
1 
 

LAPORAN PPEPP 

(PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, 

PENINGKATAN) 

KRITERIA 6: PENDIDIKAN 

 

 

 

 

PRODI PENDIDIKAN FISIKA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA 

YOGYAKARTA 

2022 

 



2 
 

 

KRITERIA 1: VISI 

PENETAPAN 

Standar SPMI yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan program studi serta 

untuk mengetahui kinerja ketercapaianya yaitu: 

1. Standar penyusunan dan peninjauan kurikulum UST 2021 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=4531  

Program studi wajib melaksanakan peninjauan kurikulum secara berkala. 

I. Penyusunan Kurikulum berbasis KKNI, SN Dikti dan OBE 

a. Dekan bersama ketua program studi membentuk Tim penyusunan dan 

peninjauan kurikulum 

b. Tim menyelenggarakan rapat/workshop penyusunan dan peninjauan kurikulum 

dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal 

c. Tahap-tahap penyusunan dan peninjauan kurikulum: 

1) Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), prodi melakukan tahap 

evaluasi kurikulum lama. Hasil dari kegiatan adalah rumusan capaian 

pembelajaran baru. 

2) Bagi prodi baru melakukan analisis SWOT 

II. Tahap penyusunan CPL 

a. Penetapan Profil Lulusan; Menetapkan peran lulusan setelah menyelesaikan 

studinya 

b. Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil lulusan; mencakup 4 unsur 

dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) yakni sikap, pengetahuan, 

keterampilan umum dan keterampilan khusus seperti dinyatakan dalam SN-

Dikti 

c. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

III. Pembentukan Mata Kuliah 

a. Pemilihan Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran 

b. Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum 

c. Pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL dan Bahan Kajian 

d. Penetapan besarnya bobot SKS 

e. Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=4531
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f. Program Belajar MBKM 

IV. Laporan Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum 

 

2. Standar Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran di program studi harus memiliki karakteristik yang terdiri atas sifat: 

interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, 

berpusat pada mahasiswa dan sistem among. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib 

menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan menyampaikannya kepada 

mahasiswa; (3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dilakukan peninjauan kembali 

setiap 1 (satu) tahun sekali; (5) Proses pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS); (11) Waktu proses pembelajaran efektif untuk 

satu semester paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester 

dan ujian akhir semester; (19) Setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan kontrak 

belajar pada awal perkuliahan; (20) Setiap kontrak belajar harus ditandatangani oleh dosen 

pengampu dan salah satu perwakilan mahasiswa. 

PELAKSANAAN 

Pelaksanaan (P) standar penyusunan dan peninjauan kurikulum serta proses pembelajaran 

merupakan standar yang telah dinyatakan secara tertulis sehingga standar tersebut dapat 

dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar disesuaikan dengan ruang lingkup kerjanya. 

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertindak sebagai koordinator dan supervisor terhadap 

pelaksanaan semua standar di setiap unit kerja.  

Tahap Pelaksanaan Peninjauan dan Penyusunan Kurikulum 

1. SK Tim Penyusun Kurikulum 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5508  

2. Melaksanakan Benchmarking Kurikulum dalam 5 tahun terakhir: 

11 November 2019: Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW); Studi Banding  

2 Desember Tahun 2019: Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

5 Maret 2020: Universitas Kristen Indonesia (UKI) 

3. Tim melaksanakan workshop/rapat 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?p=3810  

Penyusunan dan pengembangan Kurikulum di Prodi Pendidikan Fisika melibatkan 

stakeholder internal dan eksternal. Stakeholderi Internal yang terdiri atas Dosen, 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5508
https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?p=3810
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Mahasiswa, Tendik, Pimpinan Fakultas dan Universitas, serta Lembaga Penjaminan Mutu. 

Stakeholder eksternal terdiri atas alumni, pakar, pengurus asosiasi PSI (physical society 

Indonesia), dan masyarakat pengguna. Pakar yang terlibat merupakan dosen dari 

Universitas Negeri Malang yaitu Prof. Lia Yuliati, M.Pd. Saran dan masukan dari Prof Lia 

di analisis dan ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan kurikulum Prodi Pendidikan Fisika. 

Selengkapnya pada laporan kegiatan. 

4. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5512  

5. Laporan Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=4901  

6. Kurikulum Prodi Pendidikan Fisika 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=3662  

EVALUASI 

Evaluasi (E) Standar SPMI merupakan kegiatan untuk mengevaluasi terhadap proses, 

keluaran dan hasil dari pelaksanaan Standar SPMI. Evaluasi atas pelaksanaan Standar SPMI 

dapat berbentuk Audit Mutu Internal (AMI) dan Monev (pengukuran tingkat 

pemahaman/kepuasan). AMI dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian isi standar 

dengan pelaksanaannya. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) mengkoordinasi 

pelaksanaan AMI di setiap program studi. AMI dilakukan oleh Auditor Internal di UST. 

Monev dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan/atau tingkat 

pemahaman.  

Evaluasi dilaksanakan dengan AMI yaitu Proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan 

terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan ketercapaiannya sesuai 

prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar. Sedangkan monev dimaksudkan 

untuk mengetahui tingkat pemahaman sivitas akademika. 

Pelaksanaan evaluasi dalam bentuk AMI dan Monev:  

Langkah-langkah Monev: 

1. Surat Edaran Pengisian Instrumen Oleh Warek 1 

https://lpm.ustjogja.ac.id/web/detail/tentang/read/36/edaran-pengisian-kuesioner  

Pelaksanaan evaluasi dimulai dari surat edaran Warek 1 tentang pengisian kuisioner.  

Pengisian kuisioner Dosen dan Mahasiswa melalui Portal Akademik, Untuk Tendik 

melalui google form yang tertaut dalam surat edaran Warek 1. 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5051
https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5512
https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=4901
https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=3662
https://lpm.ustjogja.ac.id/web/detail/tentang/read/36/edaran-pengisian-kuesioner
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2. Instrumen Monev Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Pendidikan 

https://drive.google.com/file/d/1Zck_pF4C-c2-LzTyReAnIOjlDisQtb-E/view  

3. Laporan Hasil Validasi Instrumen Kriteria 1-8 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5247  

4. Laporan Evaluasi didesiminasikan melalui website prodi 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=2909  

Evaluasi Penjaminan Mutu Internal di tingkat Prodi dilakukan oleh Gugus Mutu Prodi. 

Pelaksanaan penjaminan mutu didukung oleh dokumen mutu yang lengkap 

diantaranya: Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Formulir Mutu. Evaluasi 

Gugus Mutu Prodi melalui Monev dan Audit Mutu Internal (AMI). Hasil Monitoring 

dan Evaluasi (Monev) Pendidikan ditunjukkan sebagai berikut. 

 

Aspek Reliability (Keandalan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Pengelola dalam 

memberikan pelayanan), aspek Responsiveness (Daya tanggap) Kemauan Dosen, 

tenaga kependidikan dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa 

dengan cepat, aspek Assurance (Kepastian) Kemampuan dosen, tendik dan pengelola 

untuk memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan 

telah sesuai dengan ketentuan, aspek Empathy (Empati) Kesediaan/kepedulian dosen, 

tendik dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa, aspek Tangibles 

penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesbilitas, kualitas sarana dan prasarana. 

Aspek assurance memiliki persentase 83,49% namun perlu ada perbaikan pada setiap 

pekerjaan/tugas dikoreksi dan dikembalikan pada mahasiswa sehingga mahasiswa 

mendapat feedback dari pekerjaannya. Aspek empathy memiliki persentase 83,73% 

namun perlu ditingkatkan dalam memahami kesulitan yang dialami mahasiswa. Aspek 

responsiveness memiliki persentase 82,23% namun perlu ditingkatkan layanan 

kesehatan dan bantuan asuransi bagi mahasiswa. Aspek tangibles memiliki persentase 

83,61%. Berdasarkan data dari kuisioner yang telah dianalisis maka dapat disimpulkan 

bahwa ditengah keterbatasan pandemi Covid-19 untuk proses pendidikan untuk aspek 

assurance, aspek empathy, aspek reliability, aspek responsiveness, aspek tangibles 

sudah baik, tetapi perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan persentase rata-rata semua aspek berada diatas 80%. Pelayanan kepada 

mahasiswa berupa beasiswa, bimbingan akademik terus dilakukan sehingga mahasiswa 

dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan menjadi pribadi yang berkarakter. 

https://drive.google.com/file/d/1Zck_pF4C-c2-LzTyReAnIOjlDisQtb-E/view
https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5247
https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=2909
https://lpm.ustjogja.ac.id/web/detail/tentang/read/33/kebijakan-mutu
https://lpm.ustjogja.ac.id/web/detail/tentang/read/34/manual-mutu
https://lpm.ustjogja.ac.id/web/detail/tentang/read/32/standar-mutu
https://lpm.ustjogja.ac.id/web/detail/tentang/read/41/formulir-mutu
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Hal yang dianggap kurang oleh mahasiswa adalah masih belum cepat dalam akses LMS 

serta belum optimal informasi yang diberikan oleh dosen untuk menunjang proses 

pembelajaran. 

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Monev Proses Pendidikan 

No 
Aspek yang 

dievaluasi 
Hasil Evaluasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

1.  Monev Proses 

Pendidikan 

Kurang optimalisasi website dalam 

informasi akademik (Jadwal KRS, 

Buku Pendukung, sistem monitoring 

serta informasi lainnya) 

Perbaikan informasi website dengan 

menunjuk dosen atau tendik dalam 

pengelolaan website 

2.   Media pembelajaran berbasis digital 

pada pembelajaran daring atau modul 

mandiri mahasiswa masih terbatas 

Diadakan pelatihan LMS, Media 

pembelajaran 

3.   Beberapa RPS belum diintegrasikan 

dengan penelitian/PkM 

Diadakan sosialisasi pengintegrasian 

hasil penelitian/PkM ke dosen melalui 

Rapat maupun Workshop 

 

Langkah-langkah AMI: 

1. Penetapan Auditor dengan SK Rektor  

2. Surat edaran pelaksanaan AMI 

3. Laporan hasil AMI 

PENGENDALIAN (P)  

Pengendalian standar SPMI merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari 

kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah 

sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, 

langkah pengendalian hanya berupa agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Apabila ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau 

kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar, maka dilakukan 

pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan memastikan 

pemenuhan kriterian di dalam standar. 

RTM merupakan suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk 

membahas tindak lanjut hasil temuan (evaluasi yang telah dilakukan). RTM dipimpin 

langsung oleh pimpinan terkait yang dihadiri seluruh jajaran manajemen terkait. RTM 

dilaksanakan ditingkat Program Studi selanjutnya hasilnya diteruskan ke SPMF 

untuk bahan rapat tinjauan manajemen di tingkat fakultas. 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5477
https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5481
https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5293
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1. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 

RTM AMI Proses Pendidikan 

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5296  

Dokumen ini berisi tentang Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 2022. 

Setelah didapatkan temuan dari hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya diadakan 

Rapat Tinjauan Manajemen untuk membahas mengenai mutu internal yang ada di Prodi 

Pendidikan Fisika serta tindakan evaluasi yang harus dilakukan dalam hal 

meningkatkan layanan kepada stakeholder.  

 Rapat Tinjauan Manajemen terus dilakukan oleh Prodi Pendidikan Fisika UST 

dilakukan secara berkala dalam membahas permasalahan mutu dan rekomendasi 

solusi untuk hal terkait. Penyelenggaraan rapat tinjauan ini tentunya menciptakan 

beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan dan juga 

menghasilkan dokumen hasil audit internal di setiap tahunnya yang menjadi usaha 

pengendalian. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan usaha 

pengendalian terhadap penerapan sistem manajemen mutu dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik. 

 

PENINGKATAN (P) 

Peningkatan (P) Standar SPMI merupakan kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi 

atau luas lingkup standar. Kegiatan peningkatan Standar SPMI menggunakan Kaizen atau 

continuous quality improvement dan akan dapat dilakukan apabila masing-masing standar telah 

melalui keempat tahap dalam siklus SPMI. Peningkatan standar dilakukan dengan 

melaksanakan hasil dari RTM yang kemudian dilanjutkan dengan Rencana Tindak Lanjut 

(RTL) yang telah ditetapkan. Ketua program studi mengadakan koordinasi membuat rencana 

pelaksanaan RTL.  

RENCANA TINDAK LANJUT 

Hasil RTM adalah sebagai berikut. 

No 
Aspek yang 

dievaluasi 
Hasil Evaluasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

1.  Proses 

Pembelajaran 

Belum adanya pelatihan 

pembelajaran online 

Perlu adanya pelatihan untuk 

dosen mengembangkan 

pembelajaran  

https://pendfisika.ustjogja.ac.id/?page_id=5296
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No 
Aspek yang 

dievaluasi 
Hasil Evaluasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

daring 

2.   Sistem Pemantauan pembelajaran 

online belum maksimal 

Perlu membuat surat ke LPM 

atau biro SIM untuk GMP 

dapat akses sipedar dosen di 

prodi 

3.   Belum ada SK Dekan tim dosen 

rumpun keilmuan 

Perlu dibuatkan SK Dekan tim 

dosen rumpun keilmuan 

 

Keterlaksanaan Rencana Tindak Lanjut 

1. Pelatihan pembelajaran online diadakan oleh Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 

kerjasama dengan Seamolec. Kegiatan ini mengundang dosen UST termasuk Prodi 

Pendidikan Fisika yang diwakili oleh Bapak Aditya Yoga Purnama, M.Sc dan Sony Yunior 

Erlangga, M.Pd. Kegiatan terdiri dari 3 tahap yaitu tahap 1 Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ); Tahap 2 pengembangan Media AR dan VR; Tahap 3. 

Video Pembelajaran. Setelah mengikuti kegitan workshop pembelajaran daring, 

perwakilan dosen Prodi Pendidikan memberikan sosialisasi kepada semua dosen 

Prodi Pendidikan Fisika. Tidak hanya itu, Dosen Prodi Pendidikan Fisika juga 

memberikan pelatihan pembelajaran daring kepada MGMP Fisika Kabupaten Bantul 

dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Lampiran kegiatan ditunjukkan pada 

Gambar di bawah. 

 
Gambar 1. Surat Tugas Dosen 
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Gambar 2. Undangan Workshop 
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Gambar 3. Lampiran Undangan Workshop 

 
Gambar 4. Jadwal Pelatihan Pembelajaran Online 
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Gambar 5. Sertifikat Pelatihan 

 

 
Gambar 6. Hasil Pelatihan Pembelajaran Online (E-Modul) 
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Gambar 7. Sosialisasi Pembelajaran Daring di Prodi Pendidikan Fisika 
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Gambar 7. Surat Permohonan Narasumber Pelatihan Pembelajaran Canva MGMP 

Fisika Kabupaten Bantul 

 

 
Gambar 7. Foto Pelatihan Pembelajaran Canva MGMP Fisika Kabupaten Bantul 
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Gambar 8. Foto Pelatihan Pembelajaran Canva MGMP Fisika Kabupaten Bantul 

 

2. Keterlaksanaan monitoring pembelajaran online. 

Prodi Pendidikan Fisika membuat surat yang ditujukan ke Biro SIM agar GMP memiliki 

akses/melihat sipedar dosen di Prodi. Prodi pendidikan fisika juga memiliki sistem 

jurnal perkuliahan secara online yang dapat digunakan untuk memonitoring 

pembelajaran online melalui website http://sipfis.my.id/login. Tampilan ditunjukkan 

pada gambar di bawah ini. 

 

 
Gambar 9. Foto Sistem Monitoring Pembelajaran Online 

 

http://sipfis.my.id/login
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Gambar 9. Foto Sistem Monitoring Pembelajaran Online 

 

 
Gambar 10. Surat Permohonan ke Biro SIM 
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3. Keterlaksanaan SK Dekan Rumpun Ilmu 

Prodi telah memiliki SK Dekan Rumpun Keilmuan 

 

 

Gambar 11. SK Dekan Rumpun Ilmu Prodi Pendidikan Fisika 

 

 

 


