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I. PENDAHULUAN

Kurikulum pendidikan kedokteran disusun dan dikembangkan sesuai dengan
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (iptekdok) serta
dilakukan revisi secara berkesinambungan menyesuaikan dengan hasil evaluasi setelah
pelaksanaannya. Dengan demikian pada suatu saat akan didapatkan kurikulum yang
mantap untuk dilaksanakan dan sudah teruji dalam isi dan rangkaian pelaksanaannya.
Proses ini dilakukan pada kurikulum Blok di FKIK Unwar. Laporan ini khusus tentang
hasil evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi dari persepsi mahasiswa semester
yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
meliputi aspek-aspek yang dinilai : A. Kompetensi paedagogik (9 pertanyaan)
B.Kompetensi professional (8 pertanyaan) C. Kopetensi kepribadian (6 pertanyaan) D.
Kompetensi social (5 pertanyaan). Sedangkan untuk tenaga kependidikan yang dievaluasi
adalah aspek-aspek meliputi : 1. Pencapaian tujuan (skala 4:10;8;5;2); 2. Pencapaian lain
(3 kuesioner dengan likert 1 - 4); 3. Karakteristik personal (5 pertanyaan dengan skala
likert 1 - 4) 4. Performance pekerjaan (5 pertanyaan dengan skala Likert 1 - 4). Penilaian
dilakukan oleh mahasiswa dan informasi ini tidak akan berpengaruh terhadap staus
mahasiswa.

Sangat diharapkan dengan adanya hasil evaluasi ini proses pembelajaran dapat
dilaksanakan dengan nyaman dan hasil evaluasi ini dapat dipakai sebagai refleksi baik
bagi dosen maupun tenaga kependidikan
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II. HASIL EVALUASI

1.2. Kinerja dosen

Tabel 1. Frekuensi mahasiswa yang menjawab 4 = baik/tinggi/sering dan
5 = sangat baik/ sangat tinggi/selalu.
( Tabulasi dari hasil setiap tahun 2011; 2012 dan 2013).

Pada tahun 2011 yang menjawab 40 mahasiswa dan pada tahun 2012 sebanyak 43
mahasiswa sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 45 mahasiswa.

N0 Aspek yang dinilai 4 + 5
2011 (%) 2012(%) 2013(%)

A Kompetensi paedagogik
1. Kesiapan memberi kuliah 95 97.5 97.7
2. Keteraturan dan ketertiban

penyelenggaraan perkuliahan
97.5 97.6 97.7

3. Kemampuan menghidupkan
suasana kelas

87.5 90.7 93.3

4. Kejelasan penyampaian materi dan
jawaban terhadap pertanyaan di
kelas

85 93.0 95.6

5. Pemanfaatan media teknologi 100 100 100
6. Keanekaragaman cara pengukuran

hasil belajar
95 97.6 97.7

7. Pemberian umpan balik terhadap
tugas

97.5 97.6 97.7

8. Kesesuaian materi ujian dan/atau
tugas dengan tujuan mata kuliah

95 97.6 97.7

9. Kesesuaian nilai yang
diberikandengan hasil belajar

95 97.6 97.7

B. Kompetensi profesional
94.2 96.6 97.2

10. Kemampuan menjelaskan pokok
bahasan/topic secara tepat

90 93.3 95.6

11. Kemampuan memberi contoh
relevan dari konsep yang diajarkan

80 90.6 93.3

12. Kemampuan menjelaskan
keterkaitan bidang / topic yang
diajarkan dengan topic lain

95 95.3 95.6

13. Kemampuan menjelaskan
keterkaitan bidang / topic yang
diajarkan dengan kontek
kehidupan

80 86.0 86.6

14. Penguasaan akan isu-isu mutakhir 70 81.4 86.6
15. Penggunaan hasil-hasil penelitian 75 83.7 86.6
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untuk meningkatkan kualitas
perkuliahan

16. Pelibatan mahasiswa dalam
penelitian /kajian dan atau
pengembangan /rekayasa /desain
yang dilakukan dosen

85 86.0 86.6

17. Kemampuan menggunakan
beragam teknologi komunikasi

85 86.0 86.6

C. Kompetensi kepribadian
82.5 87.8 89.7

18. Kewibawaan sebagai pribadi
dosen

90 93.3 93.3

19. Kearifan dalam mengambil
keputusan

90 93.3 93.3

20. Menjadi contoh dalam bersikap
dan berperilaku

95 97.6 97.7

21. Satunya kata dan tindakan 85 86.0 93.3
22. Kemampuan mengendalikan diri

dalam berbagai situasi dan kondisi
85 86.0 93.3

23. Adil dalam memperlakukan
mahasiswa

90 93.3 93.3

D. Kompetensi sosial
89.2 91.6 94.0

24. Kemampuan menyampaikan
pendapat

95 95.3 97.7

25. Kemampuan menerima kritik,
saran, dan pendapat orang lain

90 93.3 93.3

26. Mengenal dengan baik mahasiswa
yang mengikuti kuliahnya

90 95.3 95.6

27. Mudah bergaul di kalangan
sejawat, karyawan, dan mahasiswa

85 86.0 93.3

28. Toleransi terhadap keberagaman
mahasiswa

90 93.3 93.3

90 92.6 94.6
Rerata 88.9 92.2 93.8

Simpulan :

Secara keseluruhan ada kenaikan kinerja dosen pada penilaian keempat aspek, yang

termasuk katagori baik, hal ini disebabkan karena pengembangan kompetensi dosen

dengan adanya pelatihan-pelatihan atau in house training yang kebetulan juga merupakan

aktivitas dalam proyek PHK yang dibiayai world bank.
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Komentar :

1. Monitor dan evaluasi kinerja dosen berfungsi untuk :

· Sebagai umpan balik terhadap kinerja dosen

· Untuk mawas diri bagi dosen

Saran :

2. Para dosen hendaknya meningkatkan kemampuan nya sebagai baik sebagi pendidik

maupun sebagai tutor dan pembimbing.

3. Melakukan pengembangan diri baik pengetahuan ilmu dan ketrampilan mengajar.

3.2. Kinerja tenaga kependidikan

Laporan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi dari persepsi mahasiswa terhadap

kinerja tenaga kependidikan sebagai factor pendukung jalannya proses pembelajaran

yang dinilai . meliputi aspek-aspek yang dinilai:A. Pencapaian tujuan meliputi 4 target(

skala: 10,8,5,2); 2. Pencapaian lain ada 3 pernyataan (skala 1-4) ; 3. Karakteristik

personal dengan 5 pernyataan (skala 1-4); performance pekerjaan ada 5 pernyataan

(skala 1-4)

1. Pencapaian tujuan

NO PERNYATAAN Skala skor
1 Mencapai semua target 10
2. Mencapai sebagaian besar target, tidak mencapai

target lainnya 8

3. Mencapai sebagian kecil target 5
4. Semua target tidak tercapai 2
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2. Pencapaian lain

Tidak Sebagian
kecil

Sebagian
besar

Sepenuhnya skor

A. Berperan dalam
implementasi perbaikan

1 2 3 4

B. Mengembangkan diri
sendiri

1 2 3 4

C. Mengembangkan orang
lain

1 2 3 4

3. Karakteristik personal

Rendah Sedang Cukup Tinggi Skor
A. Fleksibilitas 1 2 3 4
B. Kerjasama 1 2 3 4
C. Fokus kerja 1 2 3 4
D. Tanggung jawab 1 2 3 4
E. Motivasi diri 1 2 3 4

Penilaian keseluruhan

Skor total Kinerja

15 - 25 Tidak memuaskan

26 - 35 Perlu perbaikan

36 - 50 Memuaskan

51 - 62 Sangat memuaskan

Hasil evaluasi:

Rerata Skor total Jumlah % Kinerja
Tenaga tetap 20
orang
29,1
43,2
51,5
Tenaga kontrak
33,7
45,8

2
13
5

3
17

8
52
20

15
85

Perlu perbaikan
Memuaskan
Sangat memuaskan

Perlu perbaikan
Memuaskan
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Simpulan:
· Masih ada 8 % tenaga kependidikan yang berstatus tetap , sedangkan yang

berstatus kontrak ada 15 % yang masih perlu perbaikan
· Masih diperlukan pengembangan tenaga kependidikan dengan cara

pelatihan ataupun kursus
Komentar :

· Diperlukan juga perbaikan cara-cara rekrutmen tenaga kependidikan
dengan screening yang lebih baik.

Saran :
· Pelatihan dan belajar ketrampilan yang lebih baik lagi
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Dalam laporan dibawah ini adalah laporan dosen evaluasi terkait proses
pembelajaran di dalam pengelolaan kelas besar dan pengelolaan kelas kecil
atau diskusi kelompok.

Dosen Pengampu Kuliah
Pada tahun 2011 yang dinilai adalah 23 dosen oleh mahasiswa 41 orang ; pada tahun
2012 sejumlah 24 dosen di nilai oleh 45 orang mahasiswa dan tahun 2013 ; 36 orang
dosen dinilai oleh 68 orang mahasiswa
Cara penilaian dari 10 aspek tadi diskor dari angka 1 sampai 4 pada skala jawaban
mempunyai arti sebagai berikut:
1 = kurang 2= cukup 3= baik 4= sangat baik

Tabel persentase dosen katagori baik dan baik sekali ( 3 dan )

No Aspek
Nilai

(lingkari)3
atau 4

2011 (%) 2012 (%) 2013 (%)
1. Menfaatkan visual aid 92.7 95.6 94.1
2. Membuat simpulan terhadap

bagian-bagian penting
87.8 88.9 89.7

3. Menjelaskan tujuan belajar 87.8 95.6 92.6
4. Mencoba menghubungkan

materi kuliah dengan
pemgalaman hidup

87.8 88.9 89.7

5. Menjelaskan tuntas istilah
/konsep baru

90.2 91.1 94.1

6. Banyak memberikan contoh
tentang ide-ide baru

87.8 88.9 89.7

7. Menghubungkan topik bahasan
dengan pekerjaan yang
dikerjakan setelah lulus dokter

90.2 91.1 91.2

8. Memberikan pertanyaan kepada
mahasiswa

97.5 97.8 95.6

9. Kemampuan dosen berdialog
dengan mahasiswa

92.7 93.3 94.1

10. Bertanya kepada mahasiswa
untuk meyakinkan bahwa
pelajaran hari itu benar-benar
telah dipahami

90.2 91.1 94.10

Rerata 90.5 92.2 93.4
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Simpulan :

· Secara keseluruhan kinerja dosen sudah termasuk katagori baik
· Keadaan ini bisa dimaklumi karena secara berturut-turut selama tiga tahun proyek

PHK setiap tahun dilakukan in house training pengelolaan kelas besar

Komentar :

· Diyakini mahasiswa mampu untuk mempersiapkan diri mengikuti kuliah apabila
materi dan tujuan kuliah jelas

Saran :

· Dosen merangsang agar mahasiswa berpartisipasi aktif dalam mengikuti kuliah
(diskusi, mengemukakan pendapat)

· Materi kuliah mengemukakan konsep dan prinsip yang harus dipahami oleh
mahasiswa untuk mencapai learning outcome.

Diskusi Kelompok.
Pada tahun 2011 yang dinilai adalah 23 dosen oleh mahasiswa 41 orang ; pada tahun
2012 sejumlah 24 dosen di nilai oleh 45 orang mahasiswa dan tahun 2013 ; 36 orang
dosen dinilai oleh 68 orang mahasiswa
Pedoman evaluasi fasilitator

Cara penilaian dari 4 aspek tadi diskor dari angka 1 sampai 4 pada skala jawaban
mempunyai arti sebagai berikut:
1 = kurang 2= cukup 3= baik 4= sangat baik
Yang dinilai baik adalah bila suatu pernyataan yang nomer 3 dan 4 yang dilingkari
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No Aspek 2011 2012 2013
Pada saat diskusi dimulai

1. Apakah datang tepat waktu
2. Apakakah mengikuti kuliah materi

diskusi
3. Apakah memberikan aturan diskusi

92.7
90.2

97.5

91.1
91.1

95.6

91.2
89.7

95.6

Pada saat diskusi berlangsung
1. Apakah sudah mengedarkan lembar

absensi mahasiswa
2. Apakah sudah memberikan stimulasi agar

mahasiswa aktif
3. Apakah sudah menggali pemahaman

mahasiswa
4. Apakah sudah memacu pemahaman

mahasiswa
5. Apakah sudah mengarahkan pemahaman

MHS
6. Apakah sudah memberikan pancingan

untuk pemahaman
7. Apakah sudah memberikan pujian yang

positif
8. Apakah sudah membangun pengertian

materi
9. Apakah sudah membantu mencari

sumber pembelajaran
10. Apakah bias membuat suasana diskusi

santai aktif

100

82.9

78.0

78.0
80.5
80.5

87.8
78.0
78.0
80.5

100

82.2
77.8

77.8
82.2
80

86.7
77.8
77.8
80.0

100

83.6
79.4

77.9
79.4
79.4

89.7
76.9
76.9
79.4

Pada saat akhir diskusi
1. Apakah sudah mereview materi

diskusi
2. Apakah sudah mengingatkan diskusi

mendatang
3. Apakah diskusi dilaksanakan tepat

waktu

87.8
80.5
87.8

86.7
84.4
84.4

89.7
85.0
89.7

Rerata 85.04 85.7 88.7

Simpulan :

· Secara umum peran fasilitator sudah baik, namun beberapa performannya masih
perlu ditingkatkan antara lain dalam : membahas terlebih dahulu relevansi
(hubungan) topik diskusi dengan learning outcome pedoman diskusi.

· Meminta mahasiswa untuk menyimpulkan capaian (hasil) diskusi sesuai dengan
asignment (tugas) yang diminta oleh learning task.
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· Diskusi kelompok dapat memberikan pemahaman tentang substansi yang dibahas
untuk mencapai learning outcome

· Arah dan manfaat serta kejelasan dalam diskusi kelompok sangat ditentukan oleh
learning task (trigger dan assignment) dan diuji pencapaiannya oleh self
assessment. Dengan demikian dapat diartikan lerning task dan self assessment.
Akan mendukung learning outcome

Komentar:

· Diskusi kelompok merupakan situasi belajar yang sangat penting karena
menentukan keberhasilan pencapaian subyek bahasan, dengan demikian juga
learning outcome, memberikan kesempatan (mandiri) untuk meningkatkan
berbagai kemampuan soft skill (diskusi, mengharagai pendapat orang, dll)

· Keberhasilan diskusi kelompok ditentukan oleh learning task, kesempatan
(waktu) belajar mandiri untuk penelusuran dan pemahaman materi, kemampuan
fasilitator.

Saran :

· Mengevaluasi dan menyempurnakan learning task dan self assesssment
· Mengevaluasi jadwal dalam hal urutan pembelajaran dan waktu belajar mandiri
· Memberikan (arahan) bahan referens yang relevan topik dalam buku, journal,

penelusuran website dll dalam pembahasan (diskusi).
· Fasilitator memberikan pemahaman tentang learning outcome dan materi Blok

agar fasilitator dapat melaksanakan perannya untuk pencapaian learning outcome
· Memantau (monitoring) pelaksanaan diskusi kelompok setiap saat agar dapat

memperbaiki berbagai penyimpangan dan kekurangan yang terjadi agar
mahasiswa tidak dirugikan (keberhasilan yang seimbang diantara kelompok).

· Segera mengambil tindakan apabila ada fasilitator yang absen atau kelompok
yang tidak melaksanakan diskusi dengan baik
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III. PENUTUP

Laporan ini masih belum sempurna, namun demikian diharapkan dapat dimanfaatkan
sebagai masukan bagi dosen pemberi kuliah dan fasilitator dan juga pihak lain yang
berkepentingan untuk tercapanya tujuan kurikulum. Monitoring dan evaluasi selanjutnya
akan dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Untuk penyempurnaan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi selanjutnya, kami sangat mengharapkan masukan dari berbagai
pihak. Untuk itu kami sampaikan terima kasih.
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