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EVALUASI PROGRAM DAN PROSES 

PEMBELAJARAN 

MATA KULIAH   : MANAJEMEN STRATEGIK 
KODE MK/SKS/SEMESTER :        /3 SKS/ Sm. 3 (tiga) 
 

1. DESKRIPSI MATA KULIAH 

Kompetensi Utama: pada mata kuliah ini mahasiswa memiliki memahami dan 

menganalisis mengenai konsep dan penerapan manajemen strategik sehingga dapat 

mengambil suatu keputusan dan tindakan manajerial dalam menentukan kinerja jangka 

panjang dalam melakukan kegiatan usaha. 

Gambaran Singkat Mata Kuliah: mata kuliah ini merupakan suatu perangkat keputusan 

dalam menjalankan usaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Mata kuliah ini 

dapat digambarkan dalam 4 tahapan penting yakni: (1) tahap pengamatan lingkungan, 

yang terdiri atas pengamatan lingkungan internal (kekuatan dan kelebihan) dan 

pengamatan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman); (2) tahap formulasi strategik, 

yang terdiri atas pernyataan visi, penjabaran misi, tujuan, strategi dan kebijakan 

perusahaan; (3) tahap implementasi strategik, yang terdiri atas penyusunan program 

kerja, penyusunan prosedurdan penganggaran; (4) Evaluasi dan Control, yang di 

dalamnya memuat tentang proses penilaian kinerja baik itu organisasi swasta maupun 

organisasi pemerintah.  

Prasyarat Mata Kuliah: mahasiswa telah lulus mata kuliah pengantar manajemen dan 

pengantar bisnis. Karena mata kuliah pengantar ini akan mengatarkan fondasi keilmuan 

serta penyamaan persepsi. 



 

2. INPUT 

a. Karakteristik Peserta Didik: rata-rata peserta didik adalah input SMA yang memiliki 

kemampuan yang memadai. Di samping itu peserta didik memiliki karakter yang 

baik serta patuh terhadap aturan yang berlaku. 

Kesiapan Dosen Pengampu Mata Kuliah: dosen memiliki keahlian dan keilmuan 

yang memadai, melaksanakan rapat team teaching, melakukan kontrak perkuliahan, 

penyiapan GBPP, SAP dan bahan ajar. 

Media Yang Digunakan: Papan Tulis whiteboard, LCD. Selama ini media yang 

tersedia kadang belum memadai untuk kecukupan penggunaannya. Hal ini 

diakibarkan oleh semakin banyaknya rombongan belajar. 

Sarana dan Prasarana lainnya: Jika kelas bsar menggunakan pengeras suara. 

b. MATERI KULIAH/ BAHAN AJAR: Bahan ajar perlu dikaji ulang dengan mengaupdate 

literatur-literatur terbaru. 

  



 

3. PROSES 

a. STRATEGI PERKULIAHAN 

Imlementasi strategi pembelajaran pada dasarnya telah dijalankan dengan baik 

karena seluruh dokumen urikulum dan proses pembelajaran telah dilaksanakan 

dengan baik mulai dari peta kompetensi, GBPP, SAP dan kontrak perkuliahan. 

Menggunakan model-model pembelajaran. 

b. PENILAIAN PEMBELAJARAN 

Aturan-aturan dalam penilaian pembelajaran MK telah dilaksanakan dengan baik 

diantara dilakukan melalui penelitian tindakan kelas oleh dosen, pemberian tugas 

berbasis riset, absensi on line dan pelaksanaan UTS dan UAS dll 

  



 

4. OUTPUT 

Hasil Pembelajaran dalam mata kuliah manajemen strategik, mahasiswa mampu 

memahami dan mampu menganalisis tentang pengambilan keputusan strategik dalam 

perusahaan yang ditandai dengan lebih dari 85 persen mahasiswa memperoleh nilai 

baik dan sangat baik. 

  



 

5. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil evaluasi program dan proses pembelajaran maka dapat dirumuskan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Dosen harus lebih siap dalam mengampu mata kuliah 

2. Mahasiswa sebaiknya pemiliki kemampuan dasar dalam mengikuti pembelajaran. 

3. Perlu perbaharuan Peta kompetensi, GBPP, SAP, Kontrak Kuliah dan Bahan Ajar 

yang berbasis pada KKNI dan Riset. 

4. Sarana dan Prasarana harus berbasis ICT. 

 

 

 

 

 


