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PENGANTAR  
 
 

Assalammualaikum warrahmatullahi wabaraktu,  

Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas sebagai bagian 
penting dalam struktur Pengelola Fakultas, memiliki tugas dalam memastikan bahwa mutu pembelajaran 
dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam standar mutu pendidikan baik di tingkat 
Fakultas maupun di tingkat Universitas. Untuk itu, BAPEM dibantu oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) di tiap 
prodi senantiasa berupaya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan tersebut. Salah 
satunya adalah evaluasi pembelajaran semesteran yang dilakukan tiap akhir semester berjalan.  

Pada semester ganjil di tahun akademik 2020/2021 ini, proses pembelajaran mengalami perubahan yang 
siginifikan yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang mengglobal, dimana hampir seluruh dunia terpapar 
wabah pandemi ini. Salah satu negara tersebut adalah Indonesia. Akibat dari strategi kebijakan 
penanggulangan yang dipilih yakni social distancing, membuat sistem pembelajaran yang selama ini lebih 
dominan dengan metode tatap muka di kelas, beralih kepada metode pembelajaran jarak jauh dengan 
diperantarai media-media online. Dosen, Mahasiswa, Tendik, dan administrator “dipaksa” (suka atau 
tidak suka) harus dapat beradaptasi secara cepat terhadap perubahan ini. 

Perubahan metode belajar tersebut, berdampak kepada proses dan output (mutu) dari pembelajaran itu 
sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka Wakil Dekan I bersama BAPEM FISIP Universitas andalas 
melakukan evaluasi pembelajaran pada semester ini berbasiskan pembelajaran dengan metode daring 
yang dimulai sejak awal perkuliahan hingga pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) berjalan.  

Harapan kita semua, hasil evaluasi pembelajaran ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi fakultas 
dalam merencanakan kegiatan akademik pada semester-semester berikutnya terutama sekali jika 
keadaan pandemic COVID-19 ini masih berlangsung sampai akhir tahun 2020 ini.  

 

Padang,   Oktober 2020 

 

Wakil Dekan 1 FISIP 
BAPEM FAKULTAS ISIP 
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RINGKASAN HASIL EVALUASI 

Laporan hasil evaluasi pembelajaran ini secara umum disusun dengan sistematika sebagai berikut:  

1. Metode Evaluasi 
2. Karakteristik responden  
3. Gambaran pelaksanaan pembelajaran  
4. Evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran  
5. Penilaian akhir  
6. Harapan  
7. Kesimpulan dan Rekomendasi  
8. Penutup  

Berdasarkan sistematika di atas, maka berikut diberikan ringkasan hasil evaluasi tersebut yaitu sebagai 
berikut:  

 

1. METODE EVALUASI 

Metode yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran semester Ganjil 2020/2021 ini adalah 
survey secara online menggunakan quesioner yang dimasukkan ke dalam google form dan 
dibuatkan link nya sehingga bisa diakses oleh mahasiswa S1 dam S2. 

2. KARAKTERISTIK RESPONDEN  

Responden dalam evaluasi pembelajaran semester Ganjil 2020/2021  ini adalah mahasiswa S1 
dan S2.  

Jumlah responden yang terlibat dalam pengisian kuisioner evaluasi adalah 307 orang Mahasiswa, 
dimana Mahasiswa yang berpartisipasi umumnya (84,4 %) adalah mahasiswa S1, selebihnya 
adalah mahasiswa S2 (15,6%). 

Tiga kelompok terbesar responden mahasiswa   dalam evaluasi ini berasal dari mahasiswa jurusan 
Sosiologi (28,7 %), Antropologi (15,6 %), Ilmu Politik (14,7%), selebihnya adalah Jurusan Hubungan 
Internasioanl, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi, Mahasiswa Magister sosiologi, Ilmu 
Komunikasi, Ilmu Admistrasi Publik dan Magister Ilmu Politik-Tata Kelola Pemilu 

3. GAMBARAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Pelaksanaan pembelajaran ini dibagi atas 3 (tiga) hal yaitu kelengkapan administrasi mengajar 
dosen; alat/perangkat yang digunakan dan proses pembelajaran itu sendiri.  
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Secara umum Dosen telah menggunakan RPS dalam perkuliahan (99,3%). RPS ini disampaikan dan dibahas 
bersama mahasiswa ketika Dosen memulai awal perkuliahan mata kuliah yang diampunya (98,7 %).  
Dosen juga menyampaikan materi perkuliahan sesuai dengan RPS tersebut hingga akhir pertemuan mata 
kuliah yang diampunya (90,6 %). 

Media/jaringan/perangkat yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan perkulihan ini dapat dijelaskan 
sebagai berikut:  

1. Media yang dipakai dosen dalam perkulihan untuk proses belajar mengajar adalah Ilearn Unand, 
WhatsApp, Zoom Meeting, Google Meet dan Ms Team. Keenam media ini dipakai secara 
bergantian dalam setiap mata kuliah. Tiga Media yang menjadi media pembelajaran uatam adalah 
Zoom Meeting (jawaban 280 responden / 91,2%). Kedua, WhatsApp (272 responden/ 88,6%) dan 
yang ketiga Ilearn Unand (251 responden/81,8%). Sisanya adalah Google Meet (66 
responden/22,1%) dan  Ms Team (36 Responden/ 11,7%) 
 

2. Pada umumnya mahasiswa menggunakan perangkat Laptop dan Smartphone (87,3%) dalam 
mengikuti perkuliahan daring. Adapun jaringan yang digunakan pada umumnya 
Smarphone/Tathering melalui HP (64,5 %), WIFI berlangganan (17,3%), dan terdapat responden 
yang menjawab memakai keduanya (18,2 %).   
 
 

3. Pada umumnya, mahasiswa ketika mengikuti kuliah daring berada di rumah (89,6%), namun ada 
juga yang berpindah-pindah keluar rumah dalam rangka mencari-cari jaringan (signal) yang kuat 
berada (8,5%). Dalam suasana seperti ini, kualitas jaringan yang mereka terima seringa da 
ganguan atau sedang (48,9%), hanya 33,6% yang baik jaringan internet mereka. Selebihnya 
(17,5%) jaringan mereka buruk, sehingga ketika kuliah sering keluar-masuk jika memakai zoom 
meeting. 
 

4. Dalam kondisi belajar daring dan jaringan seperti tersebut diatas, hanya 45,6% mahasiswa yang 
dapat memahami kuliah yang mereka lalui. Selebihnya (53,1%) mahasiswa tidak dapat memahami 
pembelajaran yang mereka ikuti. 
 

5. Kualitas jaringan yang dialami mahasiswa tidak semuanya baik, dimana sebanyak 12,3% kualitas 
buruk sehingga dapat berdampak kepada kualitas proses pembelajaran itu sendiri. Sedangkan 
perangkat yang digunakan baik oleh dosen dan mahasiswa adalah laptop dan HP yaitu masing-
masingnya 58,3% dan 61,1%.  
 

 
4. EVALUASI PROSES PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

Evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran memberikan hasil sebagai berikut:  

1. Mahasiswa menyatakan bahwa ada dosen yang memberikan kuliah diluar jadwal yang telah 
ditetapkan oleh fakultas.  

2. Menurut Mahasiswa tidak dapat mencapai learning outcome (LO) MK dari aspek LO SIKAP (42,8%)  
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3. Sebanyak 56,2% mahasiswa menyatakan bahwa kuliah daring ini dapat mencapai learning 
outcome (LO) MK dari aspek LO PENGETAHUAN  

4. Sebanyak 44,4% dosen dan 55,3% mahasiswa menyatakan bahwa kuliah daring ini tidak  dapat 
mencapai learning outcome (LO) MK dari aspek LO KETERAMIPILAN UMUM  

5. Mahasiswa menyatakan bahwa kuliah daring ini tidak dapat mencapai learning outcome (LO) MK 
dari aspek LO KETERAMPILAN KHUSUS  

6. Mahasiswa menyatakan bahwa perkuliahan full daring ini secara umum kurang efektif  
7. Sebanyak 53,1% mahasiswa menyatakan bahwa mereka kurang paham dengan materi yang 

diberikan oleh dosen.  
8. Sebanyak mahasiswa menyatakan keluhan utama dalam kuliah daring ini dari aspek proses adalah 

tidak interaktif.  
9. Kendala utama dalam kuliah daring ini dari sisi jaringan adalah sinyal yang tidak stabil, dan biaya 

jadi lebih besar.  

5. PENILAIAN AKHIR  

Penilaian akhir terhadap prestasi belajar mahasiswa yang akan diberikan oleh dosen adalah sebagai 
berikut:  

1. Komponen tugas umumnya 20% (minimum 10 – maksimum 50%)  
2. Komponen kehadiran umumnya 10% (minimum 5 – maksimal 30%)  
3. Komponen nilai ujian umumnya 60% (minimum 40 – maksimum 80%)  

6. HARAPAN  

Harapan yang disampaikan oleh dosen dan mahasiswa terkait pembelajaran daring ini adalah sebagai 
berikut:  

1. Mahasiswa berharap pembelajaran kedepannya menggunakan kombinasi metode daring dan 
tatap muka.  

2. Mahasiswa menyatakan media yang paling efektif untuk PBM daring ini adalah kombinasi dari 
media Zoom, WA group, iLearn.  

3. Peraturan akademik terutama menyangkut proses dan penilaian harus diubah dan disesuaikan 
dengan kondisi khusus seperti saat ini  

4. Mahasiswa berharap porsi tugas dikurangi dari sebelumnya (dalam keadaan normal)  

 

7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Proses pembelajaran semester Ganjil tahun akademik 2020/2021 menggunakan metode daring 
masih dapat berlangsung dengan baik meskipun target pencapaian LO MK terutama untuk aspek 
keterampilan umum dan keterampilan khusus belum sesuai dengan yang diharapkan  

2. Terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan pembelajaran daring terutama masalah 
kualitas jaringan/sinyal baik pada dosen maupun pada mahasiswa.  
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3. Pada umunya orang tua mahasiswa berkategori berpenghasilan sedang ke bawah sehingga 
berdampak pada peningkatan beban tambahan orang tua berupa pembelian paket/kuota 
internet pra bayar.  

Sedangkan rekomendasi untuk tindak lanjut adalah sebagai berikut: 

1. Perlu ditetapkan dengan SK Dekan, yaitu komposisi nilai akhir mahasiswa yaitu 20% nilai tugas, 
10% nilai kehadiran, 50% nilai ujian dan sisanya komponen lain seperti sikap, usaha mahasiswa 
dalam menggunakan internet yang berkualitas kurang baik dan lain- lain.   

2. Perlu digunakan media pembelajaran yang efektif, interaktif dan tidak berbiaya mahal, yaitu 
kombinasi dari berbagai aplikasi yang ada. 
  

8. PENUTUP  

Demikianlah laporan hasil evaluasi pembelajaran semester ganjil tahun akademik 2020/2021 ini dibuat 
untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan dan aturan akademik 
semester berikutnya.  
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Komentar Kendala dan Hambatan Terkait Motivasi 

Ada kendala jaringan terkadang membuat motivasi menurun 

Ketika kuliah online, beberapa biaya dan pemahaman sangat kurang 

Sebagian Mata Kuliah tidak berjalan dengan Baik, bahkan ada yang tidak tatap Muka Via Zoom atau Skype, karena 
hanya lembaran kertas berisikan ilmu saja tidak cukup membuat kita paham tentang pembelajaran tanpa ada 
penjelasan dan pemaparan lebih lanjut langsung dari pegajar 

Dengan kuliah sistem daring membuat kurang fokus ketika belajar, terkadang jaringan yang kurang stabil atau 
aplikasi yang sering keluar dengan sendirinya 

Susah untuk saya memahami 

Saya sebenarnya sangat antusias tapi karna "janji" kuota belajar blum saya terima apalagi semua perkuliahan 
menggunakan zoom, membuat saya sedikit mlas 

Sistem perkuliahan dengan ilearn justru membuat motivasi menjadi turun, dikarenakan tidak adanya sesi tatap 
muka via online dan media untuk sharing pemikiran bersama 

Berkadang jaringan putus2 jadi gak jelas materi yang di sampaikan  

Keefektifan kuliah daring 

Tidak bertemu dan tatap muka rasanya ada yang kurang. Tapi ini memang langkah untuk mencegah pandemi 

Kendala sinyal yg tidak bagus,,tidak bisa terlalu berinteraksi.. 

Kendala dan hambatan dalm perkuliahan terutama paket data, jaringn yang sering error dan terputus semasa 
perkuliyahan berlangsung, karena menggunakan paket data cellur, sehingga tidak efektif selama perkuliahan.  

Terkadang sinyal saya hilang dan tidak bisa banyak membantu teman karena keterbatasan buku-buku dan laptop 

Jaringan saya sering terputus dan membuat materi tidak bisa diterima secara sempurna. 

Kurangnya kepahaman karena tidak secara langsung 

Karena perkuliahan di rumah, maka hambatan yang sering dijumpai adalah menyesuaikan keadaan agar tidak 
diganggu anak saat kuliah  

Motivasi itu kan sebenernya timbul dari dalam diri kita/org lain. Nah buat saya itu yang saat ini belum saya dapatkan, 
ga tau deh kenapa. 

Hambatan jaringan internet dan kuota internet 

Mungkin yang menjadi kendala bagi saya adalah terlalu banyak tugas untuk membuat video, karena alat saya tidak 
memadai dalam hal itu.  

Untuk kendala, dan hambatan terkait motivasi, yaitu karena perkuliahan dilakukan secara daring, minat untuk 
mengikuti kelas secara daring sangat rendah. Kita dituntut lebih mandiri untuk memahami materi perkuliahan. 
Tentunya, saya pribadi kurang menangkap materi yg diberikan oleh dosen. 

Alhamdulillah saya tidak memiliki kendala 

Karena ingin kuliah, jadi walaupun daring tetap harus dijalani 

Sebelum kuliah sudah semangat dengan materi yang akan dibahas. Tetapi karna kendala sinyal, seketika langsung 
badmood dan tidak fokus dengan topik pembahasan matkul tersebut.  

Karingan kadang kadang tidak stabil 

Terkendala masalah jaringan 
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kurangnya interaksi saat kuliah daring. 

Karna online jadinya susah  

Jaringan yang ada di daerah asal tidak mendukung 

Susah memahami materi karena terbatas dengan media saja, tidak secara tatap muka jadi proses belajar mengajar 
tidak efektif terhadap hasil belajar setiap harinya 

Bahan bacaan 

Jaringan sangat susah, memakan kuota yang cukup banyak 

Selama pandemi jelas sekali kendala ada, selain saya masih mahasiswa baru yang sangat haus akan pengalaman dan 
orang-orang baru itu yang menjadi penghalang motivasi saya. 

Jaringan 

Hambatan dalam kuliah daring saat ini sering terkendala mengenai jaringan sehingga perkuliahan tidak berjalan 
maksimal 

Ketika perkuliahan berlangsung, jaringan suka hilang timbul.  

Saya tidak terlalu bersemangat ketika kuliah daring adalah semua menjadi serba sulit, apalagi untuk mencari sumber 
bacaan sedangkan kita tidak boleh mengutip dari google, juga mata saya sering perih, karena terlalu lama 
menggunakan gadget untuk belajar dan membuat tugas, saya juga sering begadang oleh karena itu saya tidak 
bersemangat untuk kuliah online. 

Dengan dipituskannya proses belajar/prrkuliahan daring pd semester ini brakibatkan Materie yg dipelajari mnjdi 
sulit utk difahami sebab adanya jarak percakapan antr pendidik dg pserta didikny,olh krna itu sy pribadi berhrap ada 
kbijakan utk smstr genap kedepan brupa pembeljaran didalam kelas/offline. 

Sinyal terkadang menghambat. Terutama ilearn yang sangat sulit di akses dan server yang sering down 

karena kurang aktif dan tidak menggugah semangat 

Kendala kurang bisa fokus dalam belajar hambatan jaringan internet tidak stabil 

Masalah jaringan internet yang kurang lancar 

Kendalanya mungkin hanya pada sinyal yang kadang bagus kadang buruk  

Karna perkuliahan daring ini saya sendiri agak kesulitan mencatat bahan bahan perkuliahan. Hanya semangat diawal 
saja, sedangkan berikut berikutnya kurang. Karna materi diberikan dalam bentuk teks yang panjang via wa. Kadang 
bahasa yang digunakan masih sulit dipahami, ketimbang ketika dosen yang menjelaskan langsung kepada 
mahasiswa, karna tentu saja dosen memiliki cara sendiri untuk memilih penggunaan kata dalam memahamkan 
mahasiswa terkait bahan yang diajarkan 

Kendala terjadi lebih banyak secara teknis, yakni terjadi kendala jaringan sinyal. 

0 

Dalam keadaan tatap muka itu jauh lebih hangat untuk belajar terutama diskusi dalam presentasi.  

Kendala karena kuota paket internet dan peralatan teknis kamera yang kurang mendukung PBM dan terkadang 
sebagian mahasiswa tidak mengaktifkan kamera sehingga perilaku dominan tersebut menular ke mahasiwa lainnya 
akhirnya komunikasi tatap muka pun tak berlangsung secara daring 

sangat susah memahami materi kuliah dg sistem daring (ilearn) terutama bagi saya yg tidak linier, perlu penjelasan 
terhadap materi kuliah  
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Kendala saya dalam hal perkuliahan ini ada pada koneksi. Ketika ada pemadaman listrik atau hujan, jaringan di 
rumah saya sangat sulit untuk diakses. Hal ini membuat saya terhambat dalam mengikuti perkuliahan. Selain itu, 
kuliah daring ini juga kurang nyaman, karena harus bertatapan dengan PC/Hp untuk waktu yang lama.  

Jaringan kurang stabil 

kendala pada tugas yang diberikan secaa berlebihan dan kurang efektifnya perkuliahan jika dilakukan di dunia maya 
sehingga membuat kurang adanya motivasi 

Kendala jaringan internet dalam perkuliahan 

Kuota 

Jaringan 

Kendala yang sangat sering yaitu masalah koneksi internet yang susah untuk terhubung sewaktu proses belajar 
daring 

Sebaiknya sekali kali kuliah secara tatap muka. Mengingat jumlah mahasiswa nya diS2 juga tidak terlalu banyak  

Gak bisa ketemu teman dan susah memahami pelajaran 

Sinyal sering unstable saat perkuliahan zoom 

Motivasi saya sering naik turun karna biasanya saya dapat termotivasi oleh lingkungan teman teman saya yang rajin 
dan giat belajar, namun karna daring, saya tidak dapat melihat bagaimana mereka belajar, sehingga saya pun kurang 
termotivasi 

Jaringan satu2nya yg menjadi hambatan selama perkuliahan dengan metode daring 

Mata saya sakit jika harus bertatapan dengan layar smartphone atau laptop setiap saat. Apalagi jika ada kelas 
tambahan yang berurutan dg kelas wajib, bisa dr pagi sampai sore di depan laptop + pengerjaan tugas yang juga di 
depan laptop. Jadi mata saya sering sakit akhir² ini 

Karena perkuliahan terasa membosankan, dan terkadang terkendala sinyal 

Sistem kuliah yang daring membuat mahasiswa tidak merasakan dunia perkuliahan, apalagi bagi mahasiswa baru 
baik pada tingkat sarjana maupun pasca sarjana. Kuliah yang hanya melalui dunia virtual bagi saya sedikit 
mengurangi motivasi untuk kuliah. Di samping itu kadang-kadang juga dipengaruhi oleh sinyal yang tiba-tiba buruk. 

Sebagai insan komunikasi saya mengharapkan pertemuan tatap muka bisa dikombinasikan dengan kuliah online 
agar tetap ebrsemangat 

Hambatan di stuasi dalam jaringan sering terkendala 

Tidak ada 

Terbatasnya ruang dan waktu untuk berinteraksi langsung antara dosen dan mahasiswa 

Kurang bergairah 

Saya menilai. Mahasiswa dituntu utk memahami materi. Tetapi ada sebagian dosen yg hanya mengirimkan materi 
tetapi materi tsb tdk di ulas via zoom. 

saya selalu 

Dikarenakan daring sehingga oembelajaran kurang optimal dan tidak sebaik tatap muka 

Chit chat dalam jalannya diskusi kelas tidak semengalir jika kuliah tatap muka 

Tidak ada hambatan 
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Sinyal internet. 

Terkendala paket internet yang boros jika kuliah online atau dari rumah 

tidak termotivasi lagi pun kalo mati lampu saya harus menunngu dan tidak bisa mengakses internet karna lampu 
saya mati,sudah ada wifi masih saja harus isi kuota dan sudah biaya sehari hari jugak ckup kami harus memasang 
wifi karna tidak sanggup dgn kuota yang di perlukan sangat banyak. 

Semangat mengikuti setiap perkuliahan 

seperti saya lihat teman" kadang malas mengikuti perkuliahan karena mungkin kurang paham 

Karena belajar dirumah, jadi kurang antusias. Lebih malas dibanding tatap muka . 

- 

Selama kuliah online belajar menjadi tidak evektif dan juga masalah jaringan ataupun kuota internet 

Jaringan di kampung saya kurang memadai 

Karna tidak bertatap muka saya sulit memahami materi,dan sering kali merasa bosan melaksanakan kuliah secara 
daring 

Demi mencegah dan menghambat pertumbuhan COVID-19 kuliah Daring merupakan salah satu contoh dan bisa kita 
laksanakan tapi mahasiswa sangat kesulitan mencari buku panduan dan materi perkulihan lantaran pandemi ini 

Karena daring, tentunya kendala jaringan. Lalu jika disuruh presentasi tidak tatap muka segalanya ribet. Dan juga 
ketika upload tugas jaringan seringkali tidak mendukung 

Hambatab saya selama kuliah online adalah sinyal yg berada di rumah saya kadang bagus dn kadang ndk bagus 

- 

Kendala dan Hambatan selama perkuliahan online yaitu, beberapa materi ada yang kurang dipahami.. Selain itu 
kendala dam hambatan terkait kuota. 

Pembelajaran secara online/daring ini memiliki beberapa kendala seperti jaringan, kuota internet yg tdk mencukupi, 
dan pemahaman terkait materi yang terkadang kurang bisa dimengerti 

Susah dalam melakukan pembelajaran daring 

Semoga pandemi cepat berakhir & kita semua dapat memulai kuliah secara tatap muka  

Motivasi belajar kurang karena daring dan terkendala jaringan. 

Hambatan saya selama perkuliahan online tidak jauh dari jaringan dan kuota, dimana kuota gratis hanya diberikan 
untuk beberapa apk yang tidak saya gunakan selama kuliah 

Jaringan yang sering putus putus tetapi dengan jaringan internet putus putus nanti bisa ditanyakan kepada teman 
teman kembali pembelajaran yang tadi kita ikuti  

Kurang efektif dan tidak kurang dimengerti 

Kendala jaringan dan kuota internet tetapi karna saat ini sudah ada bantuan dari kemendikbud, jadi kuota tidak 
terlalu menjadi kendala 

terkadang saya ingin semangat dalam kuliah dan seminar, tetapi hp saya sering hang hang dan putus koneksi 
internet 

 

- 
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Walaupun kuliah daring , Meskipun jaringan menjadi penghambat tetaplah semangat 

Pelajaran jauh lebih sulit untuk dipahami dibanding dengan kuliah di kampus 

terkadang merasa pesimis karena banyak orang yg lebih aktif 

Didalam kuliah online bnyak sekali habantan nya ,seperti jaringan kurang bagus dll. 

Kurang memahami  

Materi yg diberikan dosen kurang dimengerti 

Karena akses internet susah makanya kurang senang dengan kuliah online ini. 

Tidak ada 

kurang semangat jika belajar daring 

Jaringan yang buruk, tidak memiliki laptop, mengerjakan tugas full di handphone 

Saya lebih nyaman kuliah tatap muka daripada secara online. tetapi untuk sekarang tentu belum memungkinkan 
untuk melaksanakan hal tersebut. 

Kurang motivasi dalam daring ini, tambah lagi tugas banyak, serta ilearn sering eror 

Waktu yang tidak menentu untuk kuliah, sehingga ketika tidak menggunakan smartphone kuliah menjadi 
ketinggalan 

Jaringan yg ketika melaksanakan perkuliahan kadang-kadang hilang, sehingga yang disampaikan dosen terputus-
putus. 

Mungkin terkendala karena tidak semua daerah mempunyai sinyal yang bagus 

Hambatan yang saya dapatkan selama kuliah daring ini, karena kekuatan sinyal di daerah saya kurang bagus, 
sehingga saat melakukan perkuliahan lewat zoom misalnya, sering tersendat dan sering kali menghubungkan, juga 
karena memakan kuota yang cukup besar sehingga harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli kuota, 
namun sekarang adanya bantuan dari Kemendikbud cukup mengurangi biaya, dan Tantangan yang saya hadapi yaitu 
selama perkuliahan daring kita harus benar-benar mempelajari dan memahami materi yang diberikan dosen, karena 
saya pribadi cukup sulit belajar secara daring dan jika bertanya, jawaban yang kita dapatkan ada yang tidak bisa saya 
pahami maksudnya 

Seringnya ilearn Unand error dan jaringan yang terkadang hilang membuat saya menjadi kurang bersemagat dalam 
mengikuti perkuliahan secara daring 

Kendala yang saya rasakan diantaranya yaitu masalah jaringan internet yang kurang stabil, selain itu saya juga 
terkendala karena perkuliahan daring yang menyebabkan pemahaman materi terhambat. 

Kurang faham dan agak sulit di mengerti materi yang diberikan 

Kendala jaringan disaat perkuliahan berlangsung, seperti mati lampu, hujan dll. Terkait motivasi orang tua selalu 
mendukung dan suport selalu agar kuliah ku lancar smpai akhir 

Kendalanya kuliah daring yaitu sinyal yang terkadang hilang timbul 

Kendalanya di jaringan karena jaringan di daerah saya kurang bagus apalagi kalo malam hari 

Terkadang sinyal untuk mengakses nya susah 

Kendala terkait motivasi kuliah daring ini bagi saya metode daring ini membuat saya tidak dapat memahami materi 
pembelajaran secara maksimal karena metode pembelajaran ini menurut saya tidak efektif dan terdapat berbagai 
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kendala selama proses perkuliahan seperti kurang adanya interaksi dari mahasiswa dan terkadang jadwal 
perkuliahan yang tidak menentu 

karena kuliah daring sangat tidak enak.  

Terkadang didaerah saya sering mati lampu , dan Jaringan Eror. 

Jaringan di tampek saya jelek pak 

Ketika dosen memberi tugas yang harus dikumpul dengan waktu yang singkat membuat saya tidak bisa semaksimal 
mungkin 

Kendala paling utama yaitu jaringan terhadap perkuliahan online ini. Untuk selebihnya para Dosen telah 
memberikan materi dan pemahaman terkait materi 

Tugas-tugasnya banyak sekali, sangat bervariasi ada tulis tangan, ketik, dan video, dan tugas-tugas itu berbarengan 
dengan mata kuliah lain dan tenggat waktunya sempit sekali. 

Perkuliahan online kadang terhambat karena jaringan dari operator dan juga karena kondisi cuaca,  

Motivasi saya sebenarnya tinggi jika perkuliahan tatap muka ,namun karna daring saya punya beberapa hambatan 
jaringan ,dan membeli paket terus menerus sebelum ada paket belajar  

Materinya kurang dapat dipahami  

Walaupun terhalangi tidak bisa tatap muka, tpi kita tetap semangat 

karna sinyal di daerah daya kurang bagus membuat saya kuliah online menjadi susah. 

Kurang mengerti dengan materi yang di sampaikan karna terkadang ada masalah jaringan dan tidak tatap muka 

Saya terkendala dalam memahami materi pembelajaraan daring ini 

Orang tua, kuota, kadang kuliah banyak yang tinggal, sinyal payah membuat materi dosen tidak tersampaikan,  

Kendala/Hambatan: sistem perkuliahan umumnya sudah tidak lagi bersifat ada kelas pertemuan, sehingga harus 
lebih bijak memanajemen waktu sendiri. 

Dalam kukuah daring ini, sebetulnya terkendala dalam jaringan. Karena tidak semua jaringan didaerah mereka baik 
jadi saat melakukan perkuliahan sering terputus putus saat dosen menjelaskan 

Kendala dalam kuliah online ada pada susahnya jaringan dan signal. 

Pertama yaitu karena Jaringan serta penggunaan ilearn yang terkadang tidak bisa, jadi agak lebih sulit.  

Sinyal 

Karena dirumah suasana jadi lain 

Situasi dan kondisi jaringan kurang memadai dan fasilitas untuk perkuliahan seperti buku rujukan belum dimiliki 

daring ini banyak teman teman yang terkendala jaringan dan tidak fokus  

- 

Susah untuk memahami materi, apalagi hanya menggunakan whatsapp sedangkan jika menggunakan zoom terlalu 
boros kuota 

Tidak pernah ke kampus dan bertemu secara langsung dengan teman dan dosen 

Dalam kuliah online ini sebenarnya saya sangat semangat, saya mengerjakan tugas sebelum deadline agar tidak 
menumpuk. Karena ini online jadi sebagai mahasiswa baru saya harus berusaha lebih. Namun terkadang merasa 
semua terlalu banyak, sehingga sering pusing sendiri.  
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Kurangnya motivasi karna belajar sendiri, jadi terkadang sulit memahami 

Kendala terhadap susah sinyal 

Jaringan lemah, kuota banyak terpakai, kurang jelasnya penjelasan dosen karena jaringan yang lemah 

Karena tidak tatap muka jadi tidak sesemangat saat tatap muka secara langsung 

Kendala jaringan dan sulit memahami perkuliahan secara daring ini. 

kendala dalam keefektifan pembelajaran yang dirasa sangat kurang seperti waktu/jam perkuliahan banyak terbuang 
akibat dari lalai nya mahasiswa maupun dosen 

Terkadang terkendala jaringan dan kekurangan referensi seperti buku. 

Ada dosen yang tidak menjelaskan sama sekali terkait dengan materi kuliah, hanya memberi tugas setiap minggunya 

Akibat pembelajaran online yang memiliki banyak kendala semacam koneksi, waktu, penggunaan teknologi, 
semangat mengikuti perkuliahan agak sedikit redup 

Terkendala dalam jaringan 

Sangat terkendala dalam masalah jaringan, dan juga batas kuota, karena perkuliahan sering sekali menggunakan 
zoom, dan saya harus berusaha menyediakan paket data. 

Kurang nya interaksi secara langsung 

Sering terkendala pada jaringan 

Kalau kuliah online-nya via zoom, sering keluar sendiri gara-gara sinyal pak/buk. 

Saya merasa jenuh untuk terus berhadapan dengan handphone, tidak ada interaksi langsung. Membuat motivasi 
kuliahpun jadi berkurang. 

Kendala nya berupa sinyal yang kadang baik kadang buruk tergantung situasi  

segera ditingkatkan 

Gak ada motivasi sedikitpun belajar online.. mumet banget, bosan, trus apa yang dipelajari juga gak ada yang masuk. 

- 

tidak ada 

Saya kurang paham dalam belajar online ini 

kedepannya lebih baik 

Tidak ada 

kendalanya karena sinyal susah 

kendala nya hanya sinyal dari teman-teman yg tinggal didaerah luar kota padang 

Aku masih ragu ntar mau jadi apa 

terkadang saya merasa kurang antusias dalam mengikuti perkuliahan secara daring.  

Kendala saya jringan nya sering putus putus sehingga mengurangi minat belajar 

Saya tidak terlalu termotivasi,bukan berarti saya tidak termotivasi,hanya karena semua dilaksanakan secara 
online,saya tidak merasa jadi mahasiswa sepenuhnya. 

tidak murah menangkap pelajaran deng kuliah onine ini 
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Jaringan dan sulit mengontrol waktu dikarenakan jadwal kuliah padat 

Sangat tidak efektif belajar online ini, saya tidak fokus dengan apa yang di ajarkan  

Masih adanya kewajiban melakukan pekerjaan rumah, membantu orang tua sambil kuliah selama di rumah  

Terkadang motivasi menurun diakibatkan beberapa masalah seperti jaringan sedang buruk, komunikasi antar 
mahasiswa dan dosen yang kurang, banyak hal-hal yang harus di lakukan sehingga untuk melakukan semua kegiatan 
tersebut dalam satu waktu cukup sulit,terima kasih. 

Terkendala jaringan sangat susah untuk mencari jaringan  

Terkadang kurang adanya motivasi yang membuat saya tidak bersemangat untuk kuliah, tapi saya berusaha untuk 
memotivasi diri sendiri karena saya pikir motivasi terbaik adalah diri kita sendiri. 

Terkendala oleh jaringan 

Jaringan dan sistem perkuliahan online membuat rendahnya motivasi dlm mengikuti perkuliahan 

Terkait jaringan dan kurang semangat kalau belajar daring ini,dan sulit untuk memahami materi secara lebih baik 

Mengingat situasi saat ini yg tidak memungkinkan kuliah diadakan secara tatap muka dan di lakukan secara daring 
di sini saya merasakn kurang efektif melakukan kuliah ini secara daring karena saya lebih suka kuliah dengan tatap 
muka langsung dengan dosen ataupun dengan teman-teman, saya merasa lebih terasa menjadi mahasiswa/i yg 
sebagimana layaknya. Dengan diadakannya kuliah ini secara daring membuat motivasi saya alan kuliah kurang 
mengena yang di karenakan akses antara saya dengan dosen ataupun dgn teman-teman di batasi hanya dengan 
virtual saja. Dari segi pemberian materi dari dosen baik itu secara penyampaian melalui wa grup, melalui ilern 
ataupun zoom saya suka dan paham akan penyampaiannya. Namun, kuliah melalui daring ini tentu memiliki kendala 
dan hambatan baik bagi saya ataupun teman-teman yang lain yaitu dari segi kuota internet dan sinyal yang kadang 
hilang timbul sehingga menyebabkan adanya hambatan dalam proses perkuliahan. Adanya bantuan berupa kuota 
internet kepada mahasiswa/i belum begitu merata tersampaikan kepada mahasiswa/i, masih ada dari kami yang 
belum mendapatkan bantuan kuota tersebut. 

Kurang paham materi yang disampaikan  

Terkadang Jaringan membuat saya susah untuk berinteraksi melalui kukiah daring ini, itu membuat saya stress dan 
kurang memahami materi yg disampikan oleh para bapak ibuk dosen 

Sangat tinggi, karena takut informasi yang di sampaikan dosen, nanti tidak di mengerti. 

Tidak serius . Terkadang selesai absen langsung tidur 

Terkendala koneksi internet yang kadang kadang hilang  

Belajar jadi kurang fokus 

Susah dalam memahami materi 

Kuota yang sering habis 

Praktis 

Kendala dan hambatannya adalah listrik padam dan kouta internet 

Terkadang jaringan internet tidak bagus 

terhambat karena pembelajaran daring 

Saya kurang suka kalau tidak berkomunikasi secara langsung 

Kendala jaringan dan paket data 
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Kegiatan kuliah online hanya sebatas membagikan materi di grup wa dan memberi quiz 

Perkuliahan lebih dominan dengan Tugas dan tugas pak. Dosen hanya memberi penjelasan secara umum atau 
bahkan tidak memberi penjelasan sama sekali, hanya meminta mengisi absen lalu kerjakan tugas materi sekian dan 
kumpul tanggal sekian lalu belajar secara mandiri di rumah. Hal tersebut sangat membebani bagi kami Pak, terlebih 
kami yang Mahasiswa Baru yang belum tahu dasar-dasar pembelajaran yang seharusnya dikaji ulang ketika baru 
masuk kuliah lagi. Konsep belajar seperti ini membuat motivasi belajar kami menjadi menurun, karena hanya dikejar 
oleh tugas tanpa pemahaman yang jelas mengenai tugas materi tersebut. 

Koata internet 

Tidak merasa menjadi mahasiswa yang belajar dan diskusi melainkan merasa dapat job Joki Tugas 

Mungkin karena jadwal nya tidak menentu 

Saya kurang mengerti karna terkendala jaringan 

Motivasi dalam mengikuti perkuliahan daring sangat tinggi karena saya sebagai mahasiswa baru di UNAND. Namun, 
kendalanya terletak pada beberapa dosen yang kadang tidak mau menyampaikan materi ke mahasiswa. Bahkan ada 
dosen yang tidak mau mengajar sama sekali. Sangat disayangkan sikap dosen tersebut. Padahal motivasi dan 
antusiasme saya sangatlah tinggi.  

karena terlalu lama perkuliahan daring, motivasi dan minat belajar jadi berkurang 

Saya sangat tidak suka belajar online. Makin gak paham. Kebanyakan tugas tugas terus. Jadi ga eketif banget. Juga 
tugasnya itu kayak nyari internet doang. Sama aja. Pengen kuliah offline 

Terkendala jaringan jadi menghambat saat penyampaian materi sehingga materi kurang bisa dipahami 

Terkendala ketika saat kuliah daring, semangat dalam perkuliahan akan mengalami penurunan dan terkadang apa 
yang disampaikan pengajar sedikit mengalami kendala karena signal 

Saya sangat susah memahami pembelajaran online 

Motivasi tinggi,jaringan nya yang ngajak ribut,apalagi weekend langganan mati lampu,jaringan hilang pula 

Tidak ada komentar. 

Karena kadang terkendala waktu,kuota internet dan sinyal yang susah. 

Terkendala jaringan 

Kurangnya motivasi dalam diri pribadi dan kurangnya support lingkungan dalam melaksanakan kuliah daring  

Dalam mengikuti perkuliahan online saya terkendala dengan materi yang diajarkan oleh dosen karena saya sulit 
memahami materi dengan metode pembelajaran daring tersebut. Selain itu saya juga terkendala dengan jaringan 
yang tidak stabil, terlebih lagi jika lampu mati dan jaringan juga akan ikutan mati 

Ngebosenin liat hp mulu 

Terlalu banyak tugas, sinyal yg buruk membuat malas ikut kelas online 

Pengadaan Kuota yang Cukup besar ketika memulai perkuliahan dengan Aplikasi Video Confrence. 

saya merupakan type orang yang menangkap pelajaran dengan cara mendengarkan sedangkan untuk perkuliahan 
daring lebih banyak menggunakan metode membaca dan membuat tugas disini kendala yang saya hadapi 

Kuliah online tidak menarik. 

Menurut saya, bahwa saat itu terjadi hambatan oleh jaringan, jadi tidak dapat mensimak materinya secara 
menyeluruh 
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kendala yaitu kamera buat kuliah daring tidak memadai 

Kurang paham terhadap materi 

Kuliah online seperti tidak ada tanggung jawab terhadap diri sendiri 

Saya berharap semoga bisa cepat kuliah tatap muka  

Keterbatasan kuota internet sedangkan belajar dizoom lebih mudah dipahami dari pada diwag 

Merasa kurang senang karena minimnya berintraksi sesawa mahasiswa dalam diskusi kelompok 

Terkadang sedikit bosan dan juga lelah ketika kuliah daring sehingga harus menatap layar sepanjang perkuliahan 

Perkuliahan daring ini menuntut kesadaran diri yang tinggi di diri masing-masing mahasiswa untuk memahami 
materi. Motivasi untuk belajar ini juga mulai menurun karena euforia suasana kelas tidak dirasakan. Godaan untuk 
hanya mengisi absen dan melakukan hal lain selama perkuliahan juga tinggi 

Adanya pembelajaran melalui study from home mengakibatkan semangat belajar menjadi turun, sehingga kurang 
termotivasj dalam perkuliahan 

Jaringan koneksi yang tidak lancar terkadang menghambat pesan/ informasi yang di sampaikan 

Jaringan 

kendala dalam masalah konektivitas internet, dan dalam pengelolaan kursus, penghapusan kursus 

Karena kuliah tidak tatap muka membuat saya harus lebih pandai lagi dalam memahami materi yang diberikan 

Terkadang kendala sinyal saat masuk ke aplikasi zoom  

Diskusi kurang terasa 

Pada saat diskusi melalui grup wa saya sering tertikung untuk bertanya 

sebaiknya secepatnya kuliah tatap muka 

Bagaimanapun harus tetap semangat, jika sebaliknya malahan bertambah rugi. 

Kuliah daring kurang efektif. 

Jaringan yang kadang susah apalagi hari hujan dan mati lampu 

Dikarenakan jaringan yang tidak stabil membuat koneksi pada saat zoom sering terputus atau putus-putus yang 
membuat semangat belajar terpengaruhi 

saya sulit memahami materi yang disampaikan dosen pada saat kuliah daring ini,dan di dalam diskusi pun saya juga 
jarang dapat kesempatan untuak aktif selama diskusi berlangsung 

Jaringan yang kurang bersahabat 

Kurang efektif  

Jaringan kadang terganggu 

Saat pandemi ini, semua diakses secara online sehingga mengakses perkuliahan harus menggunakan internet stabil. 
namun, terkadang kendala jaringan yang buruk atau jika ilearn down/error membuat dapat membuat motivasi 
belajar sedikit menurun 

Kendala jaringan  

Terkendala jaringan 
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Mengapa saya mengatakan motivasi saya dalam mengikuti perkuliahan online/daring sangat tinggi, itu karena saya 
sedang memotivasi diri saya agar terus semangat belajar walaupun melalui media handphone atau yang lainnya. 
Karena sepertinya yang kita tahu, bahwa sekarang kondisinya sedang tidak baik-baik saja, maka kalau bukan diri 
sendiri siapa lagi yang akan memotivasi kita.  

Saya melakukan daring hanya dengan Handphone pribadi saja. Semuanya mulai dari kegiatan zoom, google 
classroom, dan tugas didalam dokumen (ms. word, dsb) itu sangat membuat saya kesulitan dan terkadang motivasi 

belajar jadi hilang. Belum lagi Handphone saya yang suka "beratraksi" alias error suka gerak2 sendiri         

Kendalanya tidak memahami materi yang telah disampaikan oleh dosen  

Motavasi belajar yang kurang karena keterbatas kuota 

Rentannya muncul rasa bosan dan ketidak pedulian terhadap studi 

mungkin karena di rumah kurang teman ngobrol jadi motivasi belajar tidak seperti saat kuliah di kelas yang mana 
bisa ngobrol sama orang sekeliling 

Kendala terbesar adalah terkait jaringan. Tapi overall, aman aman aja kok.  

Tidak ada 

Terkadang ada kendala jaringan sehingga tidak terlalu jelas yang disampaikan dosen 

Kurang ada motivasi 

. 

Yang menghabat motivasi kuliah karna masalah jaringan, dan kadang di rumah terlalu berisik jadi susah untuk 
konsentrasi 

Tidak ada motivasi, kuliah rasa ga kuliah...otak tetep kosong, apalagi saya org yg susah nangkap,ya susah aja 
deh,,semua susah,,,saya juga gaptek, semua ga pandai...ya gitu deh gaada motivasi  

Sinyal yang memperhambat proses pembelajaran 

Kurangnya gairah untuk belajar karna keterbatasan jaringan 

Kurangnya interaksi yang terjalin antar dosen dengan mahasiswa, maupun mahasiswa dengan mahasiswa lainnya 
sangat berpengaruh dalam proses perkuliahan. 

Kenyamanan rumah memberikan false sense of comfort dan alhasil tidak terasa seperti kuliah 

Pertama, terkadang masalah tentang jaringan yang susah. Sebagai mahasiswa yang berdomisili di tempat yang 
jaringannya kurang baik saya merasa kesulitan dalam kuliah online. Saya kesulitan untuk on cam karena suaranya 
akan putus-putus. Kedua, banyak dosen yang mengubah jadwal kuliah, yang terkadang saya ketika bekerja, fokus 
saya terbelah karena sambil mendengarkan materi kuliah. Saya sudah berusaha untuk kerja diluar jam kuliah, namun 
ketika dosen tiba-tiba memberi pengumuman perubahan jadwal kuliah, saya kelabakan. 

Dosen yang terlalu banyak memberi tugas tanpa menjelaskan materi , dosen yang terlalu suka mengubah jadwal 
tanpa persetujuan mahasiswa 

akan lebih semangat jika bisa tatap muka langsung 

Kendala nya adalah di daerah saya tidak setiap waktu jaringan internetnya bagus, meskipun sudah ada kuota dari 
pemerintah, tapi tetap saja ada masalah dalam hal jaringan. Ketika dosen melakukan pembelajaran melalui zoom, 
terkadang saya tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh dosen tersebut karena suaranya selalu putus-
putus. Meskipun kamera saya sudah di matikan, tapi tetap saja suaranya putus-putus. 
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Saat kuliah online saya menjadi kurang merasakan euforia menjadi mahasiswa di kampus tersebut.Saat akan belajar 
saya menjadi kesulitan menemukam referensi buku yang seharusnha jika offline bisa saya temuka di perpustakaan 
kampus. 

Merasa kurang semangat karena kuliah dari rumah, rasanya seperti les privet.  

Merasa ingin cepat2 offline 

Proses perkuliahan seperti ini membuat saya jenuh sehingga mood dan motivasi menjadi minim sekali 

terganggu jaringan dan kurang paham karena ada dosen nya tidak menjelaskan 

terkait konektivitas internet di hp, kemudian mata mulai agak perih dikarenakan sering menggunakan leptop dan 
ponsel dari pagi hingga malam, dari menghadiri kelas sampai mengerjakan tugas 

Saya kurang termotivasi terhadap kuliah online karena sulitnya jaringan internet sehingga mengganggu kuliah 
karena suara dan video yang terputus putus 

Jaringan yang kadang susah 

Jaringan yg kurang mendukung 

Bersabar dan jalani dengan iklas 

Kendalanya adalah karena belajar dengan sistem PJJ maka terkadang kita mengantuk dan meskipun kita paksa fokus 
tapi tetap saja untuk saya pribadi ada beberapa mata kuliah yang seperti masuk telinga kanan keluar telinga kiri. 
Tapi biar bagaimanapun ini bukan kemauan kita bersama sehingga saya akan terus tetap semangat mengikuti PJJ 
dengan baik 

Kendala yang saya hadapi adalah sinyal dan jaringan internet yang sering hilang, serta listrik yang padam.  

Saya tidak begitu puas dengan sistem oline, dikarenakan server sering kali mengalami down di saar saat penting 

Kendala: terkadang lampu mati jaringan tiba² hilang, dan akhi² ini lampu sering mati ditempat saya, untuk 
pemahaman sebenarnya memang kurang paham, namun enaknya penjelasan yg pakai ppt + voice bisa diputar 
berulang² jika tidak nangkap sekali dengar,  

Jaringan yang sering putus putus 

Hambatan karena jaringan kadang tidak stabil serta materi yang di berikan jadi tidak efektif tersampaikan. 

Kuliah dengan metode daring, cukup efektif jika dilakukan dengan via ZOOM atau Ms team, tetapi karean beberapa 
perkuliahan menggunakan zoom yang berbatas waktu, sehingga materi yang disampaikan kurang dapat dipahami 

Saya merasa tidak termotivasi 

Pak, Paketnya kok belum masuk pak?,,, Terus kapan pak kuliah offline, Bosen pak Daring Mulu        . 

Lebih enak tatap muka, saya rasa pembelajaran online tidak efektif. Atau memang otak saya yang tidak sampai? 

Saya susah belajar daring dari rumah karna sering kali ada kebisingan dan suasana keluarga yang membuat saya 
tidak nyaman dan segan kepada dosen-dosen sedang mengajar manakala saya harus tiba tiba off cam dan mute  

Ada beberapa kendala seperti masalah koneksi dan jadwal yang kurang sesuai. Kemudian karena saya mempunyai 
kendala di bagian mata jadi tidak bisa menatap layar untuk waktu yang lama selama perkuliahan. 

karena perkuliahan sering menggunakan whats app, seringkali pengumuman dan informasi penting tenggelam 
chatnya, karena teman2 kelas sering men-spam chat atau stiker di grup whats app. 

Alhamdulillah tidak ada kendala dan hambatan 

Kendala nya sinyal 
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Tergantung situasi dan mood saya 

jaringan yang tidak stabil menjadi kendala dan hambatan dalam PBM secara daring 

jaringan yang tidak stabil menjadi kendala dan hambatan dalam PBM secara daring 

Kendalanya kurang mengerti 

Terkadang jaringan susah,shingga mngkibatkan susah jg mnyalakan video scra bersamaan 

Kendala saya adalah ketika jaringan jelek,dan server ilearn down ketika ingin mengumpulkan tugas 

 
Komentar Kendala dan Hambatan terkait Interaksi Dosen 

Tidak ada 

- 

Ada Dosen yang kurang maksimal mengajar 

- 

Baik 

Blum ada apa apa, y dosen pas s1 juga y dak ada yg "aneh"  

Tidak adanya tatap muka, sharing pendapat maupun diskusi secara langsung, terkesan membuat perkuliahan hanya 
sebatas membaca materi yang telah diberikan, isi absen, dan mengerjakan tugas. Sedangkan pada perkuliahan magi 
magister lebih difokuskan pada sesi diskusi dan pemahaman 

Alhamdulilah sangat baik 

Terbatasnya waktu diskusi 

Tidak terlalu bebas bertanya pada dosen  

Gangguan koneksi dan sinyal 

Tidak ada kendala, namun karna tidak bertatap muka secara langsung dalam perkuliahan, sehingga tidak efektif 
dalam proses belajarnya, karena jaringan yang sering error 

Sebagian besar berjalan baik tetapi ada juga yang tidak karena kurang paham dengan sifat dosen 

Metode yang efektif dan terbaik memang selalu tatap muka. Interaksi via daring terkadang tergantung bagusnya 
jaringan koneksi. Dan ketika jaringan entah mahasiswa atau dosennya tidak bagus maka akan terganggu pula 
jaringan tersebut. 

Tidak ada.  

Hanya masalah koneksi sinyal 

Dosen nya semua pada humble, trus kalau nanya pasti di respon baik. 

Interaksi Dengan dosen terbatas karena sering cuman menggunakan WA 

Kadang-kadang dosen tidak menjelaskan secara rinci interaksi yang di berikannya, dan kadang-kadang juga dosen 
slow dalam merespon tentang masalah perkuliahan. 

Kendala dan hambatan terkait interaksi dosen sepertinya tidak ada. Karena perkuliahan masih daring, jadi saya 
kurang memahami karakter dr dosen itu sendiri. 

Alhamdulillah saya tidak memiliki kendala 
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Ada media yang membatasi kami 

Interaksi masih cukup baik, jadi tidak ada hambatan.  

Sering putus jaringan banyak salah tangkap 

Karena dibatasi jarak maka hubungan dengan dosen tidak seperti tatap muka 

kurang 

Cukup Baik 

Baik, tetapi karena via online terasa kurang memahami 

Merasa tidak tetlalu dekat karna memang terbatas oleh media, jafi sangat tidak dapat feel dalam proses belajar 
mengajarnya 

Susah dihubungi (terkadang) 

Kurangnya sosialisasi 

Yang pertama karna jadwal kuliah yang padat sehingga berkomunikasi hanya saat jam mata kuliah saja selain itu 
tidak setiap waktu dosen dalam keadaan online 

Lebih komitmen jadwal 

Untuk bimbingan ingin bertemu langsung dosen jadi tidak bisa sehingga harus melalui daring 

Satu tugas untuk 3 pertemuan.jadi ambil absen saja selama 3 pertemuan tersebut,pertemuan berikutnya baru 
presentasi.padahal yg mau dibahas masih banyak 

Saya merasa terkendala ketika interaksi karena terkadang jaringan yang jelek, kehabisan paket, atau dosen yang 
tidak terlalu merespon ketika mahasiswa bertanya atau ketika membutuhkan penjelasan dari dosen yang 
bersangkutan. 

Dengan keterbatasan pertemuan,mngakibatkan kurang cukupnya berinteraksi serta bertanya dg dosen serta jumlah 
waktu belajar yg kadang kala singkat. 

Sebenarnya mayoritas dosen aktif berinteraksi dan juga memberi toleransi apabila ada kendala sinyal. Namun ada 
juga beberapa dosen yang tidak memberi toleransi, dan sering meninggalkan kelas saat sedang berlangsung tanpa 
kabar. 

kadang terhalang sinyal, baik dari dosen maupun mahasiswa 

Penyampain materi yang kurang jelas. 

Tidak ada 

Tidak ada kendala sih, hanya saja saya saja yg jarang berinteraksi dengan dosen karena perkuliahan daring tentunya  

Untuk hal ini saya kadang kadang terkendala dengan dosen yang lama merespon ketika ada beberapa kendala yang 
ditemukan di kelas perkuliahan 

secara general, interaksi ketika kuliah online berjalan baik, tetapi ketika berinteraksi dengan dosen di luar 
perkuliahan bisa dikatakan agak sulit 

O 

Tidak ada 

terkadang sinyal putus-putus, suaranya "kresek" dan terkadang terjadi kesalahpahaman antar dosen dan mahasiswa 

tidak ada kendala, karena dosen selalu merespon dengan baik 
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Adanya keterbatasan dalam bertatap muka secara langsung, terkadang membuat saya segan untuk bertanya banyak 
kepada dosen, karena memikirkan kegiatan dosen yang pastinya sangat padat sejak kuliah daring ini berlangsung. 

Dosen kurang interaktif 

- 

Dosen berinteraksi dengan semua mahasiswa dengan baik, walaupun kuliah dilakukan secara daring 

Kurang intens 

Kurang efektif karena daring 

Interaksi baik namun kurang puas karena tidak secara face to face 

Kurang efektif 

Tidak ada 

Tidak ada 

Dikarenakan kami hanya berkomunikasi lewat media online, jadinya itupun sangat terbatas, dan saya pun tidak 
dapat mendekatkan diri lebih dekat dengan dosen dikarenakan mengingat kesibukan dosen dan keterbatasan 
berkomunikasi dengan dosen 

Kendala hanya timbul ketika koneksi atau jaringan internet terganggu 

Terkadang miss komunikasi dengan dosen apalagi jika lewat whatsapp. Kadang saya pribadi jd ragu berinteraksi dg 
dosen karena takut tersinggung dan salah arti jika hanya lewat media whatsapp krn kita tdk bisa lihat mimik dan 
mendengar intonasi perkataannya secara langsung. 

Dosen sudah berupaya yang terbaik namun pasti dosen juga menemukan hambatan"  

Tidak ada, cukup baik dengan adanya tanya jawab antara dosen dan mahasiswa 

Sinyal atau jaringan internet saya, soden atau teman dikelas lainnya tidak semuanya stabil 

Alhamdulillah baik 

Dosen dengan cepat meresponi pertanyaan lewat WA 

Ada dosen yg belum pernah melakukan video conference dg mahasiswa dan hanya memberikan materi, penugasan 
serta wadah berdiskusi hanya dg ilearn 

Hambatan komunikasi 

Ada beberapa dosen yg tidak pernah mengulas materi dg zoom 

terkadang kalau menggunakan zoom, saya ataupun temanteman tidak terlihat oleh dosen, feel dalam perkuliahan 
daring membuat kami susah interaksi dengan dosen karna masalah yang sama yaitu masalah jaringan. kalau materi 
yang belum paham pun susah untuk bertanya jikalau menggunakan zoom. karna terkadang suara yang terputus 
putus. 

- 

Tidak Ada 

Tidak ada hambatan 

Dalam beberapa kesempatan, dosen sulit dihubungi. 

Kuliah online membuat interaksi dhn dosen terbatas karena singkatnya pertemuan tatap muka 



26 
 

proses belajar daring yang dilakukan via zoom ini sangat sulit untuk di pahami karan orang seperti saya cocoknya 
belajar langsung dalam ruangan agar lbih mudah tangkap dan dalam forum diskusi pun aktif. 

Interaksi dengan dosen selama ini baik, meskipun melalui media online 

sudah cukup baik 

Tidak ada kendala atau komentar 

- 

Kurang memahami apa yg disampaikan dosen 

Kendala terkait jaringan 

Tidak ada 

Alangkah baiknya menambah durasi dalam memberikan materi 

Hanya masalah jaringan  

Tugas yg diberikan dosen terlalu banyak 

- 

Beberapa instruksi pengerjaan tugas kadang beberapa ada yang sulit dimengerti sehingga menimbulkan multitafsir 
bagi mahasiswa dikarenakan sistem daring 

Sejauh ini belum ada kendala dan hambatan terkait interaksi dengan dosen 

Tidak ada 

Terkadang dosen tidak membalas chatt  

. 

Kalau interaksi dengan dosen tidak ada hambatan 

Interaksi seperti belajar tatap muka di kampus 

Tidak ada 

Tidak dapat berinteraksi lebih lama karna terbatasnya waktu dan kadang via WA grup 

seringkali menjumpai memberikan tugas dalam jumlah yang banyak, sehingga terjadi penumpukan tugas 

Dosen sangat baik dalam melakukan interaksi dalam diskusi perkuliahan online 

- 

Interaksi selama kulia online dengan dosen berjalan dengan baik 

tidak ada 

Terkadang saya kurang memahami tugas yg diberikan lewat grup wa 

Tidak ad hambatan. 

Interaksi sama dosen melalui online sangat susah 

Kuliah daring menghambat interaksi secara langsung 

- 

Tidak ada 
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komunikasi hanya sebatas daring, jadi tidak tersampaikan semua yg akan ditanyakan 

Belum ada kendala 

Kendala saya yaitu saat bertanya melalui WhatsApp,terkadang jawaban dari dosen tidak sesuai dengan pertanyaan 
yang saya ajukan,dan kadang juga tidak pernah dijawab. Tetapinsaya bisa memaklumi hal tsb,karena mungkin saja 
beliau sangat sibuk sehingga tidak bisa menjawab pesan saya 

Tidak bisa memahami tipe dosen karna komunikasi lewat online 

Tidak ada 

Kadang yg mau di tanyakan sama dosen, juga telah ditanyakan oleh teman lain :) 

Kurangnya waktu untuk berdiskusi karena hambatan kuota yang terbatas 

Pada beberapa dosen interaksi teratur dan terlaksana dengan baik, namun ada juga sebagian dosen yang 
interaksinya kurang intensif 

Selama daring saya berinteraksi baik dengan dosen 

Kendala nya yaitu saya merasa sedikit canggung saat melakukan interaksi dengan dosen karena belum pernah 
bertatap muka secara langsung. 

Jaringan sering rusak  

Adanya miss komunikasi, terkadang ketika menghubungi dosen slow respon 

Saya kurang percaya diri jika ingin bertanya ke pada dosen ketika kuliah, malu bertanya karena ada kakak tingkat di 
dalam kelas tersebut 

Menurut saya interaksinya lumayan baik cuma karena terkendala beberapa sehingga mahasiswa tidak mengetahui 
dosennya secara langsung 

Suara nya kurang jelas akibat sinyal 

Bagi sayang akan lebih baik jika pertemuan kuliah dilakukan melalui media conference daripada hanya pemberian 
materi dan tugas melalui ilearn atau diskusi di grup chatting  

aman 

Tidak ada hambatan , semua dosen juga merespon mahasiswanya 

- 

Mungkin jika bertemu langsubg, dosen tidak dapat mengenali saya 

Tidak Ada 

Alhamdulilah baik. Ketika saya WA dosen tersebut dibalas dengan respon baik terutama dosen PA saya fast respond 
alhamdulilah 

Hubungan interaksi saya antara dosen sudah cukup baik 

Harus menunggu balasan dosen karna dosen pasti sibuk juga , dan kadang pesan tidak di balas 

Tidak ada 

Walaupun kuliah secara online tapi tidak menghalangi kita untuk berhubungan dengan dosen renggang 

tidak teratur akibat kuliah online 

Terbatas karena masalah jaringan 
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Semoga kuliah daring tidak diperpanjang untuk semester berikutnya 

Ada dosen yang telat masuk dan materi yang tertinggal, komunikasi kurang lancar apalagi ketika sinyal buruk, 
membuat materi tidak tersampaikan dengan jelas dan membuat tidak mengerti dengan pelajaran.  

Interaksi dengan dosen cukup baik, kendalanya karena tidak bertatap muka sering berpeluang miskomunikasi 

Tidak ada, semua dosen memberi arahan dengan baik tentang materi,tugas tugas dan lain hal nya 

Tidak ada kendala berarti. 

Tidak ada.  

Baik 

Jaringan kadang 

Masalah jaringan menyebabkan miskomunikasi dalam presentasi kelas 

Hambatan pada jaringan saat zoom 

- 

Terkadang dosen tidak mau mengerti akan kendala jaringan  

Masalah fasilitas seadanya dari diri masing masing y dpt menyebabkan miss comunication dan perlu dimaklumi 

Sejauh ini saya tidak ada kendala dalam interaksi dengan dosen  

Mungkin ada beberapa dosen yang tidak mengulas materi kuliah dengan baik, jadi sulit di pahami 

Dosen agak sibuk 

Jaringan  

Kurang maximal karena tidak tatap muka secara langsung 

Kadang dosen tidak mengerti keadaan mahasiswa. 

sebaiknya kuliah dilakukan secara luring  

Sampai saat ini Alhamdulillah masih baik 

Saat berinteraksi dengan dosen, kadang dipengaruhi oleh sinyal yang kurang mendukung  

Dosen yang menggunakan zoom atau video dalam pembelajarannya masih dapat dipahami. Namun selain itu 
interaksi dengan dosen menjadi sangat kurang, sehingga pemahaman materi menjadi kurang. 

Tidak bisa bertatap muka secara langsung 

Interaksi dengan dosen belum terlalu terasa 

Kendalanya mungkin karena belum pertemu 

Terkadang dosen ada yang slowrespon 

Saya merasa tidak ada kendala dalam berinteraksi dengan dosen, pak/buk. 

Karena interaksi hanya lewat online, terkadang saya selalu berpikir apakah chat saya salah atau kurang sopan karena 
takut akan terjadinya kesalahpahaman. 

Ada dosen yang hanya memberikan materi tanpa di diskusikan 

terhambatnya komunikasi karena melalui daring ini banyak yg terkendala sinyal ataupu misskomunikasi 
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Waktu berinteraksi dengan dosen susah.. kadang Karna terkendala dengan sinyal 

- 

Terkadang, dosen hanya membaca saja pesan yng saya kirimkan, atau tidak dibaca sama sekali. Itu kendala selama 
daring ini bagi saya, dosen juga jauh lebih sibuk dari kami mahasiswa. Jadi saya masih bisa memaklumi itu.  

Tidak ada kendala 

tidak ada 

Dosen sangat akomodatif dalam pembelajaran dan diskusi 

ada dosen yg baik,tpii ada juga dosen yg agak cuek 

utk kendala interaksi ini hanya terkadang kita ingin bertanya ke dosen melalui wag atau chat pribadi, tetapi dosen 
nya tidak merespon atau terlambat merespon atau menjawab apa yg kita tanyakan 

Tidak ada 

interaksi dengan dosen dapat dilakukan dengan baik walaupun secara virtual  

Penjelasan yg diberikan dosen baik semua 

Tidak pernah melihat dosen secara lansung 

dosennya sangat asik 

Saya harus menyesuaikan diri dengan masing-masing dosen 

Tidak efektif karena tidak bertemu secara langsung 

Saya ingin bisa ikut dalam diskusi kelas dengan dosen, tapi masih kurang percaya diri 

Interaksi sangat diperlukan apalagi di masa perkuliahan online seperti ini, karena tentu saja ada hal-hal yang harus 
di komunikasikan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara dosen dan mahasiswa,seperti contohnya mahasiswa 
yang tidak bisa mengikuti perkuliahan karena jaringan yang buruk, perlu dikomunikasikan kepada dosen yg terkait 
agar harap di mklumi dan tidak berpengaruh kepada hal" yang menyangkut syarat" perkuliahn seperti sistem 
nilai,semoga kedepannya komunikasi nya lebih baik dan segala hal yang menyangkut kendala dalam proses kuliah 
online ini dapat sama" kita maklumi,terima kasih. 

Masih butuh waktu untuk beradaptasi dan memahami dosen 

Saya kurang bertanya ketika belajar, karena saya kurang bisa menyampaikan suatu hal. Dan saya takut tidak sesuai 
dengan dosen. 

Terkadang sinyal putus-putus 

- 

Sulit untuk berinteraksi lebih baik dengan dosen karena keterbatasan jarak 

Terkait kendala dan hambatan dalam interaksi dosen dan mahasiswa, di sini saya pilih baik karena ketika dosen 
menyampaian informasi atau penyampaian materi kepada mahasiswa yang terus ada dalam komunikasi tersebut 
cuma bisa penyampaian kata “ Terimakasih Pak/Buk”, “Baik Pak/Buk” hanya kata” umum itu yg terus ada dalam 
interaksi dosen dengan mahasiswa/i dlm perkuliahan secara daring ini.  

Kendala jaringan  

Untuk interaksi di WAG tidak ada kendala sama sekali 

Jaringan yang kadang down, membuat suara dosen kadang putus-putus, bahkan hilang. 
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Sinyal susah  

Salah paham dengan dosen tentang tugas yang diberikan 

Baik 

Terkadang jaringan  

Terkadang pertanyaan yang saya ajukan agak lambat dibalas 

Baik 

Tidak ada 

tidak ada 

tidak ada 

Dosen yang jarang membalas chat 

Kurang adanya interaksi 

Dosen hanya ada di grup wa, jadi komunikasi terhambat 

Karena sinyal susah, cuaca memburuk sinyal juga memburuk, hari hujan sinyal hilang. Ada juga pertemuan yang 
pakai zoom atau google meet tapi hanya sebentar saja. 

kadang-kadang jaringan internet putus saat melaksanakan kuliah online  

Tidak ada 

Tidak ada 

Dosennya baik 

Beberapa dosen ada yang tidak mau berinteraksi sama sekali apalagi terhadap mahasiswa baru, juga tidak mau 
mengajar. Mahasiswa jadi bingung.  

tidak ada 

Sebenarnya kalau dari segi dosen udah baik. Tp ya bagaimanapun susah kalau online ini. Apalagi saya sekarang 
bimbingan buat skripsi . Jadi sulit dan sangat terbatas rasanyaa 

Tidak ada kendala 

Karena tidak tatap muka secara langsung, menyebabkan materi yang disampaikan dosen tidak tercerna dengan 
maksimal di akibatkan oleh beberapa faktor seperti gangguan jaringan atau performa hp 

Jaringan saya sering buruk,hal itu membuat saya takut bertanya,jika saat saya bertnya si 

As long as good. 

Tidak ada komentar. 

Karena memakai zoom jd waktu nya kurang terlaksana dgn baik. 

Terkendala jaringan 

Sinyal saya kurang bagus dan saya juga hanya menggunakan HP 

Dosen telah berupaya semaksimal mungkin agar materi perkuliahan dipahami dengan baik oleh mahasiswa, namun 
tetap saja rasanya kurang maksimal pemahaman materi dalam proses belajar daring bila dibandingkan dengan 
belajar tatap muka 
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Kadang dosen cuma nge read chatan kami padahal ada hal penting yang ingin kami sampaikan 

Canggung, kurang mengerti materi 

Koneksi Internet yg berubah-ubah 

terkendala karena banyak yang belum paham bagaimana perkuliahan daring ini 

Jaringan sering tidak stabil, sehingga membuat koneksi dengan dosen sering putus purus. Thank  

Hambatan terdapat pada sistem online, dimana kita tidak bisa berinteraksi secara langsung kepada dosen 

tidak ada 

Dosen menyampaikan materi secara online  

Tidak ada 

Saya berharap dosen bisa menjelaskan materi lebih luas  

Kadang hanya sebatas wag saja 

Kurang baik 

Interaksi dengan dosen biasanya hanya karena jaringan yang tidak stabil 

Komunikasi tidak langsung yang dilakukan selama kuliah daring sering sekali berpeluang menciptakan 
miskomunikasi antara mahasiswa dan dosen 

Tidak terlalu aktif, disebabkan komunikasi melalui media terasa sangat berbeda dengan komunikasi langsung, 
dikarekan hal tersebut yg mengakibatkan kurangnya interaksi bersama dosen 

Tidak ada 

Suara putus putus 

tidak ada 

Alhamdulillah dosennya baik dan dapat menyampaikan materinya dengan baik 

Tidak kendala 

Tidak terlalu terlihat 

Untuk saat ini belum ada komentar 

terkadang saya terkendala jaringan yang hilang timbul 

Sedikit terhambat, malu, dan sebagainya karena tidak seefektif tatap muka 

Diskusi lewat wag 

Kurang memahami materi yang disampaikan 

Tak ada 

karena interaksi pada saat ini hanya melalui via WA 

Tidak ada, berjalan dengan baik 

Kurang efektif  

Baik-baik saja 

Semua dosen baik dan pembelajarannya mudah dipahami  



32 
 

Jaringan  

Ada dosen yang hanya menjelaskan selama 3 sks, sehingga membuat mahasiswa bosan 

Mengapa saya mengatakan interaksi saya dengan dosen selama masa perkuliahan online baik, karena saya merasa 
cukup mengenal dosen, walaupun tidak seberapa tetapi sudah ada sebagaian yang saya kenali.  

Alhamdulillah saya tidak mengalami kendala dan hambatan terkait dengan Dosen. Karena selama ini jika saya 
mengalami kendala, lalu menghubungi dosennya langsung. Dosennya pun membimbing dan sabar untuk 
memberitahukannya. 

Terkendala pada jaringan jika ingin berinteraksi 

Sejauh ini baik2 saja 

Kurang interaktif  

sulit menghubungi via wa krna biasanya dosen sibuk 

Terkadang saat bertanya di WAG, tidak dinotice.  

Tidak ada 

Kurang terasa lebih akrab aja, mungkin karena zoom, repot harus aktifin dan matiin mic 

Terkadang tidak terbaca 

. 

Terkadang dosen lambat dalam membalas chat mahasiswa (slow respond) 

Haa gitu lah, beda-beda rasa...karna juga beda dosen 

Sinyal didaerah saya karena jika listrik atau lampu mati maka tidak ada sinyal sama sekali sehingga memperhambat 
proses pembelajaran 

Ada beberapa dosen yang kurang bisa diajak berkomunikasi 

Komunikasi via Zoom sangat minim untuk menjalin interaksi dengan dosen karena rawan kesalah pahaman yang 
terjadi, dan perkuliahan daring cenderung monoton. 

tidak ada kendala yg terlalu besar, namun karena saya jarang memakai social media, mungkin interaksi saya lebih 
sedikit dari seharusnya 

Kebanyakan dosen sudah berinteraksi dengan mahasiswa dengan sangat baik. Namun dikarenakan jaringan yang 
susah, jadi mahasiswa yang sulit untuk berinteraksi dengan dosen tersebut. 

Saya sulit ber interaksi dengan orang baru 

terkadang saat menggunakan zoom, suara dari Dosen terputus-putus 

Ada beberapa dosen yang tidak menggunakan ilearn, ada juga dosen yang hanya memberikan tugas saja dan sama 
sekali tidak pernah menjelaskan materinya. 

Kadang koneksi jaringan membuat interaksi saya dengan dosen tersebut menjadi tidak lancar  

Susah membuat kesepakatan untuk kelas tambahan. 

Cukup banyak. Salah satunya kurangnya penjelasan mendalam dari dosen 

Ada beberapa dosen yg kurang sekali berinteraksi dgn mahasiswanya dan bahkan pada saat perkuliahan materi yang 
disampaikan kurang jelas dan tidak dimengerti oleh mahasiswa 



33 
 

terkait penambahan pertemuan terkadang dosen tidak mengkoordinir dengan mahasiswa 

semua dosen mengajar dengan sangat baik dan saya menyukainya 

Interaksi dengan dosen juga sedikit terkendala karena masih dilakukan secara online dan jaringan internet yang 
buruk 

Kurang leluasa dalam pertanyaan 

Dosen memberikan tugas yg lumayan banyak dan deadline-nya yg sangat bentar, sering merubah jadwal sehingga 
banyak matkul yg bentrok 

Bersabar 

Dosennya sudah bagus dalam menyampaikannya. Namun ada beberapa hal yang agak kurang dimengerti. Mungkin 
karena pengaruh belajar daring sehingga agak kurang fokus 

Timbulnya interaksi yang kurang efektif ditengah semua aktivitas yang dilaksanakan secara daring. Dan tidak bisa 
bertegur sapa secara langsung dengan bapak/ibu dosen 

Terkadang jaringan tidak mendukug, sehingga sukit untuk berinteraksi 

Terkadang dosen dempet jadwal dengan kelas lain, sehingga harus diganti waktu lain, juga kadang ada diganti pake 
baca jurnal namun itu tidak mudah dipahami jika tidak ada diskusi, untuk perkara interaksi lebih mudah karena bisa 
lansung dihubungi pakai media yg ada 

Jaringan 

Interaksi dengan dosen sangat baik dan selama ini tidak ada hambatan. 

Komunikasi yang kurang lancar karena tekait signal  

Tidak ada kendala, tapi saya kurang paham 

Jaringan, dan terkadang suara Bapak/ibu, tidak jelas, di tambah, teman-teman yang terkadang lupa memute suara 
ketika sedang berinteraksi dengan yang lain. 

Saya orangnya mudah untuk mengerti (paham) dan saya tidak bertanya yang saya sudah mengerti. Dikarenakan 
saya tidak bertanya, dosen saya berfikir bahwa saya tidak aktif :( 

dosen sangat ramah dan baik 

Terkadang dosen tidak merespon di grup wa 

Kendala dan hambatan terkait interaksi dengan dosen kami rasakan terutama dengan dosen mata kuliah umum. 
Dosen seringkali tidak masuk. 

Kurang interaksi 

Agar bapak/ibuk dosen memberi keringanan atas ke masalah sinyal yang sering menjadi kendala 

Dosen responsif terhadap mahasiswa 

interaksi secara virtual menjadi kendala dan hambatan 

interaksi secara virtual menjadi kendala dan hambatan 

Dosen terkadang hanya memberikan materi saja tanpa menjelaskan 

Kurang bisa leluasa untuk sharing 
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Komentar dan Kendala terkait Ketepatan Waktu 

Tidak ada 

- 

ilearn sering bermasalah, dan ada dosen yang sibuk 

- 

Baiknya kuliah tidak online 

Cukup 

Ketepatan waktu cukup baik, tetapi kembali kepada individu yang melaksanakannya 

Tidak ad kendala  

Tidak ada 

Sangat tepat 

Utk waktu perkuliahan cukup namun terkadang dalam aplikasi sering delay 

Keterkaitan kendala waktu, tidak ada, mungkin karna jaringan saat belajar during, jadi telat ntuk 
bergabung dengan link zoom meeting.  

Tepat  

Dosen yang mengampu mata kuliah selama ini sangat menghargai waktu, jikapun terlambat, 
mereka memberitahunya terlebih dahulu. 

Tidak ada 

Tidak ada, masih bisa dikondisikan jika terjadi keterlambatan  

Kadang lagi masuk waktu solat aja sih kendala nya 

Ketepatan karena dosen sering lupa waktu perkuliahan 

Saya tidak ada masalah dengan ketepatan waktu. 

- 

Alhamdulillah perkuliahan dilakukan tepat waktu 

Sesuai dengan yang dijadwalkan oleh dosen 

Menurut saya tepat, karna sebelumnya sudah ada kesepakatan kuliah jam berapanya. 

Jika jaringan tidak bagus sering sedikit terlambat 

Masalah waktu kadang tepat kadang tidak Karena jaringan  
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Kadang terkendala dengan error ilearning 

Tepat  

Baik 

Beberapa ada yg kurang tepat dan sering menambah-nambah durasi 

No problem 

Tidak ada kendala 

Sangat tak menentu jam kuliah 

Ada yg kegiatan lain 

Karena kuliah online jadi tidak tepat waktu krna jaringan 

Kadang ada pergeseran jadwal kuliah. 

Terkadang karena kendala jaringan jadwal perkuliahan jadi ngaret dan tidak sesuai dengan apa 
yang dijadwalkan. 

Dibeberapa matakuliah selalu sesuai dg jadwal, Namun ada jg bbrapa matakuliah yg waktu 
plksanannya dieser, hrapanny smoga Ada pembelajaran tatap muka dikelas/offline agar ketepan 
waktu lebih efektif. 

Terkadang dosen yang terlambat memulai kuliah, dan terkadang saya yang tidak disiplin waktu, 
dan lupa ada kuliah. 

kadang teman teman atau dosen sering telat akibat sinyal 

Tidak ada 

Tidak ada 

Tidak ada kendala akan waktu 

Untuk hal ini tidak ada masalah yang begitu berarti 

tiap mata kuliah yang dilakukan secara daring dinilai tepat, namun disayangkan ada mata kuliah 
yang terpaksa digeser jadwalnya karena bentrok dengan jadwal mengajar dosen di kelas S2 dan 
kelas S1. 

Baik 

Ketepan waktu bagus 

Suka molor biasanya 15 menit karena menunggu peserta yang lain atau pun dosen 

Perkuliahan sering dilakukan di luar jadwal yg telah ditetapkan karena faktor cuaca yg 
berpengaruh thd signal internet, menyesuaikan dg jadwal dosen / mahasiswa 

Kendala ketepatan waktu seringkali terjadi karena adanya sesi diskusi yang berlangsung lebih 
dari jam perkuliahan yang seharusnya.  

Karena jaringan kurang stabil jadi kurang tepat waktu 

terkadang telat 5-10 menit 

Dosen sering tepat waktu untuk memulai perkuliahan, tapi kurang tepat waktu dalam 
mengakhiri perkuliahan 
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Sudah tepat 

Tidak ada masalah 

Waktu perkuliahan tepat 

Cukup maksimal waktunya  

Tidak ada 

Tidak ada 

Dikarenakan masalah jaringan, makanya terjadi keterlambatan berlangsungnya proses 
pembelajaran 

Tidak ada 

Kadang ada dosen yang terlalu cepat masuk materi 15-30 menit sebelum jadwal seharusnya, 
walaupun selesainya juga lebih cepat, tetapi agak susah karena kelas di jam sebelumnya belum 
selesai. 

Waktu tepat terus 

Tidak ada 

Sejauh ini perkuliahan waktunya tidak ada masalah. 

Terkendala dalam waktu  

Tidak Ada 

terkadang ada dosen lupa jadwal perkuliahan dan kesibukan dosen 

Jadwal tidak menjadi prioritas 

Terkadang ilearnnya down 

terkadang saya sering terlambat bergabung dalam kelas karna terkendala dengan jaringan. 
ataupun pesan saya pending, membuat kehadiran saya tidak terhitung, karna kendala dengan 
jaringan 

- 

Masing dosen mata kuliah selama kuliah online ini sangat tepat waktu 

Dosen tepat waktu 

Sebelum ada bantuan kuota dari Kemendikbud, pertemuan cukup dibatasi mengingat teman-
teman yang berkuliah mempunyai paket internet yang terbatas. 

Karena kendala gangguan sinyal dan sebagainya tèkafang kuliah lambat mulai fsn cepat selesai 

kadang tepat waktu kadang ada juga tidak tepat biasa nya karena hambatan jaringan 

Waktu pelaksanaan perkuliahan sudah tepat, meskipun terkadang ada beberapa perkuliahan 
yang tidak tepat waktu 

waktu yg diberikan dalam perkuliahan sesuai dengan yg ditetapkan 

Tidak ada kendala 

pada mata kuliah tertentu ada yang mulainya perkuliahannya lebih lama dari jadwalnya 
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Kuliah juga ada yang malam jadi banyak mahasiswa tidak serius dalam mengikuti kuliah 

Lumayan bagus 

Kadang dosen telat memulai perkuliahan 

Karna online dan terkadang sinyal yg kurang memadai berikan waktu lebih bagi mahasiswa 
untuk memulai perkuliahan 

Ada yg kurang on time namun tidak semuanya 

Ketepatan waktu nya udh tepat 

- 

Selama perkuliahan online berjalan pada waktu perkuliahan biasanya, namun ada beberapa 
mata kuliah disesuaikan dengan jadwal bersama.  

Tidak ada komentar karena selama melaksanakan perkuliahan sudah sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan 

Tidak ada 

Kadang ngaret  

Waktu sering delay akibat jaringan, atau mahasiswa atau dosen. 

Tidak ada kendala waktu 

Baik, masuk kuliah sesuai dengan jadwal 

Tidak ada 

Tidak ada kendala 

terkadang disaat dibutuhkan untuk cepat,sinyal saya tidak mendukung mengirim tugas cepat 

Tkdak terdapat kendala karena tepat waktu 

Mahasiswa banyak yang terlambat karena masalah jaringan sehingga jam kuliah sedikit tidak 
tepat waktu 

Ketepatan waktu bisa dilaksanakan selagi jaringan nya bagus 

terkadang ada matkul yang belum siap perkuliahannya, tetapi matkul yang lain sudah mulai 

Terkait dengan waktu sudah tepat sesuai jadwal 

Terkadang dosen sibuk jadi waktu nya tidk begitu tepat. 

Garah" jaringan lelet jadi waktu telat  

Kadang dalam perkuliahan online ilearn yg digunakan sebagai media sering error 

Karena akses jaringan susah maka nya kadang telat masuk kuliahnya 

Tidak ada 

terkadang ada yang melewati dari jam perkuliahan sesuai jadwal 

Tidak ada kendala, selama komunikasi lancar ketepatan waktu tidak bermasalah 

- 
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Tidak tepat sesuai jadwal terkadang  

Kadang perkuliahan lama dimulai 

E-learning sering error, 

Tepat, meski tidak selalu 

Selama perkuliahan online sebagian besar pembelajarannya sering tepat waktu 

Biasanya saat akan mengisi absen ilearn unand akan error karena banyak yang mengakses pada 
saat bersamaan. Tidak pastinya ilearn error menyebabkan mahasiswa harus selalu mengecek 
ilearn. Terkadang ilearn bisa error sampai beberapa jam oleh karena itu terkadang mahasiswa 
terlambat dalam mengisi absen 

Kendala yang saua rasakan adalah pada saat dosen minta tambahan jam malam yang saya rasa 
kurang efektif karena dilakukan pada jam yang seharusnya digunakan untuk istirahat. 

Jaringan sering hilang-hilang dan kesibukan masing-masing  

Sejauh ini sesuai dengan jadwal yg sudh ada 

Terkadang jaringan buruk jadi masuk kuliah nya tidak tepat waktu 

Menurut saya untuk ketepatan kuliah online sudah tepat waktu 

Tidak ada 

Karena ilearn sering error pada saat jam perkuliahan dan itu menghambat mahasiswa untuk 
mengakses materi maupun absen. Dan saat melakukan pertemuan dengan metode video 
conference sering ditunda 

aman 

Semuanya tepat waktu 

Jaringan buruk pak 

Mengganti ganti jadwal  

Tidak Ada 

Cukup tepat terkadang molor sebentar. 

Perkuliahan yang dilaksankan secara daring sudah dilakukan secara tepat waktu 

Waktu kami mengikuti kuliah tepat namun terkadang di beberapa pelajaran yang mungkin tidak 
ada kabar 

Jaringan  

Dengan meraja lelahnya covid maka kuliah online inilah yang tepat untuk memutuskan mata 
rantai covid 

kuliah banyak di undur 

Terkadang melewati waktu terkadang terlambat memulai 

Kuliah tepat waktu 

Kadang dosen terlambat,ketika dosen terlambat batrai, kuota dan waktu terus berjalan, jika 
semuanya terlambat akan menjadi kekacauan, batrai habis tidk bis kukiah, kuota habis 
penambahan pengeluaran sementara ada orangtua yang tidak mampu, waktu habis membuat 
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materi tidak tersampaikan semuanya mengakibatkan mahasiswa tidak mengerti perkukiahan 
dan bertambah bodoh, dan menambah tekanan pemikiran akan pembelian kuota, pengisian 
batrai ,materi, maupun tekanan akan penilaian dosen dan pengurangan nilai.  

Harus ada koordinasi Mahasiswa dan Dosen terkait waktu perkuliahan 

Tidak ada 

Ada beberapa dosen dan mahasiswa yang terlambat karena jaringan sehingga waktu 
perkuliahan juga terganggu beberapa kali. 

Tidak ada  

Baik 

Kadang sering lupa klo udh kuliah 

Tergantung kepada kondisi jaringan  

- 

- 

Kadang perkuliahan di adakan pada malam hari, sedangkan malam hari seharusnya waktu untuk 
kami istirahat dan mengerjakan tugas 

Kendala pada jaringan dan kondisi yang terkait  

Ketepatan waktu sangat tepat, tetapi adajuga yang telat 5-7 menit tetapi jarang 

Harus di tingkatkan lagi  

Sebaiknya tepat waktu  

Lemahnya jaringan mengakibatkan lama nya kita masuk ke zoom 

Terkadang kuliah pagi ada yg tertinggal karena terlalu santai menanggapi kuliah online pagi 

Ada dosen tidak tepat waktu dan kadang melebihi jam mengajar ya 

sebaiknya pengisian absen via WhatsApp grup tidak dilakukan lagi sebab itu membuang banyak 
waktu perkuliahan, sebaiknya pengisian absen hanya di i learn saja 

Secara keseluruhan tepat 

Biasa saja 

Beberapa dosen tepat waktu, namun akibat kendala teknologi terkadang diperlukan waktu 
untuk menyelesaikan masalah sehingga waktu perkuliahan tidak efektif. 

Tidak ada 

Ketepatan waktu sering dipengaruhi kendala teknis, seperti untuk mengumpulkan tugas harus 
menunggu bahkan mencari daerah dengan jaringan yang stabil 

Susah nya sinyal berpengaruh besar terhadap ketepatan waktu 

Tidak ada 

Kalau perkuliahan online, saya kadang terlambat join, pak/buk. Karena sinyal sangat susah  

Terkadang terkendala akan jaringan yang tidak selalu stabil, apalagi jika sudah hujan dan mati 
lampu membuat jaringan hilang total 
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Waktu nya tepat sesuai dengan jadwal namun terkadang ada yang tidak 

waktu yg di berikan cukup untuk absen dan jika ada terkedala dapat menghubungi dosen 

Ketepatan waktu untuk masuk room zoom, Karna harus nyari sinyal dulu keluar rumah  

- 

tidak ada.  

Kadang hp saya suka error apalagi ketika mengikuti zoom karena sinyal disini sering putus putus 

dosennya disiplin 

Tidak ada 

kalau ga ada kendala bisa masuk tpat waktu 

menurut saya untuk ketepatan waku nya lumayan efisien, tetapi kita sebagai mahasiswa yg 
kadang butuh waktu yg cukup untuk memahami setiap materi perkuliahan 

Tepat waktu walaupun kadang suka tiba-tiba  

waktu kuliah dapat berjalan dengan baik dengan menggunakan zoom dengan waktu yang sesuai 
dengan waktu perkuliahan yang berlangsung  

Tepat 

Banyak faktor faktornya, seperti kendala jaringan,mati lampu disaat yang tepat(karna 
menggunakan wayfi) dan saya pun kadang² lupa,hehe. 

- 

Saya harus ontime menyebabkan harus aktif di media mamakan waktu saya lebih banyak 

Dalam masa pembelajaran kuliah online waktunya tepat 

Selama ini saya rasakan kuliahnya sudah tepat waktu 

bisa di maklumi karena sperti yg kita ktahui,selama work from home psti kita hrus bisa 
mnyesuaikan kgiatan di rumah dan perkuliahan,terima kasih. 

Waktu perkuliahan tepat 

Terkadang dosen agak telat, misalkan masuk sebenarnya jam setengah 8 malah jadinya jam 
setengah 9 

Terkadang terkendala oleh jaringan 

Perkuliahan yg ditumpuk di hari yang sama menjadikan perkuliahan membosankan 

Baik 

Terkait ketapatan waktu dlm perkuliahan secara daring ini cukup baik dalam ketepatan waktu 
proses perkuliahan berlangsung. 

Kadang mulainya agak ngaret 

Kuliah sesuai jadwal masih bisa dilakukan 

Waktu perkuliahan terkadang molor, karena jaringan. 

Waktu berlalu begitu cepat  
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Mulai kuliah tidak sesuai jadwal 

Tepat waktu 

Tidak ada 

Tidak ada kendala yang saya alami terkait ketepatan waktu 

Kadang telat memulai perkuliahan  

Tidak ada 

tidak ada 

tidak ada 

Jaringan yg kurang stabil membuat tidak tepat waktu  

Ada saja ganguan 

Waktu jelas 

Ada beberapa dosen yang memulai perkuliahan tepat waktu, tapi pada umumnya banyak yang 
terlewat dari jadwal dan bahkan jauh dimulai dari jadwal, sehingga bagi yang ada kelas 
selanjutnya jadi tertinggal/ terlambat. 

Kadang-kadang jaringan internet putus  

Tepat waktu 

Mungkin jadwal nya yg telah di tetapkan , agar berjalan baik 

Terkadang ada kelas malam sangat menyulitkan saya karna di samping kuliah saya juga berkerja 
membantu orang tua 

Waktu perkuliahan mepet-mepet. Dosen ngebut untuk mengajar sebelum UTS.  

tidak ada 

Baik 

Kadang tidak tepat waktu 

Kendala terkait ketepatan waktu tidak terlalu nampak 

Terkadang sinyal susah lalu syaa terlambat atau doaen yang tidak masuk karena jaringan susah 

Okesih, 

Tidak ada komentar. 

Kendala susah sinyal terutama yg ditnggal di daerah2 

Karna adanya error di ilearn 

Kurang lebih terkendala oleh sinyal dan device. 

Saya merasa untuk memulai perkuliahan telah diwaktu yang tepat 

Sebaiknya 5 atau 10 menit sebelum kuliah harus diberitahu atau diingatkan 

Kadang suka berdempetan kuliahnya 

Lagi lagi kendala pada Jaringan Internet yang tidak stabil 



42 
 

karna pengaruh kuliah daring kadang ada sinyal yang ngak bagus jadi terkendala tidak bisa akses 
internet 

- 

Terkadangg tidak sesuai waktu, kadang 10 menit  

kadang dosen tidak mengajar sesuai jadwal perkuliahan 

Sesuai jadwal krs 

Tidak ada 

Saya berharap dosen tepat waktu saat mulai kuliah dan mengakhiri kuliah  

Tidak ada kendala 

Terkadang terkendala sinyal tetapi waktu absen sudah habis  

Terkendala sinyal dan jaringan yang juga tidak stabil 

Rata-rata jam kuliah dimulai sesuai jadwal yang ada di RPS. Kalaupun ad ajam yang bentrok atau 
ganti, selalu ada koordinasi antara mahasiswa dan dosen 

Perkuliahan berjalan dengan tepat waktu, sebab adanya sistem waktu yg mengikat di ilearn 

Tidak ada 

Kadang telatnya lama  

hormati jadwal kelas Anda karena ada banyak kasus di mana dua kelas tumpang tindih dan 
terkadang waktu pekerjaan rumah singkat setelah kelas karena terkadang masih ada kelas 
setelahnya. 

semoga kedepannya tidak ada lagi jadwal tambahan yang dipadatkan, semoga jadwalnya bisa 
seperti semula 

Tidak ada kendala 

Sulit untuk tepat waktu dimana sinyal dan kondisi gadget tidak mumpuni 

Waktu nya sudah tepat kadang jaringan saya yang tidak stabil 

no coment 

Cukup tepat walaupun ada beberapa sedikit telat, namun bisa dimaklumi 

Terkadang jam yang seharusnya mulai, di undur. 

Tidak terlalu terkendala 

Terkadang terputusnya jaringan membuat saya sedikit telat ambil absen 

terkadang terkendala jaringan jadinya saya telat untuk ambil absen 

Sudah baik, sekalipun karena masalah jaringan yang membuat perkuliahansedikit terlambat 

Jadwal sering berubah ubah  

Ya tepat waktu 

Tidak ada 

Terkadang terkendala jaringan dan sebagainya 
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Tidak ada kendala 

Mengapa saya mengatakan tepat, itu karena ada beberapa waktu yang memang lama memulai 
kelas, karena mengingat amsh sedikit yang bergabung dalam kelas, makan ditunggu beberapa 
menit. 

Kemungkinan dimasalahkan pada jaringan mahasiswa/i yang tidak semuanya stabil dan 
menunggu sampai jumlah orang min yang sudah ready. Begitupun dengan dosen pada saat 
kehilangan jaringan 

Kendalanya, karena banyak mata kuliah yang full dalam hari sehingga tidak ada waktu untuk 
istirahat, buat belajar, mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dimata kuliah lain, dan 
tidak bisa melaksanakan pekerjaan rumah juga 

sebaiknya perkuliahan dilaksanakan tidak mengganggu waktu solat 

Hambatan individu 

mungkin kadang dosen terlambat krna terkendala jaringan 

Ada beberapa yang on time. Ada beberapa yang tidak 

Tidak ada 

Tidak ada masalah 

Terkadang jadwalnya bentrok 

. 

kadang kuliah telat dilaksanakan karena teman teman yang lain belum join zoom meeting 

Waktu kuliah kurang tepat,banyak jadwal yang bentrok dan dosen rata" bnyak tambahan 
waktu,jadi ga sesuai jadwal gitu...pokoknya banyak jadwal bentrok jadi harus merelakan salah 
satu nya... 

Sinyal  

Sering telat 

Kebanyakan dosen mengundur waktu perkuliahan yang menyebabkan sering terjadi 
bertabrakan dengan mata kuliah selanjutnya. Alhasil harus berkorban waktu utk salah satunya. 
Dan sulit untuk mengatur jadwal diluar jadwal kuliah karena banyak dosen meminta jadwal 
perkuliahan yang diubah jam atau harinya. 

sesekali ada hambatan kecil seperti setup meeting zoom yg kadang bisa menghabiskan waktu 
lebih dari 15 mnt 

Karena banyak jadwal kuliah yang berubah dan tabrakan dikarenakan kelas tambahan, 
membuat saya kelabakan ketika saya sedang bekerja maupun kuliah. Soalnya fokus saya 
terbelah. Padahal saya sudah mengatur jadwal kuliah saya dengan jadwal kerja saya. Tapi 
waktunya tiba-tiba berubah. 

Jaringan 

tidak ada 

Ada beberapa dosen yang memajukan jam kelas, ada juga yang jam kelasnya di undur, dan ada 
juga yang jam kelasnya melewati batas waktu. Yang meyebabkan kelas kita bentrok dengan 
kelas yang lain. 
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sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan  

Terkadang saat cuaca sedang buruk jaringan menjadi agak lelet, dan susah mengakses zoom, 
jadinya terlambat dan ketinggalan penjelasan dosen. 

Tidak apa apa 

Beberapa kali ada dosen yang sering mengundur jam perkuliahan yang mungkin dikarenakan 
beberapa hal termasuk sulitnya akses jaringan, sehingga hal ini berakibat pada jam perkuliahan 
yang kurang dan materi yang terbengkalai 

karena daring dosen kadang jadi suka lupa waktu 

kendalanya yaitu pada saat jadwal yang ditentukan, banyak para mahasiswa belum masuk ke 
dalam media bepajar, dan aplikasi ilearn Unand sering kali bermasalah jika kami ingin mengambil 
absen atau mengisi tugas disana bersamaan 

Kuliah lebih se4ing tepat waktu karena dilakukan secara online dan tinggal mengakses aplikasi 
zoom secara cepat, namun terkadang pernah telat dikarenakan jaringan internet yang lambat 

Banyak yang tidak sesuai dengan jadwal 

Jadwal kuliah sering dialihkan 

Bersabar 

Dosennya sudah tepat maktu dalam memasuki kelas matkul. 

Terkadang saya terlambat mengikuti kuliah karena error nya suatu aplikasi tempat 
dilaksanakannya proses belajar daring  

Sudah cukup baik, walau kadang lagi lagi masalahnya di server untuk mengisi absen 

Terkadang ada waktu yg diganti tiba² mengingat jadwal yg dempet, ataupun kesibukan masing² 
dosen harus menguji sidang mahasiswa tingkat akhir, ada juga yg benar² tepat waktu, ada yg 
memberitahu lebih awal perubahan waktu (diharapkan seperti ini, jadi seandainya orang² 
ditempat yg agak susah sinyal bisa siap², mencari sinyal atau ke tempat yg akses sinyalnya lebih 
baik juga yg mendadak 

Sinyal dan jarungan yang lelet 

Alhamdulillah waktu yg di berikan tepat bagi saya. 

tidak ada 

Sejauh ini semuanya ontime, kecuali ada pengunduran waktu dari dosen selama beberapa menit 

Sangaaat-sangat, tidak efesien. 

Dikarenakan covid19 ini, kami terlambat pelajaran. Dan saat dosennya mau membuat kelas 
untuk mengejar ketertinggalan jadwalnya banyak yang bertabrakan 

terkadang jadwal dipindahkan secara mendadak 

Membuat jadwal sedikit berantakan 

Terkadang kuliah dimulai tepat waktu 

Kurang disiplin waktu 

Tidak ada 
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Tepat 

tidak stabilnya jaringan membuat PBM terlambat dilaksanakan 

tidak stabilnya jaringan membuat PBM terlambat dilaksanakan 

Terkadang tidak tepat waktu 

Terkadang waktu yg ditetapkan bisa berubah,sehingga kita harus siap sllu mmbca WAG 

Terkadang masalah jaringan membuat saya tidak tepat waktu mengikuti perkuliahan 

Menurut anda, bagaimana baiknya pelaksanaan perkuliahan dalam masa pandemi Covid-19 ini? 
 

Kurang efektif dalam membuat tugas karena keterbatasan referensi 

Perkuliahan tatap muka sesuai protokol kesehatan 

Wajib Zoom atau tatap Muka daring, denan pemaparan materi dari dosen langsung 

Langsung saja tatap muka, karena mahasiswa perkelas cuman dikit dengan mematuhi protokol 
kesehatan 

Pendapat saya. Harusnya ada tatp muka biarpun hanya 1 kali tatap muka falam satu minggu setidaknya 
mahasiswa punya gambaran untuk kedapannya 

Disesuaikan dengan apa yg mahsiswa dan dosen mampu  

Lebih baik sistemnya kembali seperti sebelum ada iLearn. Karena dengan adanya iLearn, perkuliahan 
terasa lebih monoton dengan hanya berfokus pada isi absen dan mengerjakan tugas  

Kuliah online dan di berikan paket internet  

Kuantitas tatap muka lebih diperbanyak 

Tetap daring mengingat pencegahan pnyebaran covid 19 

Bila memungkinkan ada pertemyan tatap muka dalam semester 

Sebaiknya dilaksanakan secara during agar tidak melanggar aturan dan sebaiknya kita menjalankan 
protokol kesehatan sebagaimana mestinya 

Jalannya memang lebih baik secara daring tetapi ada efek yang juga di timbulkan karena lebih sering 
menatap layar smartphone yang membuat mata lelah 

Untuk saat ini, perkuliahan daring adalah pilihan terbaik. Meski begitu, memang butuh adaptasi dan 
sebuah inovasi baru dalam penyampaian kuliah daring, hal ini dikarenakan tingkat kebosanan cenderung 
tinggi jika tidak dilakukan sebuah hal yang menarik dalam perkuliahan. Oleh karena itu, butuh inovasi 
dan kemampuan teknologi untuk mengemas perkuliahan lebih simpel dan menarik. 

Offline 

Tetap melalui daring 

Sejujurnya memang dengan melalui daring ini adalah solusi yang baik selama masa pandemi ini, karna 
kalau masi di paksain offline takutnya ntar ada yang terpapar covid 1 org,kena yang lainnya kan ribet. 
Tapj ya gitu kalo daring banyak juga masalah nya, jaringan lah, hp/laptop di pakai saudara/ortu. Kadang 
info2 melalui pesan wa juga ga efisien. 

Menurut saya mungkin dicoba terlebih dahulu tetap muka seperti biasa, tentu juga dengan protokol 
kesehatan yang harus dipatuhi 
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Menurut saya saat ini kita sudah bisa kuliah tatap muka, kenapa saya bilang begitu, karena kita bisa lihat 
orang-orang tetap pergi kesana kemari tanpa tujuan yang jelas dan cuma ingin bermain-main, sedangkan 
untuk berkuliah kita tidak bisa bertatap muka, tetapi dikarena masih terikat oleh peraturan dari 
pemerintah, menurut saya kita hanya harus menjalaninya saja. Seharusnya yang harus ditindak tegas itu 
orang-orang yabg masih keras kepala keluar rumah cuma sekedar untuk bermain bersama teman-
temannya. 

Sebaiknya dilakukan diselingi dgn perkuliahan tatap muka tetapi, tetap mematuhi protokol kesehatan. 

Dimasa pandemi ini, perkuliahan tetap berjala dengan bagaimana mestinya, akan tetapi dilakukan secara 
virtual menggunakan Applikasi WhatsApp, zoom meeting, telegram, Ilearn, google drive. Akan tetapi, 
perkuliahan lebih sering dilakukan melalui applikasi WhatsApp dan Telegram dan bisa menggunakan 
voice not dan mengetik apa yang ingin dipresentasikan. Menurut saya kurang efektif jika dilakukan di 
applikasi tersebut tetapi ada dampak positifnya yaitu hemat kuota internet. Sebenarnya lebih enak 
menggunakan zoom karena bisa melakukan tatap muka walaupun secara virtual tetapi kendalanya 
adalah besar kuota yang dikelurkan kemudian tidak semua mahasiswa memiliki jaringan internet yang 
baik. Jadi mau tidak mau harus tetap bisa efektif melakukan perkuliahan walaupun di applikasi 
WhattsApp dan Telegram. Yang terpenting ambil hikmahnya:).  

Sesuai aturan pemerintah 

Menurut saya tetap online saja di masa pandemi. Karna tidak memungkinkan untuk bertatap langsung. 

Tetap Daring 

Hendaknya tidak menggunakan aplikasi yang membuat banyak kuota habis dan sebaiknya dosen lebih 
ada toleransi terhadap mahasiswa yang terkendala jaringan,dan memberikan tenggang waktu untuk 
pengumpulan tugas 

karena kelas magister hanya beberapa mahasiswa, lebih baik di selenggarakan langsung dalam ruangan 
yg cukup memadai. 

Sesuai induksi pemerintah  

Adanya cara yg lebih efektif agar mahasiswa lebih memahami materi 

Lebih baik kembali offline, karna kuliah online sangat menyiksa, belum lagi pehaman akan materi sangat 
rendah, tugas banyak pengganti nilai tetapi merasa tidak adanya tambahan ilmu yg di dapat 

Kuliah tatap muka tapi tiap meja dikasih dinding plastik untuk pembatas 

Kuliah melalui smartphone 

Setelah kita melihat kondisi, di Indonesia sudah memulai new normal, temapt wisata, mall, bahkan 
pilkada kun ingin diselenggarakan, lantas apa yang menjadi penghalang untuk dibukanya kembali 
sekolah-sekolah dan kampus di indonesia. 

Kombinasi dgn tatap muka 

Kalau bisa kuliah tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan 

Daring luring. Krn belajar itu pada intinya mendekatkan ilmu si pengajar ke pelajar dan mendekatkan 
ilmu itu tidak ada yg lebih baik dari pertemuan yg intensif antar guru dan muridnya. Jadi jangan sekedar 
dikasih tugas,tapi juga dijelaskan kulit ilmunya sampai paham dulu,barulah tugas menyusul. 

Ketika kasus covid-19 di Indonesia meningkat, memang sebaiknya harus melakukan kuliah online, namun 
seharusnya pihak kampus tidak terlalu memaksakan jadwal yang begitu padat kepada mahasiswa, saya 
merasa pihak kampus terlalu terburu-buru dalam membuat jadwalnya. Bukan masalah saya malas atau 
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apapun hanya saja saya sangat sulit beradaptasi dengan kuliah online seperti saat ini, saya harap pihak 
unand akan mempertimbangkan pendapat saya. 

Pendpdt sy utk program magister yg jumlah mhsswany lbihkurang 25org agar dpt mlksanakn perkuliahan 
tatap muka dg kunci tetap mematuhi protokol pencegahan penyebaran covid19  

Sudah pas seperti sekarang, namun semoga dosen lebih bisa memberikan toleransi pada kendala 
masalah teknis 

solusi terbaiknya memang daring, supaya menghindari kontak dengan keramaian 

Ada kombinasi antara kuliah tatap muka dan kuliah dari agar mahasiswa juga tidak jenuh dengan tugas 
yang setiap minggu ada 

Lebih baik belajar tatap muka 

Pelaksanaannya mungkin perlu dengan apk tambahan seperti Google classroom maupun telegram, 
mungkin sebagian dosen ada yang memakai telegram, karena telegram bisa memantau siapa yang lagi 
online atau yg ofline 

Saya berharap bapak ibu dosen yang mengajar mohon untuk mempertimbangkan kembali porsi 
pemberian tugas, jangan yang terlalu berat. Dan mohon juga pengertiannya jika kami terkendala akan 
jaringan dan yang lainnya selama perkuliahan apalagi saat pengumpulan tugas, kadang koneksi tiba tiba 
buruk, listrik padam, ilearn error ( ini yang sering terjadi akhir akhir ini) kami cukup dibuat panik dan 
stress karna banyaknya tugas dan terkendala mengumpulkannya ke ilearn 

perkuliahan dilakukan dengan tatap muka, patuh pada protokol kesehatan. ada beberapa kelas mata 
kuliah yang dianggap bisa dilakukan tatap muka dan menerapkan protokol kesehatan. 

Di kampus dengan protokoler kesahatan  

Adanya sekali untuk kuliah tatap muka terutama jika itu hal diskusi kelompok. 

Baiknya perkuliahan jangan berlangsung pukul 8 pagi atau di jam-jam rawan seperti 1 siang, lalu selama 
satu hari minimal 2 matkul yang terlaksana secsra daring, subsidi internet setiap akhir bulan. sepakat 
bersama baik dosen maupun mahasiswa mengaktifkan layar kameranya 

Dalam kondisi pandemi, perkuliahan secara daring masih metode yv terbaik dilakukan, karena tatap 
muka ofline beresiko thd penularan covid19 ini 

Walaupun perkuliahan tatap muka secara langsung merupakan sistem perkuliahan yang sangat baik dan 
efektif, namun karena adanya pandemi covid 19 ini, sebaiknya perkuliahan tetap dilaksanakan secara 
online saja. Jika perkuliahan dilakukan secara offline, pastinya akan banyak menimbulkan resiko-resiko 
yang membahayakan.  

Belajar dari rumah 

lebih ditingkatkan dan pemberian kuota internet secara rutin 

Tetap daring 

Tugas dikurangi 

Kurangi memakai zoom meeting karena bisa menyebabkan sakit mata 

Tetap kuliah online agar menghindari penyebaran covid19 

Sekali kali perlu diadakannya tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat 

Ya kalau corona masih banyak kaya sekarang memang udah tepat kuliah lewat daring 
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Memang harus via Daring 

Mengingat corona yang semakin parah, jadinya saya menerima bahwa perkuliahan dilaksanakan secara 
daring, karna kesehatan sangat berharga. Hanya saja diadakannya cara² efektif lainnya agar kami tetap 
bisa memahami materi dengan baik dan memiliki motivasi yang tinggi 

Dengan metode daring demi keselamatan dan kenyamanan bersama 

Dibagi² harinya, Pak/Buk. Ada hari yang ke kampus ada yang di rumah 

Susah sih bagi saya memberikan masukan, karena pasti pihak kampus telah melakukan yang terbaik 

Sebaiknya diadakan juga tatap muka setengah pertemuan dan setengah pertemuan lagi dengan daring 

Sejauh ini kuliah online senantiasa mengalami perkembangan dan perbaikan namun saya harap 
perkuliahan tatap muka segara dapat dilakukan  

Kurang enak aja 

Saya rasa mengikuti himbauan pemerintah saja 

Bisa juga dilakukan dg tatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan atau melalui 
daring dengan video conference, tidak hanya perkulihan dilaksanakan melalui ilearn dg mengirimkan 
bahan dan penugasan saja (metode pembelajaran lebih bervariasi) 

Ganti metode dgn tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 

Lebih baik tatap muka dg tetap menjaga jarak beserta manggunakan protap covid. Mengingat utk 
program magister mahasiswanya tdk terlalu ramai 

kami berharap ada bantuan paket dari kampus, untuk meringankan kami dalam membeil paket data 
pribadi. sistem pembelajaran yang bergantian tiap minggunya. misalnya. minggu pertama menggunakan 
zoom , minggu kedua menggunakan i learn atau whatsapp . dan begitu seterusnya. 

Cukup 

Kuliah online tetap jalan diselingi dengan kuliah tatap muka beberapa kali 

Dilaksanakan secara daring  

Pertemuan tatap muka secara terbatas. Khusus teman-teman dari luar Sumbar bisa bergabung secara 
virtual. 

Tatap muka minimal 2-4 kali dalam satu semester. Selain itu penugasan online. 

pergi ke kampus lansung dengan menjalan kan protocol kesehatan dan tidak melakukan secara online 
tapi secara offline agar laptop juga tidak cepat heng karan tiap hari di pakai 

Jika memungkinkan tetap diadakan perkuliahan tatap muka untuk beberapa kali pertemuan, tidak semua 
perkuliahan berjalan efektif dengan media online 

menurut saya mungkin lebih menyarakan tatap muka tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan karena 
di dalan kuliah ini bukan untuk bljr materi saja tetap diperlukan praktek lapangan  

Sebaiknya lebih banyak menggunakan zoom meeting dibandingkan WA group 

Lebih baik pembelajaran diadakan dalam satu aplikasi saja misalnya (Google Classroom) sehingga tidak 
banyak aplikasi yang dipakai misalnya (ada wa,zoom,i-learn,dll)sehingga kadang jadi kesusahan untuk 
absen misalnya absen di ilearn dan pembelajaran di wa 

Tetap daring demi kesehatan dan keselamatan 
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Daring memang oilihan terbaik 

Tatap muka saja,karna dari yang saya lihat sebagian besar dari masyarakat sudah mulai cuek tentang 
covid dan tetap melakukan kegiatan sehari hari,ya memang beresiko,namun setelah bertatap muka 
mahasiswa di larang untuk pulang kampung karna takutnya membawa dampak pada keluarga di 
rumah,untuk mahasiswa saya merasa cukup kuat dengan imunitas tubuhnya dan bisa di minimalisir 
dengan menggunakan masker lalu menjaga kebersihan dan juga mengurangi kontak fisik dengan orang 
lain temtunya 

Karna pandemi sebaiknya kuliahnya online tapi setidaknya memberikan waktu lebih bagi mahasiswa 
sebab tidak semua mahasiswa tinggal ditempat yang sinyalnya bagus  

Yah mau tidak mau tetap harus online. Tidak ada jalan lain 

Lebih baik jangan kuliah online menggunakan aplikasi Zoom 

- 

Sebaiknya memang dilakukan secara daring, mengingat jumlah covid-19 terus meningkat, akam sangat 
rentan jika dilakukan tatap muka langsung di kampus.  

Sebaiknya proses perkuliahan dapat diselingi dengan kuliah tatap muka 

Tidak ada 

Sangat terpaksa harus daring, agar meminimalisir penyebaran Covid-19 

Mau tidak mau sistem daring harus dilakukan, sistem offline bisa dilakukan apabila pandemi sudah reda. 

Kalau memang pertemuan secara langsung dapat membahayakan kita semua mungkin yang terbaik 
memang harus lah online 

Daring 

Lebih baiknya langsung tatap muka tapi dengan keadaan seperti ini kita harus menerimanya dan 
banyakin bersyukur 

Saat ini memang sebaiknya dilakukan secara daring karena melihat kondisi kota padang yang saat ini 
jumlah +covid19 nya makin meningkat 

diberikan tugas dengan tidak memberatkan mahasiswa 

Sebaiknya jika kondisi negara sudah stabil, lebih baik kuliah offline dikarenakan tidak semua mahasiswa 
mendapatkan fasilitas yang baik untuk menjalankan kuliah online 

Tetap dengan tatap muka namun tetap memperhatikan protokol kesehatan 

Dilaksanakan dengan ikhlas meski banyak yang menghalang seperti jaringan 

Kuliah di kampus dengan protokol kesehatan 

Tetap dilaksanakan dirumah karena pandemi covid masi merajalela 

Lewat daring smpai 2023 

Sebaik nya perkuliahan tetap dilakukan dengan tatap muka, seluruh mahasiswa diwajibkan untuk 
mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. 

Kalau dirasa kondisi belum aman tentu mau tak mau perkuliahan secara darimg 

Sebaiknya perkuliahan di lakukan melalui lewat wa saja,biar gampang mengingat kondisi internet yg 
susah 



50 
 

Sebaiknya memang daring saja belajarnya 

daring saja karena keadaan yg tidak memungkinkan untuk kuliah ke kampus 

Offline dengan menjalankan protokol kesehatan? Menjaga jarak tempat duduk di kelas mungkin 

Menurut saya mungkin cara-cara kuliah online yang sudah diterapkan selama ini sudah cukup 
baik,walaupun memang ada kekurangannya. Tetapi paling tidak,kita masih bisa kuliah,sehingga tidak 
terlalu ketinggalan dari segi materi pelajaran  

Tatap muka  

Zoom diperbanyak 

Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini, memang lebih baik kita kuliah dari rumah, namun 
perkuliahan tatap muka lebih efektif dari daring. 

Mungkin memang lebih baik dilakukan secra online, hal itu bertujuan untuk mengurangi dan 
memutuskan rantai penyebaran covid-19 ini 

Dengan sistem perkuliahan saat ini menurut saya sudah cukup baik, namun jika ada yang lebih baik lagi, 
lebih baik diperbaharui cara belajar selama online ini 

Memamg sebaiknya dilakukan secara daring tetapi akan lebih baik jika media pembelajarannya lebih baik 
seperti ilearn yang tidak error lagi. 

Mungkin ada baiknya menggunakan sistem Daring. Tetapi perlu ditingkatkan diskusi melalui tatap maya 
atau video chat. 

Dimasa covid ini memang jalan terbaik dan aman hanyalah daring 

Tetap dilakukan secara daring 

Dengan melakukan kuliah online untuk mencegah penularan covid-19 akibat kerumunan orang yang 
kalau kuliah secara langsung 

Menurut saya ada baiknya kuliah online ini menggunakan aplikasi WhatsApp saja karena kalo 
menggunakan aplikasi zoom terkadang suara dosennya putus-putus dan screen yang ditampilkan 
gambarnya kurang jelas 

Mau nya tatap muka tapi dengan kondisi seperti ini lebih baik kuliah daring 

Menurut saya, jika tingkat terinfeksi virus sudah menurun, alangkah baiknya kuliah tatap muka diadakan. 
Bagaimana bisa pandemi ini dapat menghentikan aktifitas pendidikan dan keagamaan namun tidak 
dapat menghentikan kegiata "perpolitikan" di negara ini 

tatap muka 

Sebaiknya jika tidak memungkinnan untuk menggunakan aplikasi seperti zoom ,karna memakan kuota 
yang cukup besar , dan disini saya juga belum mendapatkan subsidi kuota dari pemerintah. sebaiknya 
melalui WAG saja. 

Sangat menyenangkan 

Demi kesehatan memang harus daring  

Baiknya tetap dilakukan secara daring untuk meminimalisir penyebaran Corona 

Dilaksanakan dengan campuran tatap muka dan daring dengan mematuhi protokol kesehatan dan 
kapasitas yang dibatasi. 
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Pelaksanaan kuliah daring selama pandemi ini kurang memuaskan dikarenakan banyak kendala saat akan 
berinteraksi antar sesama manusia dan dosen baik itu karena tidak adanya interkasi langsung dan juga 
kendala jaringan saat melakukan pertemuan lewat online 

Tetap kuliah tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan 

Daring aja, karena tidak ada cara lain 

Yaitu dengan cara online untuk memutuskan mata penularan covid 

sebaiknya kuliah tatap muka asalkan mematuhi protokol kesehatan 

Tetap online saja untuk menghindari penyebaran covid-19 

Tetap tatap muko dengan menjalankan protokol kesehatan dengan tepat 

Secara langsung,pembagian tahap pembelajaran mahasiswa,dengan mematuhi protokol kesehatan.  

Sistemnya diperjelas, ada sosialisasi dan kepedulian universitas thd kesehatan mental mahasiswa 
(karena pandemi Covid-19 ini juga cukup memengaruhi mental) 

Yaa walaupun banyak kendala dengan perkuliahan daring ini, mau tidak mau kita harus tetap 
melaksanakan protokol kesehatan covid-19 agar kita terhindar dari virus ini 

Tidak masalah mengadakan kuliah online, namun sebaiknya rangkuman materi dan pelaksaan lebih 
dimaksimalkan dan diefektifkan agar mahasiswapun mampu memahami betul pelajarannya. 

Kalau menurut Saya sebaiknya tidak menggunakan ilearn. Karena susah bagi mahasiswa sebab di ilearn 
tsb. Terkadang error, dan terjadi permasalahan lain nya.  

sebaiknya online sampai keadaan membaik 

Tatap Muka pakai protokol 

Menurut saya perkuliahan online kurang memuaskan karena mahasiswa tidak bisa memahami pelajaran 
dengan jelas karena terkendala jaringan suara dosen dan teman" dalam berdiskusi itu putus" sehingga 
mahasiswa kurang memahami pelajaran 

tetap mengikuti keputusan pemerintah,untuk sekarang kita harus menunggu hingga wabah berakhir 

Solusi yang sudah dilakukan seperti ini sudah cukup karena ini satu satu nya jalan. Saya menerima ini 
semua karena keadaan yang memaksa. Jadi bagaimana baiknya, seperti yang dilakukan pun sudah 
termasuk baik. Tergantung individu tersebut, mau berusaha untuk bisa sebaik mungkin mendapatkan 
ilmu atau mencari celah/alasan karena keadaan sekarang dan bermalas malasan. Semua tergantung diri 
sendiri. 

Menurut saya lebih baik perkuliahan tetap di adakan secara tatap muka, karna sama saja jika lembaga 
pendidikan di liburkan tapi Pilkada tetap berjalan  

Memberikan fasilitas materi berupa file, penjelasan dosen melalui wa atau tatap muka virtual atau 
youtube, memberikan akses internet gratis,  

Saya tidak masalah dengan kuliah online, tetapi mungkin alangkah lebih baik dengan pengurangan tugas 
yang diberikan, karena sehari hari saya hanya berada di depan layar screen laptop dan hp. 

Dilakukan tatap muka secara langsung saja, dan untuk mencegah penyebaran covid ini bisa di sisasati 
dengan protokol yang ketat dan sistem shift dalam kuliah tatap muka tersebut 

Lebih di tingkatkan lagi proses pembelajaran nya,  

Tetap seperti biasa tatap muka 
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Tidak memungkiri memang seharusnya kita melaksanaka anjuran pemerintah untuk melakukan semua 
hal dari rumah untuk memutus penyebaran mata rantai COVID19 tapi jika bisa dilaksanakan kuliah offline 
dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah maka itu akan lebih baik 

Harusnya kuliah online ini lebih tersusun dan terarah sesuai prosedur perkuliahan. 

sebaiknya perkuliahan tetap dilaksanakan secara tatap muka di kampus sebab banyak kegiatan yang 
batal dilaksanakan akibat kuliah daring ini 

Karena menurut saya kekurangan referensi mungkin sebaiknya dosen juga lebih menjelaskan materi 

Tetap kuliah secara offline dengan tetap mematuhi protokol kesehatan  

Pada Masa pandemi, perkuliahan online adalah jalan yang paling efektif. Namun bukan berarti kuliah 
online = tugas, maka dari tidak seharusnya jumlah tugas menjadi terlalu banyak. 

Online 

tidak ada lagi solusi selain daring ini 

Dilakukan tatap muka tapi tetap menaati protokol kesehatan 

Kuliah tatap mukan tetapi menggunakan protokol kesehatan yang ketat 

Menurut saya kuliahnya di WA saja pak/buk. Karena kalau zoom kuliahnya justru saya lebih khawatir 
sama sinyalnya, mendadak hilang apalagi ketika presentasi atau saat dosen bertanya. 

Tentunya memang lebih baik secara online, meingat kasus positif semakin meningkat. Akan tetapi 
perlunya untuk mengevaluasi metode perkuliahan daring ini. 

Sebaiknyamemang seperti ini yaitu kuliah online karna kita tidak tau dari mana saja asal mahasiswa 
apakah dia tidak membawa covid ataupun bagaimana soalnya masih banyak daerah daerah di indonesia 
yang zona merah berkemungkinan mudah seseorang itu membawa virus tersebut 

Kuliah offline dengan mengikuti protokol kesehatan 

Baiknya dilakukan secara tatap muka. Covid ini sebagai alasan permainan pejabat diatas.. jadi untuk apa 
kuliah secara online, sedangkan mall aja dibukak.  

Ofline nenurut prosedur kesehatan 

Sebaiknya melalui daring, namun jika keadaan sudah menjadi lebih baik. Alahkah baiknya untuk langsung 
bertatap muka. Karena dengan daring, banyak sekali kendala yang dihadapi. Dan kuliah secara daring, 
kurang memuaskan. 

Karena covid19 seperti ini saja sudah baik,tidak mungkin tatap muka disaat pandemi ini 

ya sesuai dengan sistim daring sekarang saja 

Menurut saya adalah dengan melakukan tatap muka di luar gedung kampus atau perkuliahan dan 
dilakukan dengan protokol kesehata  

kalaumenurut saya emang lebih baik kuliah lewat online supaya bisa mengatasi pencegahan covid 19 

menurut saya, perkuliahan daring ini tetap jalan seiring dengan situasi pandemi saat ini, tetapi untuk 
tatap muka perlu juga dilakukan untuk pertemuan-pertemuan yg mengkhususkan tatap muka dan tetap 
mengikuti protokol kesehatan 

Aku ngikut aja mana yang terbaiknya 
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pada masa pandemi ini sebaiknya kita mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang akan terjadi, 
baiknya perkulahan dilaksanakan secara daring. akan tetapi, besar harapan saya, agar perkuliahan 
dilaksanakan secara langsung apabila pandemi covid ini mereda.  

Sebaik nya lewat wag saja,karena didaerah saya jringan nya sering bermasalah 

Yaa begitulah -(merasa bingung) 

during dulu 

Ada kuliah tatap muka agar mahasiswa tidak bosan yang hanya menghadapi smartphone melulu 

Sebaiknya dilak 

Tetap lanjut seperti biasa secara online  

kalau membicarakan hal ini tentu secara keseluruhan telah baik,hanya saja di perlukan komunikasi yang 
sangat baik agar langsung dapat mengantisipasi jika ada kendala yang terjadi,krena tentu saja kgiatan ini 
tidak mgkin berjlan lancar" saja tanpa hambatan,jadi di mohon kerjasama dan pengrtiannya,terima 
kasih. 

Di adakan tatap muka dg jadwal peekuliahan per shif dg mematuhi aturan protokol kesehatan 
pencegahan covid19 

Menurut saya memang dilakukan lewat zoom, wa tapi lebih baik lewat WA untuk lebih menghemat kuota 
dan supaya tidak terkendali sinyal. Mau bagaimana lagi kita harus online, karena tidak memungkinkan 
untuk tatap muka. Tapi, jika melalui zoom lebih bagus lagii dan diharapkan dosen menjelaskan lewat 
zoom tersebut jangan cuma memberi tugas saja. Terimakasih 

Kuliah online kurang dimengerti 

Perkuliahan tetap tatap muka tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan 

Yang terbaik saja,saya mengikuti peraturan namun juga harus memperhatikan masa pandemi sekarang 
karena tidak memungkinkan untuk tatap muka 

Menurut saya, selama pandemi ini kuliah secara tatap muka langsung sebaiknya diadakan seperti biasa, 
saya tau sesuai dengan anjuran demi mencegah rantai penularan covid ini orang tidak tidak boleh 
beradabdalam kerumunan massa yang banyak dalam satu tempat maka nya perkuliahan secara tatap 
muka di alihkan secara daring atau virtual. Akan tetapi, jika kita melihat seperti mall yang di buka, tempat 
makan dan minum di buka apapun itu yang menyangkut kerumunan orang saat ini masih di buka. Nah, 
jadi kenapa tidak alangkah baiknya instansi pendidikan juga di adakan secara tatap muka, jika 
perkuliahan di adakan secara tatap muka mungkin kita bisa menggunakan protokol kesehatan yg seperti 
di anjurkan pemerintah sperti wajib memakai masker, jarak antara satu orang dengan yg lain d dlm kelas 
di batasi atau jika kelas rasa nya terlalu bnyak menampung orang maka dapat di bagi kelas nya dan lain 
sebaginya yg sesuai dengan protokol kesehatan. Itu menurut pandangan saya. Saya tidak tahu apakah 

ini solusi yang baik atau tidak tetapi ini menurut pandangan saya saja       Saya berharap pandemi ini 
dapat berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. 

Kurang efektif  

Dengan mematuhi protokol kesehatan, baiknya kuliah tatap muka bisa dilakukan tanpa hambatan 

Daring masih pilihan yang terbaik. 

Entahlah . Saya tidak tau 

Kuliah tatap muka 
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Melakukan kuliah offline dengan mematuhi protokol kesehatan 

Kuliah daring 

Pelaksanaan kuliah dalam masa pandemi covid-19 lebih baik melalui zoom meeting 

Tatap muka dengan tetap menjalankan protokol kesehatan  

Melalui online sudah lumayan bagus  

Dilihat dari kondisi saat ini lebih bagus kuliah tetap daring, sampai keadaan membaik 

tetap daring 

Sebaiknya kuliah secara tatap muka,tapi dengan protokol kesehatan 

Baik 

Selama masih tatap muka menggunakan conference call masih cukup baik, ketimbang melalui grup WA 

Mengingat Kota Padang yang termasuk Zona merah, kami juga sangat wanti wanti akan hal itu jika saja 
kami memaksa untuk ingin melanjutkan perkuliahan secara offline karena sangat berbahaya untuk 
kesehatan kita semua. Tapi jika pihak Unand berkenan, mungkin kita bisa mencoba kuliah offline dengan 
sistem kelas yang setengah anggota nya kuliah terjadwal berbeda, dan selalu menerapkan protokol 
kesehatan covid-19. Atau, jika tidak memungkinkan untuk seperti itu, kami mohon kepada para dosen 
untuk menjelaskan atau menerangkan materi dari tugas-tugas yang dosen berikan. Agar kami lebih 
paham, sedangkan sudah dijelaskan kami belum tentu paham betul, apalagi jika tidak di jelaskan sama 

sekali       

Kuliah Daring/Online 

Metode hybrid 

Kurang memahami materi  

30 tatap muka 70 daring 

Menurut saya sebagai maba, ada baiknya perkuliahan tatap muka diadakan. Minimal satu kali dalam 
sebulan agar bisa bertemu dengan teman-teman baru dan berinteraksi langsung dengan dosen 

sebaiknya ikuti saja anjuran pemerintah dulu dengan kuliah daring 

Offline saja dengan mengikuti protokol kesehatan 

Sudah benar seperti ini kalau dalam masa pandemi 

Kurang efektif walaupun harus melaksanakan kuliah via online, tetapi beberapa kendapa sering terjadi 
berupa kurangnya pemahaman dari mahasiswa karena faktor jaringan atau kendala lainnya dan 
terkadang dosen hanya menyampaikan bahan ajar saja 

Pergi ke kampus dg jumlah mahasiwas yang di batasi 

Lebih ke offlane sih,tapi dengan protokol ketat,capek dirumah trus,apalagi susah jaringan,anak kuliah 
rasa pengangguran 

Perkuliahan online sudah cukup efektif dan mumpuni. 

Menurut saya lebih baik dikasih video visual yg menampilkan materi dan suara dosen yg menjelaskan 
materi tersebut, dripada hanya tugas tp tidak diberi penjelasan. Dan jika ada pertanyaan bisa diajukan 
lngsung lwt wag. 
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Ya beginilah 

Saya juga tidak memiliki saran yang lebih baik dari kuliah daring yang sedang dilakukan sampai saat ini 

Untuk sementara, say berusaha menerima kegiatan belajar daring, namun saya sangat berharap di 
semester depan sudah belajar tatap muka seperti biasa kembali 

Kuliah dikampus dengan protokol kesehatan. Rindu saya belajar bareng2 ga cuma lewat hp doang       . 

Bisa ketemu ama dia jugaa       

Online saja. Karena kalau ke kampus terlalu berbahaya 

Pemaksimalan media ilearn disertai dengan penjelasan dari Dosen yang bersangkutan. 

saya sendiri lebih menyarankan dengan kuliah tatap muka tapi memperhatikan protokol kesehatan 
kenapa hal lain bisa dilakukan seperti itu sedangkan perkuliahan tidak bisa 

Sebaiknya kuliah dilaksanakan dengan tatap muka. 

Menurut saya, sebaiknya cara yang dapat dilakukan yaitu mengadakan event-event tertentu agar dalam 
masa perkuliahan online tidak mengalami kebosanan. 

tatap muka dengan jaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan 

Demi kesehatan ,pelaksanaan kuliah dengan daring 

Menurut saya, karena memang kondisi pandemi seperti ini, maka kuliah online tetap ada, tapi kuliah 
tatap muka juga harus ada, artinya ada keseimbangan 

Baiknya kuliah tetap dilaksanakan secara tatap muka tetapi juga harus mematuhi protokol kesehatan 

Kuliah tatap muka online 

Tetap di laksanakan tatap muka tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ada 

Di masa pandemi ini saya berharapnya segera berakhir secepatnya, namun jika pandemi masih berlanjut 
sebaiknya tetap mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah 

Menurut saya perkuliahan daring ini merupakan solusi yang baik untuk menghindari penyebaran virus 
corona. Apalagi kampus itu cakupannya luas, orang dair berbagai daerah bisa berkumpul. Jadi daripada 
mengeluhkan susahnya kuliah online, saya lebih prefer untuk menikmati prosesnya, sambil terus jaga 
kesehatan, ikuti protokol, sehingga virus ini penyebarannya ngga masif lagi. 

Saya masih menyutujui untuk pelaksanaan perkuliahan melalui online, hanya saja untuk sistem 
perkuliahan, lebih baik materinya disampaikan secara jelas, sebab perkuliahan saat ini hanya melihat 
keaktifan mahasiswa dan belum tentu mahasiswanya paham dengan materi yg diberikan 

Saya rasa, kita tetap kuliah tatap muka untuk sisa semester terakhir ini di karenakan jumlah mahasiswa 
per mata kuliah tidak terlalu banyak sehingga kita bisa menerapkan protokol kesehatan dengan 
memberikan jarak dalam kelas. Tetap melakukan aktivitas seperti biasa agar imun tubuh menjadi lebih 
kuat dari pada menghabiskan waktu dari rumah saja. 

Virtual  

tidak menguntungkan 

Mau tidak mau tentu kita terpaksa harus melakukan kuliah secara daring 

Masih daring 

Agar penyampaian materi dan tugas sama-sama sebanding dan worth it 
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Lebih baik di rumah saja dulu covid ini bisa saja tampa gejala dan kita tidak tau kita terkena covid apa 
tidak  

Ya kuliah daring 

Untuk kedepan saya setuju dengan kebijakan pembagian proses pembelajaran menjadi 50 : 50 tatap 
muka dan online (kira kira seperti itu) 

Fasilitas internet lebih di tingkatkan lagi, bantuan kuota tetap jalan. 

Sebaiknya tidak terlalu sering memberikan banyakk tugas karena saya terkadang sulit memahami 
pembelajaran 

Praktis untuk keadaan saat ini tetapi mengakibatkan belajar kurang fokus dikarenakan banyaknya 
gangguan seperti main hp,kerjaan rumah dll 

sebaiknya pelaksanaan kuliah disaat seperti ini harusnya tidak usah sering sering menggunakan zoom 
meeting karena kasihan teman teman yang sering terkendala jaringan jadinya susah buat join ke zoom 
meeting nya 

Bergiliran, Minggu ini Luring dengan memperhatikan prokes, , Minggu besok daring 

Online  

Yang saya harao untuk tugas jangan banyak, karna mata kuliah bukan 1 saja, melainkan banyak. Jika 
masing-masing mata kuliah memberikan tugas lebih banyak, maka repot juga dalam penyelesaiannya 

Menurut saya pelaksanaannya sudah baik, namun terkadang kendala sinyal dapat mempengaruhi 
pelaksanaa perkuliahan. sehingga, sulit untuk mengakses pembelajaran. 

Melalui aplikasi penunjang perkuliahan online atau daring 

Melalui wa grup aaja yang lebih simpel 

Menurut saya mungkin ini sudah baik, tetapi itu tadi kendalanya di jaringan/internet, mungkin lebih di 
tingkatkan lagi semangat belajarnya karena dari yang saya lihat, masih ada mahasiswa yang dalam proses 
perkuliahan sering meninggalkan kelas, saya tidak tau permasalahannya mungkin di sebab kan oleh 
jaringan, tetapi secara keseluruhan sudah Bagus. Harapan saya semoga pandemi ini segera berakhir, dan 
kita dapat kuliah seperti gimana biasanya.  

Menurut saya, sistem perkuliahan sekarang sudah cukup baik pada pandemi Covid-19 sekarang ini. 

Sebaiknya dilakukan dengan lebih efektif dan efisien lagi. Seperti harus mengatur waktu dengan lebih 
baik lagi. Karena selama perkuliahan dalam masa pandemi covid-19 ini, dirumah banyak kegiatan yang 
membuat perkuliahan menjadi terganggu.  

kurang baik 

Rekaman penjelasan materi diupload ke ilearn beserta dosen agar dapat diunduh 

awalnya saya berpikir apakah sebaiknya tahun ajaran baru diundur saja, tapi karena hal tersebut terlalu 
ribet jadi mungkin metode kuliah onlinenya dibuat lebih interaktif lagi agar mahasiswa tertarik 

Mengingat klaster penyebaran sudah semakin meluas. Maka daring masih menjadi pilihan yang tepat 
untuk saat ini 

Menurut saya,kuliah offline bagusnya disegerakan 

Mnurut saya sebaiknya kuliah dilaksanakan secara offline saja dengan mengikuti protokol kesehatan. 
Walaupun online seperti ini orang orang masih tetap keluar, toh lebih baik offline aja sekalian kan 
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Lebih baik daring, untuk menghambat penyebaran covid-19 

Tatap Muka. 

Sebaiknya materi kuliah lebih sering lagi dijelaskan oleh dosen via zoom, GMeet, dll, dan kurangi 
penugasan pada materi yang belum pernah diajarkan sebelumnya.  

Tatap muka(offline) tapi tentunya memerhatikan protokol kesehatan...yang demikian juga banyak 
dilakukan di pesantren"...tapi alhamdulilah terkendali...mungkin kita juga bisa gitu atau bertatap muka.. 

Yah tidak menutup kemungkinan bahwa kuliah daring atau kuliah online adalah solusinya 

Untuk saat ini lebih baik dirumah walaupun sebenarnya kurang efektif 

Saya sangat berharap perkuliahan dapat diadakan secara offline secepatnya dengan syarat mengikuti 
protokol kesehatan yang ada demi terlaksananya proses belajar dan mengajar yang tetap maksimal. 

hanya bisa berharap covid cepat berlalu dan mengikuti arahan pemerintah, namun secara personal saya 
sudah tidak peduli dengan covid karena aturan jaga jarak dan semacamnya tidak terlalu efektif karena 
apatis nya masyarakat dan saya lebih memilih orang yang bisa sembuh akan hidup dan yang tidak bisa 
akan mati 

Kalau menurut saya, pelaksanaan kuliah jika bisa dilaksanakan secara tatap muka, lebih baik tatap muka. 
Karena apa? Karena tidak semua mahasiswa tinggal di daerah yang koneksi internetnya bagus. Jadi, 
mereka akan kesusahan dalam mendapat materi yang disampaikan dosen. Caranya bagaimana? Dengan 
cara mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, faceshield, sarung tangan, dan 
sebelum masuk kelas mahasiswa disterilkan pakaiannya. Tak lupa dengan menjaga jarak. 

Kurangi tugasnya 

menurut saya, akan lebih paham dalam menerima materi yang diberikan oleh Dosen dengan sistem 
belajar tatap muka langsung. 

Kuliah tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan, juga dengan cara membatasi kapasitas orang 
yang bisa masuk ke wilayah perkuliahan dengan kapasitas 50% atau kurang perharinya. 

Menurut saya sebaiknya perkuliahan ini dilakukan dengan dua opsi,bisa daring dan laring.Namun jika 
laring harus ada surat pernyataan dari mahasiswa agar jika terjadi apa2 bukan tanggung jawab pihak 
kampus dan saat berada di lingkungan kampus wajib menggunakan masker dan mematuhi protokol 
kesehatan lainnya.Dalam kelas pun mahasiswa dibatasi jumlahnya agar penyebaran dapat diminimalisir. 

Jika situasi sedang parah atau tidak terkendali sebaiknya melalui daring saja, tetapi jika masih terkendali 
mungkin kuliah offline bisa dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. 

Offline, namun dengan Shift terjadwal 

Menurut saya akan lebih baik perkuliahan tetap diadakan dikampus tetapi tetap menerapkan protokol 
kesehatan, kenapa? karena menurut saya proses perkuliahan daring seperti ini sangat tidak efektif dan 
acap kali materi yang disampaikan kurang jelas dikarenakan beberapa faktor diatas. 

jika angka covid sedang maik memang daring satu satunya cara yg tepat terapi jika sudah mengalami 
penurunan tidak ada salahnya kuliah dimulai dengan tatap langsung 

sebaiknya dilaksanakan secara luring dan perhatikan protokol kesehatan.  

Kuliah dilakukan secara tatap muka, akan tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan seperti 
menggunakan masker saat belajar, mencuci tangam sebelum masuk kelas, dan menerapkan physical 
distancing 

Kuliah Offline/luring namun 2 kali trip dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 
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Demi keselamatan bersama kuliah daring adalah jalan yg tepat 

Menurut saya harus banyak membahas materi supaya kita paham dengan baik 

Saya mengikut saja arahan dari kampus dan juga kemendikbud. Karena biar bagaimana untuk tatap muka 
secara langsung menimbulkan adanya kemungkinan penyebaran covid-19. Sehingga menurut saya agak 
bagus jika memakai sistem PJJ 

Menurut saya, di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, harapan saya, antarmahasiswa dapat 
membangun rasa kekeluargaan dan saling mengingatkan walau semuanya dilaksanakan serba daring. 
Serta komunikasi antar Dosen dan mahasiswa agaknya terjalin dengan baik. Dan proses perkuliahan yang 
lebih efektif bagi kita semua. Terima kasih:)  

Sata rasa online adalah satu satunya cara, namu meemang tidakakan pernah sama rasanya dibandingkan 
dengan kuliah langsunga 

Karena kondisi jadi saya tetap setuju dengan daring, dan untuk teknis menggunakan zoom atau wa juga 
tidak masalah, atau ppt pakai voice juga tidak masalah 

Menggunakan aplikasi seperti zoom dan lainnya 

Menurut saya Daring adalah hal yang paling tepat karena Daring ini membantu memutuskan rantai 
penyebaran Covid-19 ini. 

Adanya kebijakan untuk kuliah tatap muka dengan tetap menggunakan protocol Covid-19 

Jangan dikasih banyak tugas 

Kuliah tatap muka, dengan membagi, setiap kelas maximal 25 org perkelas, dan memakai waktu per3harj 
sekali, sesuai nomor Absen, di saat kelas kosong, semprot menggunakan disefektan, dan setiap masuk 
kelas, di periksa, menggunakan masker dan alat pelindung wajah, tak lupa, di tas mahasiswa di cek, 
apakah membawa vitamin C atau tidak. 

Kuliah tatap muka dengen protokol kesehatan :) 

ke kampus dengan mematuhi protokol kesehatan seperti sekolah sekolah di daerah lain yang 
membolehkan siswanya ke sekolah untuk belajar secara offline. 

Tidak tahu 

Sebaiknya lebih banyak lagi interaksi dosen dan mahasiswa, karena dibeberapa mata kuliah dosen jarang 
masuk. 

Daring saja 

Kuliah tatap muka, secara bergantian sip..  

Bagaimana baiknnya saya tidak yakin yang mana opsi terbaik. Perkuliahan dapat berjalan dengan baik 
jikalau dosen tidak memberikan beban tugas yang terlalu berlebihan kepada mahasiswa. Terkadang 
karena merasa terbebani saya sebagai mahasiswa juga terkadang merasa banyak pikiran dan tidak fokus 
mengikuti perkuliahan yang dilaksanakan. 

kuliah secara langsung dengan mengikuti protokol kesehatan 

kuliah secara langsung dengan mengikuti protokol kesehatan 

Dilakukan dengan protokol kesehatan  

Tidak apa2 kuliah mlalui zoom,tpi skli2 diadakan jg ttap muka bila mmrlukan hal praktisa 

Tetap melaksanakan kuliah offline tetapi dengam protokol kesehatan 
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Komentar Hambatan dan Kendala terkait layanan tersebut 
 

Tidak ada 

- 

tidak ada 

- 

Tidak ada momentar 

Saya belum dapat kendala dsini 

Tidak ada. Cukup puas dengan pelayanan yang diberikan 

Tidak ada 

Jaringan kampus sering terganggu 

Terkadang telat memulai zoom 

Tidak ada 

Karna dalam masa pandemi covid-19, sehingga mahasiswa merasa tidak efektif 

Semogs makin baik 

Informasi mengenai ilearn masih belum begitu jelas. 

Tidak ada 

Tidak ada 

Baik 

Kurang puas karena sering ketinggalan informasi akibat internet yang kurang baik 

Saya rasa tidak ada. 

- 

Alhamdulillah saya tidak mendapatkan kendala 

Tidak ada 

Ilearn saja yang sering bermasalah. 

Layan bagus, kendala cuman jaringan 

Menurut saya pihak kampus lebih mengoptimalkan server ilearn yang terjadang sulit dijangkau 
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tidak ada 

Cukup Baik  

Lambatnya pemberitahua yg ada 

- 

Membingungkan 

Susah menghubungi dosen, karena jaringan 

Agak sedikit kaku karna tidak bertatap muka secara langsung 

Lebih cepat pelayanan 

Tidak ada hambatan 

Link zoom meeting ya suka berebut jadwal. Mungkin ada baiknya dibuat 2 atau lebih zoom meeting atas 
nama jurusan/fakultas tsb. Biar tidak membingungkan petugas sekretariat kampus juga  

Saya merasa puas dengan layanan pembelajaran kampus. Namun saya merasa tampilan web yang terlalu 
kuno sehingga tidak menarik untuk di akses dan menjelajah di dalam web, namun secara umum saya 
menyukai fitur2 yang ada. Saya terkenda ketika jam2 puncaknya kuliah yang membuat akses layanan 
tersebut error.  

Jurusan/fakultas sudah mnghadirkan pelayan informasi yg baik dn nyaman. 

No coment 

lumayan cepat mengumpulkan data karena hampir semua orang sekarang aktif di internet 

Tidak ada 

Tidak ada 

Nothing 

Tidak ada hambatan yang berarti 

tidak ada 

O 

Bagus 

Tidak ada hambatan dan kendala sejauh ini 

Hampir tidak ada kendala 

Tidak ada 

Layanan kampus sangat Baik 

ilearn servernya sering down, upload tugas sedikit lama jika menggunakan wifi 

Tidak ada komentar 

Chat belum diread 

Tidak ada 

Karena tidak sama sekali merasakan adanya layanan dari jurusan 
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Perlu dikaji kembali kebijakan daringnya  

Tidak ada 

Semoga bisa lebih ditingkatkan lagi kegiatan perkuliahannya 

Ilearn yang sering error menyulitkan dan membuat kami cemas 

Tidak ada 

Ilearn seringkali down, lalu informasi terkait pembelajaran seperti jadwal UTS ini kelihatan lbh lambat dr 
jurusan di fakultas lain, saya pribadi jadi was² terkait UTS ini. Dan ilearn yg seringkali tiba² down saat 
akan mengumpulkan tugas juga membuat saya cemas. 

Server layanan sering kali down dan susah untuk diakses 

Cukup 

Tidak Ada 

Tidak ada  

Tidak ada 

cukup terfasilitasi 

Koordinasi yang kurang jelas 

Selama ini utk layanan jurusan/ fakultas sudah sangat baik. Tendiknya dinilai selalu merespon dg cepat 

karna kami sering ketinggalan info ataupun terlambat mendapatkan info. 

- 

Tidak ada  

Tidak ada hambatan layanan 

Pelayanan di jurusan justru lebih lambat dibandingkan sebelum pandemi. 

Tidak ada 

puas 

Sejauh ini layanan fakultas baik 

i learn yang dipakai saat kuliah selalu down 

Tidak ada 

I-learn nya sering error  

Ilearn nya sering error jadi susah saat ambil absen dan melihat tugas 

Tidak ada 

Ilearn sering eror 

Terkadang masuk ilearn unand FiSIP sering eror dan mengakibatkan keterlambatan absen dan 
pengumpulan tugas 

Ketika mengupload tugas sering lama dan error webnya 

Tugas nya yg diberikan dosen terlalu banyak 
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- 

Sejauh ini puas dan pelayanan juga cepat serta praktis.  

Belum ada kendala karena jurusan tetap membuka pelayanan pada saat pandemi ini 

Tidak ada 

Tidak ada  

Baik. 

Terhambat karna kadang jurusan tidak buja sehingga susah untuk meminta hal yang dperlukan seperti 
meminta soft file ktm 

Jaringan yg krg bagus 

Tidak ada 

Tidak ada hambatan 

terkadang ilearnnya sering down disaat genting untuk absen dan pengiriman tugas 

Situs ilearn masih suka terjadi error 

Terkadang butuh waktu yang lama untuk menjawab pertanyaan 

Layanan bisa terhambat karena ketidakstabilan jaringan  

tidak ada 

agar dikoreksi serta jika layanan terhambat langsung pihak yg terkait harus sigap 

Baik insya Allah 

Hambatan nya paket cepat habis 

Ilearn sering error dan time out 

Karena fakultas telah menyediakan aplikasi ilearn,walau pun kadang ilearn suka eror 

Tidak ada 

terkadang ilearn nya error dan tugas jadi lama di submit 

Belum ada kendala 

Terkadang absen di ilearn tidak bisa diisi,sehingga biasanya kami memakai gform. Saran saya sebaiknya 
pengisian absen dilakukan di Ilearn saja,biar lebih terintegrasi 

Saya belum dapat bantuan paket 

Tidak ada 

Semoga lebih baik lagi kedepannya 

Mungkin karena setiap saat kuliah tidak hanya satu jurusan saja yang memakai ilearn, maka ilearn agak 
sering error ataupun timed out 

Sampai sekarang saya cukup merasa puas dengan layanan dari jurusan atau fakultas sehingga hambatan 
yang dihadapi cukup minum 

Jurusan/Fakultas menurut saya sudah memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan daring ini 



63 
 

Terkadang masih terjadi error pada ilearn. 

Ilearn yang sering error ketika jam perkuliahan akan di mulai 

Ada nya slow respon 

Bagus 

Menurut saya layanan sudah baik cuma terkadang informasi nya tidak sampai ke mahasiswa yang 
jaringan kurang bagus 

Tidak ada 

Ilearn yang sering error saat jam perkuliahan 

aman 

Lumayan memuaskan. 

- 

Ilearn sering error 

Tidak Ada 

Ilearn sering eror ketika mengisi absen. 

Layanan mengenai jurusan/fakultas sudah sangat baik 

Saya tidak terlalu memperhatikan 

Tidak ada  

Walaupun tidak tatap muka tapi layanan fakultas tetap memuaskan mahasiswa nya 

karna online jadi segala sesuatu yang dilakukan tidak bisa sepenuhnya 

Tidak bisa menemui secara langsung 

Tidak ada 

Kuota gratis dari unand belum saya dapatkan sudah sekian lama saya menunggu nya sampai sekarang 
belum tersampaikan, semoga penyaluran bantuan nya merata dari awal bukan hanya 1 atau 2 mahasiswa 
saja yang dapat tapi keseluruhannya secara serentak.  

Tidak ada 

Terkadang saat mengirim tugas atau ingin men check portal unand dan lainnya, layanan tersebut eror 

Tidak ada kendala. 

Tidak ada komentar.  

Bagus 

Sering eror 

Kadang" ilearn suka error 

- 

- 

Saya tidak terlalu mengerti ttg layanan jurusan 
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Minimnya dalam hubungan dengan dosen pa 

Sangat puas, di tambah lagi pemerintah memberikan bantuan kuota internet. 

Terkadang sulit mengakses, ntah itu error dan lain halnya 

Jaringan yang sering terputus putus membuat proses pembelajaran terhambat 

Tidak ada 

Puas 

Kurang memperhatikan prosedur kuliah online ini. 

belum ada 

Tidak ada kendala 

Tidak ada 

Layanan dari jurusan/fakultas dalam perkuliahan online sudah sangat baik. 

Tidak ada 

layanan dari jurusan dan fakultas belum terlalu saya rasakan 

- 

Tidak ada 

Menurut saya pelayanannya baik, pak/buk. 

Menurut saya akan lebih baik metode perkuliahan di evaluasi kembali, terkadang sedikit bosan jika kuliah 
hanya melalui WA, akan lebih baik jika ada 1 atau 2 kali pertemuan melalui Zoom. Mengingat sebagian 
mahasiswa juga sudah mendapatkan kuota belajar pada bulan oktober ini. Semoga kendala dan 
hambatan segera teratasi. Terima kasih 

Terkadang layanan perkuliahan masing suka error 

terkendala dalam login dan sinyal 

Sering rusak 

- 

Tidak ada.  

Kadang ilearn sering error jadi untuk mengirim tugas sering terlambat 

server i learn terkadang down 

Sering connection time out 

ga ada hamabatan 

menurut saya kendalanya hanya terletak pada rentang waktu saat kita bertanya dengan respon yg 
didapat, karena mungkin bisa saja kita memerlukan info yg secepat mungkin didapat kejelasannya. 

Puas aja. 

dalam mengakses ilearn sering terjadi kendala seperti server down  

Sering eror ketika mau update tugas ataupun ambil absen,jdi karena eror sering telat absen dan updet 
tugas 
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Puas 

- 

Layanan selalu mengutamakan ketepatan waktu  

Kadang sering eror 

Layanannya sangat baik  

Masih dengan hal yang sama,kendalanya hanya seputar jaringan karena mungkin banyak nya peserta 
kuliah yang meng-akses bersamaan,selebihnya baik,terima kasih. 

Sering tidak terkoneksi dg layanan  

Tidak ada 

Terkadang ilearn error 

- 

Baik 

Terkait layanan atau fakultas selama perkuliahan online ini sangat baik, karena layanan baik dari jurusan 
ataupun fakultas sangat membantu selama perkuliahan diadakan secara online ini. 

Tidak ada menurut saya  

Sangat responsif terhadap pertanyaan yang diajukan 

Sehari sebelum perkuliahan dimulai, pihak jurusan sudah memberikan link. Sangat memuaskan. 

Ga ada 

Tidak ada kendala yang berarti 

Cukup baik 

Tidak ada 

Tidak ada hambatan yang saya alami terkait layanan tersebut 

Puas 

Tidak ada 

Ilearn sering down  

terkadang suka lemot 

Mantap 

Koneksi internet 

Pelayanan baik, dan responnya cepat 

Di Ilearn sering error, dan ada beberapa mata kuliah yang belum menggunakan I learn sama sekali. 

Tidak ada 

Tidak ada 

Baik 

Bagus  
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Tidak ada. Semuanya berjalan dengan baik.  

ilearn sering error 

Tidak ada 

Kadang terjadi keterlambatan membalas tapi masih bisa dimaklumi 

Layanan seperti ilearn sering terkendala karena error yang menyebabkan sulitnya mengakses materi 
atau absen, serta informasi yang harus memungkinkan mahasiswanya harus selalu on di hp 

Suka ada gangguan 

As long as good 

Server ilearn sering down. 

Karena teknis kuliah yang masih sulit dilaksanakan 

Adanya bantuan layanan atau plan B dri kampus 

Tidak ada 

Saya merasa puas  

Kadang kami tidak tau kepada siapa kami haris bertanya karena 

I learningnya jangan lemot 

Terkadang saya harus Mencari Koneksi internet yang stabil karena didaerah saya koneksi internet kurang 
baik dan saya harus menempuh sekitar 5km untuk menyesuaikan koneksi dan Kuliah saya. 

perkuliahan kebanyakan menggunakan ilearn akan tetapi ilearn sendiri sering eror 

- 

Hambatannya yaitu server yang terkadang error 

informasi hanya jalur share di wa tidak memalui website atau sosial media 

Sering gangguan jaringan  

Tidak ada 

Sudah baik 

Tidak ada kendala 

Tidak ada 

Terkadang sulit mengakses layanan yang sudah diberikan 

Ilearn masih sering error jika diakses berbarengan dan diwaktu waktu krusial seperti pengumpulan tugas. 

Semoga lebih baik lagi 

Harapan saya wifi internet pada kampus pasca mohon untuk di percepat dan di lancarkan demi 
kepentingan mahasiswa dan pihak kampus sendiri 

tidak ada  

tidak ada 
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Layanannya sangat baik, walaupun diawal masih suka bingung cara menggunakannya, tapi karna sudah 
sering dipakai jadinya terbiasa 

Tidak ada kendala 

Website sering down 

Untuk saat ini belum ada komentar  

tidak ada 

Sulitnya tanya jawab dengan dosen sewaktu perkuliahan atau sesudahnya (terkait materi pembelajaran). 
Kemudian masing masing dosen memiliki cara/sistem perkuliahan sendiri-sendiri, perkuliahan yang 
sedikit memberi bahan bacaan (dokumen/video/ebook/ dan sebagainya membuat saya sulit, dan tidak 
bisa hanya mengandalkan pertemuan (suara/ceramah). Saya berharap agar latihan/tugas/ujian lebih 
banyak mengarah kepada bahan yang diberikan. 

Tidak ada. 

Cukup baik 

Baik 

belum ada hambatan 

Sekalipun online semua nya lancar 

Tidak ada  

Kalau online tidak bisa menikmati fasilitas kampus 

Semoga akses Ilearn lebih ditingkatkan lagi, dikarenakan website kerap kali error dan down. Sehingga 
jika ada pembelajaran via Ilearn atau ingin absen di Ilearn jadi terganggu dan sulit diakses oleh 
mahasiswa 

Jaringan dan sever terkadang eror 

Tidak ada 

Sangat puas, karena kakak tingkat begitu sangat antusias dalam membantu kami, baik itu yang panitia 
maupun yang tidak, mereka juga tidak membedakan kami satu dan yang lainnya, dan kamu mendapat 
informasi yang jelas dan tepat.  

Terkadang layanan sering mengalami maintenance 

Kendalanya jika ingin mengirim dokumen harus dikirim lewat pos atau yang lainnya dan jika ada hal-hal 
yang penting bingung mau harus informasi kemana. 

sebaiknya kampus rutin memberikan kuota gratis tiap bulan guna sedikit membantu mahasiswa  

Arus informasi kurang lancar 

server ilearn sangat sangat sangat sangat sering down 

Ilearn FISIP terkadang eror  

- 

Sejauh ini baik 

Tidak ada 
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. 

ILearn suka bermasalah, sering error dan tidak bisa upload file 

Ya gituu 

- 

Sering nge hang 

Ilearn sering error 

Tidak dapat dihindari, tetapi kadang saya melewatkan beberapa informasi karena saya tidak melihat 
social media saya 24/7 

Ilearn sering error, padahal materi ada disana. Dan apalagi ketika mengumpulkan tugas 

Tidak ada 

tidak ada 

Dari saya tidak ada kendala dari layanan fakultas 

tidak ada 

Ilearn sering error. 

Cukup 

Lagi lagi hambatan adalah terkait jaringan internet, dan website iLearn sering kali mengalami error dan 
tidak bisa diakses. 

terkadang ilearn sering error 

- 

Tidak ada 

Lumayan 

Tidak ada 

Bersabar 

Untuk I-learn sering mengalami error. Sehingga ketika kami akan mengabsen dan melihat materi maka 
kita yidak bisa membukanya. 

Sejauh ini, belum ada kendala yang saya dapatkan.  

Semua sudah berusaha yang terbaik 

Lebih ke ilearn, ketika upload tugas lalu tiba² hang, dan kita harus wait untuk waktu yg gak jelas, jika kita 
off nanti tiba² bisa, akhirnya tugas kita gak ke upload, sedang kan sinyal juga gak pasti adanya(sebab 
ditempat saya akhir² ini lampu sering mati, dan itu berpengaruh terhadap sinyal) 

Jaringan 

Layanan yang diberikan oleh kampus sangat memuaskan. 

belum ada 

Tidak ada kendala. Karena pada saat saya salah dalam mengisi krs, pihak ICT Fisip dengan sigap 
membantu memperbaikinya 
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Ilearning Sering sangat Eror 

Tidak ada 

tidak ada 

Tidak ada 

Ilearn sering eror saat mengupload tugas atau melihat materi kuliah 

Alhamdulillah saya puas 

Tidak ada 

Aman 

cukup puas dengan layanan tersebut 

cukup puas dengan layanan tersebut 

Terkadang error dan sebaiknya lebih di perbaiki lagi 

Sampai sekarang belum ada kendala terkait layanan jurusan / fakultas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


