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Evaluasi Capaian Pembelajaran Program Studi

Pihak yang Terlibat

Kaprodi, Dosen Pengampu

Deskripsi SOP

Prosedur ini menjelaskan mengenai proses evaluasi course
learning outcome berbasis outcome based educaton

Tanggal Efektif

1 Juli 2016

Tanggal Pemeriksaan

19 Juli 2018
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KATEGORI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP):

☐ Pendidikan (PD01)
☐ Kemahasiswaan (KM01)
☒ Prodi (PR01)
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AKTIVITAS PERUBAHAN (opsional)

No SOP

Tanggal Efektif

PR01-01

#4

19 Juli 2016

Perubahan Signifikan
1. Pengesahan SOP
2. Sosialisasi SOP

PRASYARAT

1. Mata kuliah sudah menerapkan learning outcome berdasar ekstended silabus dan melengkapinya di
RPKPS

2. Dosen sudah menerapkan model penilaian berbasis learning outcome dengan mengadopsi formulir
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LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL PROSEDUR

No

Kegiatan

1

2

Dosen
memastikan
bahwa learning
outcome sudah
sesuai antara
yang terdapat di
sistem
MAGISTER
dengan yang
dilakukan pada
pelaksanaan
Dosen
melakukan
refleksi diri
berdasar pada
hasil penilaian
yang direkam
pada lembar
penilaian
berbasis LO

Kelengkapan

Keluaran

Keterangan

Kelengkapan Course
Learning Outcome di
sistem Magister melalui
menu Perkuliahan > Isi
RPKPS > edit RPKPS

Course learning
outcome sudah
selaras antara
silabus dan RPKPS

Ektended silabus dapat diakses di
laman utama di Magister dan
diperbarui secara berkala

Dosen sudah mengisi
lembar penilaian berbasis
template course learning
outcome dan
memperhatikan hasil
penilaian di sheet course
evaluation

Perhatikan mana
LO yang paling
banyak mengalami
student unmet
criteria

Prosedur pengisian nilai
didokumentasikan dalam
prosedur terpisah

Course evaluation
berisi argument
mengapa hasil
penilaian demikian

3

Dosen
melakukan
pengisian
lembar evaluasi
capaian
pembelajaran

Dosen dapat mengisi
lembar evaluasi di sistem
Magister melalui menu
Perkuliahan > Isi RPKPS >
Evaluasi

Improvement
planning berisi apa
rencana aktivitas
yang dilakukan
kedepannya beserta
uraiannya

Satu kelas cukup satu dosen yang
mengisi jika diampu oleh lebih
dari satu dosen. Kelas yang
berbeda membutuhkan pengisian
evaluasi yang berbeda

Tidak semua isian
harus diisi semisal
pada saat semua
memenuhi capaian
#6

TEMPLATE YANG DIGUNAKAN
-

Formulir penilaian berbasis learning outcome yang dapat diunduh di sistem MAGISTER
Pengisian Form Evaluasi yang ditampilkan di sistem MAGISTER
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