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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap Alhamdulillah pada akhirnya laporan monitoring dan evaluasi proses 

pembelajaran Program Studi S1 Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Teknologi 

dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan dapat kami selesaikan dengan baik. Monitoring dan evaluasi 

proses pembelajaran Program Studi S1 Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan ini bertujuan 

untuk melihat  sejauh mana peningkatan dan perbaikan proses belajar-mengajar selanjutnya guna 

memfasilitasi mahasiswa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu 

dalam pelaksanaan kegiatan ini, dari mulai awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan sehingga dapat 

tersusun dalam bentuk laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran Program Studi S1 

Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama 

Pasuruan. 

Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran Program Studi S1 Pendidikan 

Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan  Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan ini 

tentunya masih ada kekurangan, oleh karenanya kami sangat berharap banyak masukan dari 

segenap civitas akademika sebagai umpan balik untuk dijadikan perbaikan dalam pelaksanaan 

pengukuran dan evaluasi periode yang akan datang. 

 

 

Pasuruan, 30 Januari 2019 
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LAPORAN  MONITORING DAN EVALUASI 

PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN BIOLOGI 

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 

 

A. Pendahuluan 

Dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan dan manajemen program studi, 

maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan proses 

pembelajaran. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara berkala untuk 

menguji ketercapaian visi dan misi program studi. Hasil monev yang diperoleh adalah 

sebagai informasi deskriptif kondisi program studi saat ini dan sekaligus sebagai dasar 

refleksi dalam mengembangkan mutu pendidikan.  

 

B. Tujuan Monitoring dan Evaluasi 

Tujuan dari monev ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi sejauh mana proses dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

dosen-dosen 

2. Mengevaluasi apakah yang akan dicapai sesuai dengan standar yang ditetapkan 

3. Menjadi bahan masukan dalam menentukan program kerja berikutnya 

 

C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran Progam Studi S1 

Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan ITSNU Pasuruan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 

2018 

 

D. Identitas Dosan yang di Observasi 

Pada kegiatan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran Program Studi S1 Pendidikan 

Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan ITSNU Pasuruan semester ganjil 2018/2019 ini, dosen yang 

diobservasi adalah Nur’Aini Kartikasari, S.Si., M.Sc.  

E. Hasil Monitoring dan Evaluasi 

Instrumen monitoring dan evaluasi diisi oleh  Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ketua 

Program Studi S1Pendidikan Biologi untuk menilai pengajaran dosen pengampu mata kuliah 

Biologi Umum. Hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dengan nilai skala sangat 

kurang, kurang, cukup, baik dan sangat baik. Berikut adalah hasil monitoring dan evaluasi proses 

pembelajaran dalam bentuk tabel. 
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Tabel 1 Penilaian Pengajaran Dosen oleh Observer 1 dan Observer 2 

No Aspek yang dinilai 
Observer 1 Observer 2 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Membuka perkuliahan  √     √    

2 Menggali pengetahuan awal mahasiswa  √    √     

3 
Memberi motivasi yang dapat membangkitkan 

minat mahasiswa 
  √    √    

4 Menyampaikan tujuan pembelajaran  √     √    

5 
Menggunakan media pembelajaran yang 

bervariasi 
  √     √   

6 
Mengoptimalkan interaksi antar mahasiswa 

dengan dosen 
 √     √    

7 Membimbing mahasiswa dalam kegiatan diskusi √     √     

8 Menjadi fasilitator dalam pembelajaran √     √     

9 
Menciptakan suasana pembelajaran yang 

mengaktifkan mahasiswa 
 √     √    

10 

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

bertanya tentang materi pembelajaran yang 

belum dipahami 

√      √    

11 Membimbing mahasiswa untuk menyimpulkan √      √    

12 Melaksanakan evaluasi pembelajaran  √      √   
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No Aspek yang dinilai 
Observer 1 Observer 2 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

13 Memberi tugas kepada mahasiswa   √     √   

14 
Memberi penghargaan / penguatan kepada 

mahasiswa 
 √     √    

15 
Mampu mengelola waktu selama proses 

pembelajaran 
 √     √    

16 Menutup pembelajaran √      √    

Jumlah 5 8 3 0 0 3 10 3 0 0 

 

Keterangan: 

Skor 5 = Sangat Baik 

Skor 4 = Baik 

Skor 3 = Cukup 

Skor 2 = Kurang 

Skor 1 = Sangat Kurang 
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Hasil monev proses pembelajaran terlihat jelas bahwa rata-rata skornya adalah baik.  

Berdasarkan observer 1 diperoleh skor sangat baik pada aspek membimbang mahasiswa dalam 

kegiatan diskusi, menjadi fasilitator dalam pembelajaran, memberi kesempatan kepada mahasiswa 

untuk bertanya tentang materi pembelajaran yang belum dipahami, membimbing mahasiswa untuk 

menyimpulkan dan menutup pembelajaran. Skor baik pada aspek membuka perkuliahan, 

menggali pengetahuan awal mahasiswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, 

mengoptimalkan interaksi antar mahasiswa dengan dosen, menciptakan suasana 

pembelajaran yang mengaktifkan mahasiswa, melaksanakan evaluasi pembelajaran, memberi 

penghargaan / penguatan kepada mahasiswa dan mampu mengelola waktu selama proses 

pembelajaran. Skor cukup pada aspek memberi motivasi yang dapat membangkitkan minat 

mahasiswa, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, dan memberi tugas kepada 

mahasiswa. Sedangkan aspek kurang dan sangat kurang di tidak ditemukan pada aspek yang 

dinilai. 

Obeserver 2 diperoleh skor sangat baik pada aspek menggali pengetahuan awal 

mahasiswa, membimbing mahasiswa dalam kegiatan diskusi, dan menjadi fasilitator dalam 

pembelajaran. Skor baik pada aspek membuka perkuliahan, memberi motivasi yang dapat 

membangkitkan minat mahasiswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengoptimalkan 

interaksi antar mahasiswa dengan dosen, menciptakan suasana pembelajaran yang 

mengaktifkan mahasiswa, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang 

materi pembelajaran yang belum dipahami, membimbing mahasiswa untuk menyimpulkan, 

memberi penghargaan / penguatan kepada mahasiswa, mampu mengelola waktu selama 

proses pembelajaran, dan menutup pembelajaran. Skor cukup pada aspek menggunakan 

media pembelajaran yang bervariasi, melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan memberi 

tugas kepada mahasiswa. Sedangkan aspek kurang dan sangat kurang di tidak ditemukan 

pada aspek yang dinilai. 

Saran yang diberikan oleh 2 observer yaitu dosen yang bersangkutan diharapkan 

menggunakan media pembelajaran yang bervariasi.  

 

F. Rekomendasi dan Tindak Lanjut 

Hasil monev proses pembelajaran, setidaknya perlu direkomendasikan dan ditindaklanjuti  

dengan: 

Rekomdasi Tindak Lanjut 

Perlu menggunakan media pembeajaran yang bervariasi Mengikuti pelatihan media pembelajaran 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran 

 


