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KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Nomor: 176/ITG/A.1/A/X/2021 

 

Tentang: 

 

EVALUASI BELAJAR/ UJIAN 

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 

 

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 
Menimbang  : 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Institut 

Teknologi Garut diperlukan aturan-aturan yang menata, 

mengatur, dan mengelola tentang evaluasi belajar/ ujian; 

2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (1) di 

atas, perlu dikeluarkan surat keputusan peraturan tentang 

evaluasi belajar/ ujian di lingkungan Institut Teknologi Garut. 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; 

5. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al 

Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 

tentang Statuta Institut Teknologi Garut; 

6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk 

Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030; 

7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut 

Teknologi Garut Tahun 2021-2035; 
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Memperhatikan  : 

 

8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

148/ITG/A.1/A/X/2021 tentang Pedoman Akademik Institut 

Teknologi Garut. 

 

Keputusan Rapat Senat Institut Teknologi Garut tanggal 14 

Oktober 2021. 

 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan 

Pertama  : 

 

 

Kedua   : 

 

Ketiga   : 

 

Memberlakukan peraturan tentang evaluasi belajar/ ujian di 

Institut Teknologi Garut sebagaimana termaktub pada lampiran 

Surat Keputusan ini. 

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini 

dinyatakan tidak berlaku. 

Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini, akan diubah/ diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 Ditetapkan di :   Garut 

Pada tanggal :   15 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 
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Lampiran Surat Keputusan  

Rektor Institut Teknologi Garut  

Nomor: 176/ITG/A.1/A/X/2021 

 

 

EVALUASI BELAJAR/ UJIAN 

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 

 

Pasal 1 

Pengertian Evaluasi Pembelajaran 

 

Evaluasi pembelajaran terdiri atas evaluasi hasil pembelajaran dan evaluasi proses 

pembelajaran.  Evaluasi hasil pembelajaran disebut juga evaluasi substantif, tes, atau 

pengukuran hasil belajar.  Sedang evaluasi proses pembelajaran dikenal sebagai evaluasi 

diagnostik atau evaluasi manajerial. 

 

Evaluasi pembelajaran sebagai proses sirkuler tidak hanya berfungsi untuk mengetahui 

tingkat penguasaan mahasiswa, tetapi juga berfungsi untuk senantiasa meningkatkan 

mutu pembelajaran.   

 

 

Pasal 2 

Jenis Evaluasi Belajar 

 

Evaluasi hasil pembelajaran setiap mata kuliah dalam satu semester dapat terdiri atas: 

1. Evaluasi hasil pembelajaran harian yang dapat dilakukan antara lain melalui tuhas 

dan quiz; 

2. Evaluasi hasil pembelajaran pada pertengahan semester yang dilakukan melalui 

pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS); 

3. Evaluasi hasil pembelajaran pada akhir semester yang dilakukan melalui pelaksanaan 

Ujian Akhir Semester (UAS). 

 

 

Pasal 3 

Pengolahan Hasil Evaluasi Belajar 

 

Pengolahan nilai akhir evaluasi hasil pembelajaran setiap mata kuliah, dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode Penilaian Acuan Patokan (PAP). 

 

 

Pasal 4 

Manfaat Evaluasi Belajar 

 

Evaluasi pembelajaran dimaksudkan untuk mengevaluasi proses pembelajaran itu 

sendiri, agar proses pembelajaran berikutnya dapat berjalan lebih baik.  Terdapat tiga 

manfaat evaluasi proses pembelajaran yaitu memahami sesuatu, membuat 
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keputusan, dan meningkatkan mutu pembelajaran.  Dengan melakukan evaluasi 

proses pembelajaran, berbagai masukan yang diperoleh dari proses evaluasi tersebut 

dapat digunakan untuk mengetahui berbagai kekuatan dan kelemahan berbagai 

komponen yang terdapat dalam pembelajaran.  Informasi ini juga dapat digunakan 

untuk memperbaiki mutu pembelajaran itu dan mengoptimalkan proses 

pembelajaran.  Dengan evaluasi proses ini, Program Studi akan mampu mengontrol 

pelaksanaan berbagai standar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 

 

 

Pasal 5 

Waktu Evaluasi Belajar 

 

Evaluasi proses pembelajaran dapat dilakukan dalam kurun waktu pelaksanaan 

pembelajaran atau setelah proses pembelajaran secara keseluruhan selesai.  Waktu 

evaluasi dapat dipilih sedemikian rupa oleh Program Studi, sehingga tujuan / maksud 

dari evaluasi proses pembelajaran dapat tercapai. 

1. Dalam satu semester dilaksanakan paling sedikit 2 kali evaluasi belajar yaitu 

Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) secara 

terjadwal, waktu pelaksanaannya ditetapkan dalam kalender akademik. 

2. UTS diselenggarakan setelah pertemuan perkuliahan ke-tujuh (dalam kalender 

akademik), yang pelaksanaannya dikoordinir oleh panitia ujian dan / atau oleh 

dosen masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan 

3. UAS wajib diselenggarakan setelah pertemuan perkuliahan ke-empat belas atau 

akhir perkuliahan yang pelaksanaannya (dalam kalender akademik) dikoordinir 

oleh panitia ujian dan / atau oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan. 

4. Pelaksanaan UTS dan UAS ditetapkan oleh Senat Institut Teknologi Garut 

dengan mempertimbangkan rata-rata ketuntasan minimal pertemuan dan / atau 

pencapaian kompetensi mahasiswa atas tujuan penyelenggaraan mata kuliah.   

 

 

Pasal 6 

Persyaratan Mengikuti Ujian 

 

Persyaratan mengikuti ujian: 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik bersangkutan; 

2. Mengikuti perkuliahan dalam mata kuliah yang bersangkutan minimal 75 % baik 

UTS maupun UAS, jika kehadiran kurang dari 75% dapat diijinkan mengikuti 

ujian dengan keputusan pimpinan Jurusan/ program studi; 

3. Sudah menyelesaikan dan menyerahkan tugas-tugas yang berhubungan dengan 

matakuliah yang bersangkutan. Apabila belum menyelesaikan tugas-tugas 

tersebut harus ada ijin dari dosen yang bersangkutan; 

4. Tidak dalam keadaan menjalani sanksi akademik. 
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Pasal 7 

Bahan Ujian 

 

1. Bahan ujian disusun oleh dosen penanggung jawab mata kuliah; 

2. Soal ujian diserahkan kepada Panitia Ujian selambat-lambatnya satu minggu 

sebelum pelaksanaan ujian; 

3. Penggandaan atau produksi soal ujian dilaksanakan oleh Panitia Ujian bagian/ 

seksi penggandaan. 

 

 

Pasal 8 

Soal Ujian 

 

1. Soal merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 

proses belajar mengajar.  Soal ujian bersifat soal terbuka.  

2. Soal Terbuka adalah Suatu bentuk soal yang terdiri dari, suatu pertanyaan atau 

suatu perintah yang menghendaki jawaban-jawaban yang berupa uraian-uraian 

yang relatif panjang.  Bentuk pertanyaan meminta jawaban untuk menjelaskan, 

membandingkan, menginterprestasikan dan mencari perbedaan.  Suatu bentuk 

pertanyaan suruhan tersebut agar mahasiswa mahasiswa menunjukan pengertian 

mereka terhadap materi yang dipelajari.  Termasuk dalam soal ini adalah dalam 

bentuk essay. 

3. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) sebagai dasar yang digunakan menyusun butir 

soal, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. 

4. Penyusunan soal ujian harus mengacu kepada Kurikulum yang berlaku, 

khususnya pada tujuan dan pokok bahasan/ sub pokok bahasan, yang dapat 

dijabarkan dalam bentuk Tujuan Intruksional Khusus (TIK) 

5. Pertimbangan menjabarkan pokok bahasan dan TIK: 

a. Pokok bahasan yang menunjang pencapaian tinjauan instrusional umum; 

b. Tingkat perkembangan mahasiswa pada jenjang pendidikan yang 

bersangkutan. 

c. Soal harus terdiri dari beberapa bagian yaitu, yang mudah dijawab, yang 

sedang, dan yang sulit dijawab, sehingga kemampuan mahasiswa atas dasar 

pencapaian kompetensi mata kuliah tersebut dapat dikelompokkan. 

 

 

Pasal 9 

Petunjuk Penulisan Soal 

 

1. Karakteristik: 

a. Dapat mengukur proses mental yang tinggi; 

b. Membatasi peluang menerka jawaban, sehingga menimbulkan keragu-

raguan pada mahasiswa; 

c. Memerlukan waktu relatif singkat dalam penyusunannya; 

d. Tidak membuat pertanyaan dengan maksud menjebak, cakupan soal harus 

dibatasi; 



6 

e. Pokok bahasan/ pertanyaan mengandung proses berpikir: ingatan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

 

2. Saran-saran penyusunan soal ujian: 

a. Waktu yang disediakan mencukupi; 

b. Butir soal harus mengandung permasalahan yang perlu dipecahkan; 

c. Rumuskan permasalahan secara jelas dan tidak mengambil kalimat-kalimat 

(soal) dari buku teks; 

d. Berikan petunjuk tes / ujian sejelas mungkin; 

e. Tidak membuat / memberikan soal lebih dari yang diperlukan; 

f. Susun kunci jawaban untuk setiap butir soal yang disusun. 

 

 

Pasal 10 

Pelaksanaan Ujian 

 

1. Ujian dilaksanakan di bawah tanggung jawab dosen pembina mata kuliah yang 

bersangkutan.  Ujian dilakukan dua kali dalam satu semester, yaitu pada 

pertengahan dan akhir semester sesuai dengan kalender akademik.  

2. Menyerahkan berkas soal Ujian paling lambat 1 minggu sebelum awal 

pelaksanaan Ujian dimulai dan diserahkan kepada Bagian Akademik. 

3. Kewajiban untuk mengawas pada jadwal ujian yang ditugaskan pada dosen yang 

bersangkutan. Jika tidak bisa mengawas, diwajibkan memberitahukan 1 minggu 

sebelum pelaksanaan Ujian kepada Panitia Ujian. 

4. Hasil Evaluasi disampaikan kepada Bagian Akademik paling lambat 2 minggu 

setelah Ujian dilaksanakan. 

 

 

Pasal 11 

Ujian Susulan 

 

1. Ujian susulan diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti pada 

jadwal yang telah ditetapkan dengan alasan yang dapat dibenarkan. 

2. Pelaksanaan Ujian susulan untuk UTS diatur oleh dosen yang bersangkutan, 

dengan mahasiswa yang bersangkutan dengan membawa surat rekomendasi dari 

Wakil Rektor I atau Ketua Panitia Ujian. 

3. Pelaksanaan Ujian susulan untuk UAS diatur oleh dosen yang bersangkutan, 

dengan mahasiswa yang bersangkutan dengan membawa surat rekomendasi dari 

Wakil Rektor I atau Ketua Panitia Ujian dan hasil ujiannya disampaikan kepada 

Bagian Akademik. 

 

 

Pasal 12 

Ujian Khusus 

 

1. Ujian Khusus ditujukan pada mahasiswa untuk kondisi tertentu berkaitan dengan 

ketuntasan kelulusan akademik. 
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2. Pelaksanaan ujian khusus diatur oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan atau 

oleh Majelis Jurusan/ Program Studi dengan mahasiswa dan hasil ujiannya 

disampaikan pada bagian akademik.  

3. Tiap mahasiswa maksimal berhak mengikuti ujian khusus sejumlah dua mata 

kuliah dengan nilai maksimum C. 

 

 

Pasal 13 

Penyerahan Hasil Ujian 

 

1. Daftar hasil ujian mata kuliah diisi oleh dosen yang bersangkutan sesuai dengan 

format yang sudah disediakan. 

2. Hasil ujian diserahkan langsung oleh dosen yang bersangkutan (dalam nilai 

huruf baku) langsung ke Jurusan/ Program Studi dan BAAK selambat-

lambatnya dua minggu setelah ujian mata kuliah berlangsung. 

3. Nilai mata kuliah dimasukkan ke database nilai dalam Sistem Informasi 

Akademik Institut Teknologi Garut oleh BAAK selambat-lambatnya satu 

minggu setelah penyerahan nilai dari dosen. 

4. Apabila terjadi keterlambatan pemasukan nilai akibat kesalahan dosen, selama-

lamanya satu semester berjalan, maka mahasiswa berhak memperoleh nilai B 

dan/ atau diputuskan melalui Majelis Jurusan/ Program Studi. Apabila setelah 

itu dosen memasukkan daftar nilai berdasarkan hasil penilaiannya, maka 

ditetapkan nilai tertinggi sebagai nilai definitif yang diperoleh oleh mahasiswa.  

5. Mahasiswa berhak menerima salinan transkrip sebanyak-banyaknya 3 kali 

dalam 1 semester. 

 

 

Pasal 14 

Tata Tertib Peserta Ujian 

 

1. Peserta diwajibkan datang paling lambat 15 menit sebelum pelaksanaan ujian, 

jika peserta terlambat lebih dari waktu yang telah ditentukan maka peserta tidak 

boleh mengikuti ujian.  

2. Peserta yang tidak mengikuti ujian akibat terlambat kehadiran berhak mengikuti 

ujian susulan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Ketua Panitia 

Ujian. 

2. Peserta diwajibkan duduk pada tempat duduk sesuai dengan nomor urut pada 

absen. 

3. Peserta wajib membawa kartu ujian selama pelaksanaan ujian. 

4. Peserta tidak diperbolehkan saling pinjam meminjam peralatan tulis dan lainnya 

dengan peserta lain. 

5.  Tidak diperbolehkan membawa catatan dalam bentuk apapun (segala jenis 

catatan harus disimpan di depan), kecuali untuk ujian yang bersifat open book. 

6.  Peserta tidak diperbolehkan kerja sama dengan peserta lainnya. 

7. Selama mengikuti ujian peserta wajib menggunakan sepatu. 

8. Peserta wajib mengisi daftar hadir ujian. 
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9.  Peserta tidak diperbolehkan keluar ruangan selama ujian berlangsung, kecuali 

dengan seizin pengawas. 

10.  Peserta yang ketinggalan kartu peserta ujian diwajibkan untuk lapor kepada 

panitia ujian. 

11.  Peserta yang melanggar tata tertib ujian akan dikenakan sanksi yang disesuaikan 

dengan tingkat pelanggarannya. 

12.  Bagi yang kartunya hilang, dikenakan biaya untuk memperoleh kartu pengganti. 

 

 

 

 Ditetapkan di :   Garut 

Pada tanggal :   15 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 

 


