
VI. EVALUASI HASIL BELAJAR   
 

  
Hasil belajar mahasiswa UT diukur melalui Ujian Akhir Semester (UAS), pengerjaan tugas dan partisipasi 

dalam kegiatan TTM atau Tuton, Praktik atau Praktikum, Tugas Akhir Program (TAP), dan Karya Ilmiah. 
Sebagai latihan untuk persiapan UAS, mahasiswa dapat mengakses latihan mandiri (LM) secara Online melalui 
http://elearning.ut.ac.id/lm.   
  
A. JENIS EVALUASI HASIL BELAJAR (EHB)  

 1.  Ujian Akhir Semester   
Hasil belajar mahasiswa dalam satu semester diukur melalui Ujian Akhir Semester (UAS). Ada dua bentuk 

UAS yaitu UAS tertulis dan UAS Online.  
   

a. UAS Tertulis  
Bentuk soal UAS tertulis dapat berupa tes objektif (pilihan ganda) atau tes uraian (esai). Pada beberapa 
program studi, UAS juga diberikan dalam bentuk ujian lisan (mata kuliah Speaking/Berbicara), dan 
menyimak (mata kuliah Listening/Menyimak).   
  
Jawaban UAS tertulis untuk tes objektif dan listening/menyimak dikerjakan pada Lembar Jawaban Ujian 
(LJU) dan untuk tes uraian dikerjakan pada Buku Jawaban Ujian (BJU). Untuk mengisi LJU mahasiswa 
harus menggunakan pensil 2B, sementara untuk mengisi BJU harus menggunakan pulpen. UAS tertulis, 
lisan, dan mendengarkan, diselenggarakan secara serentak di tempat ujian yang ditentukan oleh UT (lihat 
Lampiran 12).  
  

b. Ujian Online  
Ujian Online (UO) dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa: (a) mengikuti ujian yang 
jam ujiannya bentrok (salah satu mata kuliah bentrok bisa diikuti melalui ujian Online selama mata kuliah 
tersebut ditawarkan melalui ujian Online ), (b) mengikuti UAS di luar jadwal UAS tertulis yang telah 
ditentukan dalam kalender akademik UT.   

Bentuk soal ujian Online berupa tes objektif (pilihan ganda) atau tes uraian (esai). Untuk ujian Online objektif, 
jawaban langsung dikerjakan pada komputer secara Online, sedangkan untuk ujian Online uraian, jawaban 
dikerjakan pada BJU.  
Beberapa ketentuan tentang ujian Online adalah sebagai berikut.  
1) Dilaksanakan di Kantor UPBJJ-UT dan di tempat ujian yang telah ditetapkan oleh UPBJJ-UT.  
2) Hari, tanggal, dan jam ujian ditentukan oleh UPBJJ-UT. Mahasiswa dapat melakukan pendaftaran melalui 

https://www.ut.ac.id/ atau dapat menghubungi UPBJJ-UT untuk mendapat kepastian pelaksanaan ujian 
Online (cara pendaftaran dapat dilihat pada Bab II).  

3) Sesuai ketentuan yang berlaku, setiap mahasiswa yang telah melakukan registrasi mata kuliah dan membayar 
biaya pendidikan serta memenuhi persyaratan, secara otomatis terdaftar sebagai calon peserta UO.  

4) Mahasiswa yang melakukan registrasi mata kuliah ujian online dapat memilih lokasi ujian online yang 
tersebar di seluruh UPBJJ UT selama kapasitas di lokasi ujian online yang dipilih masih tersedia.  

5) Mahasiswa dapat mengikuti ujian online bukan di lokasi ujian online yang telah diregistrasikan (numpang 
ujian online) selama kapasitas di lokasi ujian online tujuan masih tersedia. Mahasiswa terlebih dahulu harus 
menyampaikan surat pengantar dari UPBJJUT asal (tempat ujian online yang telah diregistrasikan) disertai 
LIP UO ke UPBJJ-UT tujuan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jadwal ujian online.  

6) Untuk dapat mengikuti ujian Online, mahasiswa harus datang ke kantor UPBJJ-UT atau tempat ujian Online, 
pada hari yang telah ditetapkan dengan membawa Kartu Mahasiswa atau KTP/SIM. Password UO diperoleh 
setelah melakukan pembayaran LIP UO.  

7) Syarat dan ketentuan lainnya dapat menghubungi UPBJJ-UT atau dapat dilihat pada laman UT.   
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 2.  Penilaian Tutorial    
 a.  Penilaian Tutorial Tatap Muka (TTM)  
  

Tabel VI. 1 Penilaian Tutorial Tatap Muka  
 

No. Jenis Evaluasi Hasil 
Belajar 

Kontribusi 
nilai terhadap 

nilai akhir 
mata kuliah 

Masa berlaku 
Nilai 

1 TTM mata kuliah dan 
TAP untuk Program 
Sarjana FE, FHISIP, 
FMIPA, FKIP (kecuali 
TAP) dan Diploma IV  
 

50% 2 semester 

2 TTM TAP untuk Program 
Sarjana FKIP 

40% 2 semester 

 
Catatan: Nilai TTM akan berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah atau TAP hanya jika skor UAS 

mencapai minimal 30% dari skor maksimal.   
 

 
 b.  Penilaian Tutorial Online (Tuton)   
  

Tabel VI. 2 Penilaian Tutorial Online (TUTON)  
 

No. 
 

Jenis Evaluasi Hasil 
Belajar 

Kontribusi 
nilai terhadap 

nilai akhir 
mata kuliah 

 
Masa Berlaku 

 
1. 

Tuton mata kuliah untuk 
semua Program Sarjana 
FE, FHISIP, FST, FKIP 
dan Diploma IV 

 
30% 

 
1 semester 

 
2. 
 

Tuton TAP untuk 
Program Sarjana FE, 
FHISIP, FMIPA, FKIP, 
dan Diploma IV 

 
30% 

 
1 semester 

 
Nilai Tuton akan berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah atau TAP hanya jika skor UAS mencapai 

minimal 30% dari skor maksimal.  
  
Keterangan:   

Jika mahasiswa memiliki nilai Tuton dan nilai TTM maka nilai yang diperhitungkan adalah nilai yang 
berkontribusi tertinggi terhadap nilai akhir mata kuliah.  

  
3. Penilaian Praktik dan Praktikum  

  
Tabel VI. 3 Penilaian Praktik dan Praktikum  

 
No.  Jenis Evaluasi Hasil Belajar  Kontribusi nilai terhadap  

nilai akhir mata kuliah  
Masa Berlaku  

 
1.  
 

Praktik/praktikum untuk mata kuliah 
Praktik/Praktikum (tanpa UAS)  

100%  Selama menjadi mahasiswa 
UT  



 
2.  
 

Praktik/praktikum untuk mata kuliah 
berpraktik/berpraktikum (dengan UAS) melalui 
Praktik Tatap Muka (PTM), Praktik Tutorial 
Online (Praton), atau Praktik Mandiri  

50%  Selama menjadi mahasiswa 
UT  

 
3.  
 

Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) 
Tanpa UAS  

100%  Selama menjadi mahasiswa 
UT  

 
Ketentuan Komposisi Praktik/Praktikum  
a. Praktik/praktikum merupakan kegiatan wajib. Nilai akhir mata kuliah belum dapat diterbitkan apabila nilai 

praktik/praktikum belum diterima oleh Pusat Bantuan Belajar. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan 
praktik/praktikum diatur dalam buku panduan tersendiri.  

b. Mata Kuliah PKM (untuk mahasiswa FKIP) terdiri atas:  
1) Nilai Praktik Pembelajaran 70% (termasuk nilai partisipasi  

tutorial);   
2) Nilai Laporan 30% (mahasiswa wajib membuat laporan PKM). Secara terinci penilaian Mata Kuliah 

PKM dapat dilihat pada Panduan PKM.   
c. Praktikum pada Mata Kuliah Praktikum IPA di SD.   

Nilai akhir mata kuliah Praktikum IPA di SD sepenuhnya (100%) berasal dari nilai praktikum, yang 
ditentukan berdasarkan nilai kehadiran pada saat praktikum, nilai proses pelaksanaan praktikum, dan nilai 
laporan praktikum. Penilaian praktikum dilakukan oleh tutor/instruktur mata kuliah.  
   

 4.  Studio  
Aspek yang dinilai dalam studio adalah proses pelaksanaan praktik/praktikum dan laporan 

praktik/praktikum. Skor praktik/praktikum studio mempunyai kontribusi 60% terhadap nilai akhir mata kuliah. 
Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan praktik/praktikum studio diatur dalam buku panduan tersendiri. Masa 
berlaku nilai praktik/praktikum studio adalah selama menjadi mahasiswa UT.  

  
 5.  Penilaian Pembelajaran Online  

Pembelajaran Online adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan secara Online, termasuk di dalamnya 
tugas dan partisipasi tutorial, tugas mata kuliah, praktik, dan praktikum. Pembelajaran Online ini hanya berlaku 
untuk Program Studi S1 Sistem Informasi dengan kode mata kuliah ‘MSIMxxxx’. Pembelajaran Online 
merupakan kegiatan wajib dengan kontribusi 60% terhadap nilai akhir mata kuliah. Apabila nilai pembelajaran 
Online tidak ada maka nilai akhir mata kuliah belum dapat diterbitkan.  
Masa berlaku nilai pembelajaran Online adalah selama menjadi mahasiswa UT. Ketentuan lebih lanjut tentang 
pelaksanaan pembelajaran Online diatur dalam buku panduan tersendiri.  

  
 6.  Tugas  Akhir  Program  (TAP),  Pemantapan  Kemampuan  

Profesional (PKP), dan Karya Ilmiah (Karil)  
TAP bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara komprehensif dalam suatu bidang ilmu pada 

program studi jenjang D-IV dan S1. Materi TAP mencakup materi mata kuliah pendukung TAP dari setiap 
program studi. Daftar mata kuliah pendukung TAP dapat dilihat pada Katalog Kurikulum.   

        
    

Tabel VI. 4  Komposisi Nilai Akhir dan Masa Berlaku Karil  
  

No.  Jenis Evaluasi Hasil 
Belajar  

Komposisi  
Nilai Akhir   

Masa Berlaku  
Karil  

1.    TAP & Karil untuk 
Program Sarjana non 
FKIP   

80% nilai TAP + 20% nilai 
Karil.  

Selama menjadi 
mahasiswa UT  

2.    TAP Program Diploma 
IV FHISIP  

100% dari nilai TAP   -  

3.    TAP untuk Program 
sarjana FKIP   

100% dari nilai TAP   -  



  PKP & Karil  
untuk Program sarjana 
FKIP  

80% nilai PKP + 20% nilai  
Karil  

Selama menjadi 
mahasiswa UT  

  
Ketentuan komposisi nilai akhir TAP/PKP:  
a. Nilai TAP untuk mahasiswa non FKIP, jika mahasiswa tidak mengunggah Karil dan tidak lolos cek plagiasi, 

maka nilai akhir TAP hanya berasal dari 80% skor TAP (gabungan dari 70% nilai ujian TAP dan 30% nilai 
tutorial Online TAP atau gabungan dari 50% nilai ujian TAP dan 50% nilai TTM TAP).  

b. Nilai TAP untuk mahasiswa FKIP berasal dari 100% skor TAP (gabungan dari 70% nilai ujian TAP dan 
30% nilai tutorial Online TAP atau gabungan dari 60% nilai ujian TAP dan 40% nilai TTM TAP atau 100% 
nilai ujian TAP jika tidak punya nilai TTM atau nilai Tuton). Secara terinci penilaian TAP dapat dilihat pada 
Panduan TAP.  

c. Nilai PKP untuk mahasiswa FKIP, jika mahasiswa tidak mengunggah Karya Ilmiah dan tidak lolos cek 
plagiasi, maka nilai akhir PKP adalah 80% skor PKP (gabungan dari 50% nilai praktik dan 50% nilai 
laporan).   
Mahasiswa yang tidak lulus atau ingin memperbaiki nilai Mata Kuliah PKP harus meregistrasi ulang mata 
kuliah PKP, mengulang praktik perbaikan pembelajaran, dan menulis ulang laporan, serta mengunggah Karil 
(jika belum unggah Karil atau Karil belum lolos cek plagiasi).  
Ketentuan penilaian Mata Kuliah PKP terdapat di dalam Buku Panduan PKP. Mahasiswa dapat mengunggah 
Karil melalui laman http://www.karil.ut.ac.id/   

   
B.  DASAR PENILAIAN   
 1.  Komponen Penilaian Hasil Belajar   

Komponen penilaian hasil belajar untuk setiap kelompok mata kuliah Program Sarjana dan Program Diploma 
adalah sebagai berikut.  
a. Mata kuliah tidak berpraktik/berpraktikum dan tidak bertutorial, nilai akhir hanya berasal dari nilai UAS.   
b. Mata kuliah tidak berpraktik/berpraktikum tetapi bertutorial, nilai akhir berasal dari:  

1) Nilai UAS  
2) Nilai TTM atau nilai Tuton (diambil nilai yang berkontribusi tertinggi terhadap nilai akhir).   

c. Mata kuliah berpraktik atau berpraktikum, nilai berasal dari: 1) Nilai UAS dan  
2) Nilai Praktik atau praktikum (wajib diikuti).  

d. Mata Kuliah praktik atau mata kuliah praktikum nilai sepenuhnya (100%) berasal dari nilai praktik atau nilai 
praktikum. Untuk mata kuliah praktik atau mata kuliah praktikum, nilai TTM maupun nilai Tuton tidak 
berkontribusi terhadap nilai akhir.  

e. Tugas Akhir Program (TAP), nilai berasal dari: 1) Nilai Ujian TAP.  
2) TTM/Bimbingan TAP atau Nilai Tuton TAP.  
3) Karil (Khusus untuk Program Sarjana Non FKIP)  

f. Kategori Nilai Akhir Mata Kuliah  
Kategori nilai mahasiswa dapat dilihat pada Tabel VI.5.  

  
Tabel VI.5  

Kategori Nilai  
Kategori Nilai  Nilai Mutu  Predikat Nilai  

A  4,0  Sangat Baik  
A-  3,5  Sangat Baik  
B  3,0  Baik  
B-  2,5  Baik  
C  2,0  Cukup  
C-  1,5  Cukup  
D  1,0  Kurang  
E  0,0  Tidak Lulus  
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2. Ujian Ulang  

Ujian ulang dapat diikuti oleh mahasiswa apabila mahasiswa mendapat nilai E, atau ingin memperbaiki nilai, 
atau karena sesuatu hal mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian. Registrasi mata kuliah ujian ulang dilakukan pada 
semester berikutnya. Mahasiswa dapat mengikuti ujian ulang melalui UAS tertulis atau melalui ujian Online mata 
kuliah ulang.  
 
 
Sumber: Katalog Sistem Penyelenggaraan UT 2019/2020 
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