i

Laporan SAR Semester Genap TA 2020/2021

LAPORAN SAR (SELF ASSESSMENT REPORT)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
UNIVERSITAS KH. A. WAHAB HASBULLAH TAMBAKBERAS
JOMBANG

Tim Penyusun Oleh:

Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I
Arivatu Ni’mati Rahmatika, M.E.I
Ino Angga Putra, M.Pd
Khotim Fadhli, S.Pd, M.E
Siti Sufaidah, S.Kom, M.Si
M. Farid Nasurulloh, M.Pd
M. Saat Ibnu Waqfin, M.Pd.I

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang
Jl. Garuda No. 09 Tambakberas Jombang
Email: unwaha@unwaha.ac.id; pjmunwaha@unwaha.ac.id

ii

Laporan SAR Semester Genap TA 2020/2021

KATA PENGANTAR

L

aporan SAR (Self Assessment Report) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
merupakan bentuk wujud evaluasi pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi covid19 pada tahun 2020 kepada Rektor UNWAHA dan seluruh civitas akademika.
Laporan ini salah satu bentuk informasi tahunan terkait pelaksanaan kegiatan
perkuliahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun 2020-2021. Merebaknya

wabah Covid-19 membawa dampak perubahan yang sangat signifikan pada kegiatan pembelajaran.
Dalam rangka pencegahan serta penyebaran Covid-19, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
Tambakberas Jombang turut mengeluarkan Kebijakan melalui Surat Edaran Rektor Universitas KH.
A. Wahab Hasbullah Jombang tanggal 16 Maret 2020 Nomor: 00109/R/UNWAHA/SE/III/2020
Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan
Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang.
Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi serta menjamin keterlaksanaan pembelajaran
daring terlaksana sesuai dengan penjaminan mutu proses pembelajaran daring, penting kiranya
untuk melaksanakan monev pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Monev
pembelajaran daring merupakan suatu kegiatan serta upaya untuk melakukan pengawasan
(supervision) serta pengendalian (control) yang terkait pada aturan, standar serta pedoman
pelaksanaan pembelajaran daring yang telah diatur/dinyatakan pada penjaminan mutu pembelajaran
daring. Monev pembelajaran daring dilakukan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM) dan Gugus Jaminan
Mutu (GJM). PJM dan GJM menjalankan kegiatan monev pembelajaran daring dalam rangka
pemenuhan proses penjaminan mutu. yang bertujuan untuk pemenuhan Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 62 Tahun 2016, dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Dari hasil monev pembelajaran
daring, kami telah menyusun laporan tertulis serta menyusun executive summary yang telah
mendapat bantuan dari berbagai pihak, bantuan dari seluruh segenap civitas akademika di lingkup
Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas sehingga semua proses monev yang telah kami
lakukan berjalan lancar. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak
yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan proses monev dan sampai pada tahap terselesaikannya
laporan ini.
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Kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang
berkepentingan, khususnya kepada seluruh civitas akademika dan jajaran manejemen UNWAHA.
Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam memajukan mutu
UNWAHA dimasa yang akan datang.
Kami menyadari bahwa segala upaya telah dilakukan dalam penyusunan laporan ini, namun
tidak mustahil masih ada kesalahan dan kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, kami
menyampaikan permohonan maaf dan mengharapkan saran dan kritiknya guna menjadi perbaikan
secara berkelanjutan sehingga UNWAHA menjadi lebih baik di masa mendatang. Amien.
Jombang, 20 Agustus 2021,
Direktur Pusat Jaminan Mutu
Universitas KH. A. Wahab Hasbullah,

Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I
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RINGKASAN EKSEKUTIF

T

ujuan penyelenggaraan kegiatan monev pembelajaran daring adalah: (1) untuk
mengetahui permasalahan selama pelaksanaan pembelajaran daring pada masa
Pandemi Covid-19; (2) menyusun solusi yang dapat dibuat berdasar kajian data
analisis di lapangan; (3) mendeskripsikan sejauh mana kualitas pembelajaran daring
yang telah dilaksanakan berlangsung dengan baik sesuai dengan aturan/petunjuk

teknis yang ada.
Hasil survey pembelajaran daring dapat digunakan sebagai pedoman bagi dosen dalam
merencanakan, melaksanakan, dan memperbaiki proses pembelajaran secara berkelanjutan. Hasil
survey ini juga dapat digunakan sebagai pedoman pimpinan perguruan tinggi mulai dari ketua
program studi hingga rektor dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang
telah direncanakan oleh para dosen.
Kegiatan monev pembelajaran ini melibatkan mahasiswa semester 2 (dua), 4 (empat), 6
(enam), dan 8 (delapan) di seluruh fakultas di lingkungan Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
(UNWAHA) Tambakberas Jombang. Kegiatan monev pembelajaran dimulai dari tanggal 02 s/d 08
Agustus 2021. Monev pembelajaran daring menggunakan google form yang telah disediakan. Pada
hari Senin 09 Agustus 2021 pengisian instrumen monev pembelajaran daring ditutup. Jumlah
instrumen monev yang diisi sebanyak 441 responden yang berasal dari seluruh fakultas di UNWAHA
dengan rincian dosen sejumlah 63 dan mahasiswa sejumlah 378 orang. Adapun rincian sebaran
responden setiap fakultas disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Sebaran Data Responden
Fakultas
Fakultas Agama Islam
Fakultas Teknologi Informasi
Fakultas Pertanian
Fakultas Ilmu Pendidikan
Fakultas Ekonomi
Jumlah

Jumlah Sampel
136
57
24
87
137
441

Berdasarkan hasil analisa dari keseluruhan kuesioner yang masuk diperoleh kesimpulan
bahwa secara umum kegiatan pembelajaran daring di setiap program studi berlangsung cukup baik,
namun masih terdapat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian untuk menjadi bahan
peningkatan di kegiatan pembelajaran daring berikutnya:
v
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1. Pembelajaran dengan moda elearning sudah mulai meningkat digunakan dengan persentase
49,9%.
2. Pelaksanaan pembelajaran daring terlaksana dengan rata-rata cukup baik.
3. Pembelajaran daring ini mengalami kendala jaringan internet sebesar 82%.
4. Media yang digunakan dalam pembelajaran daring lebih efektif menggunakan Google Meet
sebesar 136 responden yang memilih dengan diikuti WA Grup (132 responden) dan Elearning UNWAHA (71 responden).
5. Pembelajaran daring pada kategori cukup mudah untuk dilaksanakan di UNWAHA.
6. Interaksi dosen dan mahasiswa pada pembelajaran daring pada kategori cukup sebesar 39%.
7. Sebesar 57% pelaksanaan pembelajaran daring cukup menarik dilaksanakan.
8. Pembelajaran daring cukup dalam menguasai Learning Outcome baik tutorial, kuliah, dan
praktikum sebesar 44%.
9. Kualitas bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran daring cukup berkualitas dengan
persentase 56%.
10. Materi perkuliahan yang disajikan juga sesuai dengan indicator capaian pembelajaran.
Dari beberapa temuan tersebut di atas beberapa rekomendasi yang dapat disusun adalah
sebagai berikut:
1. Perlunya peningkatan bantuan kuota pulsa internet kepada mahasiswa melalui pengalokasian
dana SPP mahasiswa serta penyediaan fasilitas free wifi di area kampus.
2. Perlunya pemberian pelatihan secara daring untuk pembuatan konten elearning pada LMS
yang dikelola oleh UNWAHA (https://elearning.unwaha.ac.id).
3. Perlunya pelatihan/workshop secara daring untuk memberikan wawasan pengetahuan dan
keterampilan dalam mengembangkan atau membuat konten pembelajaran yang interaktif dan
menarik salah satunya melalui webblog.
4. Peningkatan relevansi konten bahan ajar dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik
materi. Pemberian bahan ajar agar selalu memperhatikan aspek keterbaharuan yang
disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan kebutuhan kompetensi yang ada di dunia
kerja.
Dari hasil Analisa diatas, beberapa rekomendasi yang dibuat sebagai peningkatan kualitas
pembelajaran daring di semester berikutnya adalah:
1. Penetapan

media

pembelajaran

daring

UNWAHA

yaitu

a)

LMS

UNWAHA

(elearning.unwaha.ac.id), b) Google Meet, c) Chanel Youtube UNWAHA, dan d) WA Grup.
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2. Pelatihan bagi dosen untuk pembuatan konten e-learning di LMS yang dikelola oleh UNWAHA
salah satunya pelatihan WebBlog.
3. Pengadaan workshop yang bersinergi dengan kebutuhan di dunia kerja. Workshop ini
dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh dunia
kerja sehingga akan menjadi bahan materi/bahan ajar dalam menyampaikan materi kepada
mahasiswa.
4. Peningkatan kualitas pembelajaran dosen untuk memberikan strategi dan teknik
pembelajaran daring, dengan variasi materi dan media pembelajaran melalui penerapan
IPTEK.
Demikian ringkasan eksekutif yang dapat kami susun dalam laporan ini, diharapkan dengan
identifikasi hasil temuan serta rekomendasi yang diajukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan
ketika menyusun perencanaan pembelajaran daring untuk semester berikutnya.
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BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Merebaknya wabah Covid-19 meberikan tantangan dan peluang tersendiri bagi Lembaga
Pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi. Mengantisipasi penularan, penyebaran serta pemutusan
mata rantai virus tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti isolasi
mandiri, menjaga jarak dan mengindari kerumunan, pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) hingga
kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan ini menuntut masyarakat melakukan
pekerjaan di rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah.
Dalam rangka pencegahan serta penyebaran virus, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
(UNWAHA) Tambakberas Jombang mengeluarkan Kebijakan melalui Surat Edaran Rektor
Universitas

KH.

A.

Wahab

Hasbullah

Jombang

tanggal

16

Maret

2020

Nomor:

00109/R/UNWAHA/SE/III/2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Corona Virus
Disease (Covid-19) di Lingkungan Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang dan
penjabarannya dituangkan pada Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Daring. Instruksi Rektor yang
telah dikeluarkan tetap mengacu pada misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui
pilar-pilar Pendidikan diantaranya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan,
dan kepastian pembelajaran. Pembelajaran daring merupakan alternatif strategi metode
pembelajaran modern yang mengoptimalisasi peran dan fungsi ICT, tetapi pada prinsip perencanaan
dan implementasinya tidak ada perbedaan perlakuan dan tetap mengacu pada misi pendidikan.
Penerapan pembelajaran daring tentunya memiliki pengaruh terhadap kondisi para mahasiswa dan
dosen yang mengajar di Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang.
Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang merupakan perguruan tinggi
yang dikembangkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung
nilai-nilai kemanusiaan, menghasilkan tenaga kependidikan dan tenaga non-kependidikan yang
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kemampuan akademik-profesional yang tinggi
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berlandaskan falsafah Ahlul Sunnah Wal
Jamaah.
Pembelajaran daring dilaksanakan dengan moda sinkronous dan asinkronous. Moda
sinkronous menyatakan aktivitas yang dilakukan pada waktu bersamaan baik dalam satu tempat
maupun terpisah. Pada pembelajaran daring, komunikasi sinkron terjadi melalui perantaraan video
conference, audio conference, atau chatting (tekstual). Moda asinkronous menyatakan aktivitas yang
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dilakukan pada waktu yang tidak bersamaan. Pada pembelajaran daring, komunikasi asinkron terjadi
melallui email atau jenis pesan lain yang dapat dibaca dan direspon kapanpun sesuai waktu yang
tersedia bagi penerima pesan. Pembelajaran daring di Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
Tambakberas Jombang dilaksanakan melalui Learning Management System (LMS) yaitu E-learning
pada laman www.elearning.unwaha.ac.id.
Upaya mengetahui permasalahan yang terjadi serta menjamin keterlaksanaan pembelajaran
daring sesuai dengan penjaminan mutu proses pembelajaran daring, penting kiranya untuk
melaksanakan monev pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Monev pembelajaran
daring merupakan suatu kegiatan serta upaya untuk melakukan pengawasan (supervision) serta
pengendalian (control) yang terkait pada aturan, standar serta pedoman pelaksanaan pembelajaran
daring yang telah diatur/dinyatakan pada penjaminan mutu pembelajaran daring yaitu SOP0060124
tentang Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan dan SOP0060126 tentang Pelaksanaan Perkuliahan
Daring Selama Pandemi Covid-19. Monev ini ditujukan untuk: (1) mengetahui sejauh mana
implementasi pelaksanaan pembelajaran daring di UNWAHA; (2) mengidentifikasi permasalahan
yang muncul pada saat pelaksanaan pembelajaran daring; (3) mendeskripsikan solusi dan
rekomendasi dari permasalahan yang ada.
Kegiatan monev pembelajaran daring merupakan kegiatan yang penting yang harus
dilaksanakan dan hasilnya dapat dikaji secara mendalam. Kegiatan monev ini merupakan proses
perbaikan berkelanjutan di bidang Pendidikan dan pembelajaran bagi dosen. Oleh karena itu,
adanya hambatan yang terdapat dalam proses pembelajaran daring harus dapat ditentukan dan
dirancang segera solusinya. Dengan adanya dukungan dan bantuan dari semua unsur, niscaya
pelaksanaan monev ini akan terlaksana dengan baik dan harmonis.
Monev pembelajaran daring dilakukan secara online, ditujukan kepada para mahasiswa
semester 2, 4, dan 6 yang berasal dari 5 Fakultas, yaitu 1) Fakultas Agama Islam, 2) Fakultas
Teknologi Informasi, 3) Fakultas Pertanian, 4) Fakultas Ilmu Pendidikan, dan 5) Fakultas Ekonomi.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas
Jombang perlu melakukan monev pembelajaran daring untuk semua fakultas dan program studi
guna menjamin mutu pelaksanaan pembelajaran daring.
B. Tujuan Kegiatan Monev
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang ada maka tujuan dari monev ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi pelaksanaan pembelajaran daring di Universitas
KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang;
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2. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan pembelajaran
daring;
3. Untuk mendeskripsikan solusi dan rekomendasi dari permasalahan yang terkait dengan
pelaksanaan pembelajaran daring.
Monitoring dan evaluasi pembelajaran daring Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
Tambakberas Jombang ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020/2021. Monev ini
dilakukan dalam lingkungan internal Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang
yang melibatkan mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan pada semester 2, 4, 6, dan 8
pada seluruh fakultas. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 02 s/d 08 Agustus 2021. Kegiatan ini
dimulai dengan penyusunan kuesioner dari komponen dan indikator yang telah ditentukan
sebelumnya.
C. Manfaat Kegiatan Monev
Manfaat Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran
dosen di lingkungan UNWAHA ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pejabat
pengambil keputusan, bagi dosen yang bersangkutan, serta mahasiswa yang mendapatkan layanan
pendidikan:
1. Bagi atasan/ pimpinan, hasil monev pembelajaran daring dapat dijadikan sebagai bahan
masukan dalam memantau kinerja dosen pada tiap-tiap program studi dan fakultas, sekaligus
dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait dengan kinerja dosen,
perbaikian kualitas pembelajaran dalam rangka menjamin mutu pembelajaran dosen sesuai
standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Bagi dosen yang bersangkutan:
a. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau praktik pembelajaran daring di luar
standar/aturan yang dilakukan dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses
pembelajaran.
b. Untuk memberikan masukan terhadap kekeliruan dan kekurangan dalam hal praktik
mengajar daring sehingga selalu dapat menjaga mutu perencanaan dan proses
pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
c. Sebagai bahan refleksi setiap dosen dalam kegiatan mengajar.
3. Bagi Mahasiswa melalui monev pembelajaran daring, diharapkan dapat menjamin mutu
terlaksananya mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen dan memberi
manfaat bagi mahasiswa.
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D. Metode Analisis Data
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2008). Dalam pelaksanaan monev ini populasinya
adalah seluruh dosen dan seluruh mahasiswa pada semester 2, 4, 6, dan 8 di lingkup UNWAHA.
Adapun jumlah populasi dosen sejumlah 96 dan mahasiswa pada semester 2, 4 dan 6 adalah
sejumlah 2215 mahasiswa/wi. Adapun populasi pada kegiatan monev ini adalah keseluruhan
fakultas (5 Fakultas) dan prodi (14 Program Studi) yang ada di UNWAHA diantaranya: 1) Pendidikan
Agama Islam, 2) Pendidikan Bahasa Arab, 3) Ekonomi Syariah, 4) Sistem Informasi, 5) Informatika,
6) Agroekoteknologi, 7) Agribisnis, 8) Teknologi Hasil Pertanian, 9) Rekayasa Pertanian dan
Biosistem, 10) Pendidikan Biologi, 11) Pendidikan Fisika, 12) Pendidikan Matematika, 13)
Pendidikan Bahasa Inggris, dan 14) Manajemen.
Sampling adalah teknik pengambilan sampel dari total populasi (Sugiyono, 2003). Teknik
pengambilan sampel yang digunakan yang digunakan adalah random sampling. Random sampling
adalah pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dalam populasi penelitian, seluruh anggota
populasi mendapatkan kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel.
Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data, digunakan metode analisis deskriptif
untuk mengevaluasi seluruh pernyataan pada instrumen kuesioner pembelajaran daring
(https://bit.ly/KuesionerEvaPelBlended2021) pada pelaksanaan monev ini. Metode analisis deskriptif
digunakan untuk mengetahui deskripsi kualitas pembelajaran daring yang dilaksanakan pada
semester genap tahun akademik 2020/2021.

Laporan SAR Semester Genap TA 2020/2021

4

BAB II HASIL MONITORING DAN EVALUASI
A. Data Responden Kuesioner Evaluasi Pembelajaran Daring:
Jumlah instrumen monev yang diisi sebanyak 441 responden yang berasal dari seluruh fakultas
di UNWAHA dengan rincian dosen sejumlah 63 dan mahasiswa sejumlah 378 orang. Adapun rincian
sebaran responden setiap fakultas disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Sebaran Data Responden
Fakultas

Fakultas
Agama Islam

Fakultas
Teknologi
Informasi

Fakultas
Pertanian

Fakultas Ilmu
Pendidikan

Fakultas
Ekonomi

Program Studi

Dosen

Mahasiswa

Jumlah
Responden

Pendidikan Agama Islam

16

77

93

Pendidikan Bahasa Arab

6

15

21

Ekonomi Syariah

7

15

22

Sistem Informasi

6

26

32

Jumlah Total
Responden

136

57
Informatika

3

22

25

Agribisnis

4

2

6

Agroekoteknologi

5

5

10

Teknologi Hasil Pertanian

4

2

6

Rekayasa Pertanian dan
Biosistem

1

1

2

Pendidikan Biologi

2

10

12

Pendidikan Fisika

1

13

14

Pendidikan Matematika

1

35

36

Pendidikan Bahasa
Inggris

2

23

25

Manajemen

5

132

137

Jumlah
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87

137
441

5

Gambar 2.1. Data Diri Responden

Gambar 2.2. Diagram Responden Fakultas

Gambar 2.3. Diagram Responden Prodi
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B. Data Efektivitas Pembelajaran Daring:
1. Saat Pandemi Covid 19, media apa yang paling sering digunakan untuk pembelajaran.

Gambar 2.4. Diagram Pembelajaran Blended Learning

2. Saat Darurat Covid 19, apakah seluruh kegiatan pembelajaran terlaksana dengan baik
(terstruktur, sesuai jadwal, dan terkoordinasi)?

Kurang; 129; 29%

Sangat Baik; 22; 5%
Baik; 168; 38%

Cukup; 122; 28%

Gambar 2.5. Diagram Keterlaksanaan Blended Learning
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3. Saat melakukan kegiatan pembelajaran dengan system daring, apakah memiliki kendala
dengan jaringan internet?
Ada Kendala

Tidak Ada Kendala

79; 18%

362; 82%

Gambar 2.6. Diagram Kendala Pelaksanaan Blended Learning

4. Saat darurat Covid-19, apa media yang dinilai paling efektif untuk pembelajaran daring?

Blended Learning
136

132

71
26

1

1

1 Series1
Ruang Guru

1

None

1

Jika memungkinkan tatap…

Kombinasi

1

Tatap muka terbatas (prokes)

1

Google Classroom dan Video…

1
Offline

1

Google Meet dan WA Grup

1

Tatap Muka terbatas sesuai…

1
Email

1

Google Meet dilanjutkan WA…

Tatap Muka Terbatas

Tatap Muka

1 1 1
Pembelajaran Online-Offline…

WA Grup

3
Tatap Muka (Prokes)

Video Offline/online by…

Video Offline/online by…

30 28

E-Learning
Google Classroom
Google Meet
Video Conference Zoom

140
120
100
80
60
40
20
0

Series1

Gambar 2.7. Diagram Media Paling Eefektif dalam Blended Learning
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5. Seberapa mudah pembelajaran daring dilaksanakan?

14; 3%

44; 10%

130; 30%

253; 57%

Sulit

Cukup

Mudah

Sangat Mudah

Gambar 2.8. Diagram Seberapa Mudah Blended Learning

6. Bagaimanakah interaksi dosen dan mahasiswa saat pembelajaran menggunakan sistem
Blended Learning?

170; 38%

171; 39%
183; 41%

87; 20%
13; 3%

Kurang

Cukup

Baik

Sangat Baik

Gambar 2.9. Diagram Interaksi Dosen dan Mahasiswa dalam Blended Learning
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7. Seberapa tertarik Anda melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring?
18; 4%

31; 7%

143; 32%

249; 57%

Sama sekali tidak tertarik

Kurang tertarik

Cukup tertarik

Sangat tertarik

Gambar 2.9. Diagram Ketertarikan Melaksanakan Blended Learning

8. Apakah pembelajaran daring yang sudah dilakukan dapat digunakan untuk menguasai
Learning Outcome (capaian pembelajaran) baik tutorial, kuliah, praktikum?
Cukup; 196; 44%

Menguasai; 61; 14%

Other; 66; 15%

Sangat Menguasai; 5; 1%

Tidak; 17; 4%

Kurang; 162; 37%
Tidak

Kurang

Cukup

Menguasai

Sangat Menguasai

Gambar 2.10. Diagram Blended Learning dalam LO
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9. Bagaimanakah kualitas bahan ajar/pengajaran yang disajikan dalam pembelajaran
menggunakan sistem daring?

Cukup berkualitas; 247; 56%

Berkualitas; 107; 24%

Other; 118; 26%

Sangat berkualitas; 11; 2%

Kurang berkualitas; 73; 17%

Tidak berkualitas

Kurang berkualitas

Tidak berkualitas; 3; 1%

Cukup berkualitas

Berkualitas

Sangat berkualitas

Gambar 2.11. Diagram Kualitas Bahan Ajar

10. Bagaimana menurut Anda mekanisme penyusunan materi perkuliahan yang disusun dosen
melalui FGD (Focus Group Discussion) dosen serumpun bidang keahlian prodi?
Sangat Sesuai;
58; 13%

Tidak; 25; 6%

Sesuai; 358; 81%

Gambar 2.12. Diagram mekanisme penyusunan materi perkuliahan
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11. Saat pembelajaran, bagaimanan indicator ketercapaian materi perkuliahan yang sesuai
dengan profil lulusan?
Sangat Baik; 23; 5%

Kurang; 43; 10%

Baik; 185; 42%

Cukup; 190; 43%

Gambar 2.13. Diagram indikator materi perkuliahan

C. Saran untuk Pelaksanaan Pembelajaran Daring
NO

TANGGAPAN

1

Tatap muka dengan prokes lebih baik 70% dibandingkan dengan Daring

2

Untuk pembelajaran ekonomi mmg tdk bs 100% melalui pembelajaran online, karena ada
beberapa materi yang kurang bisa dipahami saat penyampaian secara online, makanya kita
masih diam-diam tetap ada pembelajaran offline. Sejauh ini kampus sdh menyediakan
sistem e-learning yang bagus tetapi mahasiswa masih lbh tertarik dengan pembelajaran
secara offline😂✌🙏

4

Untuk pencapaian pembelajaran maksimal, hendaknya mahasiswa aktif bertanya baik saat
pembelajaran berlangsung maupun di WA grup
Cukup baik

5

Tingkatkan pelatihan dosen

6

Sudah bagus

7

Adanya pemberlakuan peraturan univ secara formal terkait SOP/Manner/keaktifan
Mahasiswa, diantaranya yaitu: Saat online MHS di-wajibkan muncul di video dr awal
sampai akhir & wajib aktif tanya / menanggapi presentasi (blm terlaksana dg baik).

3

9

Saat offline mohon Univ berkenan menyediakan kelas yang luas karena ada dua kelas
paralel yang kami ajar Shg jumlahnya ckp banyak.
Menurut saya lebih baik perkuliahan offline daripada online dikarenakan banyak sekali
kendala" yang terjadi
Ditingkat lagi

10

Sistem blended harus maksimal

11

Saran saya, jika dengan sistem learning,

8
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1. di mohon dosen waktunya yang konsisten jangan keluar dari waktu yg ada di jadwal.
2. Di mohon dosen sempatkan 3 atau 4 kali tatap muka.
3. Di mohon dosen jika dari awal sampai akhir menyampaikan secara daring maka
Ujiannya daring juga jgan malah offline
Sekian terimakasih
12

Sebaiknya bapak ibu dosen memberikan tugas tidak terlalu cepat pengumpulannya

13

Cukup memuaskan

14
15

16

Saya berharap untuk pelaksanaan sistem blended learning dosen tetap maksimal dalam
menyampaikan mata kuliah
Sudah sangat baik, mungkin kadang kendalanya pada tempat² yg sulit mengakses jaringan
internet saja
menurut saya blended learning ini sudah cukup baik,, hanya saja lebih di tingkatkan lagi
untuk sistem pengiriman d bagian tugas yg terkadang masi eror dan lambat karena
terkendala sinyal dan mungkin banyaknya pemakai (mahasiswa/i yg juga sama sama
sedang mengirim tugas itu menjadi hambatan unuk kami )
kurang lebihnya mohon maaf trimakasih

17

Mungkin sudah cukup baik

18

Lebih otolitas

19

Untuk di perbaiki dan mengasih informasi jikalau ada kendala

20

Baik

21

Sebaiknya diberikan subsidi pulsa, sekitar 10 giga. Karena dibutuhkan pulsa yg cukup

22
23

Agar lebih terstruktur dan rapi kami harap tidak adanya pemberitahuan perubahan secara
mendadak ,kami harap dapat di sosialisasikan jauh hari
tingkatkan sistem blended laerning...dgn menambah tapilan videonya...

24

Selama ini berjalan dengan cukup baik, namun dosen (saya) masih perlu banyak belajar
lagi terkait inovasi pembelajaran online yg menarik. Harapan ke depan aplikasi elearning
bisa lebih mudah untuk diaplikasikan.

25

Sistem blended learning sudah cukup bagus untuk diterapkan di UNWAHA

26

Dari PJM harus ada evaluasi kepada para dosen terkait Blended Learning
Harus selalu diberi latihan setelah materi, agar mahasiswa lebih aktif dan memahami apa
yg sudah dipelajari

27

28

(1) membiasakan mahasiswa dalam mengakses e-learning; (2) input materi dan link video
conference dalam e learning; (3) memberikan alternatif berupa record video pembelajaran
bagi yg tdk dpat live; (4) dosen bersifat terbuka dgn membagikan link youtube
pembelajaran (orang lain) disertai penjelasan Dosen; (5) mahasiswa diberikan pengertian
bahwa akses internet untuk pembelajaran itu tidak mahal; (6) memberikan kesempatan
melalui diskusi chating thd mahasiswa yg takut kamera; dan (7) baik mahasiswa maupun
dosen mendisiplinkan diri bahwa pembelajaran daring tetap dlm bentuk kegiatan
pembelajaran sebagaimana sebelumnya, sehingga tidak menjadikan sambilan (mengajar
sambil aktivitas lain, berkuliah sambil berkendara dsb).

29

WiFi klo bisa diperluas dan perkuat

30

Jika memang menggunakan sistem blended learning harusnya ketika pada pertemuan yg
memakai daring fasilitas internet harus memadai biar tidak macet saat proses pembelajaran
tapi memang tidak ada metode yang efektif di setiap situasi dan kondisi apapun semuanya
sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

31

Lebih ditekankan kualitas sinyal yang terbaik

32

Saya setuju dg metode ini Krn metode ini sangat efektif dan efisien

33

Kembalikan ke asalnya

34

Semoga lebih baik dan mudah
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35
36

Memang bagus pakek sistem ini tapi saya kurang sesuai krn pengajaran saya harus ada
prakteknya
Perlu ada pemahaman yg baik serta penguasaan yg cukup pada sistem ini

37

menurut saya sistem ganjil genap kurang sesuai untuk diterapkan karena waktu dan
penyampaian materi kurang efektif dan maksimal, jadi lebih memperhatikan ruangan saja,
jika jumlah mahasiswa banyak maka ditempatkan diruangan yg luas. tapi saya setuju
dengan sistem 2 minggu online, 2 minggu offline daripada harus 100% daring.

38

Mempersiapkan RPS dengan apa yang diharapkan dapat tercapai materi perkuliahan
Selama satu semester dan siapkan Kouta/data internet dengan sebaik mungkin/jangan
sampai kehabisan agar tidak menjadi hambatan dalam perkuliahan Blended Learning

39

44

Kegiatannya sudah bagus namun terkadang waktunya tdk seperti yang di jadwalkan
Kalau memang situasi covid 19 yang tidak memungkinkan, lebih baik tetap memakai sistem
online saja namun harus tetap berjalan sesuai prosedur.
Cukup
Menyesuaikan indikator-indikator yang akan disampaikan ke mahasiswa dan dosen bisa
menyampaikan dengan sistematis
Sebaiknya Sistem pembelajaran menggunakan Video langsung dari dosen/Google meet,
dan penugasan bisa diExpose diE-learning.
Dengan Catatan Dosen harus hadir dalam pembelajaran biar mahasiswa ada yang
mengarahkan.
Ga ada saran sih tpi lebih suka tatap muka ajaaa

45

Belom faham

46

Lebih efektif lagi

47

Mungkin bisa menggunakan gogle meet untuk pembelajaran online, dikarenakan jika
memakai zoom masih banyak kendala terutama dalam jaringan, dikarenakan siswa siswi
satu yayasan di Bahrul Ulum pembelajaran online juga.

48

Harus di maksimalkan dan menurut saya lebih mudah di mengerti mahasiswa setidaknya
para Bapak Ibu dosen memberi sebuah video pembelajaran setiap minggunya, karna jika
hanya mengerjakan makalah dan diskusi/sesi sbertanya rasanya kurang untuk di terima
para mahasiswa/i, setidakbya harus membimbing dan menjelaskan sebuah suatu materi
agar para peserta didik dapat lebih mengoptimalkan perkuliahan secara daring ini🙏

40
41
42

43

49
50
51
52
53

54

55
56
57

Sebaiknya pembelajarannya lebih di efektikan, agar tidak ada keterlambatan atau
kekurangan materi yg seharusnya didapat
Peningkatan Kompetensi Dosen Terus Di Tingkatkan
Menggunakan e-learning sama saja memindahkan tugas menggunakan media digital
kurang materi yang disampaikan melalui media e-learning
jika memang tidak bisa tatap muka maka para dosen hanya memakai satu atau maksimal
dua aplikasi agar para mahasiswa tidak kebingungan karena memakai terlalu banyak
aplikasi.
tidak semua memiliki jaringan internet bagus! dan tidak semua mahasiswa/i yang bisa
menjalankan komputer/laptop termasuk saya dan mungkin hanya saya!
keputusan untuk melakukan pembelajaran secara online mengingat wabah COVID-19 yang
belum juga usai. Hanya saja dalam prosesnya, pemerintah harus memperhatikan berbagai
aspek agar pembelajaran online bisa berlangsung lancar diantaranya menggratiskan kuota
internet untuk pembelajaran online, komunikasi dosen dengan mahasiswa lebih
ditingkatkan kembali.
Mohon lebih ditingkatkan lagi
Menurut saya sistem blended learning sangat memuaskan tapi kadang agak macet dan gak
bisa buat buka e learning
elearning itu tidak mudah dan harus menggunakan sinyal yg kuat jika di rumah nya salah
satu mahasiswa kurang sinyal maka otomatis untuk menggunakan e learning sangat
sulit.dan lebih baik tatap muka saja walaupun jam nya dibatasi dan bisa menjaga prokes
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58

Sangat baik

59

Pembelajaran sistem learning kurang efektif serta mahasiswa banyak kurang
memahami,kebayakan mahasiswa interaksi pembelajaran antara dosen banyak yang
masih belum efektif. Sebenarnya sistem blended learning sangat di butuhkan pada waktu
ujian UAS untuk memudahkan mahasiswa Cukup baik cuma terkadang ketika akan
melaksanakan luring kurang teratur dari pihak dosen dan memberitahu secara mendadak
kepada siswa. Sudah cukup baik. Mungkin ada solusi bagi mahasiswa dan dosen yang
kesulitan untuk berkomunikasi. Alhamdulilah Berjalan Dengan Baik Tapi Terkadang Ada
Kendala Jaringan Yang membuat Tidak Nyaman

60

Kurang minat, lebih baik tatap muka terbatas dengan prokes yang ketat.

61

Kalau dari pribadi saya sendiri, saya lebih suka tatap muka, karena lebih efektif.

62

Karena model pembelajaran blended learning merupakan suatu model yang bukan hanya
mengajarkan tetapi juga membelajarkan dosen dan mahasiswa, karena model ini selalu
membuat how to learn, maka dari itu ketika menggunakan model pembelajaran ini dosen
harus aktif mengendalikan kelas atau suasana pembelajaran. Kemudian juga harus mampu
menggunakan jaringan teknologi sekarang karena model pembelajaran ini merupakan
model yang menggunakan teknologi pada proses belajar mengajar. Dapat disimpulkan
bahwa saran saya terhadap teknis pelaksanaan sistem blended learning yaitu : 1. Sebelum
proses implementasi pembelajaran blended learning sebaiknya membuat perencanaan
yang matang seperti memperhatikan tujuan penggunaan e-learning, pemerataan
kemampuan penggunaan media e-learning dan juga efisiensi dan aktifitas e-learning.; 2.
Dalam proses implementasi pembelajaran blended learning sebaiknya terdapat hubungan
antara e-learning yang digunakan dengan metode pembelajaran dikelas seperti
memasukkan tahapan-tahapan dalam pembelajaran dikelas dalam e-learning agar
pembelajaran lebih optimal. Sehingga diperlukan pemilihan metode yang cocok agar bisa
dikombinasikan dengan e-learning.; 3. Model blended learning harus memperhatikan
beberapa aspek sebelum proses implementasi dilakukan. Seperti kesiapan siswa dan
ketersediaan sumber pendukung seperti jaringan internet. Saya berharap adanya aplikasi
yang dibuat sendiri untuk menunjang berlangsungnya pembelajaran agar berjalan efektif
konsekuen dan konsisten, terima kasih

63

Cukup baik, tpi terkadang ada kendala dengan internet, kadang sistem nya error, jadi susah
untuk diakses, selain itu baik semua. Terimakasih

64

Sistem Blended Learning cocok digunakan pada setiap kelompok tetapi harus
memperhatikan beberapa aspek sebelum proses implementasi dilakukan. Seperti kesiapan
mahasiswa dan ketersediaan sumber pendukung seperti jaringan internet.

65

Semoga pandemi segera berakhir

66

Agar lebih di kembangkan lagi, karena tidak semua pembelajaran menggunakn e learning

67

Blended learning dibuat lebih menarik

68

70

Semoga kedepan lebih baik lagi
Seharusnya jaringan akses blended learning jangan terlalu sering error, hal itu untuk
memudahkan para mahasiswa atau dosen dalam menggunakannya. Karena selama ini
blended learning yg digunakan sering error jadi sangat menghambat proses belajar
mengajar
pembelajaran daring cukup efectif

71

Apakah tidak ada metode lain?

72

1. Lebih diperhatikan lagi protokol kesehatannya, karena beberapa masih ada yg abai. Dan
2. Waktu pembelajaran bisa ditambah sedikit (15 menit), waktu sering habis karena adanya
keterlambatan ketika datang. Sangat sulit kadang terkendala sama sinyal sulit untuk masuk

69

73
74

Sistem blended learning seharusnya lebih dipermudah lagi cara belajarnya
Lebih di kontrol atau ditambah lagi metode belajarnya, agar mahasiswa bisa memperoleh
ilmu sesuai dengan tujuan awal untuk kuliah atau pembelajaran. Walaupun dalam masa
pandemi.
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75

Masuk sajaaa jika bisa prokes diterapkan.. tapi kalau emang pemerintah melarang ya kita
patuhi dengan online tanpa menunda jadwal.. saya sangat kecewa uas ditunda hanya
karena menuruti ppkm dan berakhir dengan online juga, sangat buang" waktu, harusnya
langsung dilaksanakan dengan online.. terimakasih

82

Semua cukup baik terlaksana. kendala mengenai jaringan saja yang biasanya terkendala.
Saran saya untuk pengabsenan untuk dosen tolong beri kelonggaran waktu dalam memberi
waktu untuk mahasiswa mengisi sebuah kewajiban mengabsen atau lainnya..
Sebaiknya diberi kuota data gratis setiap bulannya untuk mahasiswa maupun dosen.
Karena terkadang juga terhambat oleh ekonomi yang tidak memadai untuk membeli paket
data.. hehe
Untuk teknis pelaksanaan sistem blended learning melalui E-Learning semoga lebih
diperbaiki sistemnya lagi.
Server learning harus stabil, dikarenakan sering terjadi eror/trouble
Saran gua untuk teknis sistem ini yaitu menguatkan sistem jaringan dalam blended
learning biar tidak ada lagi gangguan jaringan dalam jsringan ya
Untuk pemberian saran, saya hanya menyarankan untuk bantuan kuota kepada dosen
maupun mahasiswa, karena diluar sana juga ada yang memang bisa kuliah di unviersutas
namun itu juga menggunakan beasiswa, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa
mereka-mereka masih kesulitan dalam kuota yang mana aplikasi pembelajaran juga
membutuhkan kuota yang sangat besar. Mungkin itu saran dari saya, bila ada tutur kata
yang kurang sopan ataupun kurang berkenan dihati, saya mohon maaf yang sebesarbesarnya.
Sudah sangat bagus

83

Lebih di perbaiki lagi supaya lebih nyaman

84

Kadang kadang kesulitan

85

Baik dan cara pelaksanaannya juga mudah

86

Cukup efektif

87

Dengan adanya pembelajaran sistem balnded learning memudahkan mahasiswa untuk
proses pembelajaran, tapi ada juga kendala yang dihapi oleh daerah yang agak kesulitan
untuk sinyal pada proses pembelajaran

88

Menggunakan jaringannya yang sulit

89

Sebaiknya diberi penjelasan dari dosen seperti dosenya membuat video saat menerangkan
Menurut saya Sebaiknya pembelajaran campuran ini menggunakan aplikasi yg terjangkau
untuk dipakai mahasiswa,sehingga nyaman dalam mengikuti pembelajaran
#Akses internet yang tidak lancar akan menghambat proses pembelajaran
# Kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa
Dalam pelaksanaan pembelajaran sistem blended learning alokasi waktu yang telah
diberikan dirasa kurang cukup untuk pelaksanaan pembelajaran apalagi saat pembelajaran
tatap muka.

76

77
78
79
80

81

90
91
92

93

Saran saya terhadap blended learning yakni: 1. Sebelum proses implementasi dalam
sebuah pembelajaran blended learning sebaiknya membuat perancangan yang matang
seperti memperhatikan tujuan penggunaan e-learning, pemerataan kemampuan media elearning dan juga efisiensi serta aktivitas e-learning.; 2. Dalam proses implementasi
pembelajaran blended learning sebaiknya terdapat hubungan antara e-learning yan
digunakan dengan metode pembelajaran dikelas dalam e-learning agar pembelajaran bisa
tercapai secara optimal. Sehingga di perlukan metode yang cocok agar bisa
dikombinasikan dengan e-learning.; 3. Model blanded learning harus memperhatikan
berbagai aspek sebelum proses implementasi dilakukan. Seperti kesiapan siswa dan
ketersediaan sumber pendukung seperti jaringan internet.

94

Cukup membantu

95

Lebih canggih lagi

96

Dilaksanakan daring, namun setelahnya juga harus ada evaluasi
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97

Sebaiknya setiap dosen menggunakan zoom. Agar sistem daring lebih terkontrol

98

Lebih aktif lagi

99

Cukup baik

100

membuat media atau materi yg lebih menarik

101

103

hendaknya sebelum pelaksanaan Sistem Blended Learning mahasiswa di berikan arahan.
Seharusnya manajemen waktu yang harus diperbaiki, karena pengalaman-pengalaman
yang sebelumnya banyak pembelajaran kosong.
Pelaksanaan sebelumnya sudah berjalan dengan baik

104

Pembagian kuota merata kepada seluruh mhs

105

Semoga bisa lebih baik lagi

106

Yang penting sinyal nya

107

Tidak ada saran

108

Kasih penugasan dgn tempo pendek

109

Dosennya lebih aktif masuk kelas
1. Jaringan Internet harus memadai; 2. Interaksi sosial dosen /mhs harus semisi; 3.
Learning based konstruktivisme
Sarana wifi yang memadai khususnya di ruang dosen bawah

102

110
111

113

Kuota yg cukup dari semua pihak baik dosen maupun mahasiswa agar sistem
pembelajaran online bisa lbh maksimal..
Jaringan wifi yg perlu ditambah kuotanya biar mudah untuk diakses

114

-

112

118

Selama offline, penguatan materi dan evaluasi. Ketika online, pengerjaan tugas atau
pembuatan produk
Untuk menyeimbangkan antara pembelajaran tatap muka dan online, guru dapat
menerapkan strategi pembelajaran blended learning secara merata. Misal Minggu pertama
untuk face to face dan Minggu berikutnya menggunakan sistem online atau blended
learning
Di perbaiki lagi supaya dapat mempermudah proses pembelajaran

119

Cukup

120

menurut saya, lebih baik pembelajaran dalam kelas daripada online atau sejenisnya,
karena dalam kelas pembelajarannya akan lebih efektif dan mahasiswa juga akan semakin
aktif dalam perkuliahan

115
116
117

121

123

Dapat dilaksanakan sesuai jadwal perkuliahan
Dalam keadaan covid19 ini semoga sistem yabg digunakan untuk perkuliahan online
mnggunakan apk yang tidak terlalu kuat makan sinyal dan kuota karna tidak semua
mahasiswa berada dikota. Terkadang dengan kondisi dan stuasi yang tidak
memungkingkan mengkuti pembelajaran, itu ternilai tidak mau ikut dsring pdahal
permasalhannya disinyal
Seharusnya lebih di biasakan agar teknis nya itu tercapai

124

Kurang maksimal, terkadang tidak sesuai dengan jam yang ditentukan

125
126

Seringkali terjadi kendala sinyal dan juga dosen terkadang tidak sesuai jam matkul🙏
Lebih dijelaskan lagi cara pembelajaran nya

127

Lebih disesuaikan pada waktu pembelajarannya

128

Setidaknya apa yang sudah dipilih dan disepakati itu dilakukan dgn maksimal

129

Pembelajaran dengan blended learning mungkin masih terasa sulit bagi kami karena belom
terbiasa menggunakannya... Jadi alangkah baiknya sebelum pembelajaran dilaksanakan
dilakukan terlebih dahulu pengajaran penggunaan blended learning ini🙏

130

Tidak ada saran. Terimakasih

122
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131

133

Mendesain ulang e-learning agar cara / tahapan pengaplikasiannya lebih sederhana
Untuk kelas paralel tidak bisa efektif pembelajarannya ketika ada sesi offline. Karena ada
sebagian mahasiswa yang tidak masuk
Direncanakan dan disosialisasikan dgn baik

134

Fasilitas dosen dan mahasiswa ditambah

135

Koneksi internet di kampus khususnya ruang dosen ditingkatkan

136

Cukup

137

140

Sudah baik
Lebih ditekankan kedisiplinan waktu serta penyampaian materi yang memberikan
ketertarikan kepada mahasiswa
sebaiknya lebih ditingkatkan lagi penggunaan learning, agar aktivitas pembelajaran online
seperti saat ini lebih mudah dijalankan
Saran saya kedepanya lebih baik lagi

141

sudah cukup baik menurut saya

142

1 saja

132

138
139

143
144
145

Untuk sistem blended learning lebih baik pembelajaran lewat video yang diupload ke
YouTube oleh dosen atau dijelaskan secara langsung lewat zoom atau google meet.
melakukan pertemuan offline 1 kali dalam 3 minggu pertemuan dengan menggunakan post
test dan pre test
Kurang efektif

151

Sebaiknya sistem blended digunakan untuk mengirim tugas saja dan penjelasan materi
sebaiknya di lakukan dengan tatap muka
cara baru untuk kedua mengajar dan belajar dalam lingkungan, seperti pandemi ini.
Saya tidak punya saran, hanya berdoa semoga pandemi cepat berakhir, dan bisa kulia
tatap muka lagi dengan lancar. Aamiin
Dengan adanya pandemi sekarang, kendala jaringan/ sinyal, karena sulit.
Tidak seperti tatap muka saat materi, karena ada sebagian yang tidak difahami saat materi
berlangsung, karena terkadang terkendala dengan sinyal
Semonga makin di perbaiki lerningnya

152

Semoga lebih baik dalam pelaksanaan sistem blended learning

153

Tidak ada saran

154

Demi kesehatan dan kebaikan bersama sebaiknya mengikuti protokol kesehatan dan
menghindari kuliah tatap muka terlebih dahulu hingga kondisi benar-benar kondusif dan
memungkinkan untuk diadakan kuliah tatap muka atau offline.

155

Jadwal diperbaiki

156

159

Semoga semakin baik lagi kedepannya..
lebih efektifnya jika pembelajaran tetap tepat waktu sebagaimana yang sudah dijadwalkan.
sehingga bisa tetap disiplin
Lebih ditambah materinya biar mahasiswa dapat membayangkan materi yg diharapkan
oleh pemateri, seperti studi kasus dll
Sebaiknya lebih di kasih tau caranya karena tifak semua paham dengan sistem ini..

160

Memuaskan saat pembelajaran

161

eLearning lebih di permudah karena terkadang mengalami gangguan

162

Sudah baik tidak ada saran
Diusahakan sesuai dengan waktu dan jadwal perkuliahan. Jika harus ada tugas di luar jam
perkuliahan, maka sebaiknya waktu tidak terbatas
Baik
Sebaiknya di berikan tutorial terlebih dahulu Karena beberapa anak blm bisa menggunakan
nya. Apalagi masalah jaringan yang berbeda. Tidak bisa meng upload tugas tersebut.

146
147
148
149
150

157
158

163
164
165
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167

Saya sebagai kelas ekstensi mohon sangat kepasa bapak ibu dosen jikalau ada kelas
online sebaiknya diadakan hari sabtu/ minggu karena sesuai jadwal sia kampus
Supaya lebih dimaksimalkan lagi untuk ke depannya.

168

semakin efektif

169

Sudah cukup baik

170

sistem blended learning cukup membantu untuk menguasai materi pembelajaran

171

Via zoom dengan pengiriman materi lewat e learning akan lebih efektif

172

Saran teknis pelaksanaan sistem blended learning atau konsep pendidikan yang
manfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar sesuai materi perkuliahan
yang diberikan dosen

173

Pada penerapan sistem Blended Learning perlu dilakukan pemetaan materi dan tugas yang
tepat. Pembagian materi pelatihan harus dapat dialokasikan dengan baik, dengan
mempertimbangkan isi bahan ajar, serta tujuan pembelajarannya, materi yang harus
dibahas secara tatap muka, atau dapat dipelajari secara mandiri.

166

174
175

Dosen dan Mahasiswa sama sama berperan aktif
Lebih di utamakan penggunaan yang baik terhadap sistem agar mudah untuk dilakukan
dengan mudah

176

Saran saya saat menggunakan sistem blended learning (meet atau zoom), para dosen bisa
juga untuk mengirimkan video singkat penjelasan materi baik melalui WA atau youtube.
Karena salah satu kendala dalam pembelajaran menggunakan meet atau zoom adalah
sinyal. Jadi mahasiswa ada yang belum faham penjelasan dosen karena video meet atau
zoom yang terputus-putus saat pembelajaran berlangsung

177

Lebih dipermudah mengaksesnya

178

Sangat baik untuk masa pandemi ini

179

Cukup baik dan berharap kedepannya lebih baik lagi

180

Tidak ada

181

Lebih di mudahkan untuk akses, biasanya sering trobel dri sana.

182

184

Semoga bisa ditingkatkan lagi
Dengan menggunakan blended learning supaya mempermudah mahasiswa dalam proses
belajar
Harus memberi tutorial

185

Untuk lebih baik lagi

186

Kreativitas komunikasi dosen untuk membantu pengembangan mahasiswa lebih baik lagi
dan mahasiswa harus sebisa mungkin mencerna materi yang disepakati dalam kontrak
kuliah dan sebisa mungkin terampil dalam pemahaman teori dan praktikum

187

Lebih baik tatap muka saja

188

190

Saran saya yakni agar lebih ditingkatkan lagi
Sebaiknya memberikan nilai sesuai dg usaha dan tingkat kesulitan mahasiswa bukan
hanya dinilai penilaian hasil akhirnya.
Untuk sistem nya dipermudah dalam mengakses ke blended learning

191

Tidak ada saran

192

Sistem mudah gunakan

193

195

Lebih ditingkatkan lagi pembelajaran dalam perkuliahan online agar bisa efektif dan efisien
Saran saya buat kedepannya dosen harus benar" mendampingi mahasiswa untuk
membimbing masuk kuliah di a lerning
Materi sesuai dalam arti mudah di fahami dan dapat di pelajari

196

Kurang baik

183

189

194
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197

Saya berharapa dalam sitem blended ini bisa di maksimalkan lagi,bagi dosen maupun
mahasiswa harus saling suport dalam sitem ini agar pembelajaran berjalan dengan lancar
dan dapat di kuasai oleh mahasiswa.

198

Tolong beri waktu kepada kami mahasiswa di karena kan setiap daerah atau desa
mengalami keberadaan jaringan sinyal nya,, terimakasih

200

Kurang seneng dengan learning lunyan susah 🙏🏻
Lebih di kembangkan

201

Semoga semua mahasiswa memfasilitasi

202

Dosen memberikan desain pembelajaran yang menarik, misal ketika melakukan
pembelajaran dengan google meet atau zoom ditengah pembelajaran agar tidak bosan dan
mengantuk bisa menyelipkan permainan atau kuis.

199

203
204
205
206

menyarankan pada peneliti berikutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini dapat
bermanfaat sebagai informasi terdapat dunia pendidikan
Cukup diterangkan
Metode ini sudah tepat di saat situsai pandemi covid19 hanya saja terkendala sinyal sama
tiba" data internet habis.
Cukup baik

207

Jika saat tatap muka maka lebih maksimal dengan teman sekelas krna klau ganjil genap
lalu di campur dengan kelas lain pdahal jumblahnya sama ketika dengan teman sekelas
akan membingungkan jika pembagian kelompok / mengenai tugas” krna sering berbeda
tugas antara ganjil dan genap. Jadi lebih maksimal jika dengan teman sekelas

208

Lebih diperjelas lagi dan di perbaiki sistem agar lebih cepat

209

Tidak ada saran

210

Harusnya lebih sering di lakukan

211

Menurut saya blended learning sangat diperlukan dimasa pandemi ini

212

Pembelajaran yg sangat enak

213

Atur saja baiknya bagaimana
Ada beberapa mata kuliah yang tidak sesuai dengan kontrak perkuliahan, sehingga
mahasiswa tidak mendapatkan ilmu yang seharusnya di dapat.

214
215

Sebaiknya lebih ditegaskan lagi ketika proses pembelajaran sedang berlangsung,. Soalnya
tidak sedikit mahasiswa yg hanya join lalu kemudian ditinggal untuk kesibukan lainnya,.
Ditegaskan untuk oncame semisal, terimakasih.

216

Mohon lebih di intensifkan

217

Semoga sistem blended learning lebih berkualitas

218

.

219

Mohon untuk ditingkatkan sistem pembelajarannya
Lebih mendominasikan pembelajaran tatap muka, agar mahasiswa dapat mengerti dan
faham pada materi kuliah.
Mungkin bisa ditekankan kembali untuk penyampaian dalam pembelajaran blanded
learning, terutama dalam informasi antara dosen dengan mahasiswa.
Bisa dipantau oleh dosen

220
221
222
223
224
225
226
227
228

Jangan semua matkul dibikin online,harusnya ada yang offline
Cukup menarik namun disaat kondisi covid-19 ini sebaiknya menggunakan google
classroom, namu sistem blender learning sudah cukup baik
Harus lebih di mantapkan lagi konsep yg sudah ada, sehingga mahasiswa lebih maksimal
memahami nya
Cukup baik
Adanya bantuan kuota internet guna untuk memudahkan saat melaksanakan pembelajaran
daring.
lebih ditingkatkan lagi
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229

Segera pembelajaran offline pak

230

Kombinasi antara pembelajaran konvensional dan daring, menurut saya pribadi sudah
langkah yang paling tepat mampu dilaksanakan di masa pandemi seperti ini, namun ada
satu hal terkait jadwal perkuliahan yang terkadang tidak sesuai dengan jadwal. Contohnya
hari Senin tertulis daring, tapi pengajar meminta untuk tatap muka. ini membuat yang
mungkin rumah nya jauh jadi tidak bisa efektif mengikuti perkuliahan.

231
232
233
234
235
236
237
238

239
240
241
242
243

Terkendala sinyal, jadi sulit mengikuti
Pembelajaran berbasis sistem blended learning menjadikan pembelajaran sangat tidakk
efektif
Mahasiswa keterbatasan jaringan dan data seluler
ada baiknya sistem ganjil genap diganti dengan urutan masuk kelas abcd karena jumlahnya
sama saja.
Kurang memuaskan bagi mahasiswa
Sistem pelaksanaan sistem blended learning cukup baik, namun terkadang ada kendala
sinyal dari beberapa mahasiswa. Tidak seperti tatap muka.
Saat pembelajaran daring, banyak keluhan mengenai kuota internet
Ngapunten, saran saya, sebaiknya pelaksanaan Blended Learning dilaksanakan teratur
pada jadwalnya. Internet tidak kemudian membuat blended elearning dilakukan kapan saja.
Karena ada beberapa dosen yang tidak sesuai jam, dan kadang crush dengan dosen lain.
Terimakasih.
Lebih terstruktur dan cari solusi agar mahasiswa sama dosen tidak saling keberatan dalam
menjalani sistem daring
Kurangnya mahasiswa mengetahui cara menggunakan sistem blended learning
Agar meningkatkan kualitas dan interaksi dengan mahasiswa
Sistem nya cukup bagus untuk pembelajaran daring cuma butuh tutorial lagi untuk menu
yang lainya dalam blended learning. Terima kasih
Menurut saya tidak efektif apapun itu jika di mahasiswa/i tdak ada kesadaran nya sendiri
🙏🏻🙏🏻

244

Diperbaiki lagi sistem jaringannya

245

Ketidak sesuaian antara jadwal offline dan online yang disusun oleh kampus. Sering terjadi
bahwa semisal jadwal kuliah online ada beberapa dosen yang masuk dan sebaliknya Dan
membuat kasihan para mahasiswa yang rumah nya jauh

246

Lebih di tingkatkan kembali

247

Bagi saya sistem blended learning kurang efektif
Jika memang diharuskan online maka terlebih dahulu ditanyakan kepada mahasiswanya,
jika bisa offline maka tetap protkes serta mematuhi setiap dosen
Cukup memuaskan bagi saya sebagai mahasiswa. Terus dikembangkan blended learning

248
249
250

Sistem sangat baik, akan tetapi hp saya tidak bisa mengakses e learning. Sehingga untuk
mengakses materi harus merepotkan teman. Apalagi materi yang ada di e learning
berkapasitas besar, sehingga teman" jarang yang mau mengirimkan materi kepada saya.
Mohon perhatiannya ya :) sehat selalu bapak/ibu dosenku

251

Kualitas blended learning Cukup baik sehinggs metode pembelajaran mudah diaplikasikan

252

254

B
Kalau bisa di tingkatkan lagi untuk pembelajaran menggunakan e-learning dan mahasiswa
harus tetap memperhatikan waktu
Bagus

255

Lebih ditingkatkan lagi

256

Sistem jaringan yang terkadang tidak bisa diakses

253

Laporan SAR Semester Genap TA 2020/2021

21

257

258

Sesuai jadwal yang sudah dietetapkan, dan tidak hanya mengacu pads satu konsep
pembelajaran, /lebih dicampur" wa group, zoom/meet, classroom. Karena terkadang dosen
hanya mengacu pada satu sistem pembelajaran wa wa saja, meet" saja.
Masi banyak kendala yang terjadi. Di sebagian daerah mungkin mahasiswa terhambat
jaringan atau ada sebagian mahasiswa yang kurang paham mengenai sistem operasi
elrning

259

Secara pribadi saya lebih suka penggunaan channel YouTube, karena kebanyakan
provider menyediakan kuota gratis untuk YouTube dan jaringannya lebih stabil. Selain itu
ada kesempatan bagi mahasiswa selain FE untuk ikut belajar juga. dan bila menggunakan
zoom atau google meet hanya salah satu saja, karena hp saya berat jika harus
menggunakan keduanya. Jadi untuk kedepannya, sebaiknya menyeragamkan hanya satu
media yang digunakan. Salam hormat dan Terima kasih..

260

sudah baik, lebih diperhatikan kesesuaian jadwal

261

Seharusnya sebelum dikasih tugas perlu dijelaskan dengan detail

262

Agar lebih efektif lagi

263

266

Mungkin jam nya sesuai dengan jadwal
untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa perlu juga diperhatikan kesiapan dan
ketersediaan sumber pendukung yaitu jaringan internet yang bagus.
Sistem elearning sudah baik tp harus lebih di perbaiki lagi dan di lakukan pengajaranya ini
dengan istikomah, karena msih jarang dosen yang menerapkan elearning ini
Terkadang mahasiswa sering bingung mencari matkul tersebut di earlening

267

Menurut saya sistem blended learning dalam pembelajaran memang pelu

268

Lebih mudah dan menghemat waktu

269

Blended learning ckup baik di lakukan
Menurut pendapat saya, saya lebih tertarik pada pelaksanaan kuliah offline karena
pembelajaran online tidak sedetail pembelajaran offline. Terima kasih
Sebaiknya dosen tetap dapat mengajar tetap pada waktunya

264
265

270
271
272

277

Lebih dibuat semudah dan se nyaman mungkin
Ketika melaksanakan zoom diharapkan on cam semua supaya kelihatan fokus dan niat
belajar
sebenarnya, sangat baik pembelajaran sistem blended learning. Kita bisa mengetahui mata
kuliah dari Universitas yang lain. Tapi jika dibanding dengan video, lebih nyaman dengan
by zoom atau google meet. Sebab, kemungkinan besar akan dijelaskan oleh dosen mata
kuliah dan kita jauh lebih faham akan maksud tugas yang telah diberikan kepada
mahasiswa
Lebih dimaksimalkan lagi
Diharapkan media yang dipake menyesuaikan mata kuliah. Karena tidak semua mata
kuliah efektif memakai satu media.
Semua baik

278

On time

279

Menurut saya kadang terkendala dalam internet sehingga kalau masuk learning tidak bisa

280

Blended learning dengan model Enriched-Virtual sangat cocok diterapkan untuk
perkuliahan selama masa new normal ini. Dengan model Enriched-virtual, pembelajaran
yang selama beberapa bulan terakhir dilakukan secara online sekarang dapat dipadukan
dengan pembelajaran konvensional. Pembelajaran dapat dilakukan secara live event, yaitu
pembelajaran secara tatap muka pada tempat dan waktu yang sama (classroom) atau pada
waktu yang berbeda namun di tempat yang sama (virtual classroom). Virtual classroom
dapat digunakan untuk memaksimalkan perkuliahan secara online dan meminimalisir
perkuliahan secara tatap muka di kelas

281

Sebaiknya eleaening digunakan hanya untuk mengirim tugas saja karena kalau di kasih
materi di elearning tidak maksimal saya juga kadang lupa membacanya 🙏

273

274

275
276
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282
283
284

Saran saya untuk sistem belajar semaksimal mungkin jangan daring, karena jujur saya dari
pelosok untuk sistem daring pun kurang memadai sekali. Tapi kalo blended learning
menurut saya cukup baik, namun kalo bisa ya offline dengan cara ganjil genap absen.
Terimakasih
Lebih ditingkatkan lagi, agar pembelajaran lebih efektif

286

Lebih ditingkatkan lagi
Pelaksanaan sistem blended learning lebih diterapkan sesuai dengan jadwal, bukan hanya
waktu ujian melakukan offline, saat pembelajaran online
Variasi pembelajaran agar lebih ditingkatkan

287

Lebih baik lagi

288

Semoga lebih baik lagi

289

menurut saya untuk dosen sudah benar - benar berusaha untuk memaksimalkan
pembelajaran, sayangnya mahasiswa nya yang memang kurang ada semangat karena
ketidakjelasan kegiatan dan jadwal perkuliahan dari kampus. on/off nya sering membuat
bingung hingga kebanyakan lebih memilih untuk melakukan kegiatan lain dibanding turun
dalam pembelajaran. "kejelasan" ini yang perlu ditingkatkan

285

290
291

Perbanyak tatap muka.

292

Menggunakan media yang mudah
Pembelajaran Online lebih mudah menggunakan Pembelajaran Berbasis proyek maupun
PBI. Pembelajaran tatap muka bisa dilakukan diakhir perkuliahan untuk kegiatan praktikum.
Jaringan internet kampus, khususnya untuk dosen, sebaiknya diperbaiki agar lebih mudah
akses media pembelajaran dan sarana belajar lain untuk melayani akademik mahasiswa.

293
294

295

296

Menurut saya, seharusnya ada tambahan waktu pengerjaan seperti 1 minggu. Karena
terkadang kendalanya yaitu kuota yang telah habis dan belum bisa beli langsung. Nunggu
beberapa jhari baru bisa beli. Atau jaringan yang kadang kurang bagus. Untuk app yang
digunakan saya harap jangan yang terlalu besar memakan penyimpanan. Karena di HP
mahasiswa selain untuk app itu, ada app pembelajaran lain yang berbeda untuk dosen
yang berbeda, selain untuk menyimpan app juga untuk menyimpan tugas" Baik dari materi
dari dosen atau tugas yang dikerjakan mahasiswa

302

Sistem Blended learning sangat mudah
Sebaiknya pasword E learning bisa di ganti, soalnya ketika pasword nya sama terkadang
ada temen yang masuk ke akun kita. Dan terkadang mengambil tugas yang sudah dikirim
Semoga saja dapat bantuan kuota setiap bulan. Dengan cara semua dosen menggunakan
blended learning.
Lebih mudah diakses untuk semua mahasiswa . Karena sering mengalami kelemotan
ketika di akses.
Sejauh ini baik baik saja,. Namun perlu terealisasi kuota gratis dari pemerintah mengingat
saat ini daring
Sebaiknya lebih banyak interaksi antara dosen dan mahasiswa agar lebih paham akan
materi yang dipelajari atau disampaikan
Di perbaiki lagi akses nya agar lebih mudah

303

Sudah sangat bagus. Namun dalam mengerjakan tugas lebih di kasih waktu lagi lama .

304

-

305

Sebaiknya ini tetap dilaksanakan secara menerus, mengingat perkembangan jaman
semakin canggih maka penggunaan elearning dimaksimalkan dg media pemb. Yg variatif.
Ini bisa mendukung program pemerintah yaitu MBKM dan literasi nasional

306

Lebih banyak pembelajaran dengan vidio conference akan lebih interaktif

307

Menurut Saran saya, Sistem blended learning dilaksanakan dengan beberapa materi
pembelajaran dari media YouTube, grup wa, dan sistem pembelajaran lain yang dipadukan
untuk memberi pemahaman bagi mahasiswa.

297
298
299
300
301
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308

jika pembelajaran dilakukan online maka gunakan media yang bisa dijangkau oleh semua
mahasiswa karena banyak mahasiswa yang mengeluh akan hal ini. jika dilakukan dengan
sistem blended learning maka saya sangat memohon untuk memberitahu satu sama lain
minimal H- 1-2 jam

309

1. Durasinya kurang bagi kami mahasiswa yang jurusannya perhitungan (kemarin cuma 30
menit) 2. Lebih baik diadakan tatap muka/pembelajarannya menggunakan google meet,
tidak hanya sekedar share materi dan tugas TANPA DIJELASKAN, dan Tiba-tiba sudah
ujian dg materi yang kemungkinan Besar, Sebagian besar mahasiswa BELUM MEMAHAMI
materi tersebut ( Perlu dijelaskannya secara langsung oleh dosen masing-masing mata
kuliah,
bukan
hanya
SHARE
MATERI)
jujur, kami sangat-sangat kebingungan. Terimakasih pengertiannya.

311

Untuk penyampaian materi dan pemberian tugas lebih di kondisikan agar mahasiswa
paham materi yang disampaikan dan tidak keberatan dalam pengumpulan tugas.
Sudah baik tapi kadang lemot

312

Sebainya sistemnya lebih dipermudah lagi.

313

Sistem lebih di perbaiki lagi dan lebih banyak tutoril atau pembahasan materi dari dosen

314

Diharapkan media pembelajaran yang digunakan mudah untuk dipahami.

315

Baik

316

Dikarenakan pandemi seperti sekarang ini sangan sulit untuk mahasiswa dan dosen untuk
melakukan pembelajaran tatap muka. Setiap pembelajaran memiliki tingkat kesulitan yang
berbeda, tapi menurut saya pribadi jika mahasiswa telah mengumpulkan tugas alangkah
baiknya dosen melakukan evaluasi atau menunjukkan tingkat pencapaian dari mahasiswa
atas materi yang diterima pada saat itu. Agar mahasiswa tau apakah pengerjaannya sudah
benar atau masih kurang benar.

310

319

Media yang digunakan sebaiknya tidak menyita banyak kuota internet. Seperti e-learning
dan wa groups saja. Zoom atau meet digunakan seperlunya sj.
sebenarnya sistem pembelajaran ini sudah sangat bagus , namun pada penerapannya
sistem pembelajaran ini hanya lebih fokus pada mengerjakan tugas saja , untuk
pembelajaran tatap muka jarang sekali. bahkan untuk kegiatan video conference saja tidak
pernah (mungkin hanya 1-2 kali) , saran saya untuk kedepannya sebaiknya kegiatan tatap
muka baik online/offline lebih ditingkatkan , atau kalau perlu ujiannya juga tatap muka.
karena jika hanya mengirim tugas/jawaban dalam format PDf via elearning saja. mahasiswa
justru akan merasa bosan dan cenderung mudah sekali untuk menyalin jawaban dari
google.
sudah terkondisikan dengan baik

320

Semoga semakin baik lagi

321

Infrastruktur diperbaiki

322

Lebih ditingkatkan
Menggunakan media yang lebih efektif dan dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan
tepat
Untuk pengiriman tugas ataupun soal yang diberikan dosen ..lebih baik dikirimkan lewat
aplikasi yang mudah saja ...soallnya banyak ada kendala kalau pengiriman tugas lewat elearning. Trimakasih

317

318

323
324
325

Teknis pelaksaanaan mungkin dapat menggunakan zoom ataupun Google meet

326

Semoga segera pembelajaran tatap muka saja

327

Sangat baik dan langsung respon

328

Semoga bisa lebih baik lagi

329

Ada beberapa mata kuliah yang kurang dapat dipahami jika hanya melalui via online,
sistem blended learning kalau bisa diimbangkan antara pembelajaran tatap muka dengan
pembelajaran online

330

Semoga kedepannya semakin baik lagi

331

Semoga dalam pen
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332

Semoga pelaksanaan lebih baik lagi dan sesuai yang diinginkan

333

Lebih di kembangkan dan inovatif dalam teknis

334

Membuat pembelajaran lebih menarik dengan membuat kuis agar teman² lebih semangat

335

Menurut saya lebih baik tatap muka menggunakan (prokes ) karena kendala yabg terjadi
lebih sedikit. Karena kalau mengunakan E learning atau daring masih kesulitan dengan
sinyal dan peralatan untuk daringnya.jadi pembelajran kurang maksimal.

336

jika dosen2 ingin melakukan pembelajaran atau memeberikan tugas mohon izin untuk ada
pemberitahuan terlebih dahulu melalui WA Grup terlebih dahulu, karena dalam blanded
learning tidak muncul notifikasi. terimaksih

337

Oke

338

Semoga lebih baik

339

Baik

340

Semoga covid-19 cepat hilang, agar tidak perlu menggunakan sistem pembelajaran online .

341

Saran saya hanya satu yaitu fasilitas ruang kelas, krn setiap dosen akan menjadwalkan
kuliah offline mahasiswa harus extra "gercep" untuk mencari ruang kelas kosong kalau tdk
begitu pasti tdk dapat kelas dn akhirnya kuliah offlinenya ditunda.

342

Semoga lebih baik lagi

343

Terkadang ada situasi hilang kontak sehingga kurang tepat waktu.

344

Lebih ditingkatkan lagi

345

Lebih ditata dan terstruktur
Pelaksanaan blended learning di semester ini menurut saya pribadi sangatlah membantu.
Dengan adanya pertemuan terbatas dengan dosen (kelas offline ganjil genap), membuat
saya cukup terbimbing dalam menghadapi kesulitan karena saya dapat bertanya dan
diskusi secara langsung dengan dosen. Sehingga kedepannya semoga teknis
pelaksanaannya lebih baik lagi, dan lebih mengutamakan capaian pembelajaran di setiap
matkulnya. Terimakasih.
siip
Sebaiknya lebih menambah materi ajar untuk mahasiswa bukan hanya dari ppt masing"
Kelompok saja
semoga lebih baik kedepannya

346

347
348
349
350
351
352
353
354
355

356

357
358
359

Lebih bisa interaktif dengan mahasiswa
Dengan pembelajaran online membuat banyak kesulitan dalam memahami materi sehingga
kurang dapat digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran
jadilah lebih baik lagi
Saran saya sebaiknya dosen membuat video penjelasan mengenai materi yang dianggap
sulit untuk dijelaskan dg hanya kalimat, agar kita juga bisa lebih memahami materi yang
diajarkan selain dengan presentasi kelompok.
Agar mungkin Pembelajaran bisa lebih sering dengan Video Offline langsung dari Dosen
Saya mengikuti mhs dalam sistem ini , krn terkadang rumah mhs ada yg sulit dengan
jaringat internet jd mudah pakai WA ,
Ada hal yang seringkali menjadi kendala dalam proses blended learning di Unwaha:
diantaranya kendala kesiapan mahasiswa dalam mengakses materi yang disajikan online,
keterbatasan waktu mengakses (bagi mahsiswa yang tinggal di pondok) dan kuota internet
yang sering dikeluhkan oleh mahasiswa. Hal-hal teknis ini kalaupun dapat diberikan
alternatif solusi kiranya dapat mensukseskan program blended learning yang sedang kita
rintis bersama ini.
Perlu diberikan pemahaman tentang perlunya mahasiswa aktif dalam proses
pembelajarannya, dalam media apapun
Perlu metode kombinasi
Mungkin para dosen bisa membuat video agar sesaat mahasiswa ada kendala Video
tersebut dapat dipelajari saat jaringan kembali baik
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360

362

Pembelajaran sesuai waktunya
Pelaksanaan sistem sudah cukup baik, tinggal perbaikan teknis di lapangan terutama
jaringan internet
Cukup baik

363

Mengakomodasi mata kuliah yang berpraktikum

364

Cukup baik

365

Saya tidak bisa memberikan saran yang baik. Mahasiswa yang saya ajar, ada yang sekelas
berisi 4 mahasiswa. Tapi yg aktif hanya 2 mhs. Itupun kadang sering ijin ini ijin itu. Jadi
disini kurikulum yang saya terapkan semacam kurikulum harap maklum. Kama qola pak
rektor, mahasiswa kita ini ibaratnya kurang gizi, jadi jangan terlalu dipaksakan. Idealisme
saya yang kadang cukup perfeksionis menjadi tidak berlaku disini. Intinya harus lebih
banyak bersabar. Intinya harus lebih banyak bersabar

361

366
367
368

Sebaiknya tetap menjadwal jam pembelajaran tatap muka disertai prokes dengan tujuan
tercapainya penguasaan materi oleh mahasiswa sepenuhnya
Kurang efektif, di karenakan adanya unsur yang tidak memungkinkan seperti tidak adanya
data paket internet, hal tersebut bisa mengakibatkan ketertinggalan pembelajaran
Dimohon untuk bapak ibu dosen lebih sayang dan perhatian dengan mahasiswanya supaya
mahasiswa tidak berpusing riya dan melampiaskan dengan update status ingin menikah
muda karena pandemi😊 Terima kasih untuk bapak ibu dosen😊

369

Teknis pelaksanaan sistem blended learning menurut saya cukup sulit karena mahasiswa
kurang diberikan penjelasan/tutorial cara mudah menggunakan blended learning ini dan
kurangnya publikasi kepada mahasiswa tentang blended learning ini

370

Semoga bisa lebih baik kedepannya

371

Pembelajaran sistem blended memang menjadi sebuah kebutuhan di tengah pandemi ini
karena keterbatasan untuk melakukan tatap muka. Saran untuk perbaikan apabila pandemi
masih berjalan cukup lama adalah lebih baik untuk sistem tersebut diperbaiki lagi. Misalkan
diberikan akses untuk aplikasi premium zoom supaya lebih memudahkan pembelajaran.

372

Kalo mengacu pada program kampus merdeka yg berfokus pada life skill, semestinya
komposisi pembelajaran diubah materi 70% identifikasi lapangan 30%, sistem blended
learning mungkin cocok untuk pembelajaran teori tapi sangat kurang untuk menunjang life
skill. Terimakasih Jaya UNWAHA ku😘

376

Seharusnya setiap ruang dosen ada wifi yg lancar, sehingga ketika dikantoir ada jadwal
ngajar tdk ada kendala.
Pelaksanaan sudah cukup baik hanya saja terkadang mahasiswa ada yang lupa jika ada
jadwal kuliah
Menurut saya dengan usaha maksimal dari berbagai pihak sistem blended learning yang
berjalan nampaknya sudah cukup baik
Selalu ada evaluasi dr pihak kampus

377

Tidak ada saran

378

Pembelajaran secara blended learning cukup memuaskan.

379

Perlu akses ebook buku ajar

380

Matakuliah yang sering saya ampu adalah matakuliah berbasis praktikum yang memang
membutuhkan kontrol terhadap kualitas hasil capaian pembelajaran. Dalam Blended
Learning terkadang kita tidak bisa mengkontrol praktikum mahasiswa. semisal saat diberi
video panduan praktikum hanya sebagian kecil yg secara sadar melakukan praktikum yg
diharapkan sebagian lainnya hanya mengabaikan. karena model praktikum mandiri sangat
tergantung pada mahasiswa masing-masing. sehingga terkadang sampai akhir perkuliahan
target yg ingin dicapai tidak terlaksana.

381

Kesulitan pada mahasiswa karena internet yang tidak stabil.

382

Pengumuman yang tidak berganti ganti

373
374
375
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383

384

385
386
387
388

lebih terarah lagi untuk materi di ssuaikan dengan keadaan ketika online bukan materi
offline disamakan untuk digunakan ketika daring jdi lebih memudahkan mhasiswa untuk
memahami
Lebih baik sering menggunakan google meet dan juga diberi poin dari materi yang
diajarkan mungkin berupa ppt jika tidak bisa offline daripada hanya materi tertulis yang
dibagikan karena terkadang mahasiswa kurang memahami jika tidak disertai penjelasan
saat melakukan gmeet, juga mohon dimaklumi jika mahasiswa kesulitan dalam
melaksanakan gmeet atau saat mengumpulkan tugas dikarenakan koneksi internet yang
tidak lancar sepenuhnya
Cukup
Adanya pengarahan dan penjelasan secara langsung (Tatap Muka) ketika dirasa
mahasiswa belum memahami materi perkuliahan
Lebih diperbaiki lagi, jika masih bisa lebih baik.

390

Lebih memerhatikan dari mahasiswa maupun dosen
Terkadang e-learning susah untuk dibuka. Seharusnya klo pembelajaran liwat e-learning
itu servernya harus selalu on
Harus lebih baik

391

Sudah sesuai prosedur memuaskan

392

No coment

393

Sudag cukup baik bagi saya

394

Lebih dikembangkan agar semua matkuk busa masuk di elearning

395

Supaya kedepanya dalam melaksanakan pembelajaran blended learning lebih baik lagi.

396

402

Tetap semangat pakde :v
Mahasiswa harus ada ketertarikan dalam belajar, agar bisa menimpa ilmu yang diberikan
oleh dosen.
cukup
Untuk blended elearning sudah cukup membantu sebagai wadah pembelajaran di masa
pandemi ini
Pemberian materi harus lebih banyak dan diperjelas dibanding tatap muka secara lngsung
Semoga kedepannya, tetap menjadi sarana bagi mahasiswa untuk dapat meningkatkan
kualitas pembelajaran.
Cukup membantu

403

menambah penjelasan,waktu yang lebih mahasiswa untuk mengerjakan tugas

404

Ada bantuan paket data dr dikti
Butuh penjadwalan untuk materi yang sifatnya praktek dan pembenahan laboratorium
karena mayoritas mahasiswa peralatan dan laptopnya terbatas (Lab Jaringan, dan Lab
pemprograman)
untuk mata kuliah yg sifatnya praktikum , maka dosen perlu membuat tutorial yg bisa di
praktikkan oleh mhs walaupun pembelajaran dilaksanakan secra daring

389

397
398
399
400
401

405
406

407

Mahasiswa hendaknya lebih fokus dalam memahami materi yang disampaikan dan aktif
dalam berdiskusi selama berjalannya perkuliahan online agar proses pembelajaran
menggunakan program Blended Learning dapat berjalan dengan baik dan berfungsi
sebagaimana mestinya.

408

Pembelajaran offline masih yg terbaik

409

-

410

cukup baik dalam pembelajaran daring

411

-
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412

Kalau bisa seharusnya tepat jadwal; Bukan seperti jadwal UAS kemarin di undur terus
sehingga pas UAS ada yang terpaksa izin karena urusan seperti kemantenan kakak
kandung. ,; Kalau bisa jurusan khusus nya sistem informasi baik itu a/b/c langsung campur
saja karena muridnya dikit dan supaya tidak ada yang bingung .; Jadwalnya bukan karena
absen ganjil/genap tetapi kalau bisa karena kelas a/b/c; Makasih banyak maaf

413

Seharusnya Dosen Pengampu bisa menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga
dapat tersampaikan dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antara
mahasiswa dan dosen. Terimakasih, Mohon maaf

414

Harus lebih baik lagi dong kedepannya

415

Lebih aktif lagi

416

Tidak Ada
Semoga sistem learning nya bisa mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh kalangan
mahasiswa ....
Mohon diberikan kuota untuk belajar daring agar bisa maximal
Semoga unwaha kedepan nya mampu memberikan model pembelajaran yang lebih efektiv
dan lebih efisien
.

417
418
419
420
421
422

Nothing
Saran saya lebih baik sistem nya di update dan setiap mahasiswa difasilitasi kuota untuk
pembelajaran daring

423

semoga dengan pembelajaran secara online ini tidak membuat mahasiswa jadi malas
untuk belajar, dan saya menyarankan agar pembelajaran daring ini tetap berjalan dengan
semestinya, dan semoga pandemi ini segera berakhir

424

Untuk materi seperti tutorial dan file yg harus di download sebaiknya di upload di elearning

425

Saran dari saya mohon sangat untuk efektif melakukan pelaksanaan sistem Blended
learning, jika sistem pembelajaran Blended learning jadi harus tetap dengan sistem
pelaksanaan tersebut apalagi dimasa pandemi seperti ini.

426

Semoga pembelajaran tatap muka dengan terbatas nya

427
428
429

Jika dilakukan dengan sistem blended diharapkan pada saat pelaksanaan dilakukan
dengan tersusun.
Cukup baik
Sejauh ini sistem Blended Learning yang di sediakan oleh kampus sudah sangat
membantu saya dalam melakukan pembelajaran. Meski terkadang saya kurang bisa
memahami jika secara daring.

431

Dilakukan dengan via google meet, dengan kuota standart dan kempuan mahsiswa
menyesuaikan dengan jaringan internet masing masing
Sinyalnya kurang baik karena rumah saya pelosok

432

Menggunakan sistem video

433

Lebih diperbaiki lagi

434

sebaiknya segera berakhir

435

Membuat pembelajaran lebih sinkron dan efektif

430
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BAB III TEMUAN DAN REKOMENDASI
A. Temuan
Berdasarkan hasil analisa dari keseluruhan kuesioner yang masuk diperoleh kesimpulan
bahwa secara umum kegiatan pembelajaran daring di setiap program studi berlangsung cukup baik,
namun masih terdapat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian untuk menjadi bahan
peningkatan di kegiatan pembelajaran daring berikutnya:
11. Pembelajaran dengan moda elearning sudah mulai meningkat digunakan dengan persentase
49,9%.
12. Pelaksanaan pembelajaran daring terlaksana dengan rata-rata cukup baik.
13. Pembelajaran daring ini mengalami kendala jaringan internet sebesar 82%.
14. Media yang digunakan dalam pembelajaran daring lebih efektif menggunakan Google Meet
sebesar 136 responden yang memilih dengan diikuti WA Grup (132 responden) dan E-learning
UNWAHA (71 responden).
15. Pembelajaran daring pada kategori cukup mudah untuk dilaksanakan di UNWAHA.
16. Interaksi dosen dan mahasiswa pada pembelajaran daring pada kategori cukup sebesar 39%.
17. Sebesar 57% pelaksanaan pembelajaran daring cukup menarik dilaksanakan.
18. Pembelajaran daring cukup dalam menguasai Learning Outcome baik tutorial, kuliah, dan
praktikum sebesar 44%.
19. Kualitas bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran daring cukup berkualitas dengan
persentase 56%.
20. Materi perkuliahan yang disajikan juga sesuai dengan indicator capaian pembelajaran.
B. Rekomendasi
Dari beberapa temuan tersebut di atas beberapa rekomendasi yang dapat disusun adalah
sebagai berikut:
5. Perlunya peningkatan bantuan kuota pulsa internet kepada mahasiswa melalui pengalokasian
dana SPP mahasiswa serta penyediaan fasilitas free wifi di area kampus.
6. Perlunya pemberian pelatihan secara daring untuk pembuatan konten elearning pada LMS yang
dikelola oleh UNWAHA (https://elearning.unwaha.ac.id).
7. Perlunya pelatihan/workshop secara daring untuk memberikan wawasan pengetahuan dan
keterampilan dalam mengembangkan atau membuat konten pembelajaran yang interaktif dan
menarik salah satunya melalui webblog.
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8. Peningkatan relevansi konten bahan ajar dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik
materi. Pemberian bahan ajar agar selalu memperhatikan aspek keterbaharuan yang
disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan kebutuhan kompetensi yang ada di dunia kerja.
Dari hasil Analisa diatas, beberapa rekomendasi yang dibuat sebagai peningkatan kualitas
pembelajaran daring di semester berikutnya adalah:
5. Penetapan

media

pembelajaran

daring

UNWAHA

yaitu

a)

LMS

UNWAHA

(elearning.unwaha.ac.id), b) Google Meet, c) Chanel Youtube UNWAHA, dan d) WA Grup.
6. Pelatihan bagi dosen untuk pembuatan konten e-learning di LMS yang dikelola oleh UNWAHA
salah satunya pelatihan WebBlog.
7. Pengadaan workshop yang bersinergi dengan kebutuhan di dunia kerja. Workshop ini
dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja
sehingga akan menjadi bahan materi/bahan ajar dalam menyampaikan materi kepada
mahasiswa.
8. Peningkatan kualitas pembelajaran dosen untuk memberikan strategi dan teknik pembelajaran
daring, dengan variasi materi dan media pembelajaran melalui penerapan IPTEK.
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