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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan pendidikan tinggi dan adanya persaingan global, menuntut 

Sumber Daya Manusia Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong memiliki 

kenerja yang tinggi. Untuk mencapai visi Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

Sorong harus menata diri dengan melakukan perbaikan manajemen di segala bidang, 

termasuk dalam bidang pengelolaan SDM, terutama dosen. Dosen merupakan ujung 

tombak dan motor institusi untuk melaksanakan kegiatan tridharma. 

Sebagai unsur yang paling penting di Perguruan Tinggi, dosen juga dituntut 

untuk dapat berpartisipasi dalam tata pamong institusi dan pengembangan profesi. Hal 

ini cukup beralasan mengingat dosen merupakan pelaksana fungsi utama: pendidikan, 

penelitian, pengabdian pada masyarakat dan manajemen Perguruan Tinggi. Kelompok 

Dosen lebih tinggi dari kelompok lainnya (mahasiswa, tenaga penunjang akademik, dan 

tenaga administrasi), karena memiliki jenjang pendidikan dan kemampuan akademik 

yang lebih tinggi dan merupakan kekuatan utama pada Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah Sorong. Oleh karena itu pemberdayaan dosen merupakan suatu 

keharusan bagi Universitas, karena dosen yang kompeten dan memiliki kinerja yang 

tinggi merupakan kunci keberhasilan Universitas. 

Kinerja dosen juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya 

Program Studi untuk mencapai tujuanya. Di dalam dunia yang kompetitif dan 

mengglobal, setiap Program Studi, memerlukan kinerja dosen yang tinggi. Pada saat 

yang bersamaan, dosen sebagai ujung tombak suatu perguruan tinggi memerlukan 

umpan balik dari lembaga atas hasil kerja mereka sebagai panduan bagi perilaku mereka 

di masa yang akan datang. Umpan balik terhadap kinerja dosen dapat dilakukan melalui 

evaluasi kinerja. Penilaian kinerja dosen merupakan suatu proses dimana lembaga 

melakukan evaluasi atau menilai kinerja dosen atau mengevaluasi hasil pekerjaan dosen. 

Penilaian yang dilakukan terhadap dosen dilaksanakan dengan berbasis pada 

pengawasan, artinya penilaian yang dilakukan terhadap dosen tidak saja ditujukan untuk 

menilai kinerja, juga sekaligus berpungsi untuk mengawasi dosen dalam melaksanakan 



tugas pokoknya, yaitu kegiatan pendidikan dan pengajaran, oleh karena itu criteria yang 

dijadikan untuk mengevaluasi, sekaligus berfungsi sebagai alat untuk mengawasi kinerja 

dosen. 

B. Tujuan 

Tujuan monitoring dan evaluasi kinerja Dosen untuk mengukur kinerja dosen di 

lingkungan program studi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong serta 

mendorong dosen untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan standar minimal yang 

diharapkan. Laporan kinerja dosen untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Dengan 

demikian laporan ini berfungsi sebagai acuan dan rambu-rambu bagi Universitas, 

fakultas, dan program studi serta dosen di dalam pelaksanaan tridharma dan peningkatan 

kinerja. Melalui buku pedoman ini diharapkan UNIMUDA Sorong dapat meningkatkan 

kualitasnya  melalui profesionalisme dosen dan dapat memenuhi tuntutan stakeholders 

tantangan global. Adapun tujuan secar lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat prestasi kerja dosen 

2. Pemberian penghargaan yang serasi, misalnya: tunjangan prestasi, insentif, kenaikan 

gaji, pengembangan karier, kesempatan mengikuti pendidikan tambahan, dsb. 

3. Mendorong pertanggungjawaban atau akuntabilitas kinerja dosen 

4. Meningkatkan motivasi dan etos kerja dosen 

5. Media umpan balik bagi dosen maupun Unimuda Sorong untuk memperbaiki 

lingkungan kerja, system pembinaan, sarana pendukung, dsb. 

6. Menjaga tingkat kinerja dosen diatas standar minimal 

 

C. Sasaran 

Adapun sasaran dari pedoman pelaksanaan evaluasi dan pengukuran kinerja 

dosen, meliputi: 

1. Peningkatan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas, 

2. Peningkatan proses dan hasil pendidikan  

3. Penilaian akuntabilitas kinerja dosen  

4. Peningkatan Budaya Akademik Islami di Lingkungan Unimuda Sorong 

5. Mempercepat terwujudnya visi, misi dan tujuan Unimuda Sorong 

 



D. Manfaat 

Adapun manfaat dari pedoman pelaksanaan evaluasi dan pengukuran kinerja dosen, 

meliputi: 

1. Sebagai salah satu sumber informasi dalam perencanaan pelatihan dan 

pengembangan dosen. 

2. Membantu dalam penetapan tugas mengajar atau dalam mengampu suatu mata 

kuliah. 

3. Sebagai alat untuk membantu dosen dan mendorong dosen untuk mengambil 

inisiatif dalam upaya memperbaiki kinerja. 

4. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang berkaitan dengan SDM, seperti 

seleksi, rekruetment serta pelatihan dan pengembangan. 

5. Sebagai sumber informasi terkait dengan kebijakan untuk mengatasi permasalahan 

terkait dengan kinerja dosen. 

6. Sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

gaji, insentif, upah, konpensasi dan berbagai imbalan lainnya serta pemberian 

sanksi maupun kebijakan pemberhentian dosen 

  



BAB II 

DASAR HUKUM KINERJA DOSEN 

 

Laporan Evaluasi kinerja dosen ini disusun dengan mempertimbangan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia serta peraturan yang berlaku di Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah Sorong yang meliputi UU, peraturan dan kebijakan sebagai berikut : 

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005  Tentang Guru Dan 

Dosen 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor 49 

Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor 50 

Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 

5. Permenpan No 17 Tahun 2013 Tentang Jaban Fungsional Dosen Dan Angka Kredit 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  37  Tahun  2009   Tentang Dosen 

8. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018--2022. 

9. Renstra Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018-2022. 

10. Peraturan Kepegawaikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 

2018 

11. Dokumen Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Rekam Jejak Sumber Daya Manusia 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018 

  



BAB III 

JENIS DAN WEWENANG SERTA PROSEDUR EVALUASI KINERJA DOSEN 

 

Dalam melaksanakan evaluasi terhadap kinerja dosen hendaknya berorientasi pada 

tujuan, dengan memperhatikan kriteria-kriteria evaluasi yang telah ditetapkan.Pelaksanaan 

evaluasi juga didasarkan pada program evaluasi yang direncanakan. Agar evaluasi kinerja 

dosen berjalan efektif, perlu ditentukan pejabat yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi, 

artinya siapa yang akan melakukan evaluasi kinerja dosen tersebut, yang ditetapkan dengan 

surat keputusan, sehingga ketika melakukan evaluasi memiliki legilatas yang kuat. Evaluasi 

kinerja dosen hendaknya dilakukan oleh orang yang memiliki kesempatan yang luas untuk 

mengamati perilaku dosen secara langsung di kelas. 

A. Waktu Penilaian Kinerja Dosen 

Ditinjau dari segi waktu pelaksanaan penilaian kinerja dosen berbasis 

pengawasan, terdiri atas: 

1. Penilaian terus menerus, yaitu penilaian kinerja yang dilakukan untuk 

mengendalikan atau menilai secara berkelanjutan tanpa terbatas pada jangka waktu 

tertentu. 

2. Penilaian berkala, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengendalikan atau menilai 

pada jangka waktu tertentu, berdasarkan rencana atau program yang telah ditetapkan. 

3. Penilaian sewaktu-waktu, yaitu penilaian kinerja yang dilakukan untuk 

mengendalikan dan menilai secara mendadak berdasarkan data, informasi, atau 

keperluan pada saat tertentu terhadap suatu persoalan khusus di luar rencana yang 

kegiatan penilaian/pengawasan yang telah ditetapkan. 

 

B. Mekanisme dan prosedur: 

 Mekanisme dan Prosedur Penialain Kinerja Dosen sebagai berikut : 

1. Ketua Prodi: 

a. Berinisiatif melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen pada setiap akhir 

semester. 

b. Melakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan dari hasil evaluasi terhadap 

kinerja dosen yang dilakukan setiap akhir semester. 



c. Memberikan pelaporan kepada pihak fakultas dari hasil evaluasi terhadap 

kinerja dosen dan Fakultas memberikan laporan pada Tim EKD Universitas 

d. Memberikan umpan balik kepada seluruh dosen dari hasil evaluasi kinerja yang 

telah dilakukan untuk perbaikan di masa mendatang. 

2. Staff Program studi: 

a. Membantu ketua prodi untuk menyusun kuesioner evaluasi kinerja dosen 

dengan mempertimbangkan unsur-unsur penilaian berdasarkan standar 

akademik yang berlaku. 

b. Membantu ketua prodi melakukan pengolahan data hasil evaluasi terhadap 

kinerja dosen yang dilakukan oleh mahasiswa. 

c. Melaporkan rekapitulasi hasil evaluasi terhadap Ketua Program Studi  

 

3. Staff administrasi Program studi : 

a. Memperbanyak kuesioner dan lembar evaluasi terhadap kinerja dosen 

berdasarkan kebutuhan. 

b. Membagikan borang evaluasi kinerja dosen tiap akhir semester 

c. Menyampaikan perbanyakan kuesioner untuk diisi oleh para mahasiswa di 

berbagai kelas sekitar 2 minggu terakhir pelaksanaan perkuliahan. 

d. Mengumpulkan kembali lembar kuesioner evaluasi kinerja dosen yang telah 

diisi oleh mahasiswa dan dosen 

e. Staff Adminitrasi melaporkan rekap hasil evaluasi terhadap Ketua Jurusan 

 

4. UPT AIK : 

a. Tim UPT AIK melakukan Rekapitulasi terhadap kehadiran Dosen terhadap 

partisipasi dalam kegiatan pengembangan budaya akademik Islami 

b. Tim UPT AIK melakukan Uji Petik terhadap kemampuan baca Tulis 

Al’Quran 

c. Tim UPT AIK melaporkan hasil Evaluasi terhadap Tim EKD Universitas 

 

5. Tim Evaluasi Kinerja Universitas 

a. Tim EKD Universitas melakukan Tabulasi dan scoring terhadap hasil Evaluasi 

terhadap berbagai Komponen Evaluasi 



b. Tim EKD Univesitas melakukan pemberian predikat terhadap hasil tabulasi 

seluruh komponen terhadap masing-masing dosen 

c. Tim EKD Universitas melaporkan hasil Evaluasi Kinerja Dosen terhadap 

Rektor  

 

C. Instruksi Kerja 

 

1. Staff administrasi program studi pada 2 minggu terakhir pelaksanaan perkuliahan 

mengirimkan lembar kuesioner ke mahasiswa-mahasiswa yang ada di kelas masing-

masing dosen dan borang evaluasi kepada dosen. 

2. Lembar borang evalusi kienraja dosen dikumpulkan pada staf program studi 1 

minggu setelah diterima oleh dosen beserta dokumen pendukung terkait. 

3. Lembar kuesioner/evaluasi dari mahasiswa diisi pada saat kuliah berakhir. 

4. Sebelum melakukan isian mahasiswa harus membaca petunjuk pengisian dengan 

baik. 

5. Mahasiswa melakukan isian terhadap identitas dosen, mata kuliah yang diajarkan, 

jadwal kuliah, dan jam kuliah. 

6. Setelah kuesioner/lembar evaluasi diisi oleh para mahasiswa dikumpulkan oleh 

ketua kelas dan diserahkan kepada petugas administrasi program studi. 

7. Setelah seluruh lembar isian kuesioner dan borang evaluasi terkumpul di program 

studi, staff administrasi jurusan menyampaikan kepada ketua program studi bahwa 

kegiatan pengisian lembar evaluasi kinerja dosen mengajar telah siap untuk 

dilakukan pengolahan data. 

8. Ketua program studi menugaskan kepada staff program studi untuk melakukan 

pengoalahan dan analisis  data terhadap lembar isian kuesioner yang ada. 

9. Staff program studi menyerahkan hasil olahan data kepada ketua program studi. 

10. Ketua program studi membuat laporan ke fakultas tentang kesimpulan dan 

interpretasi yang dapat ditarik dari evaluasi terhadap kinerja dosen. 

11. Ketua program studi melalui rapat rutin program studi memberikan umpan balik 

kepada para dosen tentang hasil evaluasi kinerja dosen. 

12. Pimpinan Fakultas membuat laporan ke Universitas tentang kesimpulan dan 

interpretasi yang dapat ditarik dari evaluasi terhadap kinerja dosen. 



13. Pimpinan Universitas Menyusuan Laporan Penialian Kinerja Dosen Tingkat 

Universitas hasil kompilasi semua Fakultas dan membuat kebijakan terkait dengan 

hasil evaluasikinerja dosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil evaluasi terhadap kinerja pada dosen tetap Universitas Pendidikan Muhammadiyah 

Sorong. 

A. Hasil Evaluasi Bidang Pendidikan 

 berdasarkan hasil tabulasi data yang dilakukan terhadap 14 butir angket yang dapat dinilai 

dapat dicermati sebagai berikut: 

1. Kemampuan dalam menciptakan pembelajaran yang bernuansa islami 

Dari pernyatan tentang kemampuan dalam menciptakan pembelajaran yang 

bernuansa islami hasil yang diperoleh adalah, 4% menyatakan cukup memuaskan, 32% 

menyatakan Memuaskan dan 64% menyatakan amat memuaskan. Sebagaimana tergambar 

dalam grafik berikut:  

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh mahasiswa merasa bahwa 

kinerja dosen dalam membuat pembelajaran bernuansa islami sangat memuaskan. 

artinya, mata kuliah yang diamanahkan kepada para dosen, adalah sesuai dengan 

keahliannya dan dapat mengembangkan dengan pembelajaran yang islami. mayoritas 
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dosen menguasai dan tidak merasa kesulitan karena mereka menguasai mata kuliah yang 

diampunya. 

 

2. kompetensi dalam mata kuliah yang diampunya 

Dari pernyataan tentang kompetensi mata kuliah yang diampunya hasil presentase  

yang diperoleh adalah, 5% menyatakan cukup memuaskan, 23% menyatakan 

Memuaskan dan 72% menyatakan amat memuaskan. Sebagaimana tergambar dalam 

grafik berikut:  

 

dari data di atas dapat dinyatakan bahwa kompetensi dalam mata kuliah yang diampu 

oleh dosen sangat baik dalam mata kuliahya. Para dosen dapat menyampaikan materi 

dengan baik dan menguasai materi yang diampunya tanpa mengalami kesulitan dalam 

menyampaikan materi kepada mahasiswa. Mahasasiswapun dalam proses pembelajaran 

mendapatkan kepuasan karena dosen dapat memberikan penjelasan yang mudah 

dipahami ketika ada materi yang tidak dipahami. 

 

3. keteraturan/ketertiban dalam penggunaan waktu perkuliahan 

Dari pernyataan tentang keteraturann/ketertiban dalam penggunaan waktu 

perkuliahan  hasil yang diperoleh adalah, 10% menyatakan cukup memuaskan, 23% 

menyatakan Memuaskan dan 67% menyatakan amat memuaskan. Sebagaimana 

tergambar dalam grafik berikut:  
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Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh dosen dalam proses 

pembelajarannya dapat mengatur waktunya dan tertib dalam proses pembelajaran. dosen 

memasuki kelas perkuliahan sesuia dengan jadwal yang telah ditetapkan dan mengakhiri 

proses pembelajarannya ketika jam peajaran telah selesai.dalam penggunaan waktu 

ketika proses pembelajaran dosen dapat membagi waktu antara pemberian materi dan 

pemberian tugas.  

 

4. kesesuaian pemberian tugas dan soal ujian dengan RPS, dan materi ajar 

Dari Pernyataan tentang kesesuaian pemberian tugas dan soal ujian dengan RPS, dan 

materi ajar hasil yang diperoleh adalah, 28% menyatakan Memuaskan dan 72% 

menyatakan amat memuaskan. Sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:  
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Dari hasil diagram di atas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara pemberian 

tugas dan soal ujian sangat sesuai dengan RPS dan materi ajar yang disampaikan oleh 

dosen dalam proses pembelajaran. dosen memberikan kisis-kisi sesuai dengan materi 

yang telah dipelajari selama perkuliahan dan soal-sooal yang diberikan tidak jauh 

berbeda dengan materi ajar yang telah diampaikan dalam proses pembelajaran di kelas. 

 

5. kemampuan menggunakan strategi pembelajaran yang efektif 

Dari Pernyataan tentang kesesuaian kemampuan menggunakan strategi 

pembelajaran yang efektifhasil yang diperoleh adalah, 28% menyatakan Memuaskan 

dan 72% menyatakan amat memuaskan. Sebagaimana tergambar dalam diagram 

berikut:  
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Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran dosen 

mampu menggunakan strategi pembelajaran yang efektif. Dosen mampu menentukan 

strategi yang cocok di setiap mata kuliah yang diampunya, sehingga mahasiswa dapat 

memahami dengan cepat memahami materi pembelajaran. dosen juga menggunakan 

cara-caa yang efektif dalam strategi pembelajaran agar mahasaiswa dapat memahamu 

materi dengan mudah. 

 

6. kemampuan dalam pemanfaatan media pembelajaran 

Dari Pernyataan tentang kesesuaian kemampuan dalam pemanfaatan media 

pembelajaran hasil yang diperoleh adalah, 27% menyatakan Memuaskan dan 73% 

menyatakan amat memuaskan. Sebagaimana tergambar dalam diagram berikut:  
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Dari diagram di atas dapat dinyatakan bahwa kemampuan dosen  dalam pemanfaatan 

media pembelajaran pada saat proses belajar mengajar sangat baik. mahasiswa dapat 

menerapkan proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran ketika melakukan 

magang di sekolah. Dosen juga dapat memanfaatkan media-media disekitarnya sebagai 

media dalam proses pembelajarannya. Media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran sangat kreatif dan inofatif sehingga mahasiswa dapat menjadikan media 

pembelajaran tersebut sebagai contoh dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran 

yang digunakanpun dangat cocok dengan materi yang disampaikan. 

 

 

7. kedalaman wawasan keilmuan 

Dari pernyataan tentang kedalaman wawasan keilmuan dosen dalam menyampaikan 

pembelajaran di kelas. Hasil yang diperoleh yaitu, 3% menyatakan Cukup Memuaskan, 

40% Memuaskan dan  57% menyatakan amat memuaskan. Sebagaimana tergambar 

dalam diagram berikut:  
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Dari diagram di atas dapat dinyatakan bahwa kedalaman wawasan keilmuan dosen 

sesuai bidangnya sangat baik. Dosen dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan bidang yang dimilikinya ketika ada mahasiswa menannyakan materi lebih dari 

pembelajaran. Penyampaian materi yang disampaikan juga sesua dan tidak melenceng 

dari materi yang telah disampaikan sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan. 

Pembelajaranpun menjadi menyenangkan karena dosen dapat menghendle kelas sesuai 

dengan materi perkuliahan dan dosen tidak sulit dalam menyampaikan materi 

pembelajaran saat prose perkuliahan. 

 

8. kerapihan dan keserasian berbusana 

Dari pernyataan tentang kedalaman kerapihan dan kesesuaian berbusana dalam 

pembelajaran di kelas. Hasil yang diperoleh yaitu, 27% Memuaskan dan  73% 

menyatakan amat memuaskan. Sebagaimana tergambar dalam diagram berikut:  
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Dari diagram diatas dapat terlihat bahwa kerapihan dan kesesuaian berbusana dalam 

proses perkuliahan sangat baik. dosen memberikan pencerminan yang baik kepada 

mahasiswanya sebagai seorang pendidik. Menggunakan seragam lengkap ketika 

melakukan proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Penggunaan 

pakaian dalam lingkungan kampus menjadi contoh yang baik sebagai pendidik kepada 

mahasiswa sehingga kedepannya ketika telah menjadi guru di sekolah mahasiswa dapat 

mengiikuti cara berpakaian dosen yang rapid an sesuai. Dalam kegiatan non 

akademikpun cara berpakaian dosen dapat menjadi contoh bagi mahasiswa karena 

pakaian yang digunakan sesuai dan rapi. 

 

9. kesantunan dalam bertutur kata, bersikap dan bertindak 

Dari pernyataan tentang kedalaman kesantunan dalam bertutur kata, bersikap, dan 

bertindak dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Hasil yang diperoleh yaitu, 25% 

Memuaskan dan  75% menyatakan amat memuaskan. Sebagaimana tergambar dalam 

diagram berikut: 
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dari hasil diagram diatas dapat disimpilkan bahwa kesantunan dalam bertutur kata, 

bersikap dan bertindak dosen sangat baik. Dalam penyampaian pembelajaran dosen 

menggunakan kata-kata yang santun dan tidak menggunakan kata-kata yang 

menyinggung. Dalam menyampaikan materi dosen menggunakan kata-kata yang sopan 

dan mendidik mahasiswa agar menjadi pendidik yang memiliki tutur kata yang baik. 

Diluar akademik ketika dosen bertemu dengan dosen maupun mahasiswa tutur kata yang 

dikelurkan juga sangat sopan sehingga dapat menjadi contoh bagi mahasiswa maupun 

orang lain yang mendengarnya. 

 

10. toleransi terhadap perbedaan pendapat 

Dari pernyataan tentang toleransi terhadap perbedaan pendapat dalam menyampaikan 

pembelajaran di kelas. Presentase yang diperoleh yaitu, 25% Memuaskan dan  75% 

menyatakan amat memuaskan. Sebagaimana tergambar dalam diagram berikut: 
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Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa dosen sangat toleransi terhadap perbedaan 

pendapat.pada proses pembelajaran ketika terdapat perbedaan pendapat antara satu 

mahasiswa dengan mahasiswa lainnya dosen dangat menghargainya dan tidak 

membantah atau membela satu sisi saja ketika kedua pendapat benar.  

 

11. dukungan terhadap terciptanya suasana kampus yang islami 

Dari pernyataan tentang dukungan terhadap terciptanya suasana kampus yang islami. 

Hasil yang diperoleh yaitu, 7% menyatakan cukup, 33% Memuaskan dan  60% 

menyatakan amat memuaskan. Sebagaimana tergambar dalam diagram berikut: 
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Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa dukungan terhadap terciptanya suasana 

kampus yang islami terdapat baik dalam kegiatan belajar belajar maupun diluar kegiatan 

belajar mengajar. Sebagai contoh dalam kegiatan pembelajaran ketika telah memasuki 

waktu shalat maka kegiatan pembelajaran di jeda untuk shalat. Begitupun kegiatan 

diluar pembelajaran ketika waktu shalat semua kegiatan diistirahatkan. Dalam 

pembelajaranpun disampaikan nilai-nilai islamiah yang berkaitan dengan materi yang 

sedang disampaikan. 

12. keramahan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam memberi pelayanan 

Dari pernyataan tentang dukungan kerahamahan, ketertiban dan ketepatan dalam 

pemberian pelayanan. Hasil yang diperoleh yaitu, 2% menyatakan cukup, 28% 

Memuaskan dan  70% menyatakan amat memuaskan. Sebagaimana tergambar dalam 

diagram berikut: 

 

Dari diagram diatas dapat diliha bahwa keramahan, ketertiban dan ketepatan dalam 

member pelayanan sangat bagus. Keramhan, ketertiban dan ketepatan dapat dilihat 

dalam proses pembelajaran maupun pelayanan mahasiswa di kampus. Keramahan 

pendidik dan tenaga kependidikan sangat disenangi mahasiswa sehingga mahasiswa 

senang mengikuti semua kegiatan di kampus baik kegiatan akademik maupun 

nonakademik. UNIMUDA mendahulukan segala sesuatu dengan keramahan, ketertiban 

dan ketepatan.  
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13. bersikap informatif dan komunikatif 

Dari pernyataan tentang bersikap informative dan komunikatif. Hasil yang diperoleh 

yaitu, 11% menyatakan cukup, 36% Memuaskan dan  53% menyatakan amat 

memuaskan. Sebagaimana tergambar dalam diagram berikut: 

 

 

Dari presentasi diatas dapat dilihat bahwa dosen bersikap inovatif dan komunikatif 

dalam kegiatan akademik maupun non akademik sangat bagus. Kegiatan-kegiatan yang 

menunjang kemampuan dan prestasi mahasiswa dikomunikasikan terhadap mahasiswa. 

Informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan akademik diinformasikan 

dan dikomunikasikan kepada mahasiswa sehingga dapat meningkatkan intelektual 

mahasiswa-mahasiswa di lingkungan UNIMUDA. 

 

14. memfasilitasi pengurusan surat-menyurat dan dokumen akademik 

Dari pernyataan tentang memfasilitasi pengurusan surat-menyurat dan dokumen 

akademik. Hasil yang diperoleh yaitu, 8% menyatakan cukup, 29% Memuaskan dan  

63% menyatakan amat memuaskan. Sebagaimana tergambar dalam diagram berikut: 
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Dari diagram di atas tentang memfasilitasi pengurusan surat-menyurat dan dokumen 

akademik dapat dilihat bahwa presentase mahasiswa yang puas dengan kinerja dosen sangat 

tinggi. Pelayanan dalam pengambilan surat-menyurat dan dokumen akademik tidak 

dipersulit oleh para dosen dan dalam pelayanannya pun sangat memuaskan mahasiswa. 

Pengurusan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan akademik akan selalu dibantu 

oleh pihak dosen sehingga mempermudah mahasiswa dalam pengurusannya. 

B. Hasil Evaluasi Bidang Penelitian 

Hasil evaluasi kinerja dosen bidang penelitian tahun 2018 sebagai berikut. 

Jenis Penelitian FKIP FISHUM FST TOTAL 

Pembiayaan sendiri oleh 
peneliti 

32 0 5 37 

PT/yayasan yang 
bersangkutan 

55 2 15 72 

Kemdiknas/Kementerian lain 
terkait 

17 0 0 17 

Institusi dalam negeri di luar 
Kemdiknas/Kementerian lain 
terkait 

2 0 0 2 

Institusi luar negeri 2 0 0 2 
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        Temuan hasil evaluasi kinerja dosen bidang penelitian: 

1. Semua dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sudah melakukan penelitian 

minimasl 1 kali dalam satu tahun. 

2. Ada 37 peneltian yang dibiayai secara mandiri oleh dosen, ke depan skema penelitian 

mandiri harus dikurangi secara bertahap dan berkesinambungan, supaya dosen-dosen 

bisa mengakses hibah-hibah penelitian eksternal. 

3. Penelitian eksternal hanya 27% dari total semua penelitian dosen Universitas Pendidikan 

Muhammadiyah Sorong. 

C. Hasil Evaluasi Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

        Hasil evaluasi kinerja dosen Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong bidang 

pengabdian kepada masyarakat tahun 2018 sebagai berikut. 

Jenis Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

FKIP FISHUM FSH TOTAL 

Pembiayaan sendiri oleh 
peneliti 

7 0 0 7 

PT/yayasan yang 
bersangkutan 

42 0 0 42 

Kemdiknas/Kementerian lain 
terkait 

8 0 0 8 

Institusi dalam negeri di luar 
Kemdiknas/Kementerian lain 
terkait 

0 0 0 0  

Institusi luar negeri 5 0 0 5 

 

Temuan hasil evaluasi kinerja dosen bidang pengabdian kepada masyarakat tahun 2018: 

1. Pengabdian kepada masyarakat hanya dilaksanakan oleh dosen Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, sementara fakultas yang lain tidak ada. 

2. Pada 2018 ada 5% dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan yang tidak 

melaksanakan kegiatan pengabdian. Sehingga ini menjadi masukan serius pada pihak-

pihak terkait, khususnya Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

 

 


