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I. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara

(UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Untuk mewujudkan usaha

tersebut diperlukan suatu kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) yang terencana dan

terarah yang disertai indikator-indikator terukur sebagai alat untuk melihat efektivitas dari

pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan.

Pemahaman terhadap visi misi Prodi DIII Kebidanan Muara Enim dalam pelaksanaan

Proses Belajar Mengajar (PBM) akan membawa perubahan perilaku dari peserta didik

maupun mahasiswa menjadi insan yang profesional, mandiri dan kompetitif dalam

menjalankan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Terkait dengan tugas

yang diemban Pendidikan Tinggi yaitu untuk mencerdaskan bangsa, maka proses belajar

mengajar yang baik akan menjadikan insan Prodi D III Kebidanan Muara Enim Menjadi

lulusan yang Professional, Mandiri, Kompetitif dan Unggul dalam melaksanakan Asuhan

Kebidanan KomplementerTahun 2024 sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.

Untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, maka diperlukan dosen sebagai pelaku

utama dalam kegiatan PBM dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, profesional,

kepribadian dan social, sehingga kegiatan PBM dapat dilakukan secara komprehensif yang

meliputi ranah kognitif, psikomotorik dan afektif. Ranah kognitif akan membawa peserta

didik mulai dari tahap mengingat, mengerti, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi

hingga sampai pada tahap penciptaan kreativitas peserta didik. Ranah psikomotorik mulai

dari tahap meniru, lancar dan tepat, akurat dan cepat, hingga menjadi suatu spontanitas

(otomatis) peserta didik. Sedangkan ranah afektif mulai dari menerima, menanggapi,

mengatur diri hingga pada tahap menjadi pola hidup peserta didik.

Walaupun dimasa pandemic Covid -19 dan pada semester genap TA 2020 2021

seluruh perkuliahan dilaksanakan secara daring, tetapi Evaluasi dosen oleh mahasiswa

harus tetap dilaksanakan secara bertkala sebagai penjaminan mutu dalam implementasi

pembelajaran daring.

Untuk menjamin adanya suatu perbaikkan mutu layanan yang berkelanjutan,

diperlukan evaluasi kegiatan PBM para dosen. Salah satu cara yang dapat digunakan

sebagai alat evaluasi kinerja dosen dalam PBM adalah dengan penyebaran kuesioner

kepada mahasiswa untuk menilai kinerja dosen khususnya di Prodi D III Kebidanan Muara
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Enim. Meskipun cara itu belum bisa menjamin kualitas seorang dosen karena masih

diperlukan analisis lain seperti kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan jenis

kompetensi program studi dan kesesuaian mutu lulusan dengan kebutuhan masyarakat

pengguna baik instansi pemerintah, swasta maupun lingkungan social masyarakat. Namun

dengan cara penyebaran kuesioner ini, hasilnya dapat digunakan program studi sebagai

feedback terhadap pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan.

II.TUJUAN

1. Umum

Secara umum tujuan Evaluasi Kinerja Dosen dalam PBM adalah untuk mengetahui

sejauh mana proses dan hasil pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan

oleh program studi Prodi D III Kebidanan Muara Enim, sehingga hasilnya dapat

dijadikan bahan masukan dalam menentukan program kerja pada semester berikutnya.

2. Khusus

Secara khusus tujuan Evaluasi Kinerja Dosen dalam PBM adalah untuk:

a. Mengukur tingkat kepuasan mahasiswa dalam pelaksanaaan PBM yang dilakukan

oleh dosen pengajar.

b. Mengevaluasi kegiatan PBM yang dilakukan oleh dosen pengajar.

c. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan

dengan pembinaan dosen.

d. Sebagai salah satu alat yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian reward and
punishment kepada dosen.

e. Mengukur efektivitas pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan.

III. RUANG LINGKUP

Evaluasi Kinerja hanya di lakukan di Prodi D III Kebidanan Muara Enim, khususnya

Dosen dalam PBM ini dilakukan untuk menilai kinerja dosen dalam melaksanakan PBM

yang meliputi 4 komponen yang dinilai yaitu 1) Komponen Materi Perkuliahan, 2)

komponen Penyampaian Materi Oleh Dosen, 3) Komponen Pengelolaan Kelas dan 4)

Komponen Evaluasi Pengajaran .
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NO KOMPONEN ASPEK YANG DINILAI

1 MATERI

PERKULIAHAN

Memberikan informasi mengenai buku teks atau rujukan

yang digunakan.

Menyediakan / memberikan bahan ajar di luar buku rujukan

(contoh: hand out / power poin slide) untuk setiap materi.

Tugas yang berikan relevan dengan materi dan tujuan

pembelajaran.

2 PENYAMPAIAN

MATERI OLEH

DOSEN

Penyampaian materi sistematis dan jelas

Ada kesinbangunan antar materi kuliah yang diberikan oleh

doesn dalam tim.

Kemampuan menjawab pertanyaan mahasiswa secara

komprehensif

Contoh dan aplikasi materi diberikan dengan jelas dan

relevan

Mendorong mahasiswa untuk aktif di kelas (contoh :

bertanya, berdiskusi, berlatih)

Keandalan dan kemampuan dosen dalam memberikan

pelayanan terhadap mahasiswa.

Daya tanggap dosen dalam membantu mahasiswa dan

memberikan jasa dengan cepat

3 PENGELOLAAN

KELAS

Mengganti jadwal kuliah di lain waktu saat dosen

berhalangan hadir.

Suasana belajar menyenangkan

Memanfaatkan fasilitas pendukung (LCD/papan tulis / e-

lerning) dengan penyaji yang menarik

Kemampuan menerima kritik, saran dan pendapat

mahasiswa.

Membantu kesulitan mahasiswa dalam materi ajar

Kepastian bahwa dosen sesuai dengan ketentuan

Kepedulian dosen dalam member perhatian kepada

mahasiswa

4 EVALUASI

PENGAJARAN

Pertanyaan ujian sesuai dengan lingkup materi yang

diberikan

Selalu mengembalikan tugas , kuis, dan kertas ujian

Membahas hasil tugas, kuis/ujian yang telah dilaksanakan.
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IV. LANGKAH LANGKAH PENGISIAN EDOM

a. Memberitahukan kepada seluruh dosen pengajar untuk mengupload nilai Ujian Akhir

Semester genap di AMS.

b. Meyampaikan rencana pelaksanaan penilaian EDOM kepada KaProdi.

c. Menyampaikan surat pelaksanaan EDOM di Prodi kepada dosen dan mahasiswa.

d. Menyampaikan kepada mahasiswa sebagai prasyarat untuk melihat nilai semester

genap melalui AMS wajib mengisi dahulu quisioner semester genap.

f. Mahasiswa melakukan penilaian EDOM. Untuk melihat nilai semester genap

g. PJ Mutu Prodi berkoordinasi dengan Admin AMS untuk mendownloud hasil penilaian

EDOM mahasiswa di AMS dan mengemailkan kepada PJ Mutu Prodi

h. Merekap hasil EDOM per butir penilaian oleh penanggung jawab mutu prodi.

i. Melakukan analisa hasil Edom oleh penangung jawab mutu prodi.

j. Menyampaikan hasil Edom ke Ka Prodi, jika setuju ditandatangai Ka.Prodi apabila

tidak dievaluasi oleh Prodi.

k. Menyampaikan hasil EDOM yang telah disetujui ke semua dosen, meliputi jumlah

mahasiswa yang melakukan penilaian, butir penilaian dan komentar.

l. Ka Prodi menindaklanjuti hasil EDOM yang kurang dari 3,07 (< 3,07) dengan

melakukan pembinaan terhadap dosen yang bersangkutan.

m. Menyampaikan hasil EDOM ke Direktur Poltekks Kemenkes Palembang melalui

PusatPenjamin Mutu dalam bentuk Laporan EDOM Prodi yang dilampiri dengan

rekapitulasi nilai total unsure penilaian per dosen dan nilai mean per unsure penilaian

per dosen.

n. Mendokumentasikan hasil EDOM secara tertulis dan menyampaikan hasil EDOM

Online.

o. Mengupload laporan EDOM semester genap di web prodi

V. PENGUMPULAN DATA

a. Tata Cara survey

Pj Mutu Prodi melalui wali tingkat 1 dan 2 memberikan pengumuman melalui WA

Grup kelas bahwa akan dilkaksanakan EDOM Semester genap TA 2020-2021,Mulai

semester ganjil tahun ini EDOM diisi melalui Academic Management System (AMS) yang

ada didalam Web Poltekkes Palembang dan pengisian EDOM merupakan prasyarat bagi

mahasiswa untuk melihat nilai hasil semester, kepada setiap mahasiswa diminta untuk

menilai kegiatan PBM yang dilakukan oleh setiap dosen mata kuliah mereka secara
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jujur, objektif dan penuh tanggung jawab. Penilaian dilakukan dengan cara mengklik

salah satu dari empat pilihan yang disediakan, yang menunjukkan penilaian mahasiswa

terhadap pelaksanaan PBM yang dilakukan dosen pada setiap aspek yang dinilai.

Setelah mahasiswa mengisi quisioner, PJ UPM berkoordinasi dengan Admin AMS

untuk melihat rekapitulasi mahasiswa perkelas yang sudah mengisi quisioner, apabila msh

ada mahasiswa yang belum mengisi maka akan diumumkan kembali melalui WAG oleh

masing masing wali tingkat, kemudian admin AMS akan mengecek kembali jumlah

mahasiswa yang telah mengisi serta menyampaikannya kepada PJ UPM, admin AMS

mendownload hasil pengisian quisioner EDOM dan menyampaikannya kepada PJMK

data terisi kemudian data direkap dan di analisis oleh penanggung jawab mutu prodi, hasil

analisis di laporkan ke Ka Prodi, untuk selanjutnya di tanda tangani Ka Prodi. Kemudian

di laporkan Ke Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang melalui UPM . Berdasarkan

laporan hasil evaluasi PBM dari progran studi, UPM menyusun laporan evaluasi PBM

tingkat Poltekkes, analisis dan rekomendasi diserahkan kepada Direktur Poltekkes

Kemenkes Palembang.

b. Jumlah Populasi dan Sample

Populasi dari survey Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa ini adalah seluruh mahasiswa

TK I dan II Prodi D III Kebidanan Muara Enimn ( Total Sample ).

VI. KRITERIA PENILAIAN

Berdasarkan SOP-AP/PJM-05 tentang Penilaian Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa

Tingkat Program Studi , indikator tingkat kepuasan mahasiswa dalam PBM ditetapkan

setara dengan nilai skor pada skala kurang dari 3,07. Artinya apabila program studi atau

dosen yang hasil nilai skornya sama dengan atau diatas 3,07 dikategorikan baik dan

sebaliknya apabila nilai skornya di bawah 3,07 dikategorikan belum baik untuk lebih

ditingkatkan kinerja PBM nya. Maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah agar program

studi atau dosen yang dikategorikan belum baik dalam pelaksanaan proses PBM-nya

(mempunyai skor <3,07), hendaknya melakukan penyusunan program-program kegiatan

perbaikan, agar pada semester berikutnya nilai skornya dapat mencapai target yang telah

ditetapkan yaitu ≥ 3,07.
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VII. HASIL EDOM.
a. Penilaian Dosen Per Poin Kegiatan

No Nama Dosen Materi
Perkuliahan

Penyampaian
Materi

Perkuliahan

Pengelolaan
Kelas

Evaluasi
Pengajaran

Rata
Rata
Skor
Tiap
Dosen

1 Hj. Rita Kamalia,SPd,M.Kes 3,83 3,82 3,81 3,80 3,82
2 Jenny Kartika,SKM,M.kes 3,74 3,82 3,82 3,79 3,81
3 Dr. Salilul hulwan 3,79 3,77 3,78 3,73 3,75
4 Miskiyah,SKM,M.Bmd 3,83 3,83 3,84 3,82 3,83
5 Rika Khairunisyah, SSiT,M.Bmd 3,78 3,92 3,89 3,90 3,85
6 Nurayuda,SST,M.Kes 3,80 3,87 3,86 3,90 3,86
7 Dahliana,SKM,M.Kes 3,88 3,80 3,79 3,77 3,79
8 Rosdiana,SPd,M.Kes 3,86 3,83 3,84 3,80 3,84
9 Jamila,SSiT,M.Kes 3,90 3,89 3,88 3,76 3,84
10 Khairunnisah,S.Kep,M.Kes 3,91 3,90 3,87 3,85 3,88
11 Nia Clara MP,SST,M.Keb 3,86 3,82 3,81 3,60 3,82
12 Hj. Eka Dewi R,SST,M.Keb. 3,89 3,85 3,88 3,80 3,87
13 Meriyanti,S.Apt 3,82 3,80 3,79 3,62 3,79
14 Surti Anggraini,S.Kep,M.Kes 3,91 3,89 3,89 3,88 3,89
15 Umi Daimah,SSiT,M.Kes 3,81 3,79 3,79 3,76 3,82
16 Setiawati,SST,M.Kes 3,80 3,76 3,79 3,74 3,78
17 Siti Fatimah, SST,M.Bmd 3,90 3,87 3,88 3,82 3,88
18 Dra. Sri Astutik,M.M 3,87 3,85 3,83 3,83 3,84
19 Dr. Bertha Oktarina,SPOG 3,92 3,92 3,91 3,87 3,92

Jumlah 73.08 73 72,95 72,03 72.87
Rata Rata 3,85 3,84 3,83 3,79 3,83

Dari hasil penilaian dosen di Prodi D III Kebidanan Muara Enim, jumlah dosen yang

nilai diatas 3,07 berjumlah 19 orang, tidak ada dosen yang nilainya di bawah 3,07. Dengan

nilai secara keseluruhan untuk Prodi D III Kebidanan Muara Enim 3,83.

b. Penilaian Kinerja Dosen Pada Prodi D III Kebidanan Muara Enim

No Bidang Aspek

Materi Perkuliahan

Materi

Perkuliahan

Penyampaian

Materi Kuliah

Pengelolaan

Kelas

Evaluasi

Pengajaran

Rata

Rata

1 Prodi D III

Kebidanan Muara

Enim

3,3,85 3,84 3,83 3,79 3,83
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Kinerja dosen di Prodi D III Kebidanan Muara Enim pada PBM Genap Tahun TA

2020/2021 sudah masuk dalam katagori baik (rerata skor 3,83).

c. Penilaian Tiap Aspek.

No Unsur Penilaian Aspek Yang di Nilai Skor

1 Materi Perkuliahan

1. Memberikan Informasi mengenai buku
teks atau rujukan yang di gunakan 3.87

2. Menyediakan / memberikan bahan ajar
di
luar buku rujukan (contoh: hand out /
power poin slide) untuk setiap materi.

3.86

3. Tugas yang berikan relevan dengan
materi dan tujuan pembelajaran 3.84

Rata Rata Aspek 3.85

2 Penyampaian Materi Oleh
Dosen

4. Penyampaian materi sistematis dan jelas 3.83

5. Ada kesinbangunan antar materi kuliah
yang diberikan oleh doesn dalam tim. 3.84

6. Kemampuan menjawab pertanyaan
mahasiswa secara komprehensif 3.85

7. Contoh dan aplikasi materi diberikan
dengan jelas dan relevan 3.80

8. Mendorong mahasiswa untuk aktif di
kelas (contoh : bertanya, berdiskusi,
berlatih)

3.85

9. Keandalan dan kemampuan dosen dalam
memberikan pelayanan terhadap
mahasiswa.

3.83

10. Daya tanggap dosen dalam membantu
mahasiswa dan memberikan jasa dengan
cepat

3.86

Rata Rata Aspek 3.84

3 Pengelolaan Kelas

11. Mengganti jadwal kuliah di lain waktu
saat dosen berhalangan hadir. 3.80

12. Suasana belajar menyenangkan 3.85
13. Memanfaatkan fasilitas pendukung
(LCD/papan tulis / e-lerning) dengan
penyaji yang menarik

3.84

14. Kemampuan menerima kritik, saran
dan
pendapat mahasiswa.

3.84

15. Membantu kesulitan mahasiswa dalam
materi ajar 3.82

16. Kepastian bahwa dosen sesuai dengan
Ketentuan 3.83

17. Kepedulian dosen dalam memberi
perhatian kepada mahasiswa 3.84

Rata Rata Aspek 3.83
18. Pertanyaan ujian sesuai dengan lingkup
materi yang diberikan 3.83
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4 Evaluasi Pengajaran 19. Selalu mengembalikan tugas , kuis, dan
kertas ujian 3.74

20. Membahas hasil tugas, kuis/ujian yang
telah dilaksanakan. 3.82

Rata Rata Aspek 3,79
Jumlah 15,31

Rata rata 3,83

Berdasarkan hasil nilai diatas rata rata tiap aspek seluruh tenaga Dosen Prodi III Kebidanan

Muara Enim berkategori baik dengan nilai rata rata 3,83

VII. RENCANA TINDAK LANJUT

a. Rencana Tindak Lanjut Hasil Monev Proses Pembelajaran

No Bidang
Aspek

Hasil Monev Rencana Tindak
Lanjut

Penanggung
Jawab

Batas
Waktu

1 Materi
Perkuliahan

Pencapaian nilai
sudah cukup baik,
akan tetapi di
ingatkan kembali
kepada seluruh
doesn untuk selalu
memberikan
informasi
mengenai buku
teks, memberikan
bahan ajar dan
tugas yang relevan
dengan materi dan
tujuan
pembelajaran

Nilai :3.85

Memberikan
pengarahan kepada
seluruh dosen agar
materi perkuliahan
di siapkan dan
diberitahukan
kepada seluruh
mahasiswa

Pj Akademik Dilakukan
pada saat
Rapat
Akademik

2 Penyampaian
Materi Kuliah

Pencapaian nilai
rata rata dosen
Prodi D III
Kebidanan Muara
Enim sudah baik,
Penyampaian
materi oleh dosen
harus ditingkatkan
lagi misal:
penyampaian
materi harus
sistematis dan
jelas, materi kuliah
berkesinanbungan
antar dosen tim,

Mengintruksikan
kepada semua
Dosen untuk
mempersiapkan
materi kuliah yang
lengkap,PPT yang
menarik dan sesuai
dengan runtutannya
di RPS dan
memberikan contoh
materi dengan jelas

Pj Akademik Dilakukan
pada saat
Rapat
Akademik
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mampu menjawab
pertanyaan
mahasiswa, contoh
materi jelas dan
relevan, perbanyak
diskusi, pelayanan
kepada mahasiswa,

Nilai: 3,84
3 Pengelolaan

Kelas
Rerata nilai Dosen
Prodi D III
Kebidanan Muara
Enim sudah baik,
hanya saja perlu
diingatkan lagi:
bila berhalangan
wajib mengganti
jadwal, suasana
belajar
menyenangkan,
penyajian materi
menarik, peduli
kepada mahasiswa
dan dapat
menerima kritik
dari mahasiswa

Nilai: 3,83

Mengingatkan
kepada seluruh
dosen dalam
pengelolaan kelas
harus dengan
suasana yang
menyenangkan,
materi menarik dan
peduli kepada
mahasiswa

Pj Akademik Dilakukan
pada saat
Rapat
Akademik

4 Evaluasi
Pengajaran

Mengingatkan
kepada seluruh
Dosen Prodi D III
Kebidanan Muara
Enim dalam
evaluasi
pengajaran:
pertanyaan ujian
harus sesuai
dengan materi
yang diberikan dan
kisi kisi soal yang
dibuat,,
mengembalikan
tugas, kuis dan
kertas ujian, dan
membahas setiap
kuis atau ujian
yang diberikan

Nilai : 3.79

Untuk semua tugas
tugas dan ujian yang
sifatnya Paper tes
ataupun dibeikan
secara online ,
hendaknya diberi
penilaian dan
dikembalikan
kepada mahasiswa.
Agar mahasiswa
termotivasi untuk
meningkatkan
prestasi belajar.

Pj Akademik Dilakukan
pada saat
Rapat
Akademik
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b. Rencana Tindak Lanjut Penilaian Dosen

No Nama Dosen
Hasil Monev

(Nilai
Keseluruhan)

Rencana Tindak
Lanjut

Penanggung
Jawab Batas Waktu

1 Hj.Rita
Kamalia,SPd,M.Kes

3,82 Sudah sangat baik
dan mempertahankan
serta
mengembangkan lagi
metode pengajaran
yang diberikan
kepada mahasiswa

Pj Akademik Disampaikan pada
rapat Akademik
dan Sosialisasi
hasil Edom pada
tanggal 07
September 2021

2 Jenny
Kartika,SKM,M.Kes

3,81 Sudah sangat baik
dan mempertahankan
proses belajar
mengajar yang sudah
berjalan

Pj Akademik Disampaikan pada
rapat Akademik
dan Sosialisasi
hasil Edom pada
tanggal 07
September 2021

3 Dr. Salilul Hulwan 3,75 Ditingkatkan lagi dan
lebih
mengembangkan lagi
metode perkuliahan
sehingga dapat
meningkatkan
motivasi belajar
mahasiswa

Pj Akademik Disampaikan pada
rapat Akademik
dan Sosialisasi
hasil Edom pada
tanggal 07
September 2021

4 Miskiyah ,SKM.M.B
md

3.83 Sudah saangat baik
dan mempertahankan
serta
mengambangkan lagi
metode perkuliahan
/proses belajar
mengajar yang sudah
berjalan

Pj Akademik Disampaikan pada
rapat Akademik
dan Sosialisasi
hasil Edom pada
tanggal 07
September 2021

5 Rika
khairunisyah,SSiT,M.

Bmd

3,85 Sudah sangat baik
dan mempertahankan
proses belajar
mengajar yang sudah
berjalan

Pj Akademik Disampaikan pada
rapat Akademik
dan Sosialisasi
hasil Edom pada
tanggal. 07
September 2021

6 Nurayuda,SST,M.Kes 3,86 Sudah sangat baik
dan mempertahankan
proses belajar
mengajar yang sudah
berjalan

Pj Akademik Disampaikan pada
rapat Akademik
dan Sosialisasi
hasil Edom pada
tanggal 07
September 2021

7 Dahliana,SKM,
M.Kes

3,79 Ditingkat lagi serta
mengembangkan
metode perkuliahan
yang diberikan dan
mempertahankan
proses belajar
mengajar yang sudah
berjalan

Pj Akademik Disampaikan pada
rapat Akademik
dan Sosialisasi
hasil Edom pada
tanggal 07
September 2021
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No Nama Dosen
Hasil Monev

(Nilai
Keseluruhan)

Rencana Tindak
Lanjut

Penanggung
Jawab Batas Waktu

8 Rosdiana,SPd,M.Kes 3,84 Sudah sangat baik
dan mempertahankan
proses belajar
mengajar yang sudah
berjalan

Pj Akademik Disampaikan pada
rapat Akademik
dan Sosialisasi
hasil Edom pada
tanggal 07
September 2021

9 Jamila,SSiT,M.Kes 3,84 Sudah sangat baik
tingkat lagi metode
metode perkuliahan
dan mempertahankan
proses belajar
mengajar yang sudah
berjalan

Pj Akademik Disampaikan pada
rapat Akademik
dan Sosialisasi
hasil Edom pada
tanggal 07
September 2021

10 Khairunnisah,
S.Kep,M.Kes

3,88 Sudah sangat baik
dan mempertahankan
proses belajar
mengajar yang sudah
berjalan

Pj Akademik Disampaikan pada
rapat Akademik
dan Sosialisasi
hasil Edom pada
tanggal 07
September 2021

11 Nia Clara
Sari,MP,SST,M.Keb

3,82 Sudah sangat baik
kembangkan lagi
metode perkuliahan
dan mempertahankan
proses belajar
mengajar yang sudah
berjalan

Pj Akademik Disampaikan pada
rapat Akademik
dan Sosialisasi
hasil Edom pada
tanggal 07
September 2021

12 Hj. Eka Dewi
R,SST,M.Keb.

3,87 Sudah sangat baik
dan mempertahankan
proses belajar
mengajar yang sudah
berjalan

Pj Akademik Disampaikan pada
rapat Akademik
dan Sosialisasi
hasil Edom pada
tanggal 07
September 2021

13 Meriyanti,SApt 3,79 Ditingkatkan lagi dan
dan merubah metode
perkuliahan agar
mahasiswa lebih
tertarik dan lebih
memahami materi
yang diberikan

Pj Akademik Disampaikan pada
rapat Akademik
dan Sosialisasi
hasil Edom pada
tanggal 07
September 2021

14 SurtiAnggraini,S.Kep
M..Kes

3,89 Sudah sangat baik
dan mempertahankan
proses belajar
mengajar yang sudah
berjalan

Pj Akademik Disampaikan pada
rapat Akademik
dan Sosialisasi
hasil Edom pada
tanggal 07
September 2021

15 Umi Daimah,SSiT,
M.Kes

3,82 Sudah sangat baik
dan mempertahankan
proses belajar
mengajar yang sudah
berjalan

Pj Akademik Disampaikan pada
rapat Akademik
dan Sosialisasi
hasil Edom pada
tanggal 07
September 2021
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No Nama Dosen
Hasil Monev

(Nilai
Keseluruhan)

Rencana Tindak
Lanjut

Penanggung
Jawab Batas Waktu

16 Setiawati,SST,M.Kes 3,78 Ditingkatkan lagi dan
mempertahankan
proses belajar
mengajar yang sudah
berjalan

Pj Akademik Disampaikan pada
rapat dan
Sosialisasi hasil
Edom pada
tanggal 07
September 2021

17 SitiFatimah,SST,
M.Bmd

3,88 Sudah sangat baik
dan mempertahankan
proses belajar
mengajar yang sudah
berjalan

Pj Akademik Disampaikan pada
rapat Akademik
dan Sosialisasi
hasil Edom pada
tanggal 07
September 2021

18 Dra. Sri Astutik,MM 3,84 Sudah sangat baik
dan mempertahankan
serta lebih
mengembangkan
metode perkuliahan/
proses belajar
mengajar yang sudah
berjalan

Pj Akademik Disampaikan pada
ra22 Februari 2021
pat Akademik dan
Sosialisasi hasil
Edom pada tanggal
07 September 2021

19 Dr. Bertha Oktarina,
SPOG

3,92 Sangat baik sekali
dan mempertahankan
proses belajar
mengajar yang sudah
berjalan

Pj Akademik Disampaikan pada
rapat Akademik
dan Sosialisasi
hasil Edom pada
tanggal 07
September 2021

Rekomendasi:

1. Secara umum proses pembelajaran di Prodi D III Kebidanan Muara Enim sudah

sangat baik, untuk penyempurnaan agar lebih diperbaiki lagi kekurangan kekurangan

yang ada: seperti pada poin

a. Materi perkuliahan : selalu memberikan informasi mengenai buku teks,

memberikan bahan ajar, memberikan hand out kepada mahasiswa, dikarenakan

perkuliahan ada yang dilaksanakan secara daring dan luring, hendaknya dosen

memberikan tetap materi perkuliahan pada AMS yang dapat didownloud oleh

mahasiswa dan tugas yang diberikan relevan dengan materi dan tujuan

pembelajaran

b. Penyampaian Materi oleh Dosen: penyampaian materi walaupun perkuliahan

dilaksanakan melalui daring harus sistematis dan jelas, materi kuliah

berkesinanbungan antar dosen tim, mampu menjawab pertanyaan mahasiswa,

contoh materi jelas dan relevan, perbanyak diskusi, pelayanan kepada

mahasiswa,
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c. Pengelolaan Kelas: bila berhalangan mengajar sesuai dangan jadwal perkuliahan

yang telah ditentukan wajib mengganti jadwal mengajar yang tidak

mengganggu jam perkuliahan mata kuliah yang lain,membuat suasana belajar

menyenangkan, penyajian materi menarik (media mengajar dibuat semenarik

mungkin, dapat menguasai situasi kelas, sehingga dapat materindapat

tersampaikan dengan baik.

d. Evaluasi Pengajaran: pertanyaan ujian harus sesuai dengan materi yang

diberikan dan kisi kisi soal yang telah dibuat disesuaikan dengan materi yang

ada didalam RPS ,mengoreksi dan mengembalikan tugas, kuis dan kertas ujian

yang dikumpulkan oleh mahasiswa di AMS serta memberikan feedback

terhadap tugas yang diberikan

2. Peran serta mahasiswa dalam meningkatkan mutu pembelajaran sangat diharapkan

seperti :

a. Mengerjakan tugas yang diberikan dosen dengan tepat waktu sesuai dengan

tenggat waktu yang telah dibuat di AMS

b. Menambah wawasan dengan mencari materi bukan hanya bersumber dari buku

paket saja tetapi juga dari sumber yang lain melalui browsing di internet atau

social media.

c. Mempelajari kembali materi yang diberikan oleh dosen dengan membuat

kelompok belajar baik secara daring maupun luring

d. Mempraktikkan kembali di Laboratorium atau di kelas untuk mata kuliah yang

ada praktiknya secara mandiri pada saat perkuliahan dilaksanakan secara luring.
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Lampiran 6. Foto Dokumentasi rapat sosialisasi pelaksanaan EDOM
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Lampiran 11. Foto dokumentasi rapat sosialisasi hasil EDOM
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