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Abstrak 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi dengan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi implementasi program pendidikan 

guru MIPA Biologi Unggulan (PGMIPAU Biologi) terkait tingkat keterlaksanaan program, 

kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan program PGMIPAU serta upayanya. Data 

dikumpulkan menggunakan wawancara dan kuesioner. Analisis data menggunakan 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian yang didukung dari lingkungan 

eksternal dan internal diperoleh persentase sebesar 75% dengan kategori cukup baik untuk 

kesiapan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program PGMIPAU, 60% dengan 

kategori kurang baik untuk kesiapan mahasiswa dala pelaksanan program PGMIPAU, 75% 

dengan kategori cukup baik untuk kesiapan dosen dalam pelaksanaan program PGMIPAU, 

100% dengan kategori sangat baik untuk kesiapan Ka Prodi Pendidikan Biologi. Evaluasi  

proses diperoleh persentase sebesar 75% dengan kategori cukup baik untuk pelaksanaan 

pembelajaran, 75% dengan kategori cukup baik untuk suasana akademik yang mendukung 

pelaksanan pembelajaran, 75% dengan kategori cukup baik untuk penelitian yang 

mendukung program PGMIPAU, 75% dengan kategori cukup baik untuk aspek rata-rata 

IPK mahasiswa, kegiatan penulisan artikel dan seminar oleh dosen dan mahasiswa dengan 

pengantr menggunakan bahasa inggris, rata-rata TOEFL dan mahasiswa mampu merancang 

dan menggunakan ICT-Based Media, 50% dengan kategori kurang baik untuk 

melaksanakan pembelajaran dalam bahasa inggris dan mahasiswa yang mampu merancang 

silabus, lesson plan, learning materials, instrumen dalam bahasa inggris. Penelitian ini dapat 

menjadi masukan bagi penyelenggara program PGMIPAU khususnya Prodi Pendidikan 

Biologi FKIP UAD dan juga Direktorat Belmawa yang telah mengulirkan program 

PGMIPAU dengan hibahnya dalam menyusun rencana ke depan terkait dengan 

keberlangsungan program PGMIPAU. 

Kata kunci: Evaluasi, Pendidikan Guru MIPA Unggulan, Pendidikan Biologi 

 

Pendahuluan 

Pendidikan senantiasa dihadapkan pada permasalahan seiring dengan 

perkembangan dan tuntutan masyarakat. Permasalah yang sedang menjadi isu hangat 

adalah keharusan untuk mengikuti tuntutan globalisasi. Proses dan produk harus 

disesuaikan dengan era global. Secara garis besar permasalahan pendidikan di Indonesia 

saat ini dapat dikelompokkan menjadi tiga: 1) pemerataan pendidikan & perluasan 

akses, 2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan 3) penguatan tata kelola, 
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akuntabilitas dan pencitraan publik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, baik melalui kebijakan mikro maupun makro. salah satu upaya 

mengatasi permasalahan tersebut adalah lewat dunia pendidikan dengan 

menyelenggarakan program pendidikan yang memenuhi standar internasional mulai dari 

level dasar sampai level perguruan tinggi. Sejumlah kebijakan telah diambil, pada level 

sekolah dimulai dari penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional 

(SSN), penerapan manajemen mutu berstandar internasional, rintisan sekolah bertaraf 

internasional (RSBI) dan sekolah berstandar internasional (SBI). Sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional pasal 50 

ayat 3, pemerintah melalui Departemen pendidikan Nasional mulai tahun 206 telah 

mengembangkan program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) untuk 

memfasilitasi sekolah yang berpotensi menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI). 

Sekolah ini kemudian disebut sebagai sekolah unggulan dikarenakan dihapuskannya 

RSBI dan SBI. 

Seiring dengan tuntutan pemerintah tersebut, salah satu komponen yang perlu 

dikembangkan untuk mewujudkan sekolah unggulan adalah guru. Kompetensi guru 

sekolah unggulan harus memenuhi standar kompetensi guru yang sesuai dengan standar 

nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar kompetensi guru yang bertaraf 

internasional. Standar Nasional Pendidikan meliputi kurikulum, proses pembelajaran, 

pendidikan dan tenaga pendidikan, penilaian, saran/prasarana, pengelolaan, serta 

lingkungan dan budaya sekolah. Sedangkan faktor X yang merupakan kompetensi 

unggulan berupa pendalaman  dan pengayaan materi, penggunaan bahasa asing dalam 

pembelajaran dan pengenalan budaya antar bangsa. Mulai tahun 2008 direktorat 

jenderal pendidikan tinggi meluncurkan program pendidikan guru mipa unggulan 

kepada lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK). Program ini bertujuan 

untuk menghasilkan guru-guru MIPA yang memiliki komptensi untuk mengajar di SBI. 

Universitas Ahmad Dahlan sebagai salah satu perguruan tinggi yang diberikan 

amanah oleh pemerintah untuk penyelenggaraan program guru MIPA Unggulan 

(PGMIPAU). Dalam pelaksanaannya, tentunya masih dikendala, berbagai kendala dan 

hambatan yang ada tersebut perlu diidentifikasi, dikaji, dan dianalisis agar diperoleh 

solusi yang memuaskan. Pelaksanaan program PGMIPAU perlu dievaluasi, terutama 

yang bertujuan untuk mengenali kendala yang dihadapi dan menemukan solusinya. 
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Evaluasi menurut Worthen dan Sanders (1973:19) bahwa evaluasi merupakan 

penentuan nilai suatu hal, yang meliputi pengumpulan informasi yang digunakan untuk 

memutuskan nilai keberhasilan suatu program, produk, prosedur, tujuan, atau manfaat 

yang pada desain pendekatan alternatif untuk mempertahankan tujuan khusus. Kriteria 

yang dimaksud adalah kriteria keberhasilan pelaksanaan program, dan hal yang dinilai 

adalah berupa dampak atau hasil yang dicapai atau prosesnya itu sendiri. Stufflebean 

dan Shinkfield (1985:159) merumuskan evaluasi merupakan suatu proses 

mendeskripsikan, mengumpulkan, dan menyajikan deskriptif dan informasi yang 

menentukan nilai dan manfaat beberapa tujuan objek, desain, implementasi dan dampak 

yang berguna untuk membuat keputusan, menyajikan keperluan-keperluan untuk 

pertanggung jawaban dan mempromosikan pemahaman terhadap fenomena yang 

terlibat. Menurut Brinkerhoff, dkk (1983:ix), evaluasi merupakan proses yang 

menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat di capai. Dalam melaksanakan 

evaluasi ada 7 elemen harus dilakukan yaitu: (1) fokus apa yang akan dievaluasi, (2) 

memiliki rancangan evaluasi, (3) mengumpulkan informasi, (4) menganalisa dan 

interprestasikan informasi, (5) membuat laporan, 6) pengaturan/pengelolaan evaluasi, 

(7) evaluasi untuk evaluasi. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, ada 3 hal yang perlu 

dilakukan untuk lebih memahami maksut evaluasi yaitu: Pertama, kegiatan evaluasi 

merupakan suatu kegiatan yang sistematis yang berarti evaluasi merupakan kegiatan 

terencana yang dilakukan berkesinambungan. Evaluasi bukan merupakan suatu penutup 

suatu kegiatan, tetapi dapat dilakukan pada saat permulaan, selama proses berlangsung, 

dan pada akhir program. Kedua, dalam kegiatan evaluasi di perlukan berbagai informasi 

yang menyangkut objek yang sedang di evaluasi. Ketiga, setiap kegiatan evaluasi perlu 

ditetapkan terlebih dahulu tujuan evaluasi yang dilakukan. Berkaitan dengan itu, setiap 

kegiatan evaluasi memerlukan kriteria sebagai acuan dalam menentukan ketercapaian 

objek yang dinilai. 

Stufflebeam dan Shinkfield (1985: 165) menjelaskan bahwa tujuan evaluasi 

adalah untuk meningkatkan, bukan membuktikan. Menanggapi kalimat tersebut, Issac 

dan Michael (1984: 2) menjelaskan bahwa pernyataan meningkatkan mengandung 

makna bahwa penilaian harus dilakukan berkaitan dengan apa yang merupakan manfaat 

atau nilai. Dengan kata lain, istilah evaluasi berhubungan secara khusus dengan 

seberapa efektif atau seberapa tidak efektif, seberapa memadai atau seberapa tidak 
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memadai, seberapa baik atau seberapa buruk, seberapa bernilai atau seberapa tidak 

bernilai, seberapa cocok atau seberapa tidak cocok, sebuah tindakan, proses atau produk 

dalam persepsi-persepsi individual yang menggunakan informasi yang disediakan oleh 

evaluator. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang tepat, terkini dan objektif berkaitan 

dengan penyelenggaraan sebuah program. Informasi yang dapat digali berupa input,  

proses atau produk dari sebuah program. Berdasarkan paparan di atas bahwa 

implementasi program PGMIPAU di PT, (1) dukungan dari lingkungan eksternal dan 

internal terhadap implementasi PGMIPAU, (2) kesiapan pimpinan, pendidik dan tenaga 

kependidikan, mahasiswa dalam implementasi PGMIPAU, kesiapan kurikulum, sarana 

prasarana dalam implelemtasi PGMIPAU, (3) proses pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran, penilaian program pembelajaran,pengabdian dan penelitian dosen dan 

mahasiswa (4) prestasi belajar, respon dosen, mahasiswa dan alumni terhadap 

implementasi PGMIPAU, dan (5) kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang sudah 

dilakukan di PT dalam implementasi program PGMIPAU. 

Metode 

Penelitian adalah penelitian evaluasi. Pendekatan penelitian menggunakan 

pendekatan evaluasi dengan menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Model 

evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi yang 

dikembangkan oleh Stufflebeam yaitu Context-Input-Process-product (CIPP). Fokus 

pada evaluasi Context, evaluasi Input, evaluasi Proses dan evaluasi produk sehingga 

akan memahami kondisi pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Fokus evaluasi sebagai berikut : 1) Evaluasi Context 

Evaluasi Context ditujukan untuk mendeskripsikan dukungan lingkungan dari 

eksternal (sekolah Mitra baik luar ataupun dalam negeri) dan internal terhadap 

implementasi PGMIPAU Pendidikan Biologi; 2) Evaluasi Input, ditujukan untuk 

mendeskripsikan karakteristik  kepala program studi (Ka Prodi), dosen, mahasiswa, 

kurikulum dan sarana prasarana yang mendukung dalam implementasi PGMIPAU 

Pendidikan Biologi.; 3) Evaluasi Proses, ditujukan untuk menilai sejauh mana prodi 

penerapan program PGMIPAU di Pendidikan Biologi terutama dalam proses kegiatan 

belajar mengajar (KBM), yang mencakup perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran, pelaksanaan kegiatan penilaian yang terstandar, pelaksanaan pengabdian 
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dan penelitian yang mendukung dalam program PGMIPAU baik dosen ataupun 

mahasiswa secara keseluruhan dalam implementasi Program PGMIPAU Pendidikan 

Biologi; 4) Evaluasi Produk, ditujukan untuk menilai sejauh mana Prodi pendidikan 

Biologi telah dapat mengimplementasikan program PGMIPAU melalui respon 

kepuasaan  terhadap kualitas layanan dan manfaat yang diperoleh selama implementasi 

program yang ditujukan pada mahasiswa, dosen, dan alumni dari program PGMIPAU 

Pendidikan Biologi, prestasi hasil belajar, produk dalam pembelajaran yang berbahasa 

inggris. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi ini menggunakan standar Ditjen Dikti. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam 

penyelenggaraan program PGMIPAU Pendidikan Biologi. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik random sampling.Teknik pengumpulan data adalah angket, 

wawancara, dan observasi. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif kuantitatif dan 

kualitatif. Ketercapaian indikator program  didasarkan pada panduan penyelenggaraan 

PGMIPAU Pendidikan Biologi yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikti menggunakan 

kriteria evaluasi pada Tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1. Kriteria Penilaian 

No Rentang Nilai (%) Kriteria 

1 91 - 100 Sangat Baik 

2 81 – 90 Baik 

3 71 – 80 Cukup 

4  <  71 Kurang Baik 

Hasil dan Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada data penelitian yang berasal dari 

masing-masing sumber, yaitu pengelola (Dekan dan Kaprodi), dosen, dan mahasiswa. 

Selain berdasarkan data kuesioner, pembahasan hasil penelitian ini juga berdasarkan 

hasil dokumentasi yang dipelajari dari dokumen-dokumen laporan pelaksanaan 

PGMIPAU, dan observasi yang dilakukan dengan demikian pembahasan ini dapat lebih 

menyeluruh. 

1. Evaluasi Context 

Untuk melaksanakan program pemerintah dalam rangka kesiapan universitas 

mengimplementasikan program guru bertaraf internasional/unggulan, pemerintah dan 

sekolah mitra khususnya mendukung sepenuhnya kepada universitas untuk 

megimplementasikan program guru bertaraf internasional/unggulan. Wujut nyata 

dukungan pemerintah dalam mempersiapkan universitas agar dapat 
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mengimplementasikan PGMIPAU adalah dengan memberikan sosialisasi kepada pihak 

universitas dengan memberikan dana hibah, selain itu universitas yang ditunjuk sebagai 

penyelenggara PGMIPAU menyelenggarakan workshop atau pelatihan guna 

memperkenalkan dan menjelaskan tentang PGMIPAU itu sendiri. Lebih lanjut 

pemerintah mengalokasikan dana untuk universitas melalui dana hibah dalam rangka 

implementasi PGMIPAU. Untuk sekolah mitra memberikan dukungan terkait dengan 

implementasi PGMIPAU yaitu dengan kesediaan pihak sekolah menerima mahasiswa 

praktikan untuk menimba ilmu dan pengalaman di sekolah mitra yang telah memiliki 

predikat sekolah bertaraf internasional. Sekolah melalui kebijakan sekolah, dibantu 

koordiantor sekolah melaksanakan program yang diadakan dalam pelaksanaan 

pendidikan guru bertaraf internasional (PGMIPA U/I). Selain itu sekolah mitra 

memberikan masukan kepada pihak PT untuk memperbaiki program tersebut agar dapat 

berjalan dengan baik. Wujud nyata dukungan ini adalah bentuk kerjasama yang 

terbangun antara universitas (PGMIPAU) dan pihak sekolah/instansi yang berada di 

dalam dan luar negeri. Kerjasama baik instansi dalam dan luar negeri yang 

berkerjasama dengan universitas (PGMIPAU) telah berjalan baik. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa univeristas dengan program guru MIPA unggulan mendapatkan 

dukungan yang sangat positif dari pihak luar (eksternal).  

Adapun bentuk dukungan internal dapat diwujudkan dengan adanya inovasi 

perubahan kurikulum yang tersusunnya kurikulum berbasis KKNI dan menunjang 

implementasi Kurikulum 2013 secara lengkap melalui tahapan-tahapan: (1) analisis 

visi-misi, (2) Analisis Kompetensi lulusan, (3) Melibatkan stakeholder, (4) penyusunan 

bahan kajian, (5) penyebaran mata kuliah, (6) Penyusunan silabus dan SAP dan inovasi 

perubahan nama dari PGMIPABI menjadi PGMIPAU Upaya-upaya yang telah 

dilakukan :(1)  peningkatan animo calon mahasiswa, (2) peningkatan kualitas calon 

mahasiswa, (3) peningkatan mutu manajemen, (4)  peningkatan mutu tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan, (5)  peningkatan mutu proses pembelajaran, (6)  peningkatan 

mutu lulusan, (7)  pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan, dan (8) penggalian dana. 

Pada inovasi kurikulum mendapatkan persentase 100% dan inovasi perubahannya 

PGMIPABI menjadi PGMIPAU memperoleh persentase 75%.  

Berdasarkan wawancara dengan kepala program studi pendidikan biologi pada 

tanggal 16 Desember 2015 untuk tata pamong pelaksanaan program sudah mengacu 
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pada kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dalam setiap 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam menjamin mutu dari program pendidikan 

guru unggulan (PGMIPAU) pada program prodi pendidikan biologi. Selain itu untuk 

penjaminan mutu program tersediannya dokumen (hasil monitoring dan evaluasi dan 

tindak lanjutnya) yang bisa diakses lewat prodi dan tim taskforce fakultas.  

 
Gambar 1. Evaluasi Content 

2. Evaluasi Input 

a. Evaluasi Kesiapan Kepala Program Studi (Ka Prodi) 

Berdasarkan hasil evaluasi, ketua program studi pendidikan biologi 

memiliki pemahaman yang lebih baik tentang program PGMIPAU karena 

kaprodi mengikuti pelatihan-pelatihan khusus tentang PGMIPAU dan 

merupakan ketua hibah untuk penyelanggaraan program tersebut. Selain itu 

kaprodi pendidikan biologi memiliki dokumen yang dapat memberikan 

pengetahuan dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program. Terkait 

dengan sosialisasi program PGMIPAU dilakukan oleh Kaprodi pendidikan 

biologi. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan workshop, pelatihan dan rapat 

mingguan prodi, sehingga diharapkan seluruh civitas memahami dan mengetahui 

terkait program PGMIPAU. Pengetahuan dan pemahaman dalam sosialisasi juga 

diharapkan seluruh civitas akademika memiliki komitmen dan memberikan 

kontribusi yang nyata terhadap pelaksanaan program. Evaluasi diri/SWOT 

dilakukan di prodi pendidikan biologi pada tahap persiapan ketika akan 

menyelenggarakan PGMIPAU, kaprodi dan tim  mengevaluasi kembali untuk 

mengetahui kelemahan dan kekuatan yang utama, sehingga dengan evaluasi ini 

prodi optimis bahwa seluruh civitas akademik yang ada di prodi pendidikan 

biologi telah siap untuk persiapan mengiplementasikan program PGMIPAU.  

b.  Evaluasi Kesiapan Dosen 
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Berdasarkan hasil penelitian kesiapan dosen dalam penyelenggaraan 

program PGMIPAU persentase dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik 

lebih besar dari persentase yang sudah mendapakan sertifikat pendidik. Hal ini 

dikarenakan dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik masih pada tahap 

menunggu untuk mengikuti tes dan sedang menunggu hasil tes, selian itu dari 

faktor usia dosen yang belum memiliki sertifikat mengajar pengalaman 

mengajarnya masih di bawah lima tahun terhitung masih termasuk dosen baru. 

Sedangkan kesiapan dosen yang mengikuti pelatihan bahasa inggris masuk 

dalam kategori kurang baik, hal tersebut dikarenakan dosen belum bisa membagi 

waktu untuk mengikuti pelatihan karena lokasi pelatihan bahasa inggris terpisah 

dengan homebase dosen pendidikan biologi. Untuk kualifikasi akademik dosen, 

dosen yang berlatar belakang pendidikan lebih sedikit jika dibandingkan dengan 

dosen yang berkualifikasi keilmuan. Sedangkan 75% dosen telah mampu 

menyusun silabus dan sistem penilaian berbahasa inggris, adapun pengalaman 

mengajar diatas 30 tahun 28,57%, di atas 10 tahun 14,28%, dan dibawah 10 

tahun adalah 57,14%.  Secara keseluruhan dari data yang di dapat bahwa 

kesiapan dosen dalam penyelenggaraan program PGMIPAU cukup baik, hanya 

perlu ditingkatkan pada komitmen bersama untuk mengoptimalkan 

penyelenggaran program ke arah yang lebih baik.  

c. Kesiapan Mahasiswa 

Secara umum, berdasarkan hasil penelitian kesiapan mahasiswa masih di 

nilai kurang baik. Pada beberapa aspek perlu ditingkatkan agar program dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan. Dalam pelaksanaan program bebarapa hal yang 

jadi pertimbangan agar mahasiswa dapat mengikuti program PGMIPAU yaitu 

dengan melihat rata-rata nilai UN sebesar 75%, sedangkan aspek yang lain turut 

mendukung terlaksananya program PGMIPAU yang masing-masing 

memperoleh persentase 50 % (nilai TOEFL, rasio mahasiswa yang ikut seleksi 

dengan yang diterima dan rata-rata IPK awal pada semester 1). Dari temuan 

tersebut agar nantinya tidak menganggu pelaksanaan program dikemudian hari 

perlu dibahas bersama antar pengelola. Sehingga tujuan akhir yang akan di 

ciptakan menciptakan guru yang unggul dan profesional dengan skill yang 

mantap dapat tercapai.  
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d. Kesiapan Sarana dan Prasarana   

Kesiapan sarana dan prasarana sudah cukup baik mulai dari penataan 

ruang, penggunaan sarana dan prasarana, ketersediaan laboratorium MIPA, 

ketersediaan laboratorium Microteaching, ketersediaan ruang khusus untuk 

pengelola PGMIPAU memperoleh persentase 75% dan ketersediaan 

laboratorium komputer dan akses internet memperoleh persentase 100%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kesiapan dari segi sarana dan prasarana sudah 

cukup baik. Sedangkan sarana menunjang pembelajaran yang terkait sumber 

belajar memperoleh persentase 100% yang terkait aspek pemanfaatan jurnal 

ilmiah internasional, ketersediaan print out jurnal ilmiah internasional dalam 

bidang pendidikan MIPA, dan pustaka yang terkait dengan program PGMIPAU. 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas bahwa kesiapan dari 

masing-masing aspek di kategorikan cukup baik (77,5%), untuk lebih jelasnya 

disajikan daam grafik sebagai berikut. 

 
Gambar 2. Evaluasi Input 

3. Evaluasi Proses  

Evaluasi proses diawali dengan melihat penataan kurikulum yang akan dijadikan 

acuan penyelenggaraan program. Untuk mendukung pembelajaran dalam program 

PGMIPAU matakuliah yang diajarkan dengan bahasa inggris yang dilengkapi dengan 

silabus, SAP, dan instrumen diperoleh persentase 75%. Sedangkan mata kuliah 

praktikum yang diajarkan dengan pengantar bahasa inggris dan dilengkapi dengan 

petunjuk praktikum berbahasa inggris diperoleh persentase 25%, selain itu kesesuaian 

mata kuliah bidang studi yang di jarakan dengan pengantar bahasa inggris terhadap 

implementasi kurikulum 2013 dan pengembangan sekolah unggulan memperoleh 

persentase 75%.   
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Pembelajaran yang diterapkan di dalam program pendidikan guru unggulan 

pendidikan biologi selain menerapkan dengan dua bahasa, juga menerapkan pola 

pembelajaran aktif yang berpusat pada mahasiswa dan menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan. Dosen berfungsi sebagai fasilitaor dan mediator didalam proses 

pembelajaran. Mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan informasi dan menyajikan 

sebuah konsep. Mahasiswa dibimbing secara kelompok dan perorangan sehingga 

memudahkan untuk berdiskusi dan shaerring. Pembelajaran diupayakan dengan 

bimbingan melekat sehingga dapat mengetahui kesulitan belajar mahasiswa. 

Berdasarkan data yang diperoleh pada aspek  proses pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran memperoleh persentase sebesar 75%, dan dengan upaya perbaikan sistem 

pembelajaran memperoleh 75%.  

Untuk mendukung pelaksanaan program dan pelaksanaan pembelajaran yang 

kontektual dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru, 

didukung juga dengan penelitian yang terkait dengan PGMIPAU yang ruang lingkupnya 

mendukung pelaksanaan program PGMIPAU seperti jenis penelitian PTK, R&D, 

kuasiekperimen dan evaluasi. Penelitian tersebut sebagai upaya untuk perbaikan 

program. Penelitian tidak hanya diikuti oleh dosen yang mengajar di PGMIPAU tetapi 

juga melibatkan guru yang ada di sekolah agar mendapat feedback yang baik dalam 

pelaksanaan program. Upaya tersebut mendapat respon yang baik, hal tersebut ditandai 

dengan jumlah persentase penelitian dosen mencapai 100%, sedangkan untuk guru 

mencapai persentase 75%. Untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan 

mendukung program yang sedang dilaksanakan, prodi mengupayakan upaya pelatihan 

bahasa inggris untuk mahasiswa, pelatihan ICT untuk mahasiswa, serta penggunaan 

bahasa inggris untuk komunikasi. Dari ketiga aspek tersebut diperoleh persentase 

masing-masing sebesar 75%.  

Berdasarkan data yang telah terkumpul diperoleh data masing-masing aspek 

penelitian yang mendukung pelaksanaan PGMIPAU sebesar 75%, suasana akademik 

pendukung pelaksanaan pembelajaran PGMIPAU sebesar 69,11% dan pelaksanaan 

pembelajaran sebesar 75%. Ketiga aspek tersebut masuk kategori baik. Untuk lebih 

jelasnya dapat disajikan pada gambar berikut ini. 
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Gambar 3. Evaluasi Proses 

4. Evaluasi Produk 

Produk evaluasi dalam penelitian ini di lihat pada prestasi yang diperoleh 

mahasiswa dan dosen. Rata-rata TOEFL mahasiswa meningkat diperoleh persentase 

sebesar 75%, rata-rata indek prestasi kumulatif 75%, persentase mahasiswa yang dapat 

merancang dan menggunakan media ICT sebesar 75%, sedangkan persentase 

mahasiswa yang mampu merancang silabus dan dapat mengajarkan memperoleh 

persentase sebesar 50%. 

 
Gambar 4. Evaluasi Produk 

5. Kendala dan upaya universitas dalam penyelenggaraan program PGMIPAU 

Kendala dalam pelaksanaan rogram PGMIPAU yaitu sarana dan prasarana yang 

kurang memadai, pendanaan, dan kesibukan personal dosen yang menjadi kendala 

dalam persiapan sampai pelaksanaan program. Upayanya dalam menyelesaikan kendala 

tersebut dengan membangkitkan kembali komitmen dan kerjasama untuk 

mengimplementasikan  program sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan awal, sehingga 

kendala yang dihadapi dapat teratasi dengan baik. 
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Kesimpulan 

Dukungan lingkungan dari eksternal  dan internal, keduanya memberikan 

konstribusi yang baik. Wujudnya dukungan eksternal dalam mendukung pelaksanaan 

program adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menimba pengalaman 

secara nyata di sekolah. Sedangkan dukungan dari internal dengan mensupport 

pelaksanaan program dalam sistem tata pamong yang baik, penjaminan mutu, kebijakan 

secara tertulis, serta pendampingan pedanaan.   

1. Evaluasi input terkait dengan a) kesiapan sarana dan prasarana dalam 

pelaksanaan program PGMIPAU memperoleh persentase sebesar 75% termasuk 

dalam kategori cukup baik. b) Kesiapan mahasiswa dalam pelaksanaan program 

PGMIPAU dari beberapa aspek memperoleh persentase sebesar 60% termasuk 

dalam kategori  kurang baik. c) kesiapan dosen dalam pelaksanaan program 

PGMIPAU memeroleh persentase sebesar 75% termasuk kategori cukup baik. 

Sedangkan kesiapan ketua program studi pendidikan Biologi memperoleh 

persentase sebesar 100% termasuk kategori sangat baik. 

2. Evaluasi proses  terkait dengan 1) pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan 

pada program PGMIPAU  memperoleh persentase sebesar 75% termasuk dalam 

kategori cukup baik, 2) suasana akademik yang mendukung pelaksanaan 

pelbelakaran pada program PGMIPAU memperoleh persentase sebesar 75 % 

termasuk kategori cukup baik dan 3) Penelitian yang mendukung program 

PGMIPA memperoleh persentase sebesar 75% termasuk kategori cukup baik. 

3. Evaluasi produk terkait dengan aspek rata-rata indeks kumulatif (IPK) 

mahasiswa , kegiatan penulisan artikle dan seminar oleh dosen dan mahasiswa 

dengan pengantar menggunakan bahasa inggris, rata-rata TOEFL  dan 

mahasiswa mamu merancang dan menggunakan ICT-Based Media memperoleh 

persentase sebesar 75% termasuk kategori cukup baik, sedangkan aspek 

mahasiswa mampu melaksanakan pembelajaran dalam bahasa inggris dan 

mahasiswa yang mampu merancang silabus, lesson plan, learning materials, 

instrumen dalam bahasa inggris memperoleh persentase sebesar 50% termasuk 

kategori kurang baik. 

4. Kendala-kendala  yang mendasar adalah pendanaan dalam pelaksanaan program 

PGMIPAU. 
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