
1. Penilaian pada program S2 

Dapat diketahui dalam uraian cara penilaian yang dikemukakan pada bab 

sebelumnya, bahwa semua unsur tujuan pendidikan yang ingin dicapai telah di- 

masukkan dalam penilaian . 
Tujuan seperti yang dikemukakan pada (a) biasanya dikaitkan dengan kemampu- 

an mahasiswa untuk melaksanakan penelitian . Sedangkan tujuan yang tercantum 

dalam (b), (c) dan (d) dapat dikaitkan dengan kemampuannya menguasai &nu- 

ilmu baru yang diberikan dalam berbagai mata kuliah dan praktikumdan kemam- 

puannya mengemukakan pendapat dalam seminar dan diskusi . 
1 Namun perlu diakui bahwa cara penilaian yang dipakai sebenarnya lebih di- 

4 tujukan untuk pengukuran kemampuan akadernik mahasiswa, yang terutama ter- 
d lihat dari ha1 - hal dibawah ini . 
1 
t a. Mendeteksi kemampuan akademik secara awal . 
S 

! Hal ini dipakai untuk " judgement" apakah seorang mahasiswa dianggap . 
t mampu untuk menyelesaikan program S2 dilihat dari hasil studinya setelah 
1 

1 dua semester mengikuti program. 
1 
B b. Pemberian nilai dengan huruf 
a 

J Pemberian nilai dengan huruf sebenarnya dimaksudkan untuk melaksa- 

1 nakan penilaian dengan sistem PAN . Hal ini berarti bahwa kemampuan aka- 

demik mahasiswa diukur secara relatif, dibandingkan dengan anggota kelas 

1 yang lain, dan bukan dari penguasaan ilmu yang diberikan secara absolut, 

1 yang sebenarnya akan lebih relevan dengan tujuan pendidikan . Selain itu pe- 
4 

nilaian dengan sistem PAN kurang tepat bila dilaksanakan dalam kelas yang 

I -  populasinya kecil . 

i c. Penentuan predikat kelulusan 

f Predikat kelulusan dapat dikatakan sematamata merupakan ukuran ke- 
4 

rnampuan akademik dan tidak selalu dapat dikaitkan dengan berhasilnya pen- 

capaian tujuan pendidikan . Namun demikian predikat kelulusan penting un- 

tuk diberikan agar dapat membantu mobilitas pendidikan, asalkan diberikan 

dengan cara yang seragam . f 
j Faktor - faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan predikat ialah : i 
a 1) Tingginya Index Prestasi 



2) Sistem ujian untuk setiap mata kuliah, seperti adanya ujian ulangan dan 

sebagainya . 
3) Lamanya waktu studi 

2. Penilaian pada program doktor ( ~ 3 )  

Tujuan pendidikan program doktor terutama dapat dikaitkan dengan ke- 

mampuannya melaksanakan penelitian yang mandiri dan bersifat orifpal . 
Tiga macam nilai yang diberikan dalam sistem evaluasi yang dilaksanakan 

di UGM, yaitu pada waktu mengambil ujian k~mprehensif,~jian pendahulbn dan 

ujian akhir dapat dianggap telah meluputi penilaian unsur - unsur yang terdapat 

dalarn tujuan pendidikan . Selain itu masih ada evaluasi kualitas disertasi, yaitu 

yang dilakukan oleh Tim Penilai yang tidak disertai dengan pemberian nilai. 

Evaluasi disertasi oleh Tim Penilai ini terutama dimaksudkan untuk menetapkan 

apakah kualitas penelitian dan distrtasi telah benar - berm memenuhi persyara- 

tan yang diharapkan . Nilai yang diberikan sebagai hasil tiga macam ujian yang 

disebutkan tadi, yang pada ujian akhir disertasi dengan predikat kelulusan dapat 

juga dipakai sebagai ukuran kemampuan akademik dari mahasiswa yang bersang- 

kutan . 

3. Rangkuman 

Sebagai rangkurnan mengenai masalah sistem penilaian yang telah diurai- 

kan diatas dapatlah dikemukakan ha1 - ha1 penting seperti dibawah ini 

a. Sebaiknya sistem penilaian tidak hanya dipakai untuk mengukur kemarnpuan 

akademik mahasiswa, tetapi sekaligus dapat dipakai untuk memberikan gam- 

baran secara langsung tentang keberhasilan tujuan pendidikan . 
b. Sistem penilaian, terutama untuk program S2 sebaiknya secara nasional dapat 

seragam untuk mempermudah adanya mobilitas pendidikan . 
c. Masih perlu dipikirkan penyempurnaan sistem penilaian yang dipakai untuk 

program S2, terutama penggunaan cara PAN untuk kelas denganpopulasi yang 

kecil . 
DISKUSI 

W A D  : Variasi pemberian nilai ( skala 5, skala 8, dsb.) asal jelas mana 

(H. Djajasukan- yang rata-rata dan mana yang diatas atau dibawah rata-rata ti- 

ta) dak merupakan hal yang patut di risaukan benar . 



Tetapi, IPK lulus program hendaknya sama Dengan berpedo- 

man pada B = rata - rata - seharusnya IPK lulus program mi- 

nimal 3,O 

Bagaimana penjelasan lebih lanjut IPK lulus program minimal 

2,75 ? 

UGM : Untuk ujian Doktor nilai yang diberikan A, B, C. Nilai batas 

(M. Ismadi) lulus IPK 2,80 dianggap cukup memadai untuk menyatakan se- 

orang promovendus (mahasiswa S3) lulus ujian pendahuluan . 
Penguji terdiri dari 7 - 9 orang . Untuk mencapai IPK = 3,00 
akan sangat sukar, sebab yang dinilai 2 komponen yaitu : di- 

sertasinya dan penampilamya untuk mencapai IPK 3,00, berar- 

ti tidak boleh ada nilai kurang dari B. Mengingat cara pembe- 

rim penilaian oleh penguji masih sangat bervariasi pada waktu 

ini dan cenderung mahal maka dianggap IPK 3,00 terlalu 

sukar untuk dicapai . Sehingga IPK 2,80 dianggap cukup me- 

madai . 

UNAIR : 1. Apakah peran promotor/co-promotorlpembantu promotor da- 

(Hart on o) lam ujian pendahuluan karena jumlah anggota hanya 3 orang . 
2. Siapa Senat FPS UGM 

UGM 1. Penguji dalam ujian Pendahuluan be jumlah 7 - 9 orang ditam- 

(Sudarsono) bah Ketua/Sekr. Senat Univ. Diantara tim penguji adalah pro- 

motor/ ko-promotor/ pembantu promotor, yang berjumlah 3 

orang adalah Tim Penilai naskah disertasi sebelum ujian Penda- 

huluan. Tim Penilai juga menjadi anggota Tim Penguji . 
2. Senat FPS - UGM terdiri dari para Guru Besar yang mengajar 

pada Program Pasca Sa jana (termasuk program Doktor) . 

W A D  : Siapa yang menguji calon Doktor : 

@idin Suwan- Senat Universitas/Guru Besar atau Team Penguji yang dibentuk 
di) oleh Senat Universitas ? 

UGM : Ada 2 tahap ujian calon Doktor . 
(Sudarsono) 1. Ujian Pendahuluan . 



Diadakan sesudah naskah disertasi dinilai dan disetujui oleh 

Tim Peneliti bentukan Senat Universitas . Pmguji terdiri dari 

Pembimbing, Tim Penilai dan penguji lain yang be rjumlah 7 - 9 

orang ditarnbah KetualSekr. Senat. Tim Penguji ditentukan oleh 

rapat Senat Universitas . Lamanya 2 - 2% jam dilaksanakan 

secara lisan dan tertutup merupakan ujian sesungguhnya . 
2. Ujian Akhir (Ujian Promosi) . 

Dilaksanakan oleh rapat Senat Universitas terbatas (tidaksemua 
anggota Senat ) secara! terbuka untuk umum . Penguji terdin 

dari para penguji dalam ujian Pendahuluan . Waktunya 60 me- 

nit . 
Lebih banyak digunakan untuk menentukan predikat kelulusan . 
Jadi Tim Penguji adalah bentukan Senat Universitas . 


