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MONITORING PERKULIAHAN 

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
FORM UMPAN BALIK MAHASISWA 

Identitas Dosen/Mata Kuliah  
Nama Dosen  : 
Mata Kuliah  : 
Prodi   : 
Semester/Kelas : 
 
Petunjuk Pengisian :  
1. Bacalah pertanyaan dengan saksama 
2. Silahkan memilih salah satu jawaban yang menurut anda sesuai dengan realitas 

perkuliahan yang anda ketahui dengan cara melingkari salah satu pilihan jawaban. 

No Pertanyaan Pilihan Jawaban 

1. Seberapa jelas dosen menjelaskan 
rencana pembelajaran mata kuliah 
ini? 

1. Tidak jelas(Tidak pernah dijelaskan oleh Dosen) 
2. Kurang jelas(dijelaskan secara singkat) 
3. Dijelaskan dan ditulis di papan 

tulis/transparansi/power point 
4. Dijelaskan ditulis dan dibagikan kepada mahasiswa 

2. Apakah dosen menyediakan 
materi/modul kuliah? 

1. Tidak disediakan 
2. Ya, disediakan diklat tetapi harus dibeli 
3. Ya, dalam bentuk barang cetakan yang bebas untuk 

diphotocopy 
4. Ya, dalam bentuk file yang dapat dicopy 

 

3. Seberapa sering perkuliahan ini 
berlangsung tepat waktu dari awal 
hingga akhir? 

1. Tidak pernah tepat waktu(<25% dari waktu yang ada) 
2. Jarang sesuai tepat waktu(<25 – 50% dari waktu 

yang ada) 
3. Sering sesuai tepat waktu(50-75% dari waktu yang 

ada) 
4. Selalu sesuai tepat waktu(>75% dari waktu yang ada) 

4. Seberapa banyak tugas-tugas mandiri 
yang diberikan oleh dosen? 

1. Tidak Pernah 
2. Tidak Banyak 
3. Cukup banyak 
4. Selalu 

5. Seberapa sering dosen memberikan 
umpan balik terhadap tugas-tugas 
yang diberikan 

1. Tidak pernah 
2. Kadang-kadang(<25% dari tugas2 /evaluasi2 yang 

diberikan 
3. Sering(25-75% dari tugas2 /evaluasi2 yang diberikan 
4. Selalu(>75% dari tugas2/Evaluasi2 yang diberikan) 

6. Seberapa sering dosen memberikan 
kesempatan kepada berdiskusi/Tanya 
jawab selama perkuliahan ini 
berlangsung? 

1. Tidak Pernah 
2. Sangat jarang(<25% dari pelaksanaan pembelajaran) 
3. Jarang(25-75% dari pelaksanaan pembelajaran 
4. Sering(>75% dari pelaksanaan pembelajaran 

7. Seberapa sering dosen memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa untuk 
berdiskusi secara mandiri dan 
mempersentasikan tugas-tugasnya 

1. Tidak pernah 
2. Sangat jarang(<25% dari pelaksanaan pembelajaran) 
3. Jarang(25-75% dari pelaksanaan pembelajaran) 
4. Sering(>75% dari pelaksanaan pembelajaran) 

8. Seberapa besar bentuk pembelajaran 
yang diterapkan oleh dosen dapat 
meningkatkan minat dan semangat 
belajar saudara. 

1. Tidak berminat dan bersemangat 
2. Kurang berminat dan bersemangat 
3. Berminat dan bersemangat 
4. Sangat berminat dan bersemangat. 

9. Seberapa banyak materi pembelajaran 
ini yang dapat saudara serap dengan 
baik? 

1. Sangat sedikit (<25%) 
2. Sedikit (25% - 50% ) 
3. Banyak (50% - 75%) 
4. Hampir seluruhnya (>75%) 

10. Seberapa banyak ragam evaluasi 
pembelajaran yang diberikan oleh 
dosen? 

1. Tidak tahu 
2. Hanya ujian tertulis saja 
3. Hanya Tugas-tugas dan Ujian tertulis saja 
4. Banyak, seperti : Kuis, tugas-tugas, presentasi dan 

ujian tertulis  
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