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LAPORAN MONITORING EVALUASI INTERNAL 

PEMBIMBINGAN AKADEMIK (PA) 

PRODI D3 TEKNIK LABORATORIUM MEDIK 

 

1. LATAR BELAKANG 

Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk 

meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 

Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu benyuk evaluasi diri yang 

ditinjau secara berkala, disesuaikan dengan kondisi-kondisi internal prodi. 

Melalui Monitoring dan Evaluasi dapat mengetahui apakah mereka telah 

memenuhi standar mutu yang ditetapkan.  

Dalam rangka membantu mahasiswa menyelesaian studinya. Perguruan 

Tinggi menyediakan Pembimbing Akademik (PA). Pembimbing akademik 

adalah dosen yang ditunjuk dan diserahi tugas membimbing sekelompok 

mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan 

studinya secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi 

individual mahasiswa. Tujuan dari pembimbingan yaitu memahami 

kemampuan potensial yang dimilikinya serta memanfaatkan potensi itu 

sebaik-baiknya dalam mengikuti dan menyelesaikan studinya, memahami 

kendala dan kesulitan yang dihadapinya  dan mampu memecahkan atau 

mengatasinya secara tepat hingga kendala dan kesulitan itu tidak menjadi 

hambatan dalam mengikuti dan menyelesaikan studinya, memahami dan 

memanfaatkan bimbingan yang disediakan untuk menanggulangi kesulitan, 

dan memahami dan menerapkan prosedur dan peraturan yang berlaku yang 

dapat memberikan kemudahan untuk mengikuti dan menyelesaikan studinya. 

Fungsi pembimbing akademik adalah membantu mahasiswa menyusun 

rencana studi sejak semester pertama sampai mahasiswa itu selesai studi, 

memberikan pertimbangan tentang mata kuliah (wajib dan Pilihan) yang dapat 

diambil pada semester yang akan berlangsung kepada mahasiswa 

bimbingannya dengan memahami kebutuhan belajarnya, memberikan 

pertimbangan tentang banyaknya kredit yang dapat diambil pada semester 
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yang akan berlangsung sesuai dengan keberhasilan studi pada semester 

sebelumnya dan menyatakan kesetujuannya dengan cara memvalidasi 

/menandatangani Formulir Rencana Studi (FRS), membantu mahasiswa 

menyalurkan minat dan bakatnya untuk meningkatkan kemampuan 

akademiknya dan membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan dan 

manfaat mempelajari ilmu yang diambilnya. Wewenang Pembimbing 

Akademik antara lain memberikan nasihat kepada mahasiswa yang 

dibimbingnya, membantu memecahkan masalah akademik mahasiswa yang 

dibimbingnya, membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan 

akademiknya, membantu mengatasi masalah yang menghambat kelancaran 

studi mahasiswa yang dibimbingnya, meneruskan permasalahan mahasiswa 

yang bukan wewenangnya kepada yang berwenang untuk menangani masalah 

tersebut dan membantu mahasiswa dalam menentukan topik untuk karya 

ilmiah (Tugas Akhir /Skripsi). 

 

       

2. TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI 

Kegiatan monitoring dan evaluasi Pembimbing Akademik (PA)  dilakukan 

agar proses perkuliahan/pengajaran yang diselenggarakan di program studi D-

3 Analis Kesehatan berlangsung efektif. Kegiatan ini dimaksudkan mengawal 

mahasiswa agar termotivasi dalam kuliah di prodi D-3 Analis Kesehatan serta 

mengevaluasi proses yang telah dilakukan. Monitoring dan Evaluasi dosen PA 

ini dilakukan setiap satu tahun sekali. Yang selanjutnya hasil dari kegiatan ini 

bisa digunakan sebagai bahan  perbaikan  untuk pelaksanaan  proses 

pembimbingan akademik selanjutnya. 

Secara Umum kegitan monitoring dan evaluasi pembimbing akademik  

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mengendalikan proses pembimbingan akaedmik yang diselenggarakan 

oleh prodi D-3 Analis Kesehatan agar berlangsung secara efektif dan 

mencapai hasil sesuai yang direncanakan 
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2. Menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pembimbingan akademik, serta memperoleh bahan informasi untuk 

keberlanjutan proses pembimbingan berikutnya 

3. Menggali informasi untuk pengambilan keputusan. 

 

3. MONITORING DAN EVALUASI 

3.1 Monitoring dan Evaluasi 

Untuk mengevaluasi proses pembimbingan akademik (PA), 

kuesioner telah disebarkan kepada semua mahasiswa di Prodi D3 TLM . 

Kuesioner yang digunakan mengacu pada proses pembimbingan akademik 

yang dilakukan oleh dosen. Ada 7 item pertanyaan yang diberikan kepada 

mahasiswa. Berikut 7 item pertanyaan : 

1. Bagaimana dosen PA dalam berkomunikasi? 

2. Apakah dosen PA mudah ditemui? 

3. Apakah dosen PA membantu dalam kegiatan akademik? 

4. Apakah dosen PA memberikan waktu yang mencukupi pada 

saat bimbingan? 

5. Apakah dosen PA memberikan perhatian pada mahasiswa 

asuhannya? 

6. Berapa kali dalam satu semester ini telah bertemu dengan 

dosen PA? 

7. Apakah dosen PA terbuka dalam memberikan konsultasi di luar 

kegiatan akademik?  

Dosen yang menjadi Pembimbing Akademik (PA) ini adalah dosen 

tetap yang mengajar di Prodi D3 Analis Kesehatan Berikut nama 

Pembimbing Akademik (PA) di prodi D3 Analis Kesehatan: 

1. Fitrotin Azizah, S.ST., M.Si 

2. Siti Mardiyah, ST., M.Kes 

3. Ir. Nastiti Kartikorini, ST., M.Kes 

4. Diah Ariana, ST., M.Kes 

5. Rahma Widyastuti, S.Si, M.Kes 

6. Baterun Kunsah, ST., M.Si 
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7. Ellies Tunjung Sari M, S.ST., M.Si 

8. Nur Vita Purwaningsih, S.ST., M.Kes 

9. Rinza Rahmawati, S.Pd., M.Si 

10. Dita Artanti, S.Si., M.Si 

11. Anindita Riesti Retno A, S.Si., M.Si 

12. Yeti Eka Sispitasari, S.Si., M.Si 

 

 

3.2 Hasil Monitoring dan Evaluasi 

Berikut hasil monitoring dan evaluasi Pembimbing Akademik (PA): 

 

 

Diatas adalah prosentase mahasiswa yang mengisi kuesioner terhadap 

Pembimbing Akademik masing-masing. 
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Dari pertanyaan bagaimana dosen PA dalam komunikasi, didapatkan 

sebesar 98,1% mahasiswa menjawab baik dan sebesar 2,5% menjawab 

cukup. 

 

Dari pertanyaan apakah dosen PA mudah ditemui, didapatkan sebesar 

65,8% mahasiswa menjawab ya mudah ditemui, sebesar 34,2% menjawab 

kadang-kadang dan sebesar 1,9% menjawab sulit untuk ditemui. 

 

 

Dari pertanyaan apakah dosen PA membantu dalam kegiatan akademik, 

didapatkan sebesar 95% mahasiswa menjawab ya dosen membantu, 

sebesar 4,3% mahasiswa menjawab kadang-kadang dan sebesar 0,6% 

menjawab tidak membantu. 
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Dari pertanyaan apakah dosen PA memberikan waktu yang mencukupi 

pada saat bimbingan didapatkan sebesar 95,7% menjawab ya, dan sebesar 

5% menjawab kadang-kadang. 

 

 

Dari pertanyaan apakah dosen PA memebrikan perhatian pada mahasiswa 

asuhannya, didapatkan sebesar 96,9% mahasiswa menjawab ya dan 3,1% 

mahasiswa menjawab kadang-kadang. 
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Dari pertanyaan berapa kasli dalam satu semester ini telah bertemu dengan 

dosen PA, didapatkan sebesar 76,4% mahasiswa menjawab bertemu 

sebanyak 4 kali, sebesar 13,7% mahasiswa menjawab 6 kali dan sebesar 

11,8% mahasiswa menjawab lebih dari 6 kali. 

 

 

Dari pertanyaan  apakah dosen PA terbuka dalam memberikan konsultasi 

di luar kegiatan akademik didapatkan hasil sebesar 92,5% mahasiswa 

menjawab ya, sebesar 8,1% menjawab kadang-kadang dan 0,6% 

menjawab tidak. 

 

 

4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

4.1 Simpulan 

Dari 7 item pertanyaan yang diberikan kepada mahasiswa kepada 

dosen Pembimbing  Akademik secara keseluruhan diatas 70% sudah 

berproses  dan berjalan dengan baik sesuai dengan tugas seorang dosen 

Pembimbing Akademik (PA). Namun masih ada beberapa mahasiswa 

berpendapat bahwa ada dosen PA yang masih sulit ditemui, ada juga yang 

tidak membantu dalam kegiatan akademik namun itu dalam persentase 

yang sangat kecil. Untuk pertemuan paling banyak masih 4 kali pertemuan 

tiap semester, namun tidak sedikit yang sudah memenuhi syarat yaitu 6 

kali pertemuan dan ada juga yang pertemuannya sampai lebih dari 6 kali. 

Banyak juga dosen wali yang yang mau memberikan konsultasi diluar 

kegiatan akademik, ini dilakukan jika ada kendala di perkuliahan yang 

melibatkan keluarga. 
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4.2 Rekomendasi 

 Rekomendasi yang dapat kami berikan dengan melihat hail 

monitoring dan evaluasi tersebut yaitu: 

1. Dosen Pembimbing Akademik (PA) membuatkan jadwal untuk 

perwalian minimal 3 kali sebelum UTS dan 3 kali sebelum UAS, jika 

berhalangan diharapkan mengganti/mengatur ulang jadwal perwalian. 

2. Dosen Pembimbing Akademik (PA) selalu memantau proses dan hasil 

akademik dari mahasiswa walinya. 

3. Tetap selalu memotivasi mahasiswa walinya dalam proses perkuliahan 

 

 

 


