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PENILAIAN MATA KULIAH OLEH MAHASISWA 

Mata Kuliah  

Nama Dosen  

Tanggal Evaluasi  

 

Berilah tanda √ pada kolom yang Anda pilih 

(1) : Sangat kurang baik 

(2) : Kurang baik 

(3) : Cukup baik 

(4) : Baik 

(5) : Sangat baik 

 

Pertanyaan (1) (2) (3) (4) (5) 

1. Sejauh mana Anda memahami tujuan pembelajaran 

pada awal perkuliahan? 

     

2. Bagaimana Anda menilai kesiapan Anda sendiri: Apakah 

Anda belajar secara mandiri di luar jam tatap muka dan 

menambah pengetahuan/ketrampilan melalui kegiatan 

belajar di luar kelas? 

     

3. Apakah Anda merasa mendapatkan banyak informasi 

pengetahuan yang aktual, tepat, dan bermanfaat melalui 

kuliah ini? 

     

4. Apakah mata kuliah ini memberikan ketrampilan 

tambahan? Sejauh mana pendapat Anda? 

     

5. Apakah mata kuliah ini membangkitkan sikap (iman, 

integritas diri, pandangan hidup) yang berguna dan 

penting bagi hidup Anda? 

     

6. Bagaimana dosen memberikan sylabus/daftar 

isi/rencana pembelajaran semester di awal kuliah? 

     

7. Sejuah mana Anda menilai tingkat penguasaan dosen 

terhadap materi yang diampunya? 

     

8. Bagaimana sikap dosen sebagai pendidik dalam hal 

komunikasi, apakah ia mengenal dan menghargai 

mahasiswanya? 
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9. Bagaimana kemampuan dosen dalam cara mengajar, 

menjelaskan materi, sehingga materi itu sungguh-

sungguh dapat ditangkap? 

     

10. Bagaimana kemampuan dosen memanfaatkan aneka 

media untuk yang mendukung agar mata kuliah lebih 

menarik dan mencapai tujuan pembelajaran? (Media: 

bisa media sosial, peraga, fasilitas zoom/google meet) 

     

11. Bagaimana sikap profesional dosen dalam hal memberi 

kesempatan tanya jawab dan membangkitkan semangat 

berinteraksi? 

     

12. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap cara dosen 

memberikan ujian? Sesuai dengan materi dan 

perkuliahan? 

     

13. Secara keseluruhan bagaimana jalannya proses 

perkuliahan, apakah sesuai dengan yang direncanakan? 

     

14. Bagaimana kaitan atau relevansi materi kuliah ini untuk 

bidang pekerjaan dan kehidupan Anda nantinya? 

     

15. Seberapa besar tingkat keingintahuan dan semangat 

Anda ketika memilih mata kuliah ini? 
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