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Kata Pengantar 
 

Puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan Yang Mahakuasa sehingga penyusunan  buku hasil 
survey analisis tingkat kepuasan mahasiswa semester ganjil 2019/2020 terhadap layanan 
pembelajaran di Universitas Samratulangi Manado bisa tereselesaikan. Buku pedoman evaluasi 
proses pembelajaran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan akhir kegiatan yang 
diselenggarakan oleh lp3 unsrat. Universitas sam ratulangi sebagai salah satu perguruan tinggi di 
indonesia bertanggungjawab pada pembentukan manusia melalui proses pembelajaran. Buku 
analisis hasil survey  ini memuat: 

1. Keadaan Sebaran Responden Berdasarkan Fakultas Dan Prodi Di Unsrat Pada Semester 
Ganjil 2019/2020 

2. Fakultas Kedokteran; Kompetensi Pedagogic,Komptensi Professional,Kompetensi 
Kepribadian,Kompetensi Social, 

3. Fakultas Teknik: Kompetensi Pedagogic,Komptensi Professional,Kompetensi 
Kepribadian,Kompetensi Social 

4. Fakultas Pertanian; Kompetensi Pedagogic,Komptensi Professional,Kompetensi 
Kepribadian,Kompetensi Social 

5. Fakultas Perikanan; Kompetensi Pedagogic,Komptensi Professional,Kompetensi 
Kepribadian,Kompetensi Social 

6. Fakultas Ekonomi; Kompetensi Pedagogic,Komptensi Professional,Kompetensi 
Kepribadian,Kompetensi Social 

7. Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik; Kompetensi Pedagogic,Komptensi 
Professional,Kompetensi Kepribadian,Kompetensi Social 

8. Fakultas Hukum; Kompetensi Pedagogic,Komptensi Professional,Kompetensi 
Kepribadian,Kompetensi Social 

9. Fakultas Ilmu Budaya; Kompetensi Pedagogic,Komptensi Professional,Kompetensi 
Kepribadian,Kompetensi Social 

10. Fakultas MIPA; Kompetensi Pedagogic,Komptensi Professional,Kompetensi 
Kepribadian,Kompetensi Social 

11. Fakultas Kesehatan Masyarakat; Kompetensi Pedagogic,Komptensi 
Professional,Kompetensi Kepribadian,Kompetensi Social 

12. Program Pascasarjana; Kompetensi Pedagogic,Komptensi Professional,Kompetensi 
Kepribadian,Kompetensi Social 

Tujuan penyusunan buku pedoman evaluasi proses pembelajaran adalah untuk : 
1. Pedoman bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan memperbaiki 

proses pembelajaran terus-menerus 
2. Memberikan identifikasi kebutuhan bagi fakultas dan prodi untuk meningkatkan kepuasan 

mahasiswa dan layanan pembelajaran diperguruan tinggi dengan memperhatikan 
kompetensi yang dimiliki 

3. Mempermudah bagi fakultas dan prodi  yang terkait melakukan perencanaan kebutuhan 
layanan diperguruan tinggi 

4. Sebagai Tolak ukur pencapaian standar proses pembelajaran dan untuk kebutuhan 
akreditasi  

Buku hasil survey analisis ini dapat diselesaikan berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. 
Untuk itu pada kesempatan ini kami Tim LP3 unsrat  ingin mengucapkan terima kasih yang 
sebesarnya kepada semua pihak: Tim PTI Unsrat, Tim analisis data, Mahasiswa dan berbagai pihak 
yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.  
 
Semoga Buku hasil survei ini dapat bermanfaat baik sebagai landasan untuk perbaikan dan 
peningkatan pelayanan di Universitas Sam Ratulangi, maupun sebagai bahan bandingan untuk 
mengukur tingkat kepuasan dan layanan pembelajaran. 
 
 
Demikian buku hasil survey dan analisis tingkat kepuasan mahasiswa semester ganjil 2019/2020 
terhadap layanan pembelajaran di universitas Sam Ratulangi ini disusun, semoga dapat bermanfaat  

  
Manado,   10 Oktober 2020 

 
   Penyusun 
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DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER)  
UNTUK MAHASISWA (RESPONDEN) 

 
NO PERTANYAAN Pilihan Jawaban 

 Kompetensi pendagogik  
1 Kesiapan dalam melaksanakan proses pembelajaran (kuliah, 

praktikum, kerja bengkel/studio, lapangan) 
Tidak puas/ Kurang puas/ 

Puas/ Sangat puas 

2 Ketersediaan dokumen rencana pembelajaran (rancangan 
pembelajaran dan rancangan tugas) 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

3 Kemampuan mengembangkan suasana akademik yang 
kondusif 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

4 Kemampuan dalam menyampaikan pengantar pembelajaran Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

5 Kemampuan dalam menyampaikan tujuan pembelajaran Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

6 Kemampuan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang 
berpusat pada mahasiswa 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

7 Kemampuan dalam menyediakan/memfasilitasi media 
pembelajaran 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

8 Kemampuan menjadi moderator dalam proses pembelajaran 
diskusi 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

9 Kemampuan dalam menyelenggarakan evaluasi/assesment 
terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

10 Kemampuan dalam memotivasi mahasiswa Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

 Kompetensi Profesional  

11 Kemampuan dalam menjelaskan topik pembelajaran yang akan 
dilaksanakan 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

12 Kemampuan dalam menghubungkan topik pembelajaran 
dengan kodisi aktual 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

13 Kemampuan menghubungkan topik pembelajaran dengan 
topik-topik lain dalam keilmuan program studi 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

14 Kemampuan dalam menyediakan sumber belajar yang up to 
date, termasuk isu-isu mutakhir 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

15 Pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam pembelajaran 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

16 Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian 
dan/pengabdian kepada masyarakat oleh dosen 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

17 Kemampuan memanfaatkan beragam teknologi informasi Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

 Kompetensi Kepribadian  

18 Menunjukkan jiwa kepemimpinan dalam proses pembelajaran Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

19 Memiliki kewibawaan sebagai seorang dosen Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

20 Memiliki sikap kearifan dalam mengambil keputusan Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

21 Dapat menjadi suritauladan dalam ucapan dan tindakannya 
sebagai dosen 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 
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22 Kemampuan dalam mengendalikan diri dalam segala situasi 
dan kondisi 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

23 Adil dalam memperlakukan mahasiswa Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

 Kompetensi Sosial  

24 Kemampuan dalam menyampaikan pendapat yang didukung 
teori/fakta ilmiah 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

25 Menghargai pendapat mahasiswa dalam proses pembelajaran Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

26 Sikap terbuka dalam menerima saran, kritik, masukan dari 
pihak lain termasuk dari mahasiswa 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

27 Mengenal dengan baik setiap individu mahasiswa yang 
mengikuti mata kuliah 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

28 Mudah bergaul dengan pimpinan, teman sejawat, tenaga 
kependidikan, dan mahasiswa 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

29 Selalu mengembangkan sikap kerjasama dalam kerja tim dan 
saling membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

30 Memiliki sikap toleransi yang baik dalam kehidupan 
multikultural 

Tidak puas/ Kurang puas/ 
Puas/ Sangat puas 

 
Catatan:  Pertanyaan mengenai kemampuan Kompetensi Pedagogik (Pertanyaan 1-10) 
     Pertanyaan mengenai kemampuan Kompetensi Profesional (Pertanyaan 11-17) 
     Pertanyaan mengenai kemampuan Kompetensi Kepribadian (Pertanyaan 18-23) 
     Pertanyaan mengenai kemampuan Kompetensi Sosial (Pertanyaan 24-30) 
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KEADAAN SEBARAN RESPONDEN  
MENURUT FAKULTAS DAN PRODI DI UNSRAT  

PADA SEMESTER GANJIL 2019/2020 
 

 

Berdasarkan Data yang di kumpulkan dari seluruh responden (seluruh mahasiswa 

yang mencetak KHS) diperoleh jawaban responden sebanyak 140962 yang 

diberikan dari seluruh mata kuliah yang diikuti responden dalam seluruh semester 

ganjil 2019/2020 di seluruh Fakultas di Unsrat, dengan rincian : 
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1. KEADAAN UMUM TINGKAT KEPUASAN TERHADAP 
KOMPETENSI  PEDAGOGIK, PROFESIONAL, 
KEPRIBADIAN DAN SOSIAL  DARI  DOSEN DI UNSRAT  

 

1.1. Kompetensi Pedagogik 
 

 

Berdasarkan hasil tabulasi dari penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim 

dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam 

Universitas Sam Ratulangi khususnya untuk Kompetensi Pedagogik dalam 

melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam pada Tabel di atas.  Hasil 

yang diperlihatkan pada tabel menunjukan bahwa ada hampir 1% mahasiswa 

UNSRAT yang tidak puas dan 3.3% mahasiswa UNSRAT yang kurang puas 

dengan kemampuan pedagogik dosen yang mengajar pada Semester Ganjil 

2019/2020, namun hampir 60% mahasiswa menyatakan puas dan 36.2% 

mahasiswa sangat puas dengan kompetensi dosen di UNSRAT.   

Selanjutnya hasil tabulasi penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di seluruh mata kuliah di dalam setiap Fakultas 

di UNSRAT untuk Kompetensi Pedagogik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran dapat dilihat pada Tabel di berikut ini. 
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1.2. Kompetensi Profesional 
 

 

 

Berdasarkan hasil tabulasi dari penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen 

dalam melaksanakan proses pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Universitas 

Sam Ratulangi khususnya untuk Kompetensi Profesional dalam melaksanakan 

proses pembelajaran dapat dilihat dalam pada Tabel di atas.  Hasil yang 

diperlihatkan pada tabel menunjukan bahwa ada 1% mahasiswa UNSRAT yang 

tidak puas dan 3.2% mahasiswa UNSRAT yang kurang puas dengan kemampuan 

Profesional dosen yang mengajar di Semester Ganjil 2019/2020, namun 60.7% 

mahasiswa menyatakan puas dan 35.1% mahasiswa sangat puas dengan 

kompetensi dosen di UNSRAT.   

 

Selanjutnya hasil tabulasi penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di seluruh mata kuliah di dalam setiap Fakultas 

di UNSRAT untuk Kompetensi Profesional dalam melaksanakan proses 

pembelajaran dapat dilihat pada Tabel di berikut ini. 
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1.3. Kompetensi Kepribadian 
 

 

 

Berdasarkan hasil tabulasi dari penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen 

dalam melaksanakan proses pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Universitas 

Sam Ratulangi khususnya untuk Kompetensi Kepribadian dalam melaksanakan 

proses pembelajaran dapat dilihat dalam pada Tabel di atas.  Hasil yang 

diperlihatkan pada tabel menunjukan bahwa ada hampir 1% mahasiswa UNSRAT 

yang tidak puas dan 2.8% mahasiswa UNSRAT yang kurang puas dengan 

kemampuan Kepribadian dosen yang mengajar pada Semester Ganjil 2019/2020. 

Tetapi 60% mahasiswa menyatakan puas dan 36.3% mahasiswa sangat puas 

dengan kompetensi kepribadian dosen di UNSRAT.   

Selanjutnya hasil tabulasi penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di seluruh mata kuliah di dalam setiap Fakultas 

di UNSRAT untuk Kompetensi Kepribadian dalam melaksanakan proses 

pembelajaran dapat dilihat pada Tabel di berikut ini. 
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1.4. Kompetensi Sosial 

 

Berdasarkan hasil tabulasi dari penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen 

dalam melaksanakan proses pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Universitas 

Sam Ratulangi khususnya untuk Kompetensi Sosial dalam melaksanakan proses 

pembelajaran dapat dilihat dalam pada Tabel di atas.  Hasil yang diperlihatkan pada 

tabel menunjukan bahwa ada hampir 1% mahasiswa UNSRAT yang tidak puas dan 

2.7% mahasiswa UNSRAT yang kurang puas dengan kemampuan Sosial dosen 

yang mengajar pada Semester Ganjil 2019/2020. Tetapi 60.2% mahasiswa 

menyatakan puas dan 36.1% mahasiswa sangat puas dengan kompetensi Sosial 

dosen di UNSRAT.   

Selanjutnya hasil tabulasi penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di seluruh mata kuliah di dalam setiap Fakultas 

di UNSRAT untuk Kompetensi Sosial dalam melaksanakan proses pembelajaran 

dapat dilihat pada Tabel di berikut ini. 
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2. FAKULTAS KEDOKTERAN 
 

2.1. Kompetensi Pedagogik 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Kedokteran khususnya untuk 

Kompetensi Pedagogik dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam 

tabel berikut.  
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2.2. Kompetensi Profesional 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 
pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Kedokteran khususnya untuk 
kemampuan Kompetensi Profesional (Pertanyaan 11-17) dapat dilihat hasil tabulasi berikut 
dibawah ini.  
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2.3. Kompetensi Kepribadian 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 
pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Kedokteran khususnya untuk 
Kompetensi Kepribadiannya (Pertanyaan 18-23) dalam melaksanakan proses pembelajaran 
dapat dilihat dalam tabulasi berikut.  
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2.4. Kompetensi Sosial 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 
pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Kedokteran khususnya untuk 
Kompetensi Sosialnya (Pertanyaan 24-30) dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat 
dilihat dalam tabulasi berikut.  
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3. FAKULTAS TEHNIK 
 

3.1. Kompetensi Pedagogik 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Tehnik khususnya untuk Kompetensi 

Pedagogik dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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3.2. Kompetensi Profesional 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Tehnik khususnya untuk kemampuan 

Kompetensi Profesional berdasarkan program studi yang ada dapat dilihat dalam tabel 

berikut.  
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3.3. Kompetensi Kepribadian 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Tehnik khususnya untuk Kompetensi 

Kepribadiannya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut.  

.  
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3.4. Kompetensi Sosial 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Tehnik khususnya untuk Kompetensi 

Sosialnya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut.  

 

.  
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4. FAKULTAS PERTANIAN 
 

4.1. Kompetensi Pedagogik 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Pertanian khususnya untuk Kompetensi 

Pedagogik dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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4.2. Kompetensi Profesional 

Adapun rincian keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Pertanian 

khususnya untuk kemampuan Kompetensi Profesional dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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4.3. Kompetensi Kepribadian 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Pertanian khususnya untuk Kompetensi 

Kepribadiannya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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4.4. Kompetensi Sosial 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Pertanian khususnya untuk Kompetensi 

Sosialnya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut.  

 

  



27 
 

5. FAKULTAS PETERNAKAN 
 

5.1. Kompetensi Pedagogik 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Peternakan khususnya untuk 

Kompetensi Pedagogik dalam proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut.  

 

5.2. Kompetensi Profesional 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Peternakan khususnya untuk 

kemampuan Kompetensi Profesional dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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5.3. Kompetensi Kepribadian 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Peternakan khususnya untuk 

Kompetensi Kepribadiannya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam 

tabel berikut.  

 

 

5.4. Kompetensi Sosial 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Peternakan khususnya untuk 

Kompetensi Sosialnya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel 

berikut.  
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6. FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN 
 

6.1. Kompetensi Pedagogik 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Perikanan khususnya untuk 

Kompetensi Pedagogik dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel 

berikut.  

6.2. Kompetensi Profesional 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Perikanan khususnya untuk 

kemampuan Kompetensi Profesional dapat dilihat dalam tabel berikut.  

 

  



30 
 

6.3. Kompetensi Kepribadian 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Perikanan khususnya untuk 

Kompetensi Kepribadiannya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam 

tabel berikut.  
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6.4. Kompetensi Sosial 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Perikanan khususnya untuk 

Kompetensi Sosialnya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel 

berikut.  
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7. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
 

7.1. Kompetensi Pedagogik 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Ekonomi khususnya untuk Kompetensi 

Pedagogik dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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7.2. Kompetensi Profesional 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Ekonomi khususnya untuk kemampuan 

Kompetensi Profesional dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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7.3. Kompetensi Kepribadian 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Ekonomi khususnya untuk Kompetensi 

Kepribadiannya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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7.4. Kompetensi Sosial 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Ekonomi khususnya untuk Kompetensi 

Sosialnya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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8. FAKULTAS HUKUM 
 

8.1. Kompetensi Pedagogik 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Hukum khususnya untuk Kompetensi 

Pedagogik dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut. 
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8.2. Kompetensi Profesional 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Hukum khususnya untuk kemampuan 

Kompetensi Profesional dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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8.3. Kompetensi Kepribadian 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Hukum khususnya untuk Kompetensi 

Kepribadiannya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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8.4. Kompetensi Sosial 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Hukum khususnya untuk Kompetensi 

Sosialnya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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9. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
 

9.1. Kompetensi Pedagogik 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya 

untuk Kompetensi Pedagogik dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam 

tabel berikut.  
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9.2. Kompetensi Profesional 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya 

untuk kemampuan Kompetensi Profesional dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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9.3. Kompetensi Kepribadian 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya 

untuk Kompetensi Kepribadiannya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat 

dalam tabel berikut.  
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9.4. Kompetensi Sosial 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya 

untuk Kompetensi Sosialnya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam 

tabel berikut.  
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10. FAKULTAS ILMU BUDAYA 
 

10.1. Kompetensi Pedagogik 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Ilmu Budaya khususnya untuk 

Kompetensi Pedagogik dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel 

berikut.  
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10.2. Kompetensi Profesional 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Ilmu Budaya khususnya untuk 

kemampuan Kompetensi Profesional dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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10.3. Kompetensi Kepribadian 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Ilmu Budaya khususnya untuk 

Kompetensi Kepribadiannya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam 

tabel berikut.  
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10.4. Kompetensi Sosial 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Ilmu Budaya khususnya untuk 

Kompetensi Sosialnya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel 

berikut.  
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11. FAKULTAS MIPA 
 

11.1. Kompetensi Pedagogik 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas MIPA khususnya untuk Kompetensi 

Pedagogik dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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11.2. Kompetensi Profesional 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas MIPA khususnya untuk kemampuan 

Kompetensi Profesional dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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11.3. Kompetensi Kepribadian 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas MIPA khususnya untuk Kompetensi 

Kepribadiannya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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11.4. Kompetensi Sosial 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas MIPA khususnya untuk Kompetensi 

Sosialnya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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12. FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
 

12.1. Kompetensi Pedagogik 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Kesehatan Masyarakat  khususnya 

untuk Kompetensi Pedagogik dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam 

tabel berikut.  
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12.2. Kompetensi Profesional 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Kesehatan Masyarakat khususnya 

untuk kemampuan Kompetensi Profesional dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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12.3. Kompetensi Kepribadian 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Kesehatan Masyarakat khususnya 

untuk Kompetensi Kepribadiannya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat 

dalam tabel berikut.  
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12.4. Kompetensi Sosial 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Fakultas Kesehatan Masyarakat khususnya 

untuk Kompetensi Sosialnya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam 

tabel berikut.  
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13. PROGRAM PASCASARJANA  
 

13.1. Kompetensi Pedagogik 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Program Pascasarjana khususnya untuk 

Kompetensi Pedagogik dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel 

berikut.  

.  
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13.2. Kompetensi Profesional 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Program Pascasarjana khususnya untuk 

kemampuan Kompetensi Profesional dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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13.3. Kompetensi Kepribadian 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Program Pascasarjana khususnya untuk 

Kompetensi Kepribadiannya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam 

tabel berikut.  
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13.4. Kompetensi Sosial 

 

Keadaan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen/tim dosen dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di seluruh mata kuliah dalam Program Pascasarjana khususnya untuk 

Kompetensi Sosialnya dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel 

berikut.  
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