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I. TUJUAN  
 

Penyusunan SOP Monitoring dan Evaluasi ini dimaksudkan agar kegiatan 

monitoring dan evaluasi perkuliahan/pembelajaran yang dilakukan di 

program studi berlangsung efektif. SOP ini dimaksud sebagai rujukan bagi 

dosen atau ketua program studi/penjaminan mutu dalam menjalankan 

tugas monitoring dan evaluasi perkuliahan/pembelajaran. 

Secara umum kegiatan monitoring dan evaluasi 

pembelajaran/perkuliahan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mengendalikan proses pembelajaran/perkuliahan agar berlangsung 

secara efektif dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan. 

2. Menggali informaswi yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pembelajaran/perkuliahan dan hasil-hasilnya, serta memperoleh 

bahan informasi untuk keberlanjutan proses 

pembelajaran/perkuliahan berikutnya. 

3. Menggali informasi untuk pengambilan keputusan  

RUANG LINGKUP  

 
Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan/Pembelajaran meliputi kehadiran 

dosen, mahasiswa ketercapaian materi, serta penggunaan perangkat 

pembelajaran.  

 
III. ACUAN  

Peraturan Akademik 
 

Prosedur aktif akademik mengacu pada : 
 

   Telah Mencetak KSM dan dinyatakan mahasiswa aktif 

Prosedur aktif non akademik (keuangan) mengacu pada : 

   Telah menyelesaikan semua administrasi keuangan yang telah 

ditetapkan oleh fakultas. 

 

 

 



IV. SARANA 
 

Sarana yang digunakan pada Kegiatan perkuliahan :  

- Ruang Kelas 

- Kuesioner Perkuliahan 

- Papan Tulias 

- Infocus 

- Spidol & Pengahapus 

- DHMD 
 
V. DEFINISI  

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

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

3. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas program dan hasil-hasilnya 
secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat. 

4. Evaluasi perkuliahan/pembelajaran berarti upaya menggali informasi 
terhadap proses dan hasil perkuliahan/pembelajaran untuk menilai 
kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat. 
 

VI.  Referensi 

Peraturan Akademik Universitas Majalengka 

Uraian Prosedur : 
A. Persiapan 

Persiapan dilakukan melalui kegiatan: 
1. Penyusunan jadwal monev 
2. Penentuan Tim dan Personil Monev 
3. Penyiapan instrumen monev 
4. Penyiapan administrasi lain yang dianggap perlu. 

 
B. Pelaksanaan 

1. Ketua Gugus kendali Mutu/tim Monev menyampaikan 
pemberitahuan kepada ketua program Studi untuk jadwal 
monitoring dan evaluasi pembelajaran/perkuliahan 

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

3. Tim monev melakukan penyusunan laporan hasil monev, 
sebagaimana format laporan terlampir. 

4. Tim Monev mepresentasikan laporan hasil monev dengan dosen 
program studi di hadiri Dekan, wakil dekan. 

5. Tim monev meminta pengesahan laporan monitoring dan evaluasi 
oleh Dekan. 

6. Tim Monev mengirimkan laporan hasil monev ke rektor/wakil rektor 
1/Lembaga Penjaminan Mutu 

 
 

 

 

 



FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN/PEMBELAJARAN 

 

NO AKTIVITAS PELAKSANAAN WAKTU OUTPUT 

DEKAN PRODI TIM/UPM MHS 

 Melakukan 

Koordinasi 

dengan 

TIM/UPM 

    1 Hari  Komunikasi 

 Memberikan 

data dan 

informasi 

terkait 

pembelajaran 

    1 Hari  Jadwal 

 Menyiapkan 

instrumen dan 

melaksanakan 

montoring 

baik secara 

langsung 

maupun 

dengan 

penyebaran 

kuesioner 

    1 Hari  Kuesioner 

 Menerima 

Kuesioner dan 

mengisinya 

sesuai dengan 

keadaan yang 

real 

    1 Hari  Kuesioner 

 Merlaksanakan 

Rekapitulasi 

dan menysun 

laporan 

kegiatan 

monitoring 

dan evaluasi 

    1 Hari  Tabulasi 

Data 

 Melakukan 

pengesahan 

dan 

penyampaian 

laporan ke 

Rektor  

    1 Hari  laporan 
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