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1. Visi, MisidanTujuan STIKES
a. VISI
Sebagai Perguruan Tinggi Ilmu Kesehatan yang terdepan, profesional dan inovatif
b. MISI
1) Menghasilkan lulusan yang amanah, religius, kreatif dan terampil
2) Menjadi rujukan masyarakatdi bidang kesehatan
3) Meningkatkan penelitian kesehatan yang aplikatif dan bermanfaat bagi
masyarakat
4) Mengembangkan kewirausahaan sebagai bekal kemandirian
c. TUJUAN
Mendidik tenaga profesional dan ahli di bidang pelayanan kesehatan, terampil
dalam: melaksanakan pekerjaan task skill, mengelola pekerjaan task management
skill, mengelola kemungkinan kejadian dalam pekerjaan contingency management
skill

2. Rasionalisasi
Standar evaluasi hasil belajar

ini adalah acuan yang

mencakup semua ranah

pembelajaran yang dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan
menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan
patokan. Evaluasi hasil belajar

difungsikan untuk mengukur prestasi akademik

mahasiswa dan memberi masukan mengenai efektifitas proses pembelajaran. standar
ini menjadi acuan keunggulan mutu kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat program studi.

3. SubjekPenanggungJawabPemenuhanStandar
a. Ketuadan Wakil Ketua STIKES WidyagamaHusada
b. Ketua Program Studi
c. KepalaLembagaPenjaminanMutu
d. Kabag AKADEMIK
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4. Definisi Istilah
Evaluasi hasil belajar

adalah evaluasi yang mencakup semua ranah belajar dan

dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen
yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil belajar
difungsikan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan memberi masukan
mengenai efektifitas proses pembelajaran.

5. PernyataanStandar
Aspek yang distandarisasi adalah evaluasi hasil belajar Program Studi. Adapun standar
evaluasi hasil belajar Program Studi Kebidanan STIKES Widyagama Husada adalah
sebagai berikut:
1) Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan ranah kompetensi lulusan
yang ditetapkan.
2) Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang
tepat.
3) Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran yang ditetapkan
dalam pembelajaran dan silabus.
4) Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS
(Ujian Akhir Semester) oleh komisi ujian/ pejabat yang bertanggung jawab.
5) Tingkat

kejelasan

mekanisme

dan

pedoman

ujian

TA

(Tugas

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi).
6)

Ketersediaan mekanisme/pedoman perbaikan nilai.

6. Strategi Pemenuhan Standar
a. Memiliki persentasi mata kuliah di Program Studi yang dilengkapi dengan silabus
(GBPP/SAP) : >95%.
b. Memiliki persentasi mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan
bobot pada tugas-tugas (praktikum/praktek, PR atau makalah) : > 50%.
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c. Memiliki seluruh substansi praktikum yang memadai sesuai target pencapaian
kompetensi dan praktikum dilaksanakan di laboratorium sendiri.
d. Melakukan pengembangan dan peninjauan kurikulum secara periodik dan mandiri
dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan
mempertimbangkan visi dan misi Prodi, umpan balik, serta perkembangan ilmu dan
teknologi di bidangnya.
e. Memiliki pelaksanaan pembelajaran yang dapat memonitor, mengkaji, dan
memperbaiki setiap semester tentang : (a) kehadiran mahasiswa, (b) kehadiran dosen
dan (c) materi kuliah.
f. Memiliki materi kuliah yang disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu,
dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau pengguna lulusan.
g. Memiliki dan menerapkan mekanisme yang dapat menjamin pemasukan seluruh
nilai akhir mata kuliah tepat waktu.
h. Menerapkan mekanisme yang dapat menjamin mutu soal ujian mata kuliah dan
kesesuaiannya dengan isi GBPP/SAP.
i. Memiliki rata-rata jumlah mahasiswa di Program Studi per dosen pembimbing
akademik per semester : < 20.
j. Memiliki dan menerapkan panduan tertulis tentang mekanisme sistem bantuan dan
bimbingan akademik bagi mahasiswa secara efektif.
k. Memiliki rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa di Program Studi per dosen
pembimbing akademik per tahun : > 5 kali.
l. Memiliki panduan tertulis tentang pembimbingan tugas akhir (skripsi)yang telah
disosialisasikan dan dapat diakses secara mudah oleh dosen dan mahasiswa.
m. Memiliki rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir : < 4 orang.
n. Memiliki rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas
akhir : > 8 kali.
o. Mengatur dosen pembimbing tugas akhir berpendidikan minimal S2 dan sesuai
dengan bidang keahliannya.
p. Memiliki rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan

7. Indikator
a) Terpenuhinya: >95% persentasi mata kuliah di Program Studi yang dilengkapi
dengan silabus (GBPP/SAP)
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b) Terpenuhinnya: > 50% persentasi mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya
memberikan bobot pada tugas-tugas (praktikum/praktek, PR atau makalah)
c) Terpenuhinyai seluruh substansi praktikum yang memadai sesuai target pencapaian
kompetensi dan praktikum dilaksanakan di laboratorium sendiri.
d) Sudah dilakukan pengembangan dan peninjauan kurikulum secara periodik dan
mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan
mempertimbangkan visi dan misi Prodi, umpan balik, serta perkembangan ilmu dan
teknologi di bidangnya.
e) Sudah dilakukan pelaksanaan pembelajaran yang dapat memonitor, mengkaji, dan
memperbaiki setiap semester tentang : (a) kehadiran mahasiswa, (b) kehadiran dosen
dan (c) materi kuliah.
f) Sudah memiliki materi kuliah yang disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang
ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau pengguna lulusan.
g) Sudah memiliki dan menerapkan mekanisme yang dapat menjamin pemasukan
seluruh nilai akhir mata kuliah tepat waktu.
h) Sudah menerapkan mekanisme yang dapat menjamin mutu soal ujian mata kuliah
dan kesesuaiannya dengan isi GBPP/SAP.
i) Terpenuhinya rata-rata jumlah mahasiswa di Program Studi per dosen pembimbing
akademik per semester : < 20.
j) Sudah memiliki dan menerapkan panduan tertulis tentang mekanisme sistem
bantuan dan bimbingan akademik bagi mahasiswa secara efektif.
k) Terpenuhinya rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa di Program Studi per dosen
pembimbing akademik per tahun : > 5 kali.
l) Sudah memiliki panduan tertulis tentang pembimbingan tugas akhir (skripsi)yang
telah disosialisasikan dan dapat diakses secara mudah oleh dosen dan mahasiswa.
m) Terpenuhinya rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir : < 4 orang.
n) Terpenuhinya rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian
tugas akhir : > 8 kali.
o) Sudah mengatur dosen pembimbing tugas akhir berpendidikan minimal S2 dan
sesuai dengan bidang keahliannya.
p) Terpenuhinya rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan

8. Dokumen Terkait
1) Dokumen Kurikulum
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2) Dokumen GBPP/SAP/Bahan Ajar.
3) Dokumenmekanisme pembelajaran.
4) Dokumenkebijakandanprogram peningkatandan pemeliharaan suasana akademik
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