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1. Standar Kompetensi  

Mengetahui dan memahami tentang model-model evaluasi program. 

2. Kompetensi Dasar 

Memahami model-model evaluasi program berdasarkan pendekatan kualitatif 

3. Indikator : 

a. Menyebutkan tiga model evaluasi program berdasarkan pendekatan 

kualitatif 

b. Menjelaskan tujuan dan kegunaan model evaluasi kualitatif 

c. Menjelaskan karakteristik model evaluasi kualitatif 

d. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan model responsif 

e. Membandingkan antara model illuminatif dengan studi kasus 

f. Menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan setiap model 

g. Memberikan contoh penggunaan model evaluasi kualitatif 

 



4. Materi : 

a. Jenis model evaluasi kualitatif 

b. Tujuan, kegunaan, karakteristik model evaluasi kualitatif 

c. Kelebihan dan kekurangan model evaluasi kualitatif 

d. Prosedur dan contoh penerapan model evaluasi kualitatif 

5. Skenario Perkuliahan 

a. Tahap Orientasi 

- Dosen mengecek kehadiran mahasiswa berdasarkan Daftar Hadir 

Mahasiswa dan Dosen dari Biro Akademik UPI. 

-  Dosen mengisi daftar monitoring 

-  Dosen menyiapkan media yang akan digunakan 

b. Tahap Inti 

- Mahasiswa melaksanakan diskusi kelompok (kelompok 4) 

- Mahasiswa melaporkan hasil diskusi kelompok 

- Dosen menanggapi berbagai pertanyaan dalam diskusi kelompok 

- Dosen membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan 

pertanyaan tentang materi yang kurang dipahami. 

c. Tahap Kulminasi : 

- Dosen merangkum hasil diskusi dan tanya jawab 

- Dosen memberikan pertanyaan lisan kepada beberapa mahasiswa 

- Dosen memberi tugas rangkuman secara individual kepada 

mahasiswa. 

6. Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi, dan tugas. 

7. Media :  LCD/in-focus dan Over Head Projector 

8. Penilaian : 

a. Jenis Penilaian : Formatif 

b. Teknik         : Lisan 
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