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KATA PENGANTAR 

 

Manual prosedur Evaluasi Hasil Belajar adalah  pedoman 
dalam mengevaluasi hasil pelaksanaan PBM bagi Program 
Studi.  

Tujuan ditetapkan manual prosedur evaluasi hasil belajar  
ini adalah agar terdapat standar mutu yang dapat diacu 
dalam mengevaluasi kualitas dari pelaksanaan PBM. Adanya 
acuan ini akan menjamin ketersediaan data akibat perbaikan 
dokumentasi,.  

Manual Prosedur Evaluasi Hasil Belajar akan selalu 
diperbarui sesuai dengan perkembangan ilmu dan ketentuan 
yang berlaku. 

 

 

Malang, 2 Agustus 2010 

Ketua Program Studi,  

dr. M. Nooryanto, SpOG 
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Tujuan 

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui hasil 
dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran memiliki 3 
hal penting yaitu, input, transformasi dan output. 

Ruang Lingkup 

Evaluasi hasil belajar dilakukan sebagai tindakan 
pengukuran dan penilaian pelaksanaan pembelajaran 
mahasiswa  terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran dan 
kompetensi yang diharapkan  sebagai suatu outcome sesuai 
bisnis proses di Program Studi S1 Kebidanan FKUB . 

Definisi 

1. Evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk 
mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan 
instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur 
tertentu guna memperoleh kesimpulan. 

2. Evaluasi hasil belajar adalah proses kegiatan untuk 
mendapatkan informasi data mengenai hasil belajar 
mengajar yang dialami mahasiswa dan mengolah atau 
menafsirkannya menjadi nilai berupa data kualitatif atau 
kuantitatif sesuai dengan standar tertentu. 

3. Input adalah peserta didik yang telah dinilai 
kemampuannya dan siap menjalani proses pembelajaran. 

4. Transformasi adalah segala unsur yang terkait dengan 
proses pembelajaran yaitu ; dosen, media dan bahan 
belajar, metode pengajaran, sarana penunjang dan 
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sistem administrasi 

5. Output adalah capaian yang dihasilkan dari proses 
pembelajaran 

Rujukan 

1. Manual Mutu UJM Program Studi kebidanan FKUB (00805 
05000) 

2. Pedoman pendidikan prodi kebidanan FKUB 

Garis Besar Prosedur 

Sebelum evaluasi hasil belajar dilaksanakan, harus disusun 
lebih dahulu perencanaannya secara baik dan matang. 
Perencanaan evaluasi hasil belajar itu umumnya mencakup 
enam jenis kegiatan, yaitu: 

1. Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Perumusan 
tujuan evaluasi hasil belajar itu penting sekali, sebab tanpa 
tujuan yang jelas maka evaluasi hasil belajar akan berjalan 
tanpa arah dan pada gilirannya dapat mengakibatkan 
evaluasi menjadi kehilangan arti dan fungsi. 

2. Menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi; misalnya 
aspek koqnitif, afektif atau psikomotor peserta didik. 

3. Memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan 
di dalam pelaksanaan evaluasi, misalnya apakah evaluasi 
itu dilaksanakan dengan teknik tes (ujian modul, UAB), 
ataukah teknik non tes. Jika teknik yang dipergunakan itu 
adalah teknik non tes, apakah pelaksanannya dengan 
menggunakan pengamatan (observasi), melakukan 
wawancara (interview), menyebarkan angket 
(questionnaire). 

4. Menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan 
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dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta 
didik, seperti butir-butir soal tes hasil belajar (untuk 
evaluasi yang menggunakan teknik tes). Daftar check 
(check list),  rating scale, panduan wawancara (interview 
guide) atau daftar angket  (questionnaire), untuk evaluasi 
yang menggunakan teknik non tes. 

5. Menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan 
dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan 
interpretasi terhadap data hasil evaluasi.  

6. Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar 
itu sendiri (kapan dan seberapa kali evaluasi proses belajar 
itu dilaksanakan) idealnya dilakukan 2 kali dalam satu blok, 
yaitu pada pertengahan blok dan diakhir blok. 

7. Melakukan verifikasi dan pengolahan data 
8. Menarik kesimpulan dan upaya tindak lanjut 
9. Tindakan perencanaan, verifikasi dan penarikan 

kesimpulan dilakukan oleh masing-masing penanggung 
jawab mata kuliah. 
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Bagan Alir 

 Setiap  Pertengahan dan akhir blok penanggung 
jawab MK menyusun perencanaan evaluasi 

Menentukan aspek yang dievaluasi dari proses 
belajar 

Menentukan dan memiilih teknik evaluasi yang 
akan dilakukan 

Menyusun instrument evaluasi 

• Koqnitif 
• Afektik 
• psikomoto

r 

Menentukan criteria keberhasilan proses belajar 

Melakukan verifikasi data 

Menyimpulkan hasil evaluasi dan meyusun rencana 
tindak lanjut 
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