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1. TU'UAN

a. Mengendalikan proses pembelajaran/perkuliahan agar berlangsung efektif dan
memperoleh hasil sesuai yang direncanakan

b. Menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran/ perkuliahan dan
hasil-hasilnya, serta memperoleh bahan informasi untuk keberlanjutan proses
pembelajaran/perkuliahan berikutnya

c. Menggali informasi untuk pengambalan keputusan

2. RUANG UNG(UP
Monitoring dan evaluasi pembelajaran/perkuliahan meliputi kehadiran dosen, mahasiswa,
ketercapaian materi, serta penggunaan perangkat pembelajaran di Fakultas Psikologi

4. DEFINISI

a. Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama
kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program
dengan perencanaan yang telah ditetapkan

b. Monitoring perkuliahan/pembelajaran adalah kegiatan pemantauan terhadap kegiatan
perkuliahan/pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan

c. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas program dan hasilnya secara berkala dengan
menggunakan pendekatan yang tepat 
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Evaluasi perkuliahan/pembelaiaran berarti upaya menggali informasi terhadap proses dan 
]

hasil perkuliahan/pembelajaran untuk menilai kualitasnya dengan menggunakan ]

pendekatan yang tepat

5. URAIAN PROSEDUR

Persiapan

1) Penyusunan jadwal monev
2) Penentuan tim dan personel monev
3) Penyiapan instrumen monev
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4) Penyiapan administrasi lain yang dianggap perlu

b. Pelaksanaan

1) Ketua GKM mutu/tim menyampaikan pemberitahuan kepada Ketua program
Studi untuk jadwal monitoring dan evaluasi pembelajaran/perkuliahan

2) Tim monev melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran/ perkuliahan
meliputi aspek kehadiran dosen, mahasiswa, materi, perangkat pembelajaran
sebagaimana instrumen terlampir

3) Tim monev melakukan penyusunan laporan hasil moneu sebagaimana format
laporan terlampir

4) Tim monev mempresentasikan laporan hasil menev dengan dosen program
studi dihadiri Dekan dan Wakil Oekan

5) Tim monev meminta pengesahan laporan monitoring dan evaluasi oleh Dekan
5) Tim Monev mengirimkan laporan hasil monev ke Rektor/Wakil Rektor l/Pusat

Penjaminan Mutu

a. LAMPIRAN
1. lnstrumen evaluasi pembelajaran
2. Laporan hasil monev

7. FIOW CHART
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