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Pengantar

Metode

Partisipan

Umpan balik pembelajaran ini disusun sebagai salah satu upaya peningkatan mutu kegiatan pembelajaran secara 
berkelanjutan di Program Studi Magister Psikologi Profesi Unpad. Tujuan dari umpan balik ini adalah mengumpulkan 
informasi mengenai kualitas kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan program studi dan ketercapaian kompetensi 
mahasiswa pada semester ganjil 2019-2020. Umpan balik ini difokuskan pada semester pertama dengan pertimbangan 
bahwa proses pembelajaran di semester tersebut merupakan proses pembelajaran yang mendasari pencapaian kompetensi 
utama mahasiswa dalam asesmen, intervensi, dan kemagisteran. Hasil umpan balik ini digunakan sebagai salah satu acuan 
untuk melakukan perbaikan dalam persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran di Program Studi Magister 
Psikologi Profesi Unpad. 

Pengumpulan data umpan balik ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner umpan balik melalui Google Form kepada 
mahasiswa angkatan 2019. Kuesioner yang diberikan meliputi penilaian mahasiswa mengenai kualitas kegiatan 
pembelajaran yang dialami selama semester ganjil 2019-2020 dan evaluasi diri mahasiswa  mengenai tingkat penguasaan 
serta peningkatan kemampuan mereka pada setiap capaian pembelajaran yang ditetapkan untuk semester tersebut. Aspek-
aspek penilaian pada kuesioner umpan balik disusun berdasarkan (1) komponen-komponen yang menunjang pelaksanaan 
proses pembelajaran yang baik dan (2) capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum Program  Studi Magister 
Psikologi Profesi untuk semester ganjil 2019-2020. Skala kuesioner berkisar antara 1 sampai 4 dengan makin rendah skor 
suatu aspek menunjukkan makin perlu aspek tersebut dikembangkan atau ditingkatkan.  Skor setiap aspek dihitung dari rata-
rata penilaian yang diberikan seluruh partisipan. Dalam kuesioner mahasiswa juga diminta menuliskan kesan selama 
perkuliahan, hal-hal apa saja yang menurut mereka masih perlu diperbaiki,  dan menuliskan kemampuan-kemampuan apa 
saja yang masih perlu dikembangkan. Data ini dianalisis dengan cara melakukan pengkodean berdasarkan kesamaan tema 
dan disajikan berdasarkan jumlah respons yang muncul. 

orang mahasiswa 
angkatan 201945 
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11

16

12

6

Psikologi Industri
dan Organisasi

Psikologi Klinis Anak Psikologi Klinis
Dewasa

Psikologi Pendidikan



Umpan balik kegiatan pembelajaran

Dasar-dasar 
Asesmen 
Psikologi

Kejelasan capaian pembelajaran 2.76

Kesesuaian isi materi dengan capaian pembelajaran 2.80

Kesesuaian alokasi waktu yang disediakan untuk menguasai materi 2.29

Kesesuaian aktivitas pembelajaran dengan beban SKS (termasuk tugas) 2.84

Efektivitas metode pembelajaran 2.71

Efektivitas bimbingan 2.98

Kemampuan dosen menyampaikan materi 3.38

Kualitas umpan balik 2.71

Kehadiran dosen di jadwal perkuliahan 3.09

Kejelasan sistem penilaian 2.00

Objektivitas penilaian 2.80

Kenyamanan ruang kelas untuk belajar 2.93

Peralatan dan perlengkapan pendidikan 3.18

Kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran 3.09

Kualitas interaksi antar mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran 3.36

Skala

Sangat perlu pengembangan

Sangat memadai

u

x
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KESAN SELAMA KULIAH JUMLAH RESPONS

Kuliah seru dan menyenangkan 12

Waktu kurang sementara materi banyak 7

Banyak pengetahuan didapatkan 3

Dosen berinterasi dengan sangat baik 2

Mudah fokus karena sistem belajar per blok 2

Terlalu banyak tugas dan jadwal padat 2

Stres di awal karena tidak ada matrikulasi 1

Dosen tidak hadir 1

HAL YANG MASIH PERLU DIPERBAIKI JUMLAH RESPONS

Jadwal dibuat lebih jelas, waktu ditambah dan dosen lebih disiplin dengan jadwal yang ada 21

Transparansi nilai ditingkatkan 8

Materi disampaikan lebih maksimal dan alat tes dibahas lebih mendalam 5

Grafis diperdalam, terutama BAUM dan DAP, TAT ditambah waktunya 4

Penyampaian tujuan mata kuliah dan rancangan perkuliahan 2

Metode pembelajaran dibuat lebih menarik 1

Matrikulasi diadakan 1

Feedback secara individual 1

Fasilitas diitingkatkan (AC diperbaiki) 1
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Kasuistika
Kejelasan capaian pembelajaran 3.29

Kesesuaian isi materi dengan capaian pembelajaran 3.13

Kesesuaian alokasi waktu yang disediakan untuk menguasai materi 2.78

Kesesuaian aktivitas pembelajaran dengan beban SKS (termasuk tugas) 3.04

Efektivitas metode pembelajaran 3.00

Efektivitas bimbingan 3.22

Kemampuan dosen menyampaikan materi 3.33

Kualitas umpan balik 3.22

Kehadiran dosen di jadwal perkuliahan 3.40

Kejelasan sistem penilaian 2.76

Objektivitas penilaian 3.00

Kenyamanan ruang kelas untuk belajar 3.18

Peralatan dan perlengkapan pendidikan 3.29

Kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran 3.40

Kualitas interaksi antar mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran 3.42

Skala

Sangat perlu pengembangan

Sangat memadai

u

x

KESAN SELAMA KULIAH JUMLAH RESPONS

Tertantang tetapi  banyak ilmu didapatkan 8

Menyenangkan 5

Proses bimbingan meningkatkan pemahaman 4

Perkuliahan lebih terstruktur 3

Melalahkan dan menyebabkan kurang tidur 2

Luar biasa 2

Makin erat dengan teman angkatan 1

HAL YANG MASIH PERLU DIPERBAIKI JUMLAH RESPONS

Setiap dosen memiliki pemahaman yang sama 12

Alokasi waktu ditambah 10

Transparansi nilai 4

Alat tes yang digunakan diperdalam ketika dasmen 2

Umpan balik dari dosen 2

Bimbingan lebih optimal dan efektif 2

Jadwal bimbingan lebih jelas dan tepat waktu 2

Persiapan alat tes 1

Dosen memahami bahwa mahasiswa mempunyai kecepatan berpikir yang berbeda dengannya 1

Ruangan praktikum dibuat lebih nyaman 1

Matrikulasi 1

Contoh penulisan laporan yang baik dan benar 1
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Konseling
Kejelasan capaian pembelajaran 3.13

Kesesuaian isi materi dengan capaian pembelajaran 3.27

Kesesuaian alokasi waktu yang disediakan untuk menguasai materi 2.89

Kesesuaian aktivitas pembelajaran dengan beban SKS (termasuk tugas) 3.22

Efektivitas metode pembelajaran 3.00

Efektivitas bimbingan 3.22

Kemampuan dosen menyampaikan materi 3.47

Kualitas umpan balik 3.31

Kehadiran dosen di jadwal perkuliahan 3.22

Kejelasan sistem penilaian 2.76

Objektivitas penilaian 3.13

Kenyamanan ruang kelas untuk belajar 3.29

Peralatan dan perlengkapan pendidikan 3.29

Kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran 3.38

Kualitas interaksi antar mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran 3.51

Skala

Sangat perlu pengembangan

Sangat memadai

u

x

KESAN SELAMA KULIAH JUMLAH RESPONS

Seru dan menyenangkan 11

Banyak tambahan ilmu dan pengalaman 5

Bimbingan kelompok kecil dirasa lebih efektif dibandingkan kelas besar 2

Pelaksanaan baik 2

Jadwal lebih jelas 1

Materi yang berbeda dengan kelas besar 1

Penghayatan akan diri lebih baik 1

Bingung karena banyak perbedaan metode dalam mengajar 1

HAL YANG MASIH PERLU DIPERBAIKI JUMLAH RESPONS

Penyamaan persepsi terkait materi yang disampaikan antar dosen, dan antara kelas besar dengan bimbingan 7

Dosen meluangkan waktu bimbingan lebih banyak 7

Transparansi nilai 7

Koordinasi waktu perkuliahan antar dosen di kelas besar 6

Materi konseling kelompok ditambah 3

Diperbanyak praktek 2

Penyampaian materi di kelas besar ditingkatkan 2

Ada matrikulasi sebelum perkuliahan 2

Memperbanyak contoh kasus 1

Kejelasan materi dan tujuan pembelajaram 1

Dosen pembimbing disesuaikan dengan majoring 1

Pelaksanaan praktikum ditingkatkan 1
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Kejelasan capaian pembelajaran 2.80

Kesesuaian isi materi dengan capaian pembelajaran 2.82

Kesesuaian alokasi waktu yang disediakan untuk menguasai materi 3.24

Kesesuaian aktivitas pembelajaran dengan beban SKS (termasuk tugas) 3.24

Efektivitas metode pembelajaran 2.73

Kemampuan dosen menyampaikan materi 3.09

Kualitas umpan balik 2.62

Kehadiran dosen di jadwal perkuliahan 2.64

Kejelasan sistem penilaian 2.60

Objektivitas penilaian 3.07

Kenyamanan ruang kelas untuk belajar 3.24

Peralatan dan perlengkapan pendidikan 3.27

Kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran 2.98

Kualitas interaksi antar mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran 3.29

Kode Etik 
Psikologi

Skala

Sangat perlu pengembangan

Sangat memadai

u

x

KESAN SELAMA KULIAH JUMLAH RESPONS

Menambah ilmu baru 6

Menyenangkan 4

Agak bingung karena materinya hampir sama dengan konseling 4

Terlalu banyak presentasi 3

Cukup baik 2

Tekesan monoton 1

Nyantai 1

Banyak belajar sendiri 1

Kurang membahas kode etik secara detail 1

Dosen jarang menghadiri perkuliahan 1

Kurang terstruktur 1

HAL YANG MASIH PERLU DIPERBAIKI JUMLAH RESPONS

Metode lebih variatif 11

Dosen sebaiknya lebih banyak hadir dalam perkuliahan 8

Adanya kejelasan materi dan capaian pembelajaran 7

Memperbanyak pembahasan dalam praktik nyata psikolog Indonesia 4

Memperbanyak tugas kelompok kecil 1

Semangat mahasiswa ditingkatkan 1

Jadwal lebih jelas 1



Filsafat Ilmu 
Pengatahuan 
Terapan

Kejelasan capaian pembelajaran 3.07

Kesesuaian isi materi dengan capaian pembelajaran 3.22

Kesesuaian alokasi waktu yang disediakan untuk menguasai materi 3.27

Kesesuaian aktivitas pembelajaran dengan beban SKS (termasuk tugas) 3.38

Efektivitas metode pembelajaran 3.07

Kemampuan dosen menyampaikan materi 3.47

Kualitas umpan balik 3.07

Kehadiran dosen di jadwal perkuliahan 3.20

Kejelasan sistem penilaian 2.76

Objektivitas penilaian 3.13

Kenyamanan ruang kelas untuk belajar 3.27

Peralatan dan perlengkapan pendidikan 3.31

Kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran 3.31

Kualitas interaksi antar mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran 3.29
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Skala

Sangat perlu pengembangan

Sangat memadai

u

x

KESAN SELAMA KULIAH JUMLAH RESPONS

Menyenangkan 15

Materi cukup berat sehingga terkadang susah memahami materi 4

Dosen mumpuni menjelaskan materi 3

Mendapat pembelaaran baru 2

Kuliahnya santai 1

Metode pembelajaran efektif 1

Memberikan umpan balik 1

Metode belajar monoton 1

HAL YANG MASIH PERLU DIPERBAIKI JUMLAH RESPONS

Metode pembelajaran lebih ditingkatkan 6

Materi disampaikan lebih konkret agar lebih membantu pemahaman mahasiswa 4

Waktu perkuliahan dan jadwal yang dibuat lebih jelas 3

Buku referensi diberikan di awal perkuliahan 2

Adanya kontrak pembelajaran dan capaian pembelajaran 2

Koordinasi antardosen terkait materi dan tugas ditingkatkan 1

Pemindahan waktu kuliah ke jam awal 1

Pembagian kelompok dengan anggota yang banyak 1



Penguasaan kemampuan*

“Kemampuan 
saya dalam 
melaksanakan 
administrasi...” 

“Kemampuan 
saya dalam 
melakukan 
interpretasi...” 

Pengambilan data

Skoring

*evaluasi diri mahasiswa mengenai tingkat penguasaan mereka

Asesmen Kepribadian 2.87

Observasi 3.16

Anamnesa 3.18

Tes WBIS 3.02

Tes Rorschach 2.69

Tes TAT/CAT 2.31

Tes Pauli 3.31

Tes Inventori 2.93

Penulisan Laporan Kepribadian 2.62

Observasi 2.93

Anamnesa 2.91

Lembar Riwayat Hidup 3.56

Tes WBIS 3.27

Tes WZT 3.49

Tes Baum 3.56

Tes Rorschach 2.69

Tes Pauli 3.64

Tes WBIS 3.31

Tes WZT 2.53

Tes Rorschach 2.51

Tes Pauli 3.60

“Pemahaman 
saya tentang...”

Memanfaatkan teori kepribadian untuk interpretasi 2.47

Interpretasi fragmental Tes WBIS 2.93

nterpretasi fragmental Tes WZT 2.49

Interpretasi fragmental Tes Baum 2.47

Interpretasi fragmental Tes Rorschach 2.60

Interpretasi fragmental Tes Pauli 3.04

Membuat gambaran Aspek KOGNISI* 2.93

Membuat gambaran Aspek MOTIVASI* 2.89

Membuat gambaran Aspek EMOSI* 2.71

Membuat gambaran Aspek RELASI SOSIAL* 2.89

Membuat GAMBARAN/DINAMIKA KEPRIBADIAN* 2.53

*dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber pengukuran (observasi, anamnesa, dan tes)
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Skala

Sangat perlu pengembangan

Sangat memadai

u

x

Skala

Sangat perlu pengembangan

Sangat memadai

u

x

Skala

Sangat perlu pengembangan

Sangat memadai

u

x



“Kemampuan 
saya dalam 
praktik 
konseling...”

“Kemampuan 
saya terkait 
kemagisteran..”

“Kemampuan 
saya dalam 
menulis...”

Hasil observasi 3.00

Hasil anamnesa 3.16

Hasil interpretasi fragmental 2.89

Gambaran kepribadian 2.58

Kesimpulan 2.60

Pemahaman mengenai konseling individual 3.22

Pemahaman mengenai konseling kelompok 2.84

Pemahaman mengenai microskills 3.07

Kemampuan dalam melakukan rapport kepada klien 3.29

Kemampuan mempraktikkan microskills dalam konseling 2.71

Kemampuan menerapkan tahapan helping process selama konseling 2.84

Kemampuan menggunakan teori psikologi dalam melakukan konseling 2.47

Kemampuan membantu klien mengidentifikasi permasalahan 2.89

Kemampuan membantu klien menginisasi solusi permasalahan 2.76

Kemampuan membantu klien menginisasi solusi permasalahan 2.78

Kemampuan melakukan konseling kelompok 2.71

Pemahaman mengenai filsafat ilmu pengetahuan terapan 2.84

Pemahaman mengenai kode etik psikologi 2.98

Kemampuan berpikir secara ilmiah sesuai kaidah filsafat ilmu 2.87

Kemampuan menerapkan prinsip-prinsip kode etik psikologi dalam 
penyelesaian masalah 3.07
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Skala

Sangat perlu pengembangan

Sangat memadai

u

x

Skala

Sangat perlu pengembangan

Sangat memadai

u

x

Skala

Sangat perlu pengembangan

Sangat memadai

u

x



“Peningkatan 
kemampuan 
saya...”

Kemampuan administrasi pengambilan data 3.42

Kemampuan administrasi skoring 3.40

Kemampuan dalam menginterpretasi data 3.16

Kemampuan dalam menulis laporan pemeriksaan psikologi 3.02

Kemampuan dalam melakukan konseling individual 3.22

Kemampuan dalam melakukan konseling kelompok 2.91
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Skala

Tidak meningkat sama sekali

Sangat meningkat

u

x

KEMAMPUAN YANG PERLU DIKEMBANGKAN JUMLAH RESPONS

Menginterpretasikan dan mengintegrasikan data 10

Membekali teori-teori psikologi 8

Memahami kepribadian individu lebih baik lagi 6

Konseling kelompok 4

Penulisan laporan psikologi 4

Membuat dinamika permasalahan 3

Mengintegrasikan teori psikologi dengan konseling 3

Building relationship dengan klien 2

Mengintegrasikan teori psikologi dengan hasil tes dan anamnesa 2

Kemampuan microskill 2

Kemampuan dalam mengelola emosi dan bersikap objektif 2

Melakukan roleplay 1

Mendalami tes inventory 1

Banyak membaca buku referensi 1

Kemampuan skoring alat tes 1

Kemampuan dalam tes Roschach 1



Simpulan

(1)  Kejelasan sistem penilaian merupakan aspek yang secara konsisten dianggap paling memerlukan pengembangan 
di semua mata kuliah semester genap 2019-2020. Transparansi nilai juga disebutkan oleh sebagian mahasiswa 
sebagai hal yang perlu diperbaiki untuk beberapa mata kuliah. 

 
(2) Kesesuaian alokasi waktu untuk menguasai materi pada mata kuliah dasar asesmen, kasuistika, dan konseling 

dinilai perlu pengembangan. Sebagian mahasiswa menilai bahwa waktu yang disediakan sedikit sedangkan materi 
yang disampaikan banyak. Sebagian mahasiswa juga memberikan masukan agar beberapa materi yang 
disampaikan lebih maksimal, lebih mendalam atau ditambah. 

(3) Mahasiswa memilki kesan bahwa secara umum perkuliahan selama semester pertama merupakan pengalaman 
yang menyenangkan. Kesan lain yang dirasakan mahasiswa adalah penambahan ilmu baru dan perasaan 
tertantang selama proses perkuliahan. Sejalan dengan ini, komponen interaksi antarmahasiswa merupakan salah 
satu aspek yang secara konsisten mendapatkan penilaian yang tinggi di semua mata kuliah.

 
(4) Mahasiswa menilai bahwa jadwal perkuliahan maupun bimbingan merupakan hal yang masih perlu diperbaiki dari 

pelaksanaan kuliah. Masukan ini paling banyak muncul pada mata kuliah Dasar-dasar asesmen. Mata kuliah lain 
yang dinilai perlu perbaikan dari sisi jadwal atau memiliki kesan jadwal yang kurang jelas adalah bimbingan 
kasuistika, konseling, dan kode etik. 

(5) Mahasiswa menilai bahwa dosen perlu memiliki pemahaman yang sama, baik antara dosen, maupun antara 
pertemuan kelas besar dan bimbingan. Hal ini merupakan aspek yang paling banyak muncul di mata kuliah 
kasuistika dan konseling. 

(6) Metode pembelajaran muncul sebagai aspek yang dinilai perlu diperbaiki dari pelaksanaan mata kuliah kode etik 
dan filsafat ilmu pengetahuan terapan. Mahasiswa memberikan masukan bahwa materi permbelajaran pada 
perkuliahan tersebut sebiknya dibuat lebih bervariasi atau ditingkatkan. 

(7) Mata kuliah kode etik psikologi merupakan mata kuliah yang  aspeknya paling banyak memerlukan 
pengembangan antara lain kejelasan capaian pembelajaran, kesesuaian isi materi,  metode pembelajaran yang 
dinilai kurang bervariasi,  kehadiran dosen dalam perkuliahan, pemberian umpan balik, dan kejelasan sistem 
penilaian. 

(8)  Secara umum mahasiswa merasakan adanya peningkatan kemampuan selama semester pertama. Kemampuan 
yang dirasakan paling meningkat adalah kemampuan administrasi pengambilan data dan skoring sedangkan 
kemampuan yang dirasakan paling kurang peningkatannya adalah kemampuan menulis laporan pemeriksaaan 
psikologi dan kemampuan konseling kelompok. Selain itu, mahasiswa menilai  bahwa kemampuan 
menginterpretasi merupakan kemampuan yang masih perlu dikembangkan. Pada setiap aspek capaian 
pembelajaran, mahasiswa menilai kemampuan yang paling perlu mendapatkan pengembangan yaitu:

    a. Pemahaman tes :TAT/CAT, dan laporan kepribadian.
    b. Kemampuan administrasi pengambilan data : observasi, anamnesa,dan  Tes  Rorschach.
    c. Kemampuan administrasi skoring: Tes WZT dan Tes Rorschach.
    d. Kemampuan menulis laporan pemeriksaan psikologi: gambaran kepribadian dan simpulan.
    e. Kemampuan konseling: menerapkan teori dan microskils dalam konseling serta melakukan konseling kelompok.
    f. Kemagisteran: pemahaman  filsafat ilmu pengetahuan terapan dan kemampuan berpikir ilmiah sesuai kaidah    
       filsafat ilmu.

   
   Penilaian yang cenderung kurang pada berbagai aspek kemampuan tersebut dapat mengindikasikan tingkat 

keyakinan mahasiswa yang kurang mengenai kemampuan-kemampuan pada setiap capaian pembelajaran yang 
diharapkan atau pencapaian mahasiswa yang kurang pada kemampuan-kemampuan tersebut. 
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(1)  Program studi mempertimbangkan penetapan tingkat keluasan dan kedalaman materi yang diberikan serta 
batasan capaian pembelajaran magister psikologi profesi di semester pertama. Pemilihan materi sebaiknya 
dilakukan sesuai dengan beban SKS yang tersedia sehingga kedalaman materi dapat tercapai lebih optimal sesuai 
dengan capaian yang ditetapkan.

 
(2) Program strudi mengomunikasikan capaian pembelajaran yang jelas dan terukur kepada mahasiswa di setiap mata 

kuliah untuk membantu mahasiswa mengevaluasi pencapaian dirinya secara akurat. Selain itu, program studi juga 
perlu menjamin keselarasan antara sistem penilaian dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan dan 
memastikan keterbukaan sistem penilaian di setiap mata kuliah, misalnya dengan memberitahukan rubrik yang 
digunakan pada setiap mata kuliah sebelum perkuliahan dimulai. 

(3)  Program studi mendorong penggunaan metode pembelajaran yang menggugah keterlibatan mahasiswa dalam 
pembelajaran.  Hasil umpan balik ini mengindikasikan bahwa metode presentasi yang dilakukan oleh mahasiwa 
terutama dengan keterbatasan kehadiran dosen dinilai kurang sesuai oleh mahasiswa sehingga pengajar 
sebaiknya mempertimbangkan pula penerapan berbagai metode pembelajaran yang lebih menggunggah 
keterlibatan mahasiswa dalam belajar. 

(4) Program studi memastikan kesinambungan antara proses pembelajaran semester pertama dengan pembelajaran 
di setiap majoring terkait capaian pembelajaran yang masih belum dikuasai  secara optimal di semester pertama,  
Pendalaman dapat dilakukan dengan menyesuaikan materi dengan setiap area peminatan yang dijalani 
mahasiswa di semester selanjutnya. 

(5) Program studi melakukan persiapan perkuliahan dan koordinasi dengan tim pengajarsebelum perkuliahan dimulai 
untukmemastikan penjadwalan mata kuliah telah diatur secara baik sehingga kegiatan perkuliahan dapat 
terlaksana secara terencana dan teratur sehingga mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran secara lebih 
optimal. 

(6) Program studi melakukan koordinasi antara seluruh tim yang mengajar dan membimbing di kasuistika dan 
konseling agar memiliki kesamaan pemahaman mengenai materi yang akan disampaikan. Pembekalan melalui 
kegiatan pendalaman seperti academic refreshment terkait pemateri kasuistika dan konseling yang dilakukan 
secara rutin kepada dosen yang terlibat dalam perkuliahan tersebut juga akan bermanfaat untuk meningkatkan 
penguasaan materi yang lebih selaras.

(7) Program Studi mempertahankan iklim akademik yang positif dengan meningkatkan interaksi positif 
antarmahasiswa. Peningkatan iklim akademik yang positif juga dapat diperluas tidak hanya antarmahasiswa 
tetapi juga antara dosen dan mahasiswa agar meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. 
Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kegiatan ilmiah bersama ataupun kegiatan perkuliahan yang melibatkan 
dosen dan mahasiswa.

(8) Program studi meningkatkan kualitas pelaksanaan proses pembelajaran pada mata kuliah kode etik dengan 
mendorong koordinasi tim pengajar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perkuliahan. Peningkatan 
kualitas dapat dilakukan dengan mengomunikasikan capaian pembelajaran pada mahasiswa di awal perkuliahan, 
menggunakan metode yang lebih mendorong keterlibatan mahasiswa, dan melakukan penelaahan mengenai 
kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran. Kehadiran dosen perlu ditingkatkan untuk memastikan 
pemberian umpan balik dan pengawasan proses pembelajaran dapat dilakukan lebih optimal. 
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