
EVALUASI 

PROSES BELAJAR MENGAJAR

(PROSES PEMBELAJARAN)

DISAMPAIKAN  PADA KEGIATAN 

PELATIHAN APPLIED APROACH (AA) UNILA

Bandar Lampung, 2 Mei 2019

Oleh:

Dr. Undang Rosidin, M.Pd.



PENTINGNYA EVALUASI

1. Memahami sesuatu

2. Membuat keputusan

3. Meningkatkan kualitas Proses 

Pembelajaran



1. Memahami Sesuatu

a. Evaluasi terhadap mahasiswa

b. Evaluasi terhadap sarana dan prasarana

perkuliahan

c. Evaluasi terhadap dosen



a. Evaluasi terhadap mahasiswa

1) Apakah mahasiswa sudah cukup menguasai 

beberapa mata kuliah yang menjadi prasyarat 

mata kuliah yang akan saya asuh?

2) Berapa banyak mahasiswa yang memiliki cukup 

fasilitas yang disyaratkan oleh mata kuliah ini?

3) Bagaimana tingkat motivasi mahasiswa dalam 

mengikuti kuliah ini? Mengapa mereka mengambil 

mata kuliah ini, dan bukan mata kuliah yang lain?



b. Evaluasi terhadap sarana & prasarana 

perkuliahan

1) Apakah bahan-bahan yang akan dipakai dalam

praktek laboratorium nanti sudah tersedia dalam

jumlah yang mencukupi?

2) Apakah ukuran ruang kuliah sebanding dengan

jumlah mahasiswa yang mendaftar dalam mata

kuliah ini?

3) Apakah saya akan bertahan dengan perkuliahan

yang acak-acakan dan tak terkontrol ini sampai akhir

semester nanti?

4) Apakah Power Point atau media lainnya yang selama

ini saya gunakan tidak perlu diperbaiki?



c. Evaluasi terhadap dosen

1). Apakah ada hal-hal yang perlu saya lakukan

untuk meningkatkan diri saya sebagai

dosen?

2). Apakah perkuliahan berikutnya ini akan

sama saja dengan perkuliahan yang sudah

saya lakukan selama ini?

3).  Apakah persiapan saya dalam semester 

berikut ini sudah cukup memadai?



2. Membuat Keputusan 

Contoh

a. Bagaimana pendapat mahasiswa terhadap proses 

pembelajaran selama satu semester ini?

b. Apakah proses pembelajaran selama satu semester 

ini sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang sudah saya buat di awal

semester?

Jika ada perubahan, apakah bentuk perubahan itu

dan mengapa berubah?

c. Apakah tim dosen dalam mata kuliah ini telah bekerja

dengan baik dan kompak?



3. Meningkatkan Kualitas PBM

a. Duapuluh persen mahasiswa ternyata gagal lulus 

dalam mata kuliah ini. Apa penyebabnya?

b. Sebagian besar mahasiswa (melalui jawaban kuesio-

ner) mengatakan bahwa saya sangat menguasai

materi perkuliahan. Tetapi sebagian besar dari mereka

juga mengatakan bahwa cara mengajar saya kurang

sistematis. Benarkah kesimpulan mahasiswa ini? Jika

benar, bagian perkuliahan yang mana yang tidak

sistematis?

c. Mahasiswa mengatakan bahwa saya tidak mengguna-

kan media pembelajaran dengan baik. Apa yang perlu

saya lakukan untuk memperbaiki keadaan ini?



OBJEK EVALUASI

INPUT PROCESS OUTPUT



Komponen Input
1. Mahasiswa (Bagaimana entry behavior yang dimiliki

mahasiswa?)

2. Materi Perkuliahan (Apakah bahan perkuliahan yang akan

digunakan dalam mata kuliah ini cukup relevan dan mutakhir

atau up-to-date?)

3. Sarana Perkuliahan (Apakah ruang kuliah cukup memadai? 

Apakah bahan-bahan dan alat-alat praktek sudah tersedia?)

4. Dosen (Apakah semua anggota tim dosen sudah memahami

tugas dan kewajiban mereka dalam mata kuliah ini?)

5. Kurikulum (Apakah isi RPS tidak perlu direvisi?)

6. Strategi perkuliahan (Strategi apakah yang paling cocok

untuk mata kuliah ini?)



Komponen Proses
1. Strategi perkuliahan (Apakah strategi yang 

digunakan dalam mata kuliah ini telah terbukti

efektif?)

2. Media pembelajaran (Apakah media yang ada

telah dimanfaatkan secara optimal?)

3. Cara mengajar dosen (Apakah cara mengajar

dosen dalam mata kuliah ini telah berhasil

membantu mahasiswa belajar secara baik?)

4. Cara belajar mahasiswa (Apakah cara belajar

mahasiswa dalam mata kuliah ini efektif?)



Komponen Output

Hasil belajar mahasiswa

(Bagaimana hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah

ini?

Tes dan pengukuran hasil belajar



PROSES EVALUASI



TUJUAN

EVALUASI

DESAIN

EVALUASI

INSTRU-

MEN 

EVALUASI

PENGUM

PULAN 

DATA

ANALISIS

DAN

INTERPRE-

TASI  DATA

TINDAK

LANJUT

Meta 

Evaluasi

Mengapa? Model?

Evaluator?

Jadwal?

Teknik &

Instrumen

Pengum-

pulan 

data?

Anggaran?

Relevansi?

Uji coba?

Kuantitatif/

kualitatif ?

Data sudah 

tersedia

tertulis?

Responden?

Dimana?

Kapan?

Manual/

komputer ?

Siapa yang 

Membaca & 

menafsirkan

hasil?

Hasil 

evaluasi 

untuk apa?

Apakah 

hasil 

evaluasi 

sudah 

objektif dan 

absah?

PROSES EVALUASI



Tahap I: Penentuan

Tujuan Evaluasi

-Tahap ini sangat penting, sebab tahap ini akan  

sangat menentukan corak dan proses evaluasi  

secara keseluruhan

-Tujuan :  jelas dan rinci, 

terjabarkan dalam bahasa dan langkah 

yang operasional : mudah dipahami, 

dilaksanakan dan diukur.

- Formulasi : bentuk pernyataan & pertanyaan



Tahap I: Penentuan

Tujuan Evaluasi

Contoh

 Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kemampuan 

dosen dalam hal menyelenggarakan PBM?

 Menurut mahasiswa dan rekan-rekan dosen, apakah   

media yang saya gunakan dalam PBM selama ini sudah  

sesuai dengan kebutuhan, serta efisien-efektif?

 Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas metode 

diskusi kelompok yang telah digunakan dalam tiga 

minggu pertama semester ini



Tabel 1

Rencana Evaluasi Proses Pembelajaran

No. Informasi yang dibutuhkan Indikator

1 Persepsi mahasiswa terhadap

kemampuan dosen dalam Proses 

Pembelajaran 

1.1  Penguasaan dosen terhadap 

materi kuliah

1.2  Kemampuan dosen dalam 

menjelaskan

1.3  Kemampuan dosen dalam 

bertanya

1.4  Kemampuan dosen berdialog 

dengan mahasiswa

2 Kualitas materi perkuliahan 2.1  Kemutakhiran bahan bacaan

2.2  Sistematika urutan materi kuliah

2.3  Mutu tugas/latihan 

2.4  Mutu soal-soal ujian 

2.5  dst.



Tahap II

Desain Evaluasi

Pendekatan evaluasi?

Siapa yang akan melakukan evaluasi?

Evaluator Keuntungan Kerugian

Orang luar

(External evaluator)

Proses & hasil : objektif Waktu : lama dan bertele-

tele

Otonomi dosen terganggu

Orang dalam

(Internal evaluator)

Proses evaluasi : lebih 

cepat, biaya lebih sedikit

Hasil : lebih subjektif



Tahap II

Desain Evaluasi

Pendekatan evaluasi?

Siapa yang akan melakukan evaluasi?

Jadwal pelaksanaan?

Strategi (Teknik & Instrumen untuk pengumpulan data)?

Anggaran?



No.

Informasi 

yang 

dibutuhkan
Indikator

Metode             Responden Waktu

Teknik Instrumen

1 Persepsi maha-

siswa terhadap 

kemampuan 

dosen dalam 

PBM

1.1  Penguasaan  

dosen terha-

dap materi 

kuliah

1.2 Kemampuan 

dosen dalam 

menjelaskan

1.3 Kemampuan 

dosen dalam 

bertanya

1.4 Kemampuan 

dosen berdia-

log dengan 

mahasiswa

Wawancara

Observasi

Kuesioner

Pedoman 

observasi

(atau 

kuesioner)

Mahasiswa

Mahasiswa

Pertemuan 

ke-7

Tengah dan 

akhir 

semester

Tabel 2

Rencana Evaluasi Proses Pembelajaran 



Tahap III

Pengembangan Instrumen 

Evaluasi

4 macam instrumen

1. Kuesioner

2. Wawancara (Interview)

3. Observasi

4. Reviu dokumen



Informasi yang 

dibutuhkan

Indikator Pertanyaan

1       Persepsi 

mahasiswa 

terhadap 

kemampuan 

dosen dalam 

PBM

1.1  Penguasaan 

dosen terhadap 

materi kuliah

1.1.1  Pengetahuan             1     2    3    4     5 

dosen tentang

materi kuliah              

1.1.2  Pembahasan             1     2    3    4     5 

dosen terhadap

materi

Kemampuan dosen 

dalam:  

1.2  menjelaskan

1.3  bertanya

1.4  berdialog de-

ngan mahasis-

wa

Kemapuan dosen dalam:

1.2.1  Menjelaskan              1     2    3    4     5 

1.3.1  Bertanya                    1     2    3    4     5 

1.4.1  Berdialog                   1     2    3    4     5 

Tabel 3

Daftar Pertanyaan untuk Mengumpulkan Data



Tahap IV

Pengumpulan Data

Macam Informasi

- deskriptif objektif

- peraturan, kebijakan, rencana, dsb.

- penilaian (judgement) subjektif

- pendapat, kepercayan, nilai-nilai yang 

dianut, dsb.

Evaluator harus memiliki keterampilan berkomunikasi 

yang baik



Tahap IV

Pengumpulan Data

Evaluator harus memiliki keterampilan 

berkomunikasi yang baik

- kreatif dalam berkomunikasi

- kreatif dalam  hubungan masyarakat

- kreatif dalam menggunakan sarana yang 

ada



Tahap IV

Pengumpulan Data

Dalam kenyataan sehari-hari evaluator menghadapi :

- kurang dana

- kurang waktu

- kurang dukungan moral

- tantangan yang jelas, frontal dan  tidak   

tanggung-tanggung.



Tahap IV

Pengumpulan Data

CHECK LIST  :

RESPONDEN

Siapa respondennya?

Apakah mereka sudah diberitahu?

INSTRUMEN

Apakah instrumen:

sudah sejalan dengan tujuan evaluasi?

sudah dirancang dengan baik?

sudah diperbanyak sesuai dengan jumlah 

responden?

TEMPAT & WAKTU

Apakah sudah ditentukan dengan cermat? 



Tahap V
Analisis dan Interpretasi Data

Sederhana

Rumit

Manual

Komputer



Tahap VI
Tindak Lanjut

1. Melaporkan hasil evaluasi

a. Bagaimana dan kepada siapa dilaporkan?

b. Diumumkan secara terbuka vs terbatas?

2. Mengambil keputusan instruksional

Memperbaiki kekurangan atau bila perlu 

mengganti sama sekali metode yang tidak 

efektif

3. Mengadakan meta evaluasi

Evaluasi pun harus dievaluasi



PENUTUP

1. Kata evaluasi sendiri  masih dianggap mempunyai 

konotasi negatif (paling sulit diatasi)

2. Secara historis, paling tidak di dunia pendidikan 

proses evaluasi belum menjadi bagian integral dari 

proses pendidikan secara keseluruhan

3. Evaluasi pendidikan tidak populer karena mungkin 

belum banyak evaluator yang benar-benar 

kompeten dalam bidangnya



Sampai Jumpa !



No.

Informasi

yang 

dibutuhkan
Indikator Metode

Responden Waktu

Teknik Instrumen

1

Rencana Evaluasi Proses Pembelajaran 



Informasi yang 

dibutuhkan

Indikator Pertanyaan

Daftar Pertanyaan untuk Mengumpulkan Data


