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Education (IPE) baik teori maupun praktik bagi mahsiswa Program Studi Sarjana Terapan 

Diploma IV, Poltekkes Kemenkes Surabaya pada semester ganjil  tahun akademik 2021/2022 

dapat terselesaikan dengan baik. 

 Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi Pembelajaran IPE ini disusun sebagai salah 
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kegiatan pembelajaran IPE. 
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Pendidikan yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan arahan kepada Tim 

Pembelajaran IPE. 
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4. Seluruh mahasiswa peserta Pembelajaran IPE Poltekkes Kemenkes Surabaya atas 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Penjaminan mutu di Perguruan tinggi merupakan supaya untuk meningkatkan 

kualitas perguruan tinggi tersebut. Salah satu kegiatan dalam penjaminan mutu adalah 

monitoring dan evaluasi (monev). Monitoring dan evaluasi dilakukan pada seluruh 

kegiatan/program yang dilaksanakan. Salah satu kegiatan adalah proses pembelajaran 

Interprofessional Education (IPE). Mata kuliah IPE ini merupakan mata kuliah yang 

baru diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surabaya, baik bagi mahasiswa program studi 

Sarjana Terapan maupun mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan. 

  Monev merupakan kegiatan rutin yang berkesinambungan dan harus terus 

menerus dilakukan. Oleh karena itu, proses monev perlu dilakukan secara terus 

menerus dengan penekanan bahwa kegiatan ini bukan mencari-cari kesalahan 

melainkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pemantauan dan pengendalian 

mutu Pendidikan. Karena itu proses monev ini mesti dilakukan secara terus menerus 

dan proses perbaikan dan peningkatan mutu yang berkesinambungan. 

Fokus kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran ini ada pada kegiatan 

dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan 

tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berkaitan 

dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian 

tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan. 

  Proses monitoring dilaksanakan oleh tim Pengembangan Pendidikan Poltekkes 

Kemenkes Surabaya. Kegiatan monitoring merupakan cara untuk mengetahui hasil 

yang diharapkan dalam standar/peraturan/pedoman/program yang diarahkan pada 

pengembangan pembelajaran IPE, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang cerminan kinerja Pusat Pengembangan Pendidikan kususnya dalam 

proses pembelajaran IPE terhadap output kualitas operasional. Kegiatan monitoring 

juga untuk mengetahui apakah indikator keberhasilan standar/peraturan/pedoman/ 

program yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran IPE sesuai dengan hasil yang 

diharapkan (outcome) dan sesuai dengan yang ditetapkan. 

  Dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran 

yang akan dilakukan, fokusnya lebih mengarah kepada upaya untuk memantau, 



mengawasi, mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen, sehingga 

pelaksanaan dan mutu proses pembelajarannya senantiasa terukur, dan pada akhirnya 

peningkatan dan perbaikan dapat terus dilakukan secara kontinuitas dan 

berkesinambungan.  

 

1.2 Tujuan 

1. Menyediakan informasi yang relevan terkait pelaksanaan dan mutu proses 

pembelajaran IPE.  

2. Memeriksa keefektifan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah 

dilakukan dalam bentuk evaluasi.  

3. Memberi kesempatan pada tim untuk memperbaiki pelaksanaan dan mutu proses 

pembelajaran IPE, baik dalam aspek perencanaan, maupun pelaksanaan dan 

evaluasinya.  

4. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel pada mutu dan standar yang telah 

ditentukan, dalam hal ini tentunya berkenaan dengan pelaksanaan dan mutu proses 

pembelajaran yang dilakukan.  

 

1.3 Manfaat 

 Kegiatan monev pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat kepada pimpinan, bagi dosen dan tim yang terlibat dalam 

pembelajaran IPE, serta mahasiswa yang mendapatkan layanan pembelajaran IPE. 

1. Bagi Pimpinan 

Hasil monev pelaksanaan dan mutu pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam memantau kinerja dosen dan tim pada pembelajaran IPE di 

Poltekkes Kemenkes Suarabaya. 

2. Bagi Dosen dan Tim Pembelajaran IPE 

Untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam mempersiapkan dan 

melaksanakan pembelajaran IPE sehingga mutu proses pembelajaran IPE dapat 

tercapai sesuai standar yang ditetapkan 

3. Bagi Mahasiswa. 

Terjaminnya pelaksanaan mutu dan proses pembelajaran IPE yang dilakukan oleh 

dosen Poltekkes Kemenkes Surabayadapat memberikan manfaat dan pengaruh 



yang sangat baik bagi mahasiswa sebagai penerima manfaat langsung dari proses 

pembelajaran IPE yang bermutu. 

  



BAB 2 

PROSES MONITORING DAN EVALUASI 

 

Kegiatan monitoring dan evaluasi pada proses pembelajaran IPE dilaksanakan sebanyak 

3 (tiga) kali, yaitu monev di awal, monev di pertengahan, dan monev akhir. 

2.1 Monitoring & Evaluasi Awal 

1. Waktu dan Tempat 

  Kegiatan monev awal dilaksanakan pada saat menjelang dimulainya proses 

pembelajaran sampai dengan minggu pertama kegiatan pembelajaran (TM I). 

 

2. Batasan Kegiatan. 

  Tujuan dari monev awal adalah untuk mengetahui dan menjamin mutu 

persiapan pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional 

pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan monev awal dilakukan oleh 

panitia pembelajaran IPE (ketua & sekretaris) dengan sasaran kegiatan adalah 

mahasiswa peserta pembelajaran IPE Prodi Sarjana Terapan dengan menggunakan 

instrument kuisioner melalui format google-form. 

 

3. Indikator 

 Indikator dalam monev yang dilakukan di awal ini meliputi hal berikut 

 a. Ketersediaan RPS 

 b. Ketersediaan dokumen Tinjauan kurikulum 

c. Ketersedian bahan ajar (modul IPE) 

 

4. Hasil 

   Berdasarkan hasil monev kesiapan pembelajaran IPE bagi mahasiswa prodi 

Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Surabaya yang dilakukan oleh panitia (ketua & 

sekretaris) pembelajaran IPE Poltekkes Kemenkes Surabaya diperoleh hasil sebagai 

berikut: 



 

Gambar 1. Hasil Monev Awal (kesiapan pembelajaran IPE) bagi mahasiswa Sarjana 

Terapan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Tahun 2021  

  

Gambar 1 menunjukkan bahwa kesiapan pembelajaran IPE bagi mahasiswa 

Prodi Sarjana Terapan semester 7 tahun ajaran 2021/2022 Poltekkes Kemenkes 

Surabaya telah dilakukan dengan sangat baik, dimana ketersediaan dokumen (tinjauan 

kurikulum dan RPS tiap Prodi) sudah lengkap sebagai bahan pelaksanaan pembelajaran 

IPE. Untuk bahan ajar disiapkan secara terpusat di Pusat pengembangan Pendidikan, 

dimana bahan ajar ini berupa modul pembelajaran, pedoman praktik pembelajaran, dan 

PPT materi pembelajaran dari tim dosen teori. Untuk modul pembelajaran dan pedoman 

praktik kerja lapangan telah disusun oleh tim IPE Poltekkes Kemenkes Surabaya.  

 

5. Rencana Tindak Lanjut 

a. Penyampaian PPT pembelajaran kepada mahasiswa melalui aplikasi ning-baya 

yang tersedia di Poltekkes Kemenkes Surabaya yang mengacu ke modul 

pembelajaran IPE. 

b. Penyampaian materi sesuai jadwal pada RPS. 

 

6.  Pelaksanaan Tindak Lanjut 

a. Bahan pembelajaran IPE diberikan kepada mahasiswa peserta pembelajaran IPE 

melalui koordinator pembelajaran IPE (koordinator akademik atau PJMK mata 

kuliah Prodi) paling lambat seminggu sebelum pelaksanaan tatap muka pertama 
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b. Bahan pembelajaran berupa PPT tiap dosen/fasilitator diberikan kepada mahasiswa 

melalui aplikasi ning-baya Poltekkes Kemenkes Surabaya setelah perkuliahan 

dilakukan. 

c. Melaksanakan  pembelajaran sesuai jadwal yang tercantum dalam RPS 

 

2.2 Monitoring & Evaluasi Tengah 

 1. Waktu dan Tempat 

Kegiatan monev tengah dilaksanakan pada saat proses pembelajaran teori tatap muka 

ke-5 sampai dengan hari pertama kegiatan pembelajaran praktek lapangan. 

 

2. Batasan Kegiatan  

Tujuan dari monev tengah adalah untuk mematau proses dan menjamin mutu 

pelaksanaan pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional 

pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan monev tengah dilakukan 

oleh panitia pembelajaran IPE (ketua & sekretaris) dengan sasaran kegiatan adalah 

mahasiswa peserta pembelajaran IPE Prodi Sarjana Terapan dengan menggunakan 

instrument kuisioner melalui format google-form. 

 

3. Indikator 

 Indikator dalam monev yang dilakukan di tengah ini meliputi hal berikut: 

a. Keterlaksanaan RPS (kesesuaian jadual dan materi pada pembelajaran teori dan 

persiapan PKL) 

b. Ketersedian bahan ajar (PPT tiap pertemuan teori & panduan PKL Tematik IPE) 

c. Ketersediaan dokumentasi pembelajaran pada LMS ning-baya (link zoom/g-meet, 

daftar hadir, dokumentasi pembelajaran teori, dan hasil penugasan kelompok 

mahasiswa). 

 

4. Hasil  

Berdasarkan hasil monev kesiapan pembelajaran IPE bagi mahasiswa prodi Sarjana 

Terapan Poltekkes Kemenkes Surabaya yang dilakukan oleh panitia (ketua & 

sekretaris) pembelajaran IPE Poltekkes Kemenkes Surabaya diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

 



 
Gambar 2. Hasil Monev Tengah (pelaksanaan pembelajaran IPE teori & persiapan 

PKL) bagi mahasiswa Sarjana Terapan  Poltekkes Kemenkes Surabaya, 

Tahun 2021  

  

Data pada gambar 2 menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran IPE teori 

dan persipan PKL tematik IPE bagi mahasiswa Prodi Sarjana Terapan semester 7 tahun 

ajaran 2021/2022 Poltekkes Kemenkes Surabaya telah dilakukan dengan sesuai 

perencanaan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya oleh tim dari 6 Prodi Sarjana 

Terapan. Keterlaksanaan pembelajaran sesuai RPS yang disusun, dimana pada tatap 

muka ke-1 sampai dengan tatap muka ke-3 dilaksanakan pembelajaran secara klasikal 

tutorial seluruh (5) Prodi, dan pembelajaran tatap muka ke-4 sampai dengan ke-7 

presentasi penugasan sesuai tema kasus yang ditentukan pada RPS. Pembelajaran tatap 

muka ke-4 sampai dengan ke-7 terlaksana sesuai yang direncanakan secara classical 

zoom meeting seluruh kelompok mahasiswa (10 kelompok) dilaksanakan secara lecture 

moving class (tiap topik kasus) dengan pembagian menjadi 8 break-room. 

Bahan ajar berupa Panduan PKL Tematik IPE disiapkan secara terpusat di Pusat 

Pengembangan Pendidikan yang disusun oleh tim pembimbing PKL, sedangkan PPT 

materi pembelajaran disiapkan oleh masing-masing dosen pengajar yang bersangkutan 

dalam bentuk visual PPT maupun audio-visual/rekaman. Seluruh bahan ajar tersebut 

sudah diunggah di LMS ning-baya dan dapat diakses oleh semua peserta didik, dosen 

pengajar&pembimbing, serta Koordinator Akademik Prodi.  

Dokumentasi pembelajaran pada LMS ning-baya berupa link zoom/g-meet dan 

daftar hadir disiapkan dan diunggah oleh tim panitia sebelum jadual pembelajaran/tatap 

muka, sedangkan dokumentasi pembelajaran teori diunggah setelah pembelajaran 



berlangsung. Hasil penugasan kelompok mahasiswa pada tiap kasus yang terjadual 

pada RPS diunggah oleh tiap kelompok pada fitur assignment ning-baya. 

 

5. Rencana Tindak Lanjut 

a. Persiapan media pembelajaran daring khususnya zoom-meeting dipersiapkan lebih 

maksimal dengan menambah kapasitas jaringan dan memanfaatkan break-room 

khususnya saat sesi presentasi penugasan tiap kelompok sebagaimana terjadual di 

RPS sesuai jumlah beak-room kelompok mahasiswa 

b. Persiapan bahan belajar kepada mahasiswa peserta pembelajaran IPE yang berupa 

modul disampaikan melalui koordinator prodi masing-masing dan diunggah di 

aplikasi ning-baya paling lambat seminggu sebelum PBM tatap muka ke-1 

dilaksanakan. Pedoman praktik lapangan disampaikan melalui koordinator prodi 

masing-masing dan diunggah di aplikasi ning-baya paling lambat sehari sebelum 

pengarahan PKL dilaksanakan. 

c. Penyampaian PPT pembelajaran disampaikan kepada mahasiswa melalui aplikasi 

ning-baya yang tersedia di Poltekkes Kemenkes Surabaya paling lambat pada hari 

yang sama dengan jadual PBM. 

 

6.  Pelaksanaan Tindak Lanjut 

a. Persiapan media pembelajaran daring khususnya zoom-meeting telah dipersiapkan 

lebih maksimal dengan memastikan kapasitas jaringan institusi memadai & stabil 

saat sesi presentasi penugasan tiap kelompok sebagaimana terjadual di RPS. 

Persiapan ini dilakukan secara berkelanjutan dengan tim webinar Poltekkes 

Kemenkes Surabaya.  

b. Persiapan bahan belajar kepada mahasiswa peserta pembelajaran IPE yang berupa 

modul disampaikan melalui koordinator prodi masing-masing dan diunggah di 

aplikasi ning-baya dalam rentang waktu seminggu sebelum PBM tatap muka ke-1 

dilaksanakan. Pedoman praktik lapangan disampaikan melalui koordinator prodi 

masing-masing dan diunggah di aplikasi ning-baya dalam rentang waktu seminggu 

sebelum pengarahan PKL dilaksanakan. 

c. Penyampaian PPT pembelajaran disampaikan kepada mahasiswa melalui aplikasi 

ning-baya yang tersedia di Poltekkes Kemenkes Surabaya pada hari yang sama 

dengan jadual PBM. 

 



2.3 Monev Akhir 

1. Waktu dan Tempat 

Kegiatan monev akhir dilaksanakan pada saat proses pembelajaran PKL tematik IPE (2 

minggu). Kegiatan dilakukan saat pembelajaran daring maupun luring ketika 

melakukan kunjungan ke keluarga binaan kelompok. 

 

2. Batasan Kegiatan  

Tujuan dari monev akhir adalah untuk mematau proses dan menjamin mutu 

pelaksanaan pembelajaran khususnya saat PKL temaki IPE telah dilaksanakan sesuai 

dengan standar operasional pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan 

monev akhir dilakukan oleh panitia pembelajaran IPE (ketua & sekretaris) dengan 

sasaran kegiatan adalah mahasiswa peserta pembelajaran IPE Prodi Sarjana Terapan 

dengan menggunakan instrumen kuisioner melalui format google-form. 

 

3. Indikator 

 Indikator dalam monev yang dilakukan di awal ini meliputi hal berikut 

a. Keterlaksanaan RPS (kesesuaian jadual pembelajaran PKL tematik IPE dan proses 

evaluasi PBM /penilaian) 

b. Kemajuan tiap tahap kegiatan PKL tematik tiap kelompok mahasiswa (tahapan PKL 

tematik IPE dan target one group three family-OGTF) 

c. Ketersediaan dokumentasi pembelajaran pada LMS ning-baya (link zoom/g-meet, 

daftar hadir, pengisian log-book, dokumentasi kegiatan PKL, dan pelaporan PKL). 

 

4. Hasil 

Berdasarkan hasil monev akhir pembelajaran IPE bagi mahasiswa prodi Sarjana 

Terapan Poltekkes Kemenkes Surabaya yang dilakukan oleh panitia pembelajaran IPE 

(ketua & sekretaris) diperoleh hasil sebagai berikut: 



Gambar 3. Hasil Monev Akhir (pelaksanaan pembelajaran PKL & evaluasi) bagi 

mahasiswa Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Tahun 2021  

  

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa jadual pembelajaran PKL 

tematik IPE (2 minggu) pada semua (10) kelompok telah dilakukan sesuai dengan yag 

telah direncanakan pada RPS sebelum PBM dimulai. Proses evaluasi pembelajaran 

yang meliputi ujian tulis, penilaian hasil penugasan kelompok, dan penilaian PKL telah 

dilakukan sesuai jadual yang direncanakan pada RPS. Evaluasi pembelajaran teori 

menggunakan tipe soal vignette (75% studi kasus) sebagaimana tipe soal saat uji 

kompetensi nasional. Evaluasi pembelajaran teori dilakukan dengan menggunakan 

media LMS ning-baya melalui fitur quiz. Komposisi penilaian dilakukan sesuai dengan 

ketentuan pada RPS yaitu 20% ujian tulis/teori, 20% penilaian hasil penugasan 

kelompok saat pembelajaran teori, dan penilaian PKL sebesar 60%. Nilai pembelajaran 

IPE yang dikelompokkan sesuai Prodi asal telah diserahkan panitia kepada koordinator 

akademik Jurusan/Prodi sesuai penjadual kegiatan PBM di kalender akademik 

Jurusan/Prodi.  

Kemajuan tiap tahap kegiatan PKL tematik seluruh kelompok mahasiswa telah 

dilakukan sesuai rencana kegiatan tiap kelompok. Target kasus saat PKL yaitu one 

group three family (OGTF) dapat dicapai oleh semua kelompok. Keluarga yang diasuh 

dengan menggunakan tahapan penyelesaian IPE/IPC adalah keluarga dengan masalah 

atau beresiko masalah kesehatan dalam kategori perilaku hidup bersih dan sehat, 

kesehatan ibu dan anak, penyakit tidak menular, penyakit menular termasuk Covid-19, 

serta safety dan trauma/cidera. Sedikit kendala dialami kelompok berupa mundurnya 
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beberapa (3) keluarga yang sebelumnya telah memberikan persetujuan untuk menjadi 

keluarga binaan PKL karena alasan tertentu dari keluarga yang bersangkutan, misal 

baru pindah tempat tinggal/tempat tinggal berbeda dengan alamat kartu keluarga/KTP. 

Kondisi tersebut akan mempengaruhi proses pembuatan surat tugas kelompok untuk 

melakukan kunjungan rumah/asuhan. 

Ketersediaan dokumentasi pembelajaran sesi PKL pada LMS ning-baya meliputi 

link zoom/g-meet, daftar hadir, pengisian log-book, dokumentasi kegiatan PKL, dan 

pelaporan PKL. Komponen dokumentasi pembelajaran meliputi link zoom/g-meet, 

daftar hadir, dan format log-book telah disiapkan oleh panitia IPE sebelum pengarahan 

PKL dilakukan. Dokumentasi kegiatan PKL diunggah oleh pembimbing PKL tiap 

kelompok pada fitur dokumentasi PKL tiap kelompok di ning-baya.  

Pelaporan PKL meliputi naskah laporan hard file dikumpulkan ke panitia PKL di 

Pusat Pengembangan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Naskah laporan soft-

file dan video kegiatan PKL diunggah mahasiswa perwakilan tiap kelompok sesuai 

ketentun waktu yang disampaiakn di ning-baya. Berkaitan dengan pengumpulan naskah 

hardfile laporan yang pada saat tersebut masih pada masa pemberlakuan PPKM yang 

terus berubah-ubah sesuai kondisi wilayah di Jawa Timur Kota Surabaya khususnya 

Surabaya Raya, maka proses persetujuan pada halaman tanda tangan pembimbing 

difasilitasi/dibantu oleh panitia dari Pusat Pengembangan Pendidikan. Kelompok 

melakukan proses konsultasi laporan sebelumnya secara daring. 

 

5. Rencana Tindak Lanjut 

a. Keterlaksanaan PBM khususnya kesesuaian jadual pembelajaran PKL tematik IPE 

sesuai RPS perlu terus dipertahankan. Proses evaluasi PBM IPE juga perlu terus 

ditingkan, terutama koordinasi tim panitia prodi jika terdapat kendala jadual remidi 

yang bersamaan dengan aktifitas belajar lainnya atau mahasiswa sedang sakit. 

b. Kemajuan tiap tahap kegiatan PKL tematik tiap kelompok mahasiswa (tahapan PKL 

tematik IPE dan target one group three family-OGTF perlu mendapat perhatian sejak 

awal persiapan PKL oleh pembimbing dan kelompok mahasiswa. Komunikasi 

antara tim pembimbing dan kelompok mahasiswa untuk mendiskusi pilihan keluarga 

binaan IPE perlu dilakukan secara konsisten dan kontinu diawal sebelum PKL 

dimulai awal sehingga jika terdapat perubahan keluarga binaan bisa diantispasi lebih 

awal sebelum masuk masa pelaksanaan awal PKL yaitu pengkajian keluarga, dan 

tidak menganggu jadual tahapan PKL selanjutnya.  



c. Selain memperhatikan ketersediaan dokumentasi pembelajaran khususnya format 

log-book pada LMS ning-baya, tim pembimbing perlu lebih memantau ketertiban 

pengisian aktifitas PKL oleh mahasiswa dan kelompok. Pengumpulan laporan 

hardfile perlu lebih dipantau jika sudah mendekati batas waktu pengumpulan yang 

telah disepakati. 

 

6.  Pelaksanaan Tindak Lanjut 

a. Keterlaksanaan PBM khususnya kesesuaian jadual pembelajaran PKL tematik IPE 

sesuai RPS perlu terus dipertahankan. Proses evaluasi PBM IPE juga perlu terus 

ditingkatkann, terutama koordinasi tim panitia prodi jika terdapat kendala jadual 

remidi yang bersamaan dengan aktifitas belajar lainnya atau mahasiswa sedang sakit. 

b. Tim pembimbing IPE menyepakati untuk meningkatan intensitas komunikasi dengan 

kelompok mahasiswa untuk mendiskusi pilihan keluarga binaan IPE sejak awal 

persiapan sebelum PKL dimulai dan segera mengkomunikasikan dengan panitia 

sekretariat untuk perubahan data surat tuga kelompok. Kemajuan tahapan kegiatan 

PKL tematik tiap kelompok mahasiswa perlu menjadi perhatian dan disepakati 

pembimbing dan kelompok mahasiswa, misalnya disepakati minimal 2 kali 

bimbingan per minggu dengan metode daring atau luring.  

c. Selain memperhatikan ketersediaan dokumentasi pembelajaran khususnya format 

log-book pada LMS ning-baya, tim pembimbing sepakat untuk menyampaiakn 

kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan log-book untuk segeran diselesaikan 

paling lambat seminggu stelah hari terkahir PKL. Pemantauan ketertiban pengisian 

aktifitas PKL oleh mahasiswa dan kelompok akan lebih ditingkatkan pada PBM IPE 

berikutnya. Pengumpulan laporan hardfile perlu diingatkan sejak pertengahan PKL 

dan lebih dipantau jika sudah mendekati batas waktu pengumpulan yang telah 

disepakati.  

 

  



BAB 3 

EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI 

 

Pada bagian ini, dilaporkan evaluasi hasil tindak lanjut dari tindak lanjut yang telah 

dilaksanakan pada awal, tengah, maupun akhir, adalah sebagai berikut: 

3.1 Evaluasi Hasil Tindak Lanjut: 

1. Semua mahasiswa (100%) dapat mengakses RPS yang telah diupload di Ning-

Baya dengan sangat mudah 

2. Semua mahasiswa (100%) dapat mengakses modul pembelajaran IPE yang 

diuplod di Ning-Baya dengan sangat mudah.  

3. Semua (100%) PPT materi pembelajaran telah diuplod di Ning-Baya 

4. Pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal 

yang telah direncanakan. 

5. Pelaksanaan pembelajaran PKL tematik dapat terlaksana sesuai dengan RPS dan 

Pedoman Pelaksanaan PKL 

6. Proses pelaksanaan bimbingan praktik penyelesaian kasus semu dan praktik 

lapangan tematik sangat baik. 

7. Semua (100%) mahasiswa dapat mencapai kompetensi mata kuliah IPE dengan 

sangat baik yang dibuktikan dengan hasil penilian UTS-UAS dan Praktik 

Lapangan. 

 

3.2 Rencana Tindak Lanjut 

      Rencana tindak lanjut ini digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan 

kegiatan pembelajaran IPE dimasa mendatang.  

1. Pelaksanaan Pembelajaran teori IPE dapat diteruskan dengan metode 

pembelajaran secara Daring melalui Ning-baya, tetapi untuk pembelajaran PKL 

tematik perlu direncanakan dengan menggunakan metode Luring apabila 

kondisi sudah memungkinkan. 

2. Pelaksanaan pembelajan parktik IPE melalui PKL tematik, sebaiknya 

menggunakan 1 lokasi yang dapat digunakan sebagai lahan praktik seluruh 

mahasiswa, sehingga tidak terpisah-pisah untuk memudahkan koordinasi 

 

 

 



 

PENUTUP 

 

Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran IPE ini, merupakan 

dokumentasi yang dapat digunakan sebagai upaya perbaikan dari kegiatan pembelajaran IPE, 

mulai dari perencanaan-pelaksanaan-evaluasi-dan upaya peningkatan.  

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terus menerus dan 

berkesinambungan merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam setiap tahap kegiatan 

pembelajaran IPE. Dengan harapan dapat mencapai tujuan secara maksimal sesuai dengan 

harapa.  

Demikian laporan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan.  

 

  



Lampiran 1. Instrumen Monev  

 

Link Monev Awal: https://forms.gle/XYdAnB3FSXC1uSSX9 

  

 

Link Monev Tengah:  https://forms.gle/s41LZJApPbDgqcgU6

  

  

https://forms.gle/XYdAnB3FSXC1uSSX9


 

Link Monev Akhir: https://forms.gle/EaqTAS6sDu7N8HTr7   

  

  

https://forms.gle/EaqTAS6sDu7N8HTr7


Lampiran 2. Data Hasil Monev  

 

Data Hasi Monev Awal:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gxXEjoluw8LniJFmvVzxGTFpgRkRltKb2lt7qAzS

T5E/edit?usp=sharing  

Data Hasi Monev Tengah: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NFiV2wrP_Lk4XIp6ociL0D5Cysh-

9vuKye1B3GTJk6k/edit?usp=sharing  

Data Hasi Monev Akhir: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1onRUNjFWJSUftk3mFLfKDDVgonxLgmtK4u9kA

SfLU-E/edit?usp=sharing     

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gxXEjoluw8LniJFmvVzxGTFpgRkRltKb2lt7qAzST5E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gxXEjoluw8LniJFmvVzxGTFpgRkRltKb2lt7qAzST5E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NFiV2wrP_Lk4XIp6ociL0D5Cysh-9vuKye1B3GTJk6k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NFiV2wrP_Lk4XIp6ociL0D5Cysh-9vuKye1B3GTJk6k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1onRUNjFWJSUftk3mFLfKDDVgonxLgmtK4u9kASfLU-E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1onRUNjFWJSUftk3mFLfKDDVgonxLgmtK4u9kASfLU-E/edit?usp=sharing


Lampiran 3. Tampilan LMS Ning-Baya 

  

   



 

 

   



Lampiran 4. Hasil Nilai PBM IPE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


