ANGKET PENILAIAN TERHADAP DOSEN
Penilaian terhadap kinerja dosen ini tidak berpengaruh pada nilai dan status kemahasiswaan anda,
silahkan di ini dengan sejujurnya!
Tiap nomor hanya boleh ada satu lingkaran jawaban / pendapat.

No
Pernyataan
1 Pada pertemuan pertama, dosen berusaha menjelaskan
apa yang akan dipelajari mahasiswa dalam satu semester
termasuk cara penilaiannya
2 Dosen datang dalam kelas perkuliahan tepat selalu
waktu
3 Dosen nampak berusaha menyiapkan materi dengan
sebaik-baiknya untuk diajarkan
4 Dosen nampak bersungguh-sungguh dalam mengajar,
agar materi yang dibawakannya dapat dimengerti
mahasiswa
5 Dosen nampak berusaha menjelaskan bahwa secara
umum bahan kuliahnya akan bermanfaat sebagai bahan
dasar pelajaran lanjut atau sebagai bekal pengetahuan
menghadapi dunia kerja
6 Dosen selalu mengulang materi perkuliahan sampai
semua mahasiswa merasa jelas
7 Dosen sering memberi tugas/ pekerjaan rumah / bahan
diskusi yang lebih bersifat membantu mahasiswa dalam
memahami materi pelajaran dari pada hanya untuk
memberatkan mahasiswa
8 Dosen nampak berusaha dengan caranya agar
mahasiswa tertarik mengikuti pelajarannya dari pada
membuat mahasiswa merasa bosan
8 Dosen memberi bahan ajar (suplemen) untuk
melengkapi materi yang diberikan
9 Dosen memakai buku acuan / diktat / bahan ajar yang
mana memang membantu mahasiswa dalam menguasai
materi pelajaran
10 Dalam memberi kesempatan bertanya baik di kelas
maupun diluar dosen bersifat obyektif tanpa memandang
begron pendidikan sebelumnya
11 Soal midtest dan / atau ujian yang diberikan dosen
memang merupakan alat uji kemampuan dibanding
hanya mencari kesalahan mahasiswa
12 Secara umum, dosen dinilai cukup baik dalam
melakukan proses belajar mengajar
13 Dosen selalu mempublikasikan hasil akhir mata kuliah
yang ditempuh dengan nilai yang obyektif
14 Dosen memiliki performen; senyum, salam, sapa
15 Jika dosen berhalangan masuk, akan ada konfirmasi
terlebih dahulu, dan memberikan tema diskusi hari itu
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Mata kuliah bahasa Arab adalah mata kuliah yang rumit,
dan sulit dicerna
Belajar menghafal dan memahami setiap mufradat perlu
usaha keras dosen dan mahasiswa
Dosen meninggalkan kelas saat jam kuliah masih
berlangsung
Dosen pernah memfasilitasi mahasiswa yang
memerlukan pembimbingan khusus
Dosen tidak pernah menanyakan tugas yang di bebankan
kepada mahasiswa pada minggu yang lalu.
Total nilai yang dilingkari tiap kolom =

Catatan:

Penilaian akhir =
Jumlah semua total kolom / 20 =

…………

/ 20 =

