
KUESIONER EVALUASI PERKULIAHAN OLEH MAHASISWA TERHADAP DOSEN 

 
Jurusan Farmasi Poltekkes Aceh akan menyelenggarakan evaluasi terhadap proses perkuliahan, untuk itu kami mohon kerjasama saudara memberikan 

informasi secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Saudara. Hasil penilaian saudara tidak akan berpengaruh terhadap status 

dan hasil ujian Saudara sebagai mahasiswa. 

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara centang ( v ) pada kolom yang sesuai  

 

Nama Dosen :       Mata Kuliah : 

 
 

No 

 

P e r n y a t a a n 

1.Kurang 

sekali 
2.Kurang 3.Cukup 4.Baik 

5.Sangat 

baik 

1 Pada pertemuan pertama, dosen melakukan kontrak 

belajar dan menjelaskan pokok-pokok perkuliahan apa 

yang akan dipelajari mahasiswa dalam satu semester 

termasuk cara penilaiannya 

     

2 Menguasai materi yang diajarkan di saat kuliah sedang 

berlangsung 

     

3 Komunikatif dan memberikan tanggapan atas pertanyaan-

pertanyaan mahasiswa 

     

4 Memulai perkuliahan tepat waktu      

5 Mampu menghidupkan suasana kelas      

6 Memberikan motivasi dalam rangka meningkatkan minat 

belajar mahasiswa 

     

7 Menggunakan buku acuan / diktat / bahan ajar yang dapat 

membantu mahasiswa dalam menguasai materi pelajaran 

     

8 Memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran      

9  Memberikan soal ujian sesuai dengan materi yang 

diajarkan 

     

10 Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku      

 

 

 

 
Terima Kasih 

 
KUESIONER EVALUASI PERKULIAHAN OLEH MAHASISWA TERHADAP DOSEN 

JURUSAN FARMASI SEMESTER GANJIL T.A 2017/2018 

 
Jurusan Farmasi Poltekkes Aceh akan menyelenggarakan evaluasi terhadap proses perkuliahan, untuk itu kami mohon kerjasama saudara memberikan 

informasi secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Saudara. Hasil penilaian saudara tidak akan berpengaruh terhadap status 

dan hasil ujian Saudara sebagai mahasiswa. 

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara centang ( v ) pada kolom yang sesuai  

 

Nama Dosen :       Mata kuliah : 

 
 

No 

 

P e r n y a t a a n 

1.Kurang 

sekali 
2.Kurang 3.Cukup 4.Baik 

5.Sangat 

baik 

1 Pada pertemuan pertama, dosen melakukan kontrak belajar 

dan menjelaskan pokok-pokok perkuliahan apa yang akan 

dipelajari mahasiswa dalam satu semester termasuk cara 

penilaiannya 

     

2 Menguasai materi yang diajarkan di saat kuliah sedang 

berlangsung 

     

3 Komunikatif dan memberikan tanggapan atas pertanyaan-

pertanyaan mahasiswa 

     

4 Memulai perkuliahan tepat waktu      

5 Mampu menghidupkan suasana kelas       

6 Memberikan motivasi dalam rangka meningkatkan minat 

belajar mahasiswa 

     

7 Menggunakan buku acuan / diktat / bahan ajar yang dapat 

membantu mahasiswa dalam menguasai materi pelajaran 

     

8 Memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran      

9  Memberikan soal ujian sesuai dengan materi yang diajarkan      

10 Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku      

 

 
Terima Kasih 

 

Tuliskan saran/  komentar anda untuk perbaikan perkuliahan  dimasa  selanjutnya. 

 

 

Tuliskan saran/  komentar anda untuk perbaikan praktikum  dimasa  selanjutnya. 

 


