
BADAN PENJAMINAN MUTU 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO 

 
INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN 

(Penilai: Pembatu Direktur Bidang Akademik) 

 

1. Identitas dosen yang dinilai 

a. Nama dosen   :  

b. Semester    :  

c. Tahun Akademik  :  

2. Petunjuk penilaian    

a. Saudara diminta memeberikan penilaian terhadap kinerja dosen dalam melaksanakan 

tugas pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang diampu. 

b. Penilaian dengan membubuhkan tanda check (√) pada skala penilaian yang telah 

ditetapkan. 

3. Skala penilaian 

4 = Baik Sekali; 3 =  Baik; 2 = Cukup; 1 = Kurang 

 

 

No. Aspek-aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

4 3 2 1 

A.  Wujud Nyata (Tangibles) 

1. 
Silabus, SAP, dan materi perkuliahan dan alat bantu pembelajaran 

yang disusun oleh dosen. 
    

2. 
Menyiapkan daftar hadir mahasiswa dan berita acara perkuliahan 

yang berasal dari BAAK dalam setiap perkuliahan 
    

3. 
Buku pedoman akademik, praktik klinik dan laboratorium 

diberikan pada mahasiswa 
    

B. Kepercayaan (Reliability) 

1. 
Kesesuaian perkuliahan yang disampaikan dengan silabus dan 

materi yang telah ditetapkan. 
    

2. 
Dosen memberikan tugas terstruktur dan tugas mandiri pada 

mahasiswa. 
    

3 
Dosen melakukan absensi kehadiran mahasiswa setiap pertemuan. 

    

C.  Tanggung Jawab (Responsiveness) 

1. 
Ketepatan waktu pelaksanaan dosen dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Dan ujian (sesuai dengan kalender akademik) 
    

2 

Kegiatan dosen pada pertemuan pertama melakukan sosialisasi 

tentang pengelolaan agenda perkuliahan, kehadiran, tujuan mata 

kuliah, materi tugas, penilaian,tugas. 

    

3 

Kemampuan dosen dalam memberikan sanksi akademis dan non-

akademis jika tata tertib dan ketentuan akademis tidak dipenuhi 

mahasiswa. 

    

D Jaminan (Assurance) 

  1 
Kegiatan dosen dalam memberikan tes formatif atau kuis untuk 

memantau tingkat penyerapan materi kuliah oleh mahasiswa. 
    

2 
Dosen memberikan kesempatan ujian ulang (HER) untuk 

mahasiswa dengan nilai D dan E 
    

3. 
Penetapan waktu ujian susulan oleh penanggungjawab mata kuliah 

dalam menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan ujian 
    



susulan selambat-lambatnya 1 minggu setelah mahasiswa 

meminta ujian susulan. 

E Empati (Empathy) 

1 
Dosen memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk 

memperbaiki sikap dan nila akademis sesuai peraturan. 
    

2 
Dosen memberikan konsultasi kepada mahasiswa yang mengalami 

masalah dalam perkuliahan. 
    

3 
Dosen menerima saran dan kritik mahasiswa tentang upaya-upaya 

perbaikan kualitas pembelajaran. 
    

 

Saran/Kritik 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………....……………………………………………………………… 

 

 


