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TUJUAN 

Standar Operasional Prosedur  ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai: 

1. Prosedur proses monitoring dan evaluasi internal. 

2. Tahapan yang harus dilakukan dalam proses monitoring dan evaluasi internal. 

3. Tahapan-tahapan dan proses hasil rekomendasi. 

 

RUANG LINGKUP 

Standar Operasional Prosedur  ini meliputi: 

1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi internal 

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses Monitoring dan Evaluasi Internal. 

 

Rujukan: 

1. Manual Mutu FKIP UNJA 

2. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) Persyaratan ISO 

3. Standar Mutu FKIP UNJA 

 

DEFINISI 

Kegiatan monitoring dan evaluasi internal merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban 

Perguruan Tinggi dalam menjamin bahwa keterlaksanaan kegiatan akademik dilaksanakan sesuai 

dengan aturan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Melalui kegiatan monitoring ini 

juga, persoalan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi dapat diantisipasi dan 

ditanggulangi diselesaikan. Monitoring yang dimaksud disini adalah monitoring kegiatan 

perkuliahan yang dilakukan terhadap beberapa aspek antara lain, persiapan dosen yang meliputi 

bahan ajar, presentasi power point, evaluasi, strategi pembelajaran yang digunakan, cakupan 

materi ajar dan berbagai komponen lain yang terkait dengan lain pelaksanaan pembelajaran di 

kelas. Disamping tim monitoring yang terdiri dari dosen, monitoring juga diberikan oleh 

mahasiswa melaui angket yang disebarkan. Dari hasil monitoring mahasiswa diharapkan dapat 

diperoleh data tingkat kepuasan mereka terhadap penyelenggaraan pembelajaran di kelas pada 

khususnya dan pelayanan di Program Studi Pendidikan Kimia FKIP UNJA  

 



 

TAHAP DAN WAKTU PELAKSANAAN 

Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tahapan sebagai berikut: 

1. Persiapan 

a. Panitia penyelenggara mengajukan pembentukan tim internal monitoring dengan 

personalia yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Melalui surat keputusan dekan, team 

monitoring mengadakan rapat internal untuk menetapkan strategi dan bentuk instrumen 

monitoring yang diperlukan (2 jam). 

b. Tim menyusun instrumen monitoring yang diperlukan dalam rangka monitoring dan 

memperbanyak instrumen tersebut sesuai dengan kebutuhan. Tim monitoring juga 

menentukan strategi yang akan dilaksanakan dalam monitoring sehingga tidak 

mengganggu pelaksanaan kegiatan perkuliahan (1 bulan). 

 

2. Pelaksanaan 

Kegiatan internal monitoring perkuliahan diselenggarakan pada 4 (empat) di Program Studi 

Pendidikan Kimia FKIP UNJA. Monitoring tersebut dilaksanakan terhadap proses pembelajaran 

di kelas, materi ajar, presentasi power point, evaluasi yang dilakukan oleh dosen terhadap 

mahasiswa, dan beberapa aspek yang lain.  

 

3. Pelaporan 

Pelaporan pelaksanaan internal monitoring dan evaluasi perkuliahan dilaksanakan dua kali yaitu 

pada akhir semester ganjil dan genap pada Tahun Akademik berjalan.  
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