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Monitoring Mutu Pengajaran (MMP) yang dilakukan pada setiap semester dilakukan 

dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa berupa 

quisioner aktivitas dosen yang terdiri dari 11  (Sebelas) parameter penilaian yang meliputi aktivitas 

dosen dalam proses belajar mengajar. Tujuan dari kegiatan ini adalah melihat keaktifan dosen dalam 

proses belajar mengajar dalam upaya peningkatan kualitas proses belajar mengajar dalam 

menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang inovatif, berkepribadian, dan mandiri sesuai dengan visi 

dan misi Universitas Medan Area (UMA). 

Monitoring Mutu Pengajaran (MMP) khususnya para dosen di lingkungan Fakultas 

Pertanian UMA dilakukan dengan membagikan kuisioner kepada mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan dosen yang bersangkutan. Fakultas Pertanian memiliki 35 dosen aktif yang mengajar pada 

semester Genap T.A 2017/2018. Dari 35 dosen yang di bagikan kuisioner sebanyak 34 dosen dapat 

diangket oleh tim.  

HASIL ANGKET BERDASARKAN NILAI TOTAL PARAMETER 

Hasil analisis terhadap angket menunjukkan bahwa aktivitas dosen secara keseluruhan dii 

lingkungan Fakultas Pertanian tergolong Sangat baik (100%)  Hasil ini berdasarkan penilaian 

mahasiswa terhadap 11 (sebelas) parameter angket (Lampiran 1).  

  

No Interpretasi Hasil Angket 

1. Terdapat  34 orang dosen (100%) dengan kategori sangat baik dan  0% untuk kategori 

Baik, Cukup dan Kurang Baik . 

2. Terdapat 3 orang dosen dengan nilai angket tertinggi untuk 11 parameter penilaian 

angket dengan kategori sangat baik. 

1. Gusmeizal, H. Ir. MP 

2. Sumihar Hutapea, Dr. Ir. M.Si 

3. Rahma Sari Siregar, SP, M.Si 

 

Sedangkan dosen Fakultas Pertanian yang lain secara keseluruhan memperoleh nilai 

sangat baik  dengan nilai  41,04 – 34,73 

 

 

 

 

 



 
 

A. HASIL ANGKET BERDASARKAN NILAI SETIAP PARAMETER 

Hasil analisis untuk tiap parameter penilaian menunjukkan bahwa secara umum  dosen 

dilingkungan Fakultas Pertanian memiliki aktivitas dengan Kategori Baik sampai dengan Kategori 

Sangat Baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai setiap parameter (Lampiran 3). 

Berdasarkan data, persentase parameter tertinggi terdapat pada parameter 1 yaitu 

“Dosen mengawali dan mengakhiri perkuliahan tepat waktu”..  untuk parameter tertinggi kedua yaitu 

pada parameter 2 dan 7 yaitu “Dosen mengajak mahasiswa untuk berdoa sebelum dan sesudah 

perkuliahan” , “Dosen memiliki kemampuan menggunakan media pembelajaran (infocus, audio vsual, 

papan tulis, dan lain-lain)”. Parameter tertinggi ketiga yaitu pada parameter 9 yaitu “Dosen memberi 

tugas, memeriksa, dan mengembalikan hasil tugas tersebut kepada mahasiswa”. Hasil analisis 

menunjukkan secara umum semua parameter berkategori Sangat Baik dan Baik. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap pameter berpengaruh signifikan terhadap kualitas proses belajar mengajar di Fakultas 

Pertanian. 

PERSENTASE PENILAIAN TERHADAP PARAMETER ANGKET 

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS Medan AREA 

SEMESTER GENAP T.A. 2017/2018 

NO PARAMETER PENILAIAN 
PERSENTASE (%) 

SB B C KB 

1 
Dosen mengawali dan mengakhiri perkuliahan tepat 
waktu. 

85.71 11.43 0.00 0.00 

2 
Dosen mengajak mahasiswa untuk berdoa sebelum 
dan sesudah perkuliahan. 

68.57 28.57 0.00 0.00 

3 
Dosen menyampaikan kontrak perkuliahan dan 
memberikan materi sesuai dengan silabus. 

54.29 42.86 0.00 0.00 

4 
Dosen memberi materi perkuliahan yang sesuai 
dengan topik perkuliahan. 

62.86 34.29 0.00 0.00 

5 
Dosen menyediakan materi perkuliahan dalam bentuk 
power point (PPT)/Modul/diktat/handout/buku ajar. 

45.71 51.43 0.00 0.00 

6 

Dosen menyampaikan materi pembelajaran yang 
mudah dipahami dan sesuai dengan isu-isu yang 
mutakhir (jurnal, informasi baru, dan konteks nyata 
saat ini). 

48.57 48.57 0.00 0.00 

7 
Dosen memiliki kemampuan menggunakan media 
pembelajaran (infocus, audio vsual, papan tulis, dan 
lain-lain). 

68.57 28.57 0.00 0.00 

8 
Dosen mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa 
dengan metode pembelajaran yang interaktif. 

37.14 60.00 0.00 0.00 

9 
Dosen memberi tugas, memeriksa, dan 
mengembalikan hasil tugas tersebut kepada 
mahasiswa. 

65.71 31.43 0.00 0.00 

10 
Dosen memiliki sikap baik, dan berperilaku ramah 
dengan mahasiswa sebagai pembimbing/faslisator 
untuk meningkatkan minat dan semangat belajar. 

62.86 34.29 0.00 0.00 

11 
Secara umum, puaskah anda terhadap efektivitas 
dosen selaku fasilitator dalam pembelajaran? 

40.00 57.14 0.00 0.00 

  SB  = Sangat Baik 

   
  

  B    = Baik 

   
  

  C    = Cukup 

   
  

  KB = Kurang Baik         
 



 
 

B. SARAN MAHASISWA KEPADA DOSEN  
Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap angket penilaian kinerja dosen Fakultas 

Pertanian, terdapat beberapa saran yang menjadi bahan perbaikan bagi Fakultas Pertanian untuk 

meningkatkan pelayanan akademik dan kualitas fakultas. Adapun saran tersebut yaitu: 

 

No Saran mahasiswa untuk dosen berdasarkan angket 

1 Agar Dosen mengawali dan mengakhiri perkuliahan tepat waktu. 

2 Agar Dosen mengajak mahasiswa untuk berdoa sebelum dan sesudah perkuliahan. 

3 
Agar Dosen mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa dengan metode pembelajaran yang 
interaktif. 

4 
Agar Dosen memberi tugas, memeriksa, dan mengembalikan hasil tugas tersebut kepada 
mahasiswa. 

 
D. SARAN MAHASISWA TERHADAP FAKULTAS/UNIVERSITAS 

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap angket Fakultas Pertanian, terdapat beberapa 

saran yang menjadi bahan perbaikan bagi Fakultas Pertanian untuk meningkatkan pelayanan 

akademik dan kualitas fakultas. Adapun saran tersebut yaitu:  

 

No Saran Tim Angket berdasarkan Rekapitulasi Angket 

1 
Agar Fakultas/ Universitas menyediakan fasilitas universitas yang lain seperti infokus, wifi, 

pendingin ruangan (AC), CCTV, toilet disetiap lantai dan penambahan ATM (BRI). 

2 
Agar Fakultas/Universitas memberikan fasilitas yang sepadan dengan akreditasi 
universitas/prodi agar proses belajar mengajar lebih focus dan nyaman. 

3 
Agar Fakultas/Universitas meningkatkan informasi/promosi kepada mahasiswa yang ingin 
mendapatkan beasiswa. 

4 Agar Fakultas/Universitas dapat meningkatkan fasilitas Laboratorium dan Perpustakaan. 

 
E. REKOMENDASI TIM TERHADAP TEMUAN HASIL ANGKET UNTUK DOSEN DAN 

FAKULTAS/UNIVERSITAS 
Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan, secara umum aktivitas dosen di lingkungan 

Fakultas Pertanian menunjukkan kualitas yang baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai parameter dengan 

kategori baik dan sangat baik. Namun demikian, dalam rangka perbaikan mutu, sistem dan aktivitas 

PMB dilingkungan Fakultas Pertanian, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi sebagai dasar 

pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan akademik dan kualitas fakultas yaitu: 

No Saran Tim Angket berdasarkan Rekapitulasi Angket  
1 Agar pihak fakultas dapat meningkatkan fungsi dan jumlah peralatan di Laboratorium dan 

Perpustakaan Pertanian 

2 Agar fungsionaris fakultas dapat menghimbau kepada Dosen untuk menyampaikan materi 

pembelajaran yang mudah dipahami dan sesuai dengan isu-isu yang mutakhir (jurnal, informasi 

baru, dan konteks nyata saat ini). 

3 Agar fungsionaris fakultas dapat menghimbau kepada dosen untuk memberikan materi 

perkuliahan berupa materi ajar, materi perkuliahan/ modul/ diktat/ handout/ buku ajar 



 
 

F. Perbandingan Monitoring Mutu Pembelajaran Fakultas Pertanian 
Perbandingan MMP ini dapat memperlihatkan perkembangan Fakultas Pertanian dari Tahun 

ajaran 2016-2017 (semester Genap) dan Tahun ajaran 2017-2018 (semester Genap) yang dapat dilihat 

pada grafik-grafik dibawah ini.  

  

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

           Dari hasil grafik dapat dilihat bahwa secara umum fakultas Pertanian pada tahun ajaran Genap 

2016-2017 mengalami penurunan untuk keseluruhan hasil kuesioner yang dibandingkan dengan hasil 

kuesioner pada tahun ajaran Ganjil 2017-2018. Penurunan yang paling signifikan terjadi pada item 

Dosen Fakultas Pertanian menyediakan materi kuliah seperti handout, buku ajar dan lain sebagainya. 

 

Diketahui,               Medan, 4 Agustus 2018 

Wakil Rektor Bidang Akademik             Ketua Lembaga Penjaminan Mutu 

Universitas Medan Area                        Universitas Medan Area 

 

 

Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si              Ir. Hj. Haniza, MT  


