecuali mata kuliah agama karena tidak terdapatnya data kuantitatif 

yang tersedia. 

 Sebagian besar dosen di Program Studi Manajemen (Kampus-I Malam) sudah 

memenuhi syarat minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester 

(14 TM), kecuali mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya data kuantitatif 

yang tersedia. 

 Sebagian besar dosen di Prodi Manajemen (Marelan Pagi) sudah memenuhi syarat 

minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester (14 TM), kecuali 

mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang tersedia 

 Sebagian besar dosen di Prodi Manajemen (Marelan Pagi) sudah memenuhi syarat 

minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester (14TM), kecuali 

mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang tersedia.  

 Sebagian besar dosen di Prodi Akuntansi (Induk Pagi) sudah memenuhi syarat 

minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester (14-15 TM), kecuali 

mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang tersedia.  

 Sebagian besar dosen di Prodi Akuntansi (Kampus-I/ Induk Malam) sudah 

memenuhi syarat minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester 

(11-14 TM), kecuali mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya data kuantitatif 

yang tersedia. 

 Sebagian besar dosen di Program Studi Akuntansi (Kampus-II/ Marelan Malam) 

sudah memenuhi syarat minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu 

semester (11-14 TM), kecuali mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya data 

kuantitatif yang tersedia. 

 Untuk keaktifan perkuliahan mahasiswa dapat terlihat dari kehadiran tertinggi dan 

terendah dari setiap semester dengan data sebagai berikut: 

No Semester Waktu Jumlah Kehadiran Kategori 

1 I Akuntansi/Ekonomi 

(Kampus I-Pagi) 

76.80% Kehadiran 

Tertinggi 

2 I Manajemen/Ekonomi 57.72% Kehadiran 
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(Kampus I-Malam) Terendah 

3 III Manajemen/Ekonomi  

(Kampus I-Malam 

81.48% Kehadiran 

Tertinggi 

4 III Manajemen/Ekonomi  

(Kampus II-Malam) 

67,98 % Kehadiran 

Terendah 

5 V Manajemen/Ekonomi 

(Kampus II Pagi) 

83.2% Kehadiran 

Tertinggi 

6 V Manajemen/Ekonomi 

(Kampus II-malam) 

56.82% Kehadiran 

Terendah 

7 VII Akuntansi/Ekonomi 

(Kampus I-Pagi) 

90.45% Kehadiran 

Tertinggi 

8 VII Manajemen/Ekonomi 

(Kampus II Pagi) 

76.21% Kehadiran 

Terendah 

 

 Untuk Evaluasi Dosen dan Tenaga Pendidik FE Universitas Al Azhar Medan 

sudah menghasilkan tingkat kepuasan yang maksimal dan perlu dipertahankan 

serta perlu meningkatkan kuliats pelayanan agar tidak menjadi turun kepada 

kurang baik dan sangat kurang baik.  

 

2.15. 2. Saran 

1. Bagi dosen 

 Dosen hendaknya lebih tepat waktu dalam memenuhi kontrak perkuliahan 

sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan tertib dan lancer sesuai dengan 

perencanaan di silabus. 

 Pembelajaran menggunakan metode yang kreatif sehingga mahasiswa lebih 

semangat dan mudah untuk memahami materi yang disampaikan. 

 Dosen memberikan literatur buku untuk panduan dalam pembelajaran. 

2. Bagi Mahasiswa 

Sangat diharapkan kerjasama mahasiswa untuk aktif ikut serta mengisi 

kuosiner kinerja dosen sehingga proses monitoring dan evaluasi bisa berjalan 

dengan lancar. 
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BAB 3. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI FAKULTAS HUKUM 

TA. 2017-2018 GANJIL 

 

3. 1. Latar Belakang 

Perkuliahan adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan sesuai dengan 

kurikulum yang telah direncanakan oleh program studi. Kegiatan perkuliahan yang 

telah direncanakan akan dilaksanakan secara maksimal demi kelancaran seluruh 

kegiatan pada program studi itu sendiri. Untuk itu dalam pencapaiannya,pelaksanaan 

perkuliahan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi perkuliahan di Universitas Al-Azhar Medan dilakukan pada setiap akhir 

semester. Mahasiswa diberikan semacam angket/kuisioner yang salah satu tujuannya 

adalah untuk menilai kinerja dosen selama proses perkuliahan. Hasil monitoring dan 

evaluasi tersebut selanjutnya menjadi laporan kegiatan proses perkuliahan pada 

semester tersebut kemudian dilaporkan kepada tingkat fakultas dan  universitas. 

 

3. 2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi  

Secara umum kegiatan monitoring dan evaluasi perkuliahan/pembelajaran di 

Universitas Al-Azhar Medan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1.  Mengendalikan proses perkuliahan/pembelajaran agar berlangsung secara efektif 

dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan. 

2. Menggali informasi yang berkaitan dengan penatalaksanaan perkuliahan dan hasil-

hasilnya, serta memperoleh bahan informasi untuk keberlanjutan proses 

perkuliahan/pembelajaran berikutnya. 

3. Menggali informasi untuk pengambilan keputusan dalam menyempurnakan proses 

perkuliahan berjalan sebagaimana mestinya. 

 

3. 3. Hasil Monitoring dan Evaluasi (MONEV) 

Pada laporan ini akan dipaparkan hasil monitoring dan evaluasi semester 

genap di Fakultas Pertanian Universitas Al-Azhar Medan T.A 2017/2018. Adapun 

data yang dilaporkan meliputi kehadiran dosen dalam perkuliahan, kehadiran 

mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, pencapaian materi mata kuliah serta 

evaluasi kinerja dosen dalam pembelajaran mata kuliah pada semester I, III, V, VII 

pada masing-masing fakultas. 

 

3. 4.  Kehadiran Dosen dalam Memberi Perkuliahan Kehadiran Dosen dalam 

Memberi Perkuliahan 

Kehadiran dosen selama perkuliahan dinilai berdasarkan data yang terdapat 

pada absensi perkuliahan pada tiap mata kuliah. Sesuai dengan informasi dari Buku 

Pedoman Akademik Universitas Al-Azhar Medan, target kehadiran dosen setiap mata 

kuliah selama satu semester adalah 14-16 kali tatap muka (TM),  Dosen diwajibkan 

untuk memenuhi jadwal pertemuan (tatap muka) perkuliahan untuk setiap 
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semesternya. Berikut ini adalah rekapitulasi kehadiran dosen selama perkuliahan 

semester genap yaitu pada semester II, IV, VI dan VIII.  

Untuk lebih jelasnya, berikut kami laporkan perkembangan dari pelaporan 

setiap dosen dari setiap fakultas, untuk melihat kinerja dosen dan langkah kebijakan 

lebih lanjut. 

 

3. 5. Program Studi Ilmu Hukum (Kampus-I/ Pagi) 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, sebagian besar 

dosen pada Program Studi Ilmu Hukum (Kampus I Pagi) sudah memenuhi syarat 

minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester (14-15 Tatap Muka 

(TM), kecuali mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang 

tersedia. Rata-rata dosen mengajar untuk satu mata kuliah sebanyak 2-4 mata kuliah. 

 

3. 6. Kehadiran Mahasiswa FH Universitas Al Azhar Medan 

Kehadiran mahasiswa dapat dievaluasi berdasarkan absensi kehadiran 

mahasiswa pada tiap mata kuliah. Sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku, 

mahasiswa yang diperkenankan mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa 

yang mengikuti kegiatan perkuliahan sebanyak > 75% kehadiran. Jika kehadiran 

mahasiswa sejumlah < 75% maka mahasiswatidak  diperkenankan mengikuti UAS, 

kecuali mendapat persetujuan dari fakultas dengan syarat mendapatkan penugasan. 

Berikut ini adalah rekapitulasi kehadiran mahasiswa selama perkuliahan semester 

1,3,5,7 

 

Tabel 5. Persentase Kehadiran Mahasiswa Selama Perkuliahan Semester I, III, 

V dan VII (Ganjil) di Masing-Masing Program Studi 2017/ 2018 

No. Program Studi Fakultas Presentase 

Kehadiran 

Semester I 

1. Ilmu Hukum (Kampus 

I-Pagi) 

Hukum 96,52 % 

Semester III 

1. Ilmu Hukum (Kampus 

I-Pagi) 

Hukum 89,28 % 

Semester V 

1. Ilmu Hukum (Kampus 

I-Pagi) 

Hukum 92,96% 

Semester VII 

1. Ilmu Hukum (Kampus 

I-Pagi) 

Hukum 95,83% 

Semester I 
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1. Ilmu Hukum (Kampus 

II-Pagi) 

Hukum 76,19% 

 

3. 7. Evaluasi Kinerja Dosen Mata Kuliah 

Tabel 6 . Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Dosen Mata Kuliah 

 

Untuk mengevaluasi kinerja dosen mata kuliah, kuesioner telah disebarkan 

kepada beberapa mahasiswa semester I, III, V dan VII. Kuesioner yang digunakan 

mengacu pada kuesioner yang sudah disusun oleh Universitas Al-Azhar Medan. 

Terdapat 18 pernyataan dengan total 24 responden dengan rata-rata akhir 23.6% 

menjawab sangat baik, 47.2% menjawab baik, 24.5% menjawab cukup baik, 8.35% 

menjawab kurang baik dan tidak ada responden yang menjawab sangat kurang baik. 

Hal ini dapat terlihat bahwa Mahasiswa FE Universitas Al Azhar Medan secara 

umum merasakan puas dengan pelayanan yang diberikan. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan adalah beberapa sebagian kecil dari mahasiswa menjawab kurang baik 

di pernyataan : 

 Permasalahan/keluhan mahasiswa ditangani oleh Universitas melalui dosen PA 

(Penasehat Akademik). 

 Setiap pekerjaan/tugas selalu dikembalikan pada mahasiswa 

 Ketertarikan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kemahasiswaan 

 Bahan ajar (handout, modul, dll) yang diberikan kepada mahasiswa untuk 

melengkapi materi perkuliahan 

 Kedisiplinan dosen berupa ketepatan waktu dimulainya kegiatan perkuliahan 

 Dosen mengembalikan hasil ujian/tugas dengan nilai yang obyektif 

 Kontrak perkuliahan, RPP, dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang dibuat 

dosen 
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 Pelaksanaan bimbingan kemahasiswaan selama semester ini bagi mahasiswa 

 

3. 8. Evaluasi Kinerja Pelayanan Tenaga Pendidik FH Universitas Al Azhar 

Medan 

Tabel 7. Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Tenaga Pendidik 

FH Universitas Al Azhar Medan 

 

Untuk mengevaluasi kinerja tenaga pendidik, kuesioner telah disebarkan 

kepada beberapa mahasiswa semester I, III, V dan VII. Kuesioner yang digunakan 

mengacu pada kuesioner yang sudah disusun oleh Universitas Al-Azhar Medan. 

Terdapat 18 pernyataan dengan total 24 responden dengan rata-rata akhir 12.5% 

menjawab sangat baik, 47.5% menjawab baik, 31.6% menjawab cukup baik, 7.52% 

menjawab kurang baik dan 4.2%  menjawab sangat kurang baik. Hal ini dapat terlihat 

bahwa Mahasiswa FE Universitas Al Azhar Medan secara umum merasakan puas 

dengan pelayanan yang diberikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 

beberapa sebagian kecil dari mahasiswa menjawab kurang baik di pernyataan : 

 Layanan pegawai dalam penyediaan sarana dan prasarana perkuliahan 

 Pelayanan administrasi akademik (KRS dan KHS) dari pegawai 

 Tingkat keramahan pegawai dalam melayani administrasi mahasiswa 

 Tingkat kejelasan informasi yang diberkan pegawai 

 Respon pegawai terhadap keluhan mahasiswa 

Untuk perrnyataan sangat kurang baik, perlu diperhatikan di beberapa 

pernyataan seperti : 

 Layanan pegawai dalam penyediaan sarana dan prasarana perkuliahan 

 

3. 9. Simpulan dan Saran 

3.9.1.  Simpulan 

Berdasarkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi semester genap 

Fakultas Hukum, dapat disimpulkan bahwa: 
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 Sebagian besar dosen di Program Studi Ilmu Hukum (Kampus I Pagi) sudah 

memenuhi syarat minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester 

(14-15 TM), kecuali mata kuliah agama karena tidak terdapatnya data kuantitatif 

yang tersedia. 

 Untuk keaktifan perkuliahan mahasiswa dapat terlihat dari kehadiran tertinggi dan 

terendah dari setiap semester dengan data sebagai berikut: 

No Semester Prodi Jumlah Kehadiran Kategori 

1 I Ilmu Hukum 

(Kampus I-Pagi) 

68,13% Kehadiran 

Tertinggi 

2 III Ilmu Hukum 

(Kampus I-Pagi) 

69.44% Kehadiran 

Tertinggi 

5 V Ilmu Hukum (Kampus 

I-Pagi) 

70.20% Kehadiran 

Tertinggi 

7 VII Ilmu Hukum (Kampus 

I-Pagi) 

80.91% Kehadiran 

Tertinggi 

 

 Untuk Evaluasi Dosen dan Tenaga Pendidik FE Universitas Al Azhar Medan 

sudah menghasilkan tingkat kepuasan yang maksimal dan perlu dipertahankan 

serta perlu meningkatkan kuliats pelayanan agar tidak menjadi turun kepada 

kurang baik dan sangat kurang baik.  

 

3.9.2. Saran 

1. Bagi Dosen 

 Dosen hendaknya lebih tepat waktu dalam memenuhi kontrak perkuliahan 

sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan tertib dan lancer sesuai dengan 

perencanaan di silabus. 

 Pembelajaran menggunakan metode yang kreatif sehingga mahasiswa lebih 

semangat dan mudah untuk memahami materi yang disampaikan. 

 Dosen memberikan literatur buku untuk panduan dalam pembelajaran. 

2. Bagi Mahasiswa 

Sangat diharapkan kerjasama mahasiswa untuk aktif ikut serta mengisi 

kuosiner kinerja dosen sehingga proses monitoring dan evaluasi bisa berjalan 

dengan lancar. 
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BAB 4. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI FAKULTAS 

PERTANIAN TA. 2017-2018 GANJIL 

 

4. 1. Latar Belakang 

Perkuliahan adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan sesuai dengan 

kurikulum yang telah direncanakan oleh program studi. Kegiatan perkuliahan yang 

telah direncanakan akan dilaksanakan secara maksimal demi kelancaran seluruh 

kegiatan pada program studi itu sendiri. Untuk itu dalam pencapaiannya,pelaksanaan 

perkuliahan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi perkuliahan di Universitas Al-Azhar Medan dilakukan pada setiap akhir 

semester. Mahasiswa diberikan semacam angket/kuosiner yang salah satu tujuannya 

adalah untuk menilai kinerja dosen selama proses perkuliahan. Hasil monitoring dan 

evaluasi tersebut selanjutnya menjadi laporan kegiatan proses perkuliahan pada 

semester tersebut kemudian dilaporkan kepada tingkat fakultas dan  universitas. 

 

4. 2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi 

Secara umum kegiatan monitoring dan evaluasi perkuliahan/pembelajaran di 

Universitas Al-Azhar Medan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengendalikan proses perkuliahan/pembelajaran agar berlangsung secara efektif 

dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan. 

2. Menggali informasi yang berkaitan dengan penatalaksanaan perkuliahan dan hasil-

hasilnya, serta memperoleh bahan informasi untuk keberlanjutan proses 

perkuliahan/pembelajaran berikutnya. 

3. Menggali informasi untuk pengambilan keputusan dalam menyempurnakan proses 

perkuliahan berjalan sebagaimana mestinya. 

 

4. 3. Hasil Monitoring dan Evaluasi (MONEV) 

Pada laporan ini akan dipaparkan hasil monitoring dan evaluasi semester 

genap di Fakultas Pertanian Universitas Al-Azhar Medan T.A 2017/2018. Adapun 

data yang dilaporkan meliputi kehadiran dosen dalam perkuliahan, kehadiran 

mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, pencapaian materi mata kuliah serta 

evaluasi kinerja dosen dalam pembelajaran mata kuliah pada semester I, III, V, VII 

pada masing-masing fakultas. 

 

4. 4. Kehadiran Dosen dalam Memberi Perkuliahan Kehadiran Dosen dalam 

Memberi Perkuliahan 

Kehadiran dosen selama perkuliahan dinilai berdasarkan data yang terdapat 

pada absensi perkuliahan pada tiap mata kuliah. Sesuai dengan informasi dari Buku 

Pedoman Akademik Universitas Al-Azhar Medan, target kehadiran dosen setiap mata 

kuliah selama satu semester adalah 14-16 kali tatap muka (TM),  Dosen diwajibkan 

untuk memenuhi jadwal pertemuan (tatap muka) perkuliahan untuk setiap 
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semesternya. Berikut ini adalah rekapitulasi kehadiran dosen selama perkuliahan 

semester genap yaitu pada semester I, III, V dan VII.  

Untuk lebih jelasnya, berikut kami laporkan perkembangan dari pelaporan 

setiap dosen dari setiap fakultas, untuk melihat kinerja dosen dan langkah kebijakan 

lebih lanjut. 

 

4. 5. Program Studi Agroteknologi (Kampus-I/ Pagi) 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, sebagian besar 

dosen pada Program Studi Agroteknologi (Kampus I Pagi) sudah memenuhi syarat 

minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester (14-15 Tatap Muka 

(TM), kecuali mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang 

tersedia. Rata-rata dosen mengajar untuk satu mata kuliah sebanyak 7-9 mata kuliah. 

 

4. 6. Kehadiran Mahasiswa FP Universitas Al Azhar Medan 

Kehadiran mahasiswa dapat dievaluasi berdasarkan absensi kehadiran 

mahasiswa pada tiap mata kuliah. Sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku, 

mahasiswa yang diperkenankan mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa 

yang mengikuti kegiatan perkuliahan sebanyak > 75% kehadiran. Jika kehadiran 

mahasiswa sejumlah < 75% maka mahasiswatidak  diperkenankan mengikuti UAS, 

kecuali mendapat persetujuan dari fakultas dengan syarat mendapatkan penugasan. 

Berikut ini adalah rekapitulasi kehadiran mahasiswa selama perkuliahan semester II, 

IV, VI, dan VIII. 

 

Tabel 8. Persentase Kehadiran Mahasiswa  Fakultas Pertanian Selama 

Perkuliahan Semester I, III, V dan VII (Ganjil) di Masing-Masing 

Program Studi 2017/ 2018 

No. Program Studi Fakultas Presentase 

Kehadiran 

Semester I 

1. Agroteknologi (Kampus 

I-Pagi) 

Pertanian 91,96 % 

 

Semester III 

1. Agroteknologi (Kampus 

I-Pagi) 

Pertanian 100% 

Semester V 

1. Agroteknologi (Kampus 

I-Pagi) 

Pertanian 100 % 

Semester VII 

1. Agroteknologi (Kampus 

I-Pagi) 

Pertanian 95,53 % 
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4. 7. Evaluasi Kinerja Dosen Mata Kuliah 

Tabel 9 . Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Dosen Mata Kuliah 

 

Untuk mengevaluasi kinerja dosen mata kuliah, kuesioner telah disebarkan 

kepada beberapa mahasiswa tingkat I, III, V dan VII. Kuesioner yang digunakan 

mengacu pada kuesioner yang sudah disusun oleh Universitas Al-Azhar Medan. 

Terdapat 18 pernyataan dengan total 31 responden dengan rata-rata akhir 17.3% 

menjawab sangat baik, 47.48% menjawab baik, 23.32% menjawab cukup baik, 

9.69% menjawab kurang baik dan 3.97% menjawab sangat kurang baik. Hal ini 

dapat terlihat bahwa Mahasiswa FP Universitas Al Azhar Medan secara umum 

merasakan puas dengan pelayanan yang diberikan. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan adalah beberapa sebagian kecil dari mahasiswa menjawab kurang baik 

di pernyataan : 

 Setiap pekerjaan/tugas selalu dikembalikan pada mahasiswa 

 Kemampuan dosen dalam menumbuhkan minat belajar mahasiswa 

 Dosen mengembalikan hasil ujian/tugas dengan nilai yang obyektif 

 Suasana perkuliahan yang diciptakan oleh dosen 

 Kedisiplinan dosen dalam mengakhiri kegiatan perkuliahan 

 Pelaksanaan bimbingan kemahasiswaan selama semester ini bagi mahasiswa 

 Permasalahan/keluhan mahasiswa ditangani oleh Universitas melalui dosen PA 

(Penasehat Akademik 

 Kejelasan materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen 

 Sikap keterbukaan dan kooperatif dosen dengan mahasiswa 

 Waktu  yang disediakan untuk diskusi dan tanya jawab 
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 Bahan ajar (handout, modul, dll) yang diberikan kepada mahasiswa untuk 

melengkapi materi perkuliahan 

 Ketertarikan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kemahasiswaan 

 Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen dalam proses pengajaran 

 Kedisiplinan dosen berupa ketepatan waktu dimulainya kegiatan perkuliahan  

 Dosen menguasai sesuai dengan bidang keahliannya 

 Kesediaan dosen membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan bidang 

akademik/mata kuliah 

 Kontrak Perkuliahan, RPP dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang dibuat dosen 

Untuk perrnyataan sangat kurang baik, perlu diperhatikan di beberapa 

pernyataan seperti : 

 Kejelasan materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen 

 Kesediaan dosen membantu mahasiwa yang mengalami kesulitan bidang 

akademik/ mata kuliah 

 Sikap keterbukaan dan kooperatif dosen dengan mahasiswa 

 Permasalahan/ keluhan mahasiswa ditangani oleh universitas melalui dosen PA 

(Penasehat Akademik) 

 Dosen menguasai sesuai dengan bidang keahliannya 

 Kedisplinan dosen dalam mengakhiri kegiatan perkuliahan 

 Pemberian tugas/ latihan dan kuis kepada mahasiswa 

 Dosen mengembalikan hasil tugas ujian/ tugas dengan nilai yang obyektif. 

 Waktu yang disediakan untuk diskusi dan Tanya jawab 

 Bahan ajar (handout, modul, dan lain-lain) yang diberikan kepada mahasiswa 

untuk melengkapi materi perkuliahan 

 Kontrak peruliahan, RPP dan SAP yang dibuat dosen 

 Kemampuan dosen dalam menumbuhkan minat belajar mahasiswa 

 Suasana perkuliahan yang diciptakan oleh dosen 

 Pelaksanaan bimbingan kemahasiswaan selama semester ini bagi mahasiswa 

 Ketertarikan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kemahasiswaan 

 Setiap pekerjaan/ tugas selalu dikembangkan pada mahasiswa 

 Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen dalam proses pengajaran. 
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Tabel 10. Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Tenaga Pendidik 

FP Universitas Al Azhar Medan 

 

Untuk mengevaluasi kinerja tenaga pendidik, kuesioner telah disebarkan 

kepada beberapa mahasiswa semester I, III, V dan VII. Kuesioner yang digunakan 

mengacu pada kuesioner yang sudah disusun oleh Universitas Al-Azhar Medan. 

Terdapat 18 pernyataan dengan total 31 responden dengan rata-rata akhir 29% 

menjawab sangat baik, 41.28% menjawab baik, 23.24% menjawab cukup baik, 

3.2% menjawab kurang baik dan 3.2% menjawab sangat kurang baik. Hal ini dapat 

terlihat bahwa Mahasiswa FP Universitas Al Azhar Medan secara umum merasakan 

puas dengan pelayanan yang diberikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 

beberapa sebagian kecil dari mahasiswa menjawab kurang baik di pernyataan : 

 Pelayanan administrasi akademik (KRS dan KHS) dari pegawai  

 Tingkat keramahan pegawai dalam melayani administrasi mahasiswa 

 Tingkat kejelasan informasi yang diberkan pegawai 

 Respon pegawai terhadap keluhan mahasiswa 

 Layanan pegawai dalam penyediaan sarana dan prasarana perkuliahan 

Untuk perrnyataan sangat kurang baik, perlu diperhatikan di beberapa 

pernyataan seperti : 

 Pelayanan administrasi akademik (KRS dan KHS) dari pegawai  

 Tingkat keramahan pegawai dalam melayani administrasi mahasiswa 

 Tingkat kejelasan informasi yang diberkan pegawai 

 Respon pegawai terhadap keluhan mahasiswa 

 Layanan pegawai dalam penyediaan sarana dan prasarana perkuliahan 

 

4. 8. Simpulan dan Saran 

4.8. 3. Simpulan 

Berdasarkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi semester genap 

Fakultas Pertanian, dapat disimpulkan bahwa: 

 Sebagian besar dosen di Program Studi Agroteknologi (Kampus I Pagi) sudah 

memenuhi syarat minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester 
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(14-15 TM), kecuali mata kuliah agama karena tidak terdapatnya data kuantitatif 

yang tersedia. 

 Untuk keaktifan perkuliahan mahasiswa dapat terlihat dari kehadiran tertinggi dan 

terendah dari setiap semester dengan data sebagai berikut: 

No Semester Prodi Jumlah Kehadiran Kategori 

1 I Agroteknologi 

(Kampus I-Pagi) 

80,80 % Kehadiran 

Tertinggi 

2 III Agroteknologi 

(Kampus I-Pagi) 

86,71 % Kehadiran 

Tertinggi 

5 V Agroteknologi 

(Kampus I-Pagi) 

81,93% Kehadiran 

Tertinggi 

7 VII Agroteknologi 

(Kampus I-Pagi) 

90,45% Kehadiran 

Tertinggi 

 

 Untuk Evaluasi Dosen dan Tenaga Pendidik FP Universitas Al Azhar Medan 

sudah menghasilkan tingkat kepuasan yang maksimal dan perlu dipertahankan 

serta perlu meningkatkan kuliats pelayanan agar tidak menjadi turun kepada 

kurang baik dan sangat kurang baik.  

 

4.8. 2. Saran 

1. Bagi dosen 

 Dosen hendaknya lebih tepat waktu dalam memenuhi kontrak perkuliahan 

sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan 

perencanaan di silabus. 

 Pembelajaran menggunakan metode yang kreatif sehingga mahasiswa lebih 

semangat dan mudah untuk memahami materi yang disampaikan. 

 Dosen memberikan literatur buku untuk panduan dalam pembelajaran. 

2. Bagi mahasiswa 

Sangat diharapkan kerjasama mahasiswa untuk aktif ikut serta mengisi 

kuosiner kinerja dosen sehingga proses monitoring dan evaluasi bisa berjalan 

dengan lancar. 
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BAB 5. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI FAKULTAS TEKNIK 

TA. 2017-2018 GANJIL  

 

5. 1. Latar Belakang 

Perkuliahan adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan sesuai dengan 

kurikulum yang telah direncanakan oleh program studi. Kegiatan perkuliahan yang 

telah direncanakan akan dilaksanakan secara maksimal demi kelancaran seluruh 

kegiatan pada program studi itu sendiri. Untuk itu dalam pencapaiannya,pelaksanaan 

perkuliahan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi perkuliahan di Universitas Al-Azhar Medan dilakukan pada setiap akhir 

semester. Mahasiswa diberikan semacam angket/kuosiner yang salah satu tujuannya 

adalah untuk menilai kinerja dosen selama proses perkuliahan. Hasil monitoring dan 

evaluasi tersebut selanjutnya menjadi laporan kegiatan proses perkuliahan pada 

semester tersebut kemudian dilaporkan kepada tingkat fakultas dan  universitas. 

 

5. 2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi 

Secara umum kegiatan monitoring dan evaluasi perkuliahan/pembelajaran di 

Universitas Al-Azhar Medan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

 Mengendalikan proses perkuliahan/pembelajaran agar berlangsung secara efektif 

dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan. 

 Menggali informasi yang berkaitan dengan penatalaksanaan perkuliahan dan hasil-

hasilnya, serta memperoleh bahan informasi untuk keberlanjutan proses 

perkuliahan/pembelajaran berikutnya. 

 Menggali informasi untuk pengambilan keputusan dalam menyempurnakan proses 

perkuliahan berjalan sebagaimana mestinya. 

 

5. 3. Hasil Monitoring dan Evaluasi (MONEV) 

Pada laporan ini akan dipaparkan hasil monitoring dan evaluasi semester 

genap di Fakultas Teknik Universitas Al-Azhar Medan T.A 2017/2018. Adapun data 

yang dilaporkan meliputi kehadiran dosen dalam perkuliahan, kehadiran mahasiswa 

dalam mengikuti perkuliahan, pencapaian materi mata kuliah serta evaluasi kinerja 

dosen dalam pembelajaran mata kuliah pada semester I, III, V, VII pada masing-

masing fakultas. 

 

5. 4.  Kehadiran Dosen dalam Memberi Perkuliahan Kehadiran Dosen dalam 

Memberi Perkuliahan 

Kehadiran dosen selama perkuliahan dinilai berdasarkan data yang terdapat 

pada absensi perkuliahan pada tiap mata kuliah. Sesuai dengan informasi dari Buku 

Pedoman Akademik Universitas Al-Azhar Medan, target kehadiran dosen setiap mata 

kuliah selama satu semester adalah 14-16 kali tatap muka (TM),  Dosen diwajibkan 

untuk memenuhi jadwal pertemuan (tatap muka) perkuliahan untuk setiap 



25 

 

semesternya. Berikut ini adalah rekapitulasi kehadiran dosen selama perkuliahan 

semester genap yaitu pada semester II, IV, VI dan VIII.  

Untuk lebih jelasnya, berikut kami laporkan perkembangan dari pelaporan 

setiap dosen dari setiap fakultas, untuk melihat kinerja dosen dan langkah kebijakan 

lebih lanjut. 

 

5. 5. Program Studi Teknik Elektro (Kampus-I/ Malam) 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, sebagian besar 

dosen pada Program Studi Teknik Elektro (Kampus I ) sudah memenuhi syarat 

minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester (14-15 Tatap Muka 

(TM), kecuali mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang 

tersedia. Rata-rata dosen mengajar untuk satu mata kuliah sebanyak 7-9 mata kuliah. 

 

5. 6. Program Studi Teknik Industri (Kampus-I/ Malam) 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan,, sebagian besar 

dosen pada Program Studi Teknik Industri (Kampus-I Malam) sudah memenuhi 

syarat minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester (13TM), kecuali 

mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang tersedia. Rata-rata 

dosen mengajar untuk satu mata kuliah sebanyak 5-9 mata kuliah. 

 

5. 7. Program Studi Teknik Mesin (Kampus-I/ Malam) 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, sebagian besar 

dosen di Prodi Teknik Mesin (Kampus-I Malam)) sudah memenuhi syarat minimal 

jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester (13TM), kecuali mata kuliah 

agama, karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang tersedia. Rata-rata dosen 

mengajar untuk satu mata kuliah sebanyak 3-9 mata kuliah. 

 

5. 8. Program Studi Teknik Sipil (Kampus –I/ Malam) 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, sebagian besar 

dosen di Prodi Teknik Sipil (Kampus-I Malam) sudah memenuhi syarat minimal 

jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester (13TM), kecuali mata kuliah 

agama, karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang tersedia. Rata-rata dosen 

mengajar untuk satu mata kuliah sebanyak 5-9 mata kuliah. 

 

5. 9. Program Studi Teknik Elektro (Kampus-II/ Marelan Malam) 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, sebagian besar 

dosen di Prodi Teknik Elektro (Kampus-II/ Marelan Malam) sudah memenuhi syarat 

minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester (14-15 TM), kecuali 

mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang tersedia. Rata-rata 

dosen mengajar untuk satu mata kuliah sebanyak 2-9 mata kuliah. 
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5. 10. Program Studi Teknik Industri (Kampus-II/ Marelan Malam) 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, sebagian besar 

dosen di Prodi Teknik Industri (Kampus-II/ Marelan Malam) sudah memenuhi syarat 

minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester (11-13TM), kecuali 

mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang tersedia. Rata-rata 

dosen mengajar untuk satu mata kuliah sebanyak 2-9 mata kuliah. 

 

5. 11. Program Studi Teknik Mesin (Kampus-II/ Marelan Malam) 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, sebagian besar 

dosen di Program Studi Teknik Industri (Kampus-II/ Marelan Malam) sudah 

memenuhi syarat minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester (11-

13 TM), kecuali mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang 

tersedia. Rata-rata dosen mengajar untuk satu mata kuliah sebanyak 2-9 mata kuliah. 

 

5. 12. Program Studi Teknik Sipil (Kampus-II/ Marelan Malam) 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, sebagian besar 

dosen di Program Studi Teknik Industri (Kampus-II/ Marelan Malam) sudah 

memenuhi syarat minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester (11-

13 TM), kecuali mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya data kuantitatif yang 

tersedia. Rata-rata dosen mengajar untuk satu mata kuliah sebanyak 2-9 mata kuliah. 

 

5. 13. Kehadiran Mahasiswa FT Universitas Al Azhar Medan 

Kehadiran mahasiswa dapat dievaluasi berdasarkan absensi kehadiran 

mahasiswa pada tiap mata kuliah. Sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku, 

mahasiswa yang diperkenankan mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa 

yang mengikuti kegiatan perkuliahan sebanyak > 75% kehadiran. Jika kehadiran 

mahasiswa sejumlah < 75% maka mahasiswa tidak  diperkenankan mengikuti UAS, 

kecuali mendapat persetujuan dari fakultas dengan syarat mendapatkan penugasan. 

Berikut ini adalah persentase kehadiran mahasiswa selama perkuliahan semester I, 

III, V, dan VII. 

 

Tabel 11. Persentase Kehadiran Mahasiswa Selama Perkuliahan Semester I, III, 

V dan VII (Ganjil) di Masing-Masing Program Studi 2017/ 2018 

No. Program Studi Fakultas Presentase 

Kehadiran 

Semester I 

1. Teknik Elektro 

(Kampus I-Malam) 

Teknik 78,57% 

 Teknik Industri Teknik 100% 
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(Kampus I-Malam) 

 Teknik Mesin (Kampus 

I-Malam) 

Teknik 100% 

 Teknik Sipil (Kampus I-

Malam) 

Teknik 100% 

 Teknik Sipil (Kampus I-

Pagi) 

Teknik - 

2.  Teknik Elektro 

(Kampus II-Marelan 

Malam) 

Teknik 89,79% 

 Teknik Industri 

(Kampus II-Marelan 

Malam) 

Teknik 90,47% 

 Teknik Mesin 

(Kampus II-Marelan 

Malam) 

Teknik 91,83% 

 Teknik Sipil (Kampus 

II-Marelan Malam) 

Teknik - 

Semester III 

1. Teknik Elektro 

(Kampus I-Malam) 

Teknik 100% 

 Teknik Industri 

(Kampus I-Malam) 

Teknik _ 

 Teknik Mesin (Kampus 

I-Malam) 

Teknik 91,83% 

 Teknik Sipil/(Kampus I-

Malam) 

Teknik 100% 

2. Teknik Elektro 

(Kampus II-Marelan 

Malam) 

Teknik _ 

 Teknik Industri 

(Kampus II-Marelan 

Malam) 

Teknik 100% 

 Teknik Mesin 

(Kampus II-Marelan 

Malam) 

Teknik 100% 

 Teknik Sipil (Kampus 

II-Marelan Malam) 

Teknik 98,41% 

Semester V 
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1. Teknik Elektro 

(Kampus I-Malam) 

Teknik 78,57% 

 Teknik Industri 

(Kampus I-Malam) 

Teknik _ 

 Teknik Mesin (Kampus 

I-Malam) 

Teknik 94,64% 

 Teknik Sipil (Kampus I 

Pagi) 

Teknik - 

2. Teknik Elektro 

(Kampus II-Marelan 

Malam) 

Teknik 80,71% 

 Teknik Industri 

(Kampus II-Marelan 

Malam) 

Teknik 100% 

 Teknik Mesin 

(Kampus II-Marelan 

Malam) 

Teknik 98,70% 

 Teknik Sipil  (Kampus 

II-Marelan Malam) 

Teknik 100% 

Semester VII 

1. Teknik Elektro 

(Kampus I-Malam) 

Teknik 78,5% 

 Teknik Industri 

(Kampus I-Malam) 

Teknik 76,19% 

 Teknik Mesin (Kampus 

I-Malam) 

Teknik 100% 

 Teknik Sipil (Kampus I-

Malam) 

Teknik 100% 

2. Teknik Elektro 

(Kampus II-Marelan 

Malam) 

Teknik 93,65% 

 Teknik Industri 

(Kampus II-Marelan 

Malam) 

Teknik 100% 

 Teknik Mesin 

(Kampus II-Marelan 

Malam) 

Teknik _ 

 Teknik Sipil (Kampus 

II-Marelan Malam) 

Teknik  95,91% 
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5. 14.  Evaluasi Kinerja Dosen 

 

Tabel 12. Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Dosen FT Universitas Al 

Azhar Medan 

 

Untuk mengevaluasi kinerja dosen mata kuliah, kuesioner telah disebarkan 

kepada beberapa mahasiswa semester I, III, V dan VII. Kuesioner yang digunakan 

mengacu pada kuesioner yang sudah disusun oleh Universitas Al-Azhar Medan. 

Terdapat 18 pernyataan dengan total 66 responden dengan rata-rata akhir 31.3% 

menjawab sangat baik, 53.03% menjawab baik, 14.07% menjawab cukup baik, 

1.97% menjawab kurang baik dan 3%  menjawab sangat kurang baik. Hal ini dapat 

terlihat bahwa Mahasiswa FP Universitas Al Azhar Medan secara umum merasakan 

puas dengan pelayanan yang diberikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 

beberapa sebagian kecil dari mahasiswa menjawab kurang baik di pernyataan : 

 Kontrak Perkuliahan, RPP dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang dibuat dosen 

 Ketertarikan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kemahasiswaan 

 Permasalahan/keluhan mahasiswa ditangani oleh Universitas melalui dosen PA 

(Penasehat Akademik) 

 Waktu dipergunakan secara efektif oleh dosen dalam proses pengajaran 

 Kedisiplinan dosen berupa ketepatan waktu dimulainya kegiatan perkuliahan 

 Dosen menguasai sesuai dengan bidang keahliannya 

 Kesediaan dosen membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan bidang 

akademik/mata kuliah 

 Waktu yang disediakan untuk diskusi dan tanya jawab 

 Bahan ajar (handout, modul, dll) yang diberikan kepada mahasiswa untuk 

melengkapi materi perkuliahan 

  Kemampuan dosen dalam menumbuhkan minat belajar mahasiswa 

 Suasana perkuliahan yang diciptakan oleh dosen 
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 Pelaksanaan bimbingan kemahasiswaan selama semester ini bagi mahasiswa 

 Setiap pekerjaan/tugas selalu dikembalikan kepada mahasiswa 

Untuk perrnyataan sangat kurang baik, perlu diperhatikan di beberapa pernyataan 

seperti : 

 Setiap pekerjaan/tugas selalu dikembalikan kepada mahasiswa 

 

5. 15. Evaluasi Pelayanan Tenaga Pendidik 

Tabel 13. Survey Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Tenaga Pendidik 

FT Universitas Al Azhar Medan 

 

Untuk mengevaluasi kinerja tenaga pendidik, kuesioner telah disebarkan 

kepada beberapa mahasiswa semester I, III, V dan VII. Kuesioner yang digunakan 

mengacu pada kuesioner yang sudah disusun oleh Universitas Al-Azhar Medan. 

Terdapat 5 pernyataan dengan total 66 responden dengan rata-rata akhir 23.6% 

menjawab sangat baik, 55.46% menjawab baik, 16.68% menjawab cukup baik, 

3.92% menjawab kurang baik dan 1.5%  menjawab sangat kurang baik. Hal ini dapat 

terlihat bahwa Mahasiswa FT Universitas Al Azhar Medan secara umum merasakan 

puas dengan pelayanan yang diberikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 

beberapa sebagian kecil dari mahasiswa menjawab kurang baik di pernyataan : 

 Respon pegawai terhadap keluhan mahasiswa 

 Pelayanan administrasi akademik (KRS dan KHS) dari pegawai 

 Tingkat kejelasan infornasi yang diberikan pegawai 

 Layanan pegawai dalam penyediaan sarana dan prasarana perkuliahan 

 Tingkat keramahan pegawai dalam melayani administrasi mahasiswa 

Untuk perrnyataan sangat kurang baik, perlu diperhatikan di beberapa pernyataan 

seperti : 

 Tingkat keramahan pegawai dalam melayani administrasi mahasiswa 
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5. 16. Simpulan dan Saran 

5.16. 4. Simpulan 

Berdasarkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi semester genap 

Fakultas Teknik , dapat disimpulkan bahwa: 

 Sebagian besar dosen di Program Studi Teknik Elektro (Kampus I Malam) 

sudah memenuhi syarat minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu 

semester (14-15 TM), kecuali mata kuliah agama karena tidak terdapatnya 

data kuantitatif yang tersedia. 

 Sebagian besar dosen di Program Studi Teknik Industri (Kampus-I Malam) 

sudah memenuhi syarat minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu 

semester (13 TM), kecuali mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya data 

kuantitatif yang tersedia. 

 Sebagian besar dosen di Prodi Teknik Mesin (Kampus I Malam) sudah 

memenuhi syarat minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu 

semester (13 TM), kecuali mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya data 

kuantitatif yang tersedia 

 Sebagian besar dosen di Prodi Teknik Sipil (Kampus I Malam) sudah 

memenuhi syarat minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu 

semester (13TM), kecuali mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya data 

kuantitatif yang tersedia. 

 Sebagian besar dosen di Prodi Teknik Elektro (Kampus II Marelan Malam) 

sudah memenuhi syarat minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu 

semester (14-15 TM), kecuali mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya 

data kuantitatif yang tersedia. 

 Sebagian besar dosen di Prodi Teknik Industri (Kampus-II Marelan Malam) 

sudah memenuhi syarat minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu 

semester (11-13 TM), kecuali mata kuliah agama, karena tidak terdapatnya 

data kuantitatif yang tersedia. 

 Sebagian besar dosen di Program Studi Teknik Mesin (Kampus-II Marelan 

Malam) sudah memenuhi syarat minimal jumlah tatap muka perkuliahan 

selama satu semester (11-13 TM), kecuali mata kuliah agama, karena tidak 

terdapatnya data kuantitatif yang tersedia. 

 Sebagian besar dosen di Program Studi Teknik Sipil (Kampus-II Marelan 

Malam) sudah memenuhi syarat minimal jumlah tatap muka perkuliahan 

selama satu semester (11-13 TM), kecuali mata kuliah agama, karena tidak 

terdapatnya data kuantitatif yang tersedia. 

 Untuk keaktifan perkuliahan mahasiswa dapat terlihat dari kehadiran tertinggi 

dan terendah dari setiap semester dengan data sebagai berikut: 
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No Semester Prodi Jumlah Kehadiran Kategori 

1 II Teknik Sipil 

(Kampus I-Malam) 

76.80% Kehadiran 

Tertinggi 

2 II Teknik Sipil 

(Kampus II-Malam) 

57.72% Kehadiran 

Terendah 

3 IV Teknik Sipil 

(Kampus I-Malam) 

81.48% Kehadiran 

Tertinggi 

4 IV Teknik Sipil  

(Kampus II-Malam) 

67,98 % Kehadiran 

Terendah 

5 VI Teknik Sipil (Kampus I 

Malam) 

83.2% Kehadiran 

Tertinggi 

6 VI Teknik Sipil (Kampus 

II-malam) 

56.82% Kehadiran 

Terendah 

7 VIII Teknik Sipil (Kampus 

I-Malam) 

90.45% Kehadiran 

Tertinggi 

8 VIII Teknik Sipil (Kampus 

II Malam) 

76.21% Kehadiran 

Terendah 

 

 Untuk Evaluasi Dosen dan Tenaga Pendidik FT Universitas Al Azhar Medan 

sudah menghasilkan tingkat kepuasan yang maksimal dan perlu dipertahankan 

serta perlu meningkatkan kuliats pelayanan agar tidak menjadi turun kepada 

kurang baik dan sangat kurang baik 

 

5.16. 5. Saran 

1. Bagi Dosen 

 Dosen hendaknya lebih tepat waktu dalam memenuhi kontrak perkuliahan 

sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan tertib dan lancer sesuai dengan 

perencanaan di silabus. 

 Pembelajaran menggunakan metode yang kreatif sehingga mahasiswa lebih 

semangat dan mudah untuk memahami materi yang disampaikan. 

 Dosen memberikan literatur buku untuk panduan dalam pembelajaran. 

2. Bagi Mahasiswa 

Sangat diharapkan kerjasama mahasiswa untuk aktif ikut serta mengisi 

kuosiner kinerja dosen sehingga proses monitoring dan evaluasi bisa berjalan 

dengan lancar. 


