
Lampiran 2. Lembar Evaluasi  
 

Lembar Evaluasi Pengajar 
Pendidikan Khusus Profesi Advokat 

 
 
Nama Pengajar: 

Kelas: 

Materi: 

Hari/Tanggal: 

 
1. Bagaimana menurut anda cara penyampaian materi ajar oleh pengajar? 

a. Kurang 
b. Baik  
c. Sangat baik 

 
2. Bagaimana menurut anda penguasaan pengajar terhadap materi ajar? 

a. Kurang 
b. Baik 
c. Sangat baik 

 
3. Bagaimana menurut anda modul dan bahan-bahan pendukung perkuliahan yang diberikan oleh 

pengajar? 
a. Kurang 
b. Baik 
c. Sangat baik 

 
4. Bagaimana menurut anda interaksi yang dilakukan pengajar dengan peserta didik? 

a. Kurang 
b. Baik 
c. Sangat baik 

 
5. Bagaimana menurut anda studi kasus yang disampaikan pengajar? 

a. Kurang 
b. Baik 
c. Sangat baik 

 
6. Apakah menurut anda pengajar disiplin dalam masalah waktu 

a. Ya 
b. Tidak 

 
7. Apakah anda merekomendasikan pengajar tersebut untuk mengajar pada pelaksanaan PKPA 

berikutnya? 
a. Ya  
b. Tidak 

 
8. Saran terhadap pengajar: 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 



Lampiran 2. Lembar Evaluasi  
 

 
Lembar Evaluasi Materi Ajar 

Pendidikan Khusus Profesi Advokat 
 
 
Materi Ajar: 
Jumlah Sesi: 
 
 
1. Bagaimana menurut anda muatan materi ajar yang bersifat praktik?   

a. Kurang 
b. Cukup  

 
2. Bagaimana menurut anda muatan materi ajar yang bersifat teori?   

a. Kurang 
b. Cukup  

 
3. Bagaimana menurut anda perbandingan antara materi ajar yang diberikan dengan jumlah sesi yang 

tersedia?   
a. Kurang 
b. Cukup  

 
4. Bagaimana menurut anda relevansi materi ajar dengan praktik profesi Advokat? 

a. Kurang 
b. Cukup 

 
5. Saran terhadap materi ajar:  

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 2. Lembar Evaluasi  
 

 
Lembar Evaluasi Penyelenggaraan 

Pendidikan Khusus Profesi Advokat 
 
 
1. Bagaimana menurut anda ketersediaan alat pendukung proses perkuliahan yang disediakan 

penyelenggara? 
a. Kurang 
b. Baik  
c. Sangat baik 

 
2. Bagaimana menurut anda kenyamanan ruangan kelas yang dipergunakan untuk penyelenggaraan 

PKPA? 
a. Kurang 
b. Baik  
c. Sangat baik 

 
3. Bagaimana menurut anda biaya yang ditetapkan untuk mengikuti PKPA ini bila dibandingkan dengan 

kualitas pengajar dan fasilitas yang diberikan oleh penyelenggara? 
a. Sesuai  
b. Mahal 

 
4. Secara umum, bagaimana menurut anda kualitas dari pengajar-pengajar yang memberikan kuliah? 

a. Kurang  
b. Baik 
c. Sangat baik  

 
5. Bagaimana menurut anda pilihan materi ajar tambahan yang diberikan kepada peserta (bila ada)? 

a. Perlu  
b. Tidak perlu 

 
 


