
KUISIONER PROSES BELAJAR MENGAJAR 

JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
SEMESTER GANJIL 2014/2015 

 

Mata Kuliah  : BIOLOGI DASAR   Kelas :  

Tanggal Pengisian : ....................................... 
 
Berilah tanda silang (X) pada kolom skor yang sesuai dengan persepsi Saudara 

5 = sangat baik; 4 = baik; 3 = sedang; 2 = kurang; 1 = sangat kurang 
 
Demi peningkatan dan perbaikan PBM, mohon kuisioner berikut diisi dengan jujur dan sungguh-sungguh. 

No VARIABEL YANG DINILAI 
Skor 

5 4 3 2 1 

PROSES PERKULIAHAN 

1 Kejelasan tujuan dan rencana perkuliahan      

2 Kejelasan aturan perkuliahan dan sistem penilaian      

3 
Kejelasan, ketersediaan, dan kemudahan mendapatkan rujukan/referensi 
perkuliahan 

     

4 Ketersediaan bahan ajar (handout/module/diktat/power point)      

5 Kesesuaian antara pelaksanaan kuliah dengan rencana topik perkuliahan      

6 Daya tarik materi/topik perkuliahan      

7 Kesempatan berdiskusi selama perkuliahan      

8 Upaya dosen untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan       

9 Kontribusi kuis/tugas/small project dalam pendalaman materi kuliah      

10 Kontribusi seminar/presentasi tugas terstruktur dalam pembentukan karakter       

11 Relevansi tugas terstruktur dengan referensi di ruang baca JB-UB      

12 
Kontribusi presentasi bahasa Inggris untuk meningkatkan keterampilan komunikasi 
ilmiah 

     

13 Kontribusi referensi berbahasa inggris untuk pengembangan wawasan      

14 Kesesuaian antara soal tes (kuis/UTS) dengan materi perkuliahan      

15 Penjelasan / informasi jawaban soal dan nilai UTS, tugas dan kuis      

PELAKSANAAN PRAKTIKUM 

1 Kejelasan tujuan dan rencana praktikum       

2 Kejelasan aturan praktikum dan sistem penilaian      

3 Ketersediaan buku penuntun/petunjuk praktikum       

4 Kesesuaian topik /acara praktikum dengan materi/topik perkuliahan      

5 Kontribusi asisten praktikum terhadap pemahaman materi       

6 Kontribusi dosen selama kegiatan praktikum terhadap pemahaman materi      

7 Rasio peralatan dengan jumlah mahasiswa dalam mendukung praktikum      

8 Kontribusi praktikum untuk meningkatkan keterampilan penggunaan alat      

9 Jaminan ketersediaan listrik/air/elpiji      

10 Kecukupan waktu untuk setiap topik/acara praktikum      

11 Kesesuaian antara soal tes (pretes/postes/ujian) dengan materi praktikum      

12 Penjelasan/informasi jawaban soal tes (pretes/postes/ujian)      

 

 



KUISIONER PERFORMANCE DOSEN 

JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
SEMESTER GANJIL 2014/2015 

 

Mata Kuliah  : BIOLOGI DASAR   

Nama Dosen  :  
 
Kelas   : FISIKA  D  
Tanggal Pengisian : ........................................................ 
 
Berilah tanda silang (X) pada kolom skor yang sesuai dengan persepsi Saudara 

5 = sangat baik; 4 = baik; 3 = sedang; 2 = kurang; 1 = sangat kurang 
 
Demi peningkatan dan perbaikan PBM, mohon kuisioner berikut diisi dengan jujur dan sungguh-sungguh. 
 

No VARIABEL YANG DINILAI 
Skor 

5 4 3 2 1 

1 Kejelasan penyampaian materi      

2 Kemampuan menghidupkan suasana kelas      

3 Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran      

4 Pemberian umpan balik terhadap tugas      

5 Kemampuan menjelaskan keterkaitan materi kuliah dengan problem riil      

6 Penggunaan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan      

7 Penguasaan akan isu-isu muktahir dalam bidang yang diajarkan      

8 Kemampuan mengendalikan diri      

 

Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 


