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LAPORAN HASIL AUDIT BIDANG PENDIDIKAN 

A. Komentar Umum 

1. Audit Dokumen Bidang Pendidikan 

Pimpinan berkomitmen dalam peningkatan mutu pembelajaran. Koordinasi dan 

pengelolaan pembelajaran dilaksanakan dengan baik. Dokumen pembelajaran lengkap dan 

sudah diupload ke sister sebelum pembelajaran dimulai. Pengelolaan pelaksanaan 

pembelajaran dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah 

dibuat oleh masing-masing koordinator mata kuliah. Pelaksanaan pembelajaran dalam 

kegiatan akademik selalu dilakukan pemantauan oleh pimpinan fakultas setiap semester. 

Dalam peningkatan kualitas rencana dan pelaksanaan program pembelajaran dilakukan 

rapat persiapan perkuliahan di awal semester, ploting dosen, dan persiapan evaluasi mata 

kuliah melalui UTS dan UAS. Beberapa evaluasi dilakukan untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. Upaya dalam mengevaluasi kelayakan ruang kuliah dan sarana prasarana lain 

dilakukan dengan cara wakil dekan 1 bekerjasama dengan wakil dekan 2 dan bagian umum 

perlengkapan untuk meninjau kelayakan serta pemeliharaan ruang kuliah. Selain itu, juga 

dilakukan upaya dalam mengevaluasi kelayakan laboratorium dengan adanya pengecekan 

alat-alat laboratorium dan pemeliharaan alat laboratorium secara berkala. Kemudian untuk 

evaluasi terkait prestasi akademik mahasiswa, sementara ini hanya dilakukan pemantauan 

indikator rata-rata IPK karena masih termasuk kategori prodi baru. Selanjutnya untuk 

menindaklanjuti hasil evaluasi pembelajaran termasuk evaluasi mata kuliah akan 

diagendakan dalam bahan rapat pimpinan. 

 

2. Audit Lapang Bidang Pendidikan 

2.1 Performa umum perencanaan dan pelaksanaan bidang pendidikan 

Audit pembelajaran di Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat dilaksanakan 

pada awal September 2019. Dilakukan di 3 mata kuliah dengan 4 auditor (1 mata kuliah 

dengan 2 orang auditor). Rincian adalah sebagai berikut: 

No. Mata Kuliah Perwakilan Auditor Jadwal Kuliah 

1 Gizi 

Masyarakat 

Ruang Kelas 1. Iken Nafikadini, S.KM., M.Kes. 

2. Prehatin T.N., S.KM., M.Kes. 

Selasa, 10 

September 2019 

jam 08.50 WIB. 

2 Pengantar 

Psikologi 

Ruang Kelas 3. Iken Nafikadini, S.KM., M.Kes. 

4. Septy Handayani, S.TP., M.Sc. 

Kamis, 14 

November 2019 

jam 10.30 WIB. 
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3 Teknologi 
Pangan 

Lab FTP 
UNEJ  

1. Prehatin T.N., S.KM., M.Kes. 
2. Abdul Aziz A., S.Si., M.Kes. 

Senin, 4 
November 2019 

jam 08.30 WIB. 

 

 Dokumen yang dipersiapkan dalam kegiatan audit ini adalah berita acara, daftar hadir, 

penilaian perencanaan pembelajaran, dan penilaian pelaksanaan pembelajaran. Pada proses 

audit pembelajaran dilaksanakan beberapa proses sebagai berikut: 

2.2 Hasil Wawancara dengan Dosen Pengampu Mata Kuliah 

Berikut ini adalah hasil dari wawancara dengan dosen pada 3 mata kuliah (Gizi 

Masyarakat, Pengantar Psikologi, dan Teknologi Pangan) saat audit pembelajaran: 

 

SIT IN 1.  

Mata Kuliah : Gizi Masyarakat 

BPM UNEJ FORMULIR Kode 

Dokumen 

: 

Revisi : - 

PEDOMAN WAWANCARA 

DENGAN DOSEN 

Tanggal 

Terbit 

:  

Halaman : 1/1 

Jurusan/Bagian : Prodi Gizi 

Hari/Tanggal  : Selasa, 10 September 2019 

 

Petunjuk Pengisian: 

 Isi tabel berikut dengan memberi tanda (V) pada kolom yang sesuai 

 Untuk pertanyaan terbuka tuliskan jawaban responden pada kolom berisi titik-titik 

No. Aspek yang digali Jawaban 

Ya/tidak Keterangan 

1 Rapat jurusan dijalankan secara 

reguler 

Ya  

2 Evaluasi pembelajaran oleh jurusan 

dilaksanakan secara reguler 

Ya  

 a.   Bagaimana mekanisme tsb. 

Dilakukan 

Ada agenda rapat 

 b.   Apa bukti fisik hasil evaluasi  Berupa notulensi 

 c.   Bagaimana tindak lanjut evaluasi Mata kuliah yang masuk kurnas disesuaikan dengan 

RPS, sedangkan mata kuliah yang tidak masuk kurnas 

kajiannya disesuaikan 

4 Peran jurusan dalam mengorganisasi 

mahasiswa 

Ya  

5 Peran jurusan dalam 

menginventarisasi dan memfasilitasi 

mahasiswa berpotensi 

Ya Mengikut sertakan kedalam kegiatan-

kegiatan akademik seperti pelatihan, dan 

lomba karya ilmiah misalnya: PKM 

6 Peran jurusan dalam menginventarisai 

dan memfasilitasi mahasiswa 

Ya Contoh: mahasiswa yang mengalami 

kesulitan/lambat dalam mengikuti proses 
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bermasalah (IP rendah atau terancam 
DO) 

pembelajaran diberikan motivasi oleh dosen 
khususnya dosen akademik (dosen wali) 

mahasiswa tersebut 

 

SIT IN 2 

Mata Kuliah : Pengantar Psikologi 

BPM UNEJ FORMULIR Kode 

Dokumen 

: 

Revisi : - 

PEDOMAN WAWANCARA 

DENGAN DOSEN 

Tanggal 

Terbit 

:  

Halaman : 1/1 

Jurusan/Bagian : Prodi Gizi 

Hari/Tanggal  : Kamis/ 14 November 2019 

 

Petunjuk Pengisian: 

 Isi tabel berikut dengan memberi tanda (V) pada kolom yang sesuai 

 Untuk pertanyaan terbuka tuliskan jawaban responden pada kolom berisi titik-titik 

No. Aspek yang digali Jawaban 

Ya/tidak Keterangan 

1 Rapat jurusan dijalankan secara 

reguler 

Ya  

2 Evaluasi pembelajaran oleh jurusan 

dilaksanakan secara reguler 

Ya  

 a.   Bagaimana mekanisme tsb. 

Dilakukan 

Tugas-tugas dikumpulkan untuk dievaluasi 

kesesuaian dengan RPS dan capaian pembelajaran 

 b.   Apa bukti fisik hasil evaluasi  Berupa notulensi 

 c.   Bagaimana tidak lanjut evaluasi Mata kuliah yang belum sesuai dengan kurikulum 

disesuaikan 

4 Peran jurusan dalam mengorganisasi 

mahasiswa 

Ya  

5 Peran jurusan dalam menginventarisai 

dan memfasilitasi mahasiswa 

berpotensi 

Ya Mengikut sertakan kedalam kegiatan-

kegiatan akademik seperti pelatihan, dan 

lomba karya ilmiah misalnya PKM 

6 Peran jurusan dalam menginventarisai 

dan memfasilitasi mahasiswa 

bermasalah (IP rendah atau terancam 

DO) 

Ya Memberikan motivasi kepada mahasiswa 

tersebut oleh dosen terutama dosen wali 

mahasiswa tersebut 
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SIT IN 3 

Mata Kuliah : Teknologi Pangan 

BPM UNEJ FORMULIR Kode 

Dokumen 

: 

Revisi : - 

PEDOMAN WAWANCARA 

DENGAN DOSEN 

Tanggal 

Terbit 

:  

Halaman : 1/1 

Jurusan/Bagian : Gizi 

Hari/Tanggal  : Senin, 04 November 2019 

 

Petunjuk Pengisian: 

 Isi tabel berikut dengan memberi tanda (V) pada kolom yang sesuai 

 Untuk pertanyaan terbuka tuliskan jawaban responden pada kolom berisi titik-titik 

No. Aspek yang digali Jawaban 

Ya/tidak Keterangan 

1 Rapat jurusan dijalankan secara 

reguler 

√ Dilakukan di awal semester  

2 Evaluasi pembelajaran oleh jurusan 

dilaksanakan secara reguler 

√  

 a.   Bagaimana mekanisme tsb. 

Dilakukan 

Ada perencanaan agenda rapat 

 

 b.   Apa bukti fisik hasil evaluasi  Ada bukti fisik berupa notulensi 

 

 c.   Bagaimana tidak lanjut evaluasi Jika ada hasil evaluasi akan ditindak lanjuti melalui rapat 

koordinasi  

 

4 Peran jurusan dalam 

mengorganisasi mahasiswa 

√  

5 Peran jurusan dalam 

menginventarisai dan memfasilitasi 

mahasiswa berpotensi 

√ Mengikutsertakan ke dalam kegiatan-kegiatan 

akademik seperti pelatihan, dan lomba karya 

ilmiah misalnya: PKM 

6 Peran jurusan dalam 

menginventarisai dan memfasilitasi 

mahasiswa bermasalah (IP rendah 

atau terancam DO) 

√ Dievaluasi konseling interpersonal utamanya 

oleh dosen wali mahasiswa tersebut. 
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2.3 Hasil Evalusi Perencanaan Pembelajaran 

Sebelum dilaksanakan perkuliahan, dilakukan perencanaan pembelajaran oleh tim 

dosen pengampu. Evaluasi perencanaan pembelajaran meliputi 8 item berikut ini: 

1) Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran (tidak menimbulkan penafsiran ganda dan 

mengandung perilaku hasil belajar) 

2) Pemilihan materi ajar (sesuai dengan tujuan dan karakteristik peserta didik) 

3) Pengorganisasian materi ajar (keruntutan, sistematika materi dan kesesuaian dengan 

alokasi waktu) 

4) Pemilihan sumber / media pembelajaran (sesuai dengan tujuan, materi, dan karakteristik 

peserta didik) 

5) Kejelasan skenario pembelajaran (setiap langkah-langkah kegiatan pembelajaran: awal, 

inti, dan penutup) 

6) Kerincian skenario pembelajaran (setiap langkah tercermin strategi / metode dan alokasi 

waktu pada setiap tahap) 

7) Kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran 

8) Kelengkapan instrumen (soal, kunci, pedoman penskoran) 

 

Hasil dari evaluasi perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

- Pada mata kuliah Gizi Masyarakat, nilai rata-rata adalah 4 (baik). Namun, ada nilai 3 

(kurang baik) pada aspek kerincian skenario pembelajaran (setiap langkah tercermin 

strategi / metode dan alokasi waktu pada setiap tahap) karena masih belum terperinci 

dalam skenario pembelajaran. 

- Pada mata kuliah Pengantar Psikologi, secara keseluruhan baik (nilai 4), dan ada 

aspek sangat baik (nilai 5) pada pengorganisasian materi ajar (keruntutan, sistematika, 

materi dan kesesuaian dengan alokasi waktu). Dalam hal ini dosen memberikan 

sistematika dan runtutan yang jelas dalam memulai pembelajaran dan mengakhiri 

proses pembelajaran. 

- Pada mata kuliah Teknologi Pangan, secara keseluruhan penilaiannya baik (nilai 4), 

dan ada aspek sangat baik (nilai 5) pada pengorganisasian materi ajar (keruntutan, 

sistematika, materi dan kesesuaian dengan alokasi waktu). Dalam hal ini dosen 

memberikan sistematika dan runtutan yang jelas dalam memulai pembelajaran dan 

mengakhiri proses pembelajaran. 
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2.4 Hasil Evalusi Pelaksanaan Pembelajaran 

Evalusi pelaksanaan pembelajaran meliputi item-item berikut ini: 

I. Pra Pembelajaran 

 1. Memeriksa kesiapan siswa 

 2. Melakukan kegiatan apersepsi 

II Kegiatan Inti Pembelajaran 

a. Penguasaan materi pelajaran 

 3.  Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 

 4.  Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan 

 5.  Menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai dengan herarki belajar 

 6.  Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 

b. Pendekatan / strategi pembelajaran 

 7.  Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai 

 8.   Melaksanakan pembelajaran secara runtut 

 9.   Menguasai kelas 

 10. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 

 11. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinan tumbuhnya kebiasaan positif 

 12. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan 

c. Pemanfaatan Sumber Belajar / Media Pembelajaran 

 13. Menggunakan media secara efektif dan efisien 

 14. Menghasilkan pesan yang menarik 

 15. Melibatkan mahasiswa dalam pemanfaatan media 

d. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan mahasiswa 

 16. Menumbuhkan partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran 

 17. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons mahasiswa 

 18. Menumbuhkan motivasi dan antusiasme mahasiswa dalam belajar 

e. Penilaian proses dan hasil belajar 

 19. Memantau kemajuan belajar selama proses 

 20. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan) 

f. Penggunaan bahasa 

 21. Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar 

 22. Menyampaikan pesan dengan bahasa lugas 
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Evaluasi pelaksanaan pembelajaran menunjukkan hasil sebagai berikut: 

- Pada mata kuliah Gizi Masyarakat, nilai rata-rata adalah 4 (baik) dan 5 (sangat baik). 

- Pada mata kuliah Pengantar Psikologi, nilai rata-rata adalah 4 (baik), dan 5 (sangat 

baik) 

- Pada mata kuliah Teknologi Pangan, nilai rata-rata adalah 4 (baik), dan 5 (sangat 

baik) 

 

2.5 Hasil Evaluasi Perkuliahan dengan melibatkan responden mahasiswa  

Hasil evaluasi perkuliahan dengan melibatkan responden mahasiswa sejumlah 2 orang 

mahasiswa pada setiap mata kuliah menunjukkan hasil sebagai berikut: 

1. Pembukaan kuliah  

a. Kejelasan dalam menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Memberikan apersepsi dengan jelas 

2. Isi perkuliahan 

a. Kejelasan runtutan penyampaian materi kuliah 

b. Penguasaan dosen terhadap materi secara keseluruhan 

c. Kemampuan dosen memberikan contoh contextual yang terdapat dalam kehidupan 

sehari-hari dengan jelas 

d. Variasi metode penyampaian 

e. Dosen memberikan kesempatan mahasiswa bertanya 

f. Tanggapan dosen dalam memberikan jawaban 

g. Variasi media pembelajaran 

h. Kemampuan dosen menggunkan media berbasis TI 

i. Kemudahan akses referensi kuliah 

j. Tugas mata kuliah berkontribusi bagi peningkatan mahasiswa terhadap materi kuliah 

3. Penutup  

Dosen mengarahkan mahasiswa memberikan kesimpulan isi kuliah sebelum mengakhiri 

kuliah 

III. Penutup 

 23. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan mahasiswa 

 24. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas 

sebagai bagian remidi / pengayaan 
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4. Evaluasi 

a. Dosen memberitahukan dengan jelas jadwal ujian sebelum diujikan 

b. Koreksi hasil evaluasi/ujian mid atau final dibagikan mahasiswa 

 

Dengan penjelasan sebagai berikut: 

- Pada mata kuliah Gizi Masyarakat, nilai rata-rata adalah 4 (baik) dan 5 (sangat baik), 

tetapi ada nilai 3 (kurang baik) pada aspek variasi metode penyampaian karena dosen 

hanya memberikan ceramah, dan aspek koreksi hasil evaluasi/ujian mid atau final 

dibagikan mahasiswa karena hasil ujian tidak dibagikan ke mahasiswa.   

- Pada mata kuliah Pengantar Psikologi, nilai rata-rata adalah 4 (baik) dan 5 (sangat 

baik), tetapi ada nilai 3 (kurang baik) pada aspek variasi metode penyampaian karena 

dosen hanya memberikan ceramah, dan aspek koreksi hasil evaluasi/ujian mid atau 

final dibagikan mahasiswa karena hasil ujian tidak dibagikan ke mahasiswa.   

- Pada mata kuliah Teknologi Pangan, nilai rata-rata adalah 4 (baik) dan 5 (sangat 

baik), tetapi ada nilai 3 (kurang baik) pada aspek variasi metode penyampaian karena 

dosen hanya memberikan ceramah, aspek variasi media pembelajaran karena hanya 

menggunakan power point, dan aspek koreksi hasil evaluasi/ujian mid atau final 

dibagikan mahasiswa karena hasil ujian tidak dibagikan ke mahasiswa.   

 

B. Komentar Khusus 

1. Audit Dokumen Bidang Pendidikan 

a. Dokumen penyelenggaran bidang pendidikan di tingkat fakultas dan prodi sebagian 

besar sudah lengkap, yaitu adanya renstra fakultas, kurikulum, silabus, RPP atau 

RPS, daftar hadir mahasiswa, jurnal mata kuliah, daftar hadir dosen. Pada mata 

kuliah yang dilakukan sit in dalam perkuliahan terdapat kelengkapan pembelajaran, 

yaitu media pembelajaran (power point), dan buku praktikum. 

b. Terdapat beberapa hal yang masih harus dilengkapi, yaitu: 

- Sebaiknya hasil evaluasi mata kuliah atau evaluasi pembelajaran yang telah 

dilakukan setiap semester di print dan disebarluaskan ke masing-masing dosen, 

kemudian untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bagi dosen yang pada mata 

kuliah tertentu mendapatkan penilaian minimal supaya dievaluasi dan mendapat 

teguran oleh pimpinan fakultas. Hal ini diharapkan agar kedepannya dapat lebih 

baik lagi dalam menjalankan proses pembelajaran. 
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- Rapat koordinasi jurusan telah dilakukan akan tetapi belum adanya bukti secara 

tertulis tentang adanya rapat koordinasi. Sebaiknya kedepannya dilakukan 

notulensi hasil rapat dan hasil notulensi didokumentasikan dengan baik.   

 

2. Audit Lapang Bidang Pendidikan 

- Pada 3 mata kuliah yang telah dilakukan sit in di kelas dan lapang, semua 

terdapat dokumen RPP/RPS, dan kontrak kuliah yaitu mata kuliah Gizi 

Masyarakat, Pengantar Psikologi, dan Teknologi Pangan. 

- Tingkat kesesuaian RPP dan implementasinya. 

Dalam implementasinya sudah sesuai dengan RPS yang diupload hanya saja 

perlu diperbarui sesuai dengan standar kompetensi dalam kurikulum AIPGI 

- Kualitas pelaksanaan pembelajaran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, sudah dilakukan upaya dalam peningkatan 

pelaksanaan pembelajaran serta motivasi belajar bagi mahasiswa. 

   

C. Rekomendasi 

Berikut ini adalah rekomendasi untuk perbaikan dari hasil temuan audit bidang 

pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Dosen 

Pada pelaksanaan audit pembelajaran secara keseluruhan sudah baik, akan tetapi 

masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi yaitu 

melakukan perencanaan pembelajaran secara baik dan matang sehingga kegiatan 

pelaksanaan pembelajaran bisa berlangsung dengan baik dan mahasiswa mempunyai 

semangat untuk belajar. Sebaiknya dosen menutup perkuliahan dengan baik seperti 

membuat rangkuman dengan melibatkan mahasiswa dan melaksanakan tindak lanjut 

dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi / 

pengayaan. Dari hasil evalasi pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa setiap 

semester, dosen dapat mengetahui hasil pelaksanaan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Jika ada nilai/skor rendah maka sebaiknya melakukan evaluasi diri dan 

perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2. Bagi Prodi 

Optimalisasi peran kaprodi dalam pemantauan lebih mendalam pada setiap mata 

kuliah yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran di prodi. Selain itu, dapat 



10 

 

melakukan evaluasi secara rutin setiap akhir semester dan memberikan solusi yang 

bisa dilakukan seperti pergantian tim atau rekonstruksi mata kuliah. 

3. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Peningkatan peran fakultas untuk memberikan kesempatan pada prodi dalam 

proses pembelajaran dan memfasilitasi mahasiswa yang mempunyai potensi untuk 

berprestasi. Misalnya, mendukung mahasiswa dalam lomba karya ilmiah seperti 

PKM, mendukung mahasiswa dalam kegiatan sosial serta akademik yang dapat 

menunjang proses belajar. 
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