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LAPORAN Evaluasi Perkuliahan Daring
Selama Covid-19 Pascasarjana Universitas Halu Oleo
Berikut Ini Rekap Hasil Evaluasi Kegiatan Perkuliahan Pada masa Covid-19

1

Tambahkan komentar kendala dan hambatan terkait layanan

No

Tambahkan komentar kendala dan hambatan terkait layanan

1

Jaringan yg terkadang kurang bagus

2

Agar lebih di tingkatkan lagi

3

Alhamdulillah saya tidak merasakan kendala yang begitu berarti. Hanya beberapa diantara rekan
mengalami kendala terkait dengan jaringan yang kurang baik di daerah mereka.
alhamdulillah semua berjalan lancar tampa kendala

4
5

6
7

Apkikasi online yg berubah2 secara mendadak tanpa pengenalan lebih dulu membuat mahasiswa
terkadang kalang kabut dalam mengoperasikan aplikasi dan harus bepacu dengan waktu yang
diberikan juga jaringan yang tidak mendukung sering terputus putus dan kuota yang tidak free
Banyak dosen yang tidak melakukan perkuliahan secara daring

8

Banyak ilmu dan teori yg tdk bs terserap misalx terkait rumus krn hrus butuh penjelasan langsung dri
dosen
Beberapa dari Kami terkendala drngan jaringan

9

Biasa terkendala dijaringan

10

Biasa terkendala jaringan ketika cuaca tdk mendukung ( hujan)

11

Biasa terkendala jaringan saat musim hujan

2

12

Cukup Baik

13

Cukup baik

14

Cukup lancar

15

16

Dari segi pribadi belum ada kendala, tapi yg selalu jadi kendala itu biasa dosen pengajar hanya
memaparkan penjelasan tanpa di sertai PPT dan juga biasa dri tmn2 mahasiswa lain mmbuat proses
pembelajaran terganggu karena masalah teknis seperti tidk memtkn mode mute ketika dosen
sementara menjelaskan.mngkin ini sebgian kendala selama kuliah daring
Fasilitas dan Network

17

Gangguan jaringan

18

Gangguan jaringan internet kadang mengakibatkn kuliah terputus tiba-tiba

19

hambatan kadang2 jaringan ganguan

20

23

Hambatan selama perkuliahan online dilakukan semua brgntung pada jaringan , yg mana tidak
semua daerah yg jaringanx bgtu bagus , sehingga saat perkuliahan terkadang terputus oleh jaringan
Hambatan yang paling dominan adalah lambatnya jaringan internet di daerah sehingga
mengakibatkan keterlambatan mengikuti perkuliahan
Hambatan yang paling sering dialami adalah masalah jaringan yang kurang mendukung saat virtual
berlangsung khusus nya kami didaerah
Hanya kadang jaringan bermasalah.

24

Jaringan di daerah kadang lambat

25

Jaringan di kampung kurang mndukung

26
27

Jaringan di tempat saya kurang bagus ( kabupaten Konawe Kepulauan ) ut kuliah fitcom jadi banyak
kuliah online yg tdk sempat sy ikuti �
Jaringan internet kadang terganggu

28

Jaringan internet yang sering terganggu sehingga mengganggu proses perkuliahan

29

Jaringan internet, paket data yg sangat mahal.

30
31

Jaringan internet, waktu tidak sesuai serta aplikasi yang digunakan berbeda-beda setiap dosen jadi
susah kami menyesuaikan karna jaringan internet kurang mendukung
jaringan kadang kurang baik

32

Jaringan kadang terkendala n interaksi kurang maksimal krn di mute saat live

33
34

Jaringan kadang-kadang tidak stabil apalagi jika cuaca sedang hujan, sehingga kita harus
mengulang-ulang untuk masuk room meeting
Jaringan kafa

35

Jaringan ketika tidak bagus

36

Jaringan kurang bagus

37

Jaringan kurang bagus dan boros kuota internet

38

Jaringan Kurang Mendukung

39
40

Jaringan Profaider di beberapa wilayah tidak maksimal, krn tdk adanya layanan jaringan 4G,
sehingga untuk join dlm aplikasi kuliah on line terhambat.
Jaringan Seluler yang terkadang kurang bagus

41

Jaringan tdk selalu mendukung dan bertambah beban kuota/paket internet serta kuliah tdk teratur

42

43

Jaringan Tidak Semua wilayah memadai. Dan Untuk Berdiskusi sangat Tidak maksimal, karena
Tidak semua Mahasiswa Stay depan Handphone. Adakalanya Sambil Kerja pekerjaan Lain.
Meskipun Disisi lain, Kti bisa kuliah sambil bekerja, namun Tidak adanya Maksimal keduaduanya.
Jaringan yang Bagus

44

Jaringan yang kadang kurang mendukung

45

Jaringan yang kurang baik

46

Jaringan yg digunakan hilang2

47

Jaringan yg kurang bagus

48

Jaringn terputs

21
22
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49

kadang jaringan internet bermasalah

50

Kadang jaringan tdk bagus

51

Kadang jaringan yg jdi kendala

52

Kadang kadang jaringan kurang baik

53

Kadang overload dari situs daring

54

kadang terkendala jika jaringan data yang sedang du gunakan sedang dalam gangguan

55

kalo pas mau kuliah itu tiba" kuotanya suka abis�

56

Kami biasanya terkendala pada jaringan yg kurang bagus

57

Karena semua materi dan tugas dari mata kuliah semua dikerjakan dirumah

58

Karna menggunakandata internet dan tidak tersedianya wifi menjadi hambatan kami mengikuti
perkuliahan daring,
Keaktifan dosen, dan subsidi paket data internet nagi seluruh mahasiswa

59
60
61

Kendala dan hambatan ialah koneksi jaringan yang kurang memadai menjadi dampak perkuliahan
kurang maksimal
Kendala hanya pada jaringan internet

62

Kendala jaringan

63

Kendala jaringan

64

Kendala selama kuliah daring salah satunya masalah jaringan internet yang mengalami Trouble

65

Kendala terutama pada jaringan internet, jadwal kuliah yg tdk teratur

66

Kendala yg dihadapi dosen tdk optimal melakukn transfer ilmu

67
68

Kendalanya adalah tidak semua mahasiswa berada di lingkup kota kendari yang memiliki akses
internet yang maksimal sehingga memudahkan proses perkuliahan daring.
Kendalanya jaringan lemot dan waktu yang tidak menentu

69

Ketersediaan fasilitas dan jaringan yang kadang tidak mendukung

70

71

Komentar saya mengenai kuliah online ini adalah saya cukup puas, dimana kita dapat menerima
perkuliahan dengan baik. Untuk kendala dan hambatannya kami yang berada didaerah
perkampungan, sulit mendapatkan jaringan. Sehingga untuk perkuliahan online, kami harus ke
tempat yang memiliki jaringan internet bagus. Selain itu juga, kami sebagai mahasiswa kehabisan
kuota internet.
Komunikasi yg kurang lancar

72

Koneksi Internet Kurang Memadai

73

Koneksi internet macet macet

74

Koneksi internet yg kadang putus dan suara penyaji/dosen kurang jelas.

75

kuliah online kendala dari jaringan seluler

76

Kuota Internet

77
78

Kurang bagusnya jaringan internet di wilayah kami sehingga penerimaan materi terputus putus
sehingga hasil tidak maksimal
Kurang kebijaksanaan serta kurang kemudahan malah membingungkan

79

Kurang puas,terkait gangguan jaringan yg tdk bersahabat,dan waktu kuliah yg tdk teratur�

80

Kurangnya kapasitas jaringan bagi mahasiswa yang daerahnya jaringan internetnya lemah

81

Lancar

82
83

Layanan perkuliahan daring sangat variatif, akan tetapi dari segi efektivitas pembelajaran masih ada
kekurangan.
Layanan sudah baik akan tetapi tidak sebaik jika pertemuan langsung

84

Lebih banyak variasi LMS lebih baik

85

Maksimalkan koordinasinya agar berjalan baik proses perkuliahan online

86

Masih terdapat beberapa mata kuliah yg tidak melaksanakan perkuliahan

87

media papan tulis tidak ada, terkadang hal terknis perlu dijelaskan dengan tulisan baik oleh dosen

4

maupun mahasiswa(i), wordpad yang disediakan aplikasi zoom kurang efektif.
88

Mestinya Pihak Perguruan Tinggi Memberikan Pulsa gratis buat membeli paket data

89

Mgkn perlu persiapan dan dukungn teknologi yang lebih siap

90

Minimnya interaksi perkuliahan dengan dosen.

91
92

Pada saat kuliah berlangsung jaringan biasa kurang bagus, paket data lalot bila listrik padam,
kualitas audio kadang kurang baik (grodit) ada gambar tanpa suara dan sebaliknya.
Paket data akan menjadi tantangan dimasa pandemi Covid-19

93

Paket Internet cepat terkuras yang disebabkan oleh perkuliahan dengan metode video confrence

94

96

pelaksanaan perkuliahan daring selama masa tanggap darurat Sangat bailk, namun yg
melaksanakan Hanya dosen Mata Kuliahhukum lingkungan yg
Penggunaan aplikasi perkuliahan yg hnaya trbatas waktu 40 mnit. Seharusnya bsa memakai jenis
kelas online yg lebih baik lg
Perkuliahan yg tdk efisien dn kurangnya pemberian materi

97

Respon terlabat karena jaringan

98

Saat perkuliahan berlangsung menggunakan aplikasi meeting masih kurang bagus saat pemateri
memberikan kuliah disebabkan pengaturan peserta tidak sesuai mekanisme aplikasi
Salah satu hambatan karna kulia lewat online kadang sering jaringan tidak bersahabatan

95

99
100

101
102
103

104
105

Saya sangat senang dengan daring ini.. karena dengan begitu dosen akan lebih memperhatikan
setiap perkembangan pengetahuan individu krna tugas d kirim online sehingga akan ketahuan yg
hanya sekedar menyontek
sejauh ini pelaksanaan kegiatan LPD terlaksana dengan baik dan didukung dgn penggunaan
aplikasi yg memadai
Selama mengikuti pengurusan online, kami merasa sangat puas dengan adanya pelayanan
Selama perkuliahan daring, kinerja dosen menurun, baik dari segi efektivitas mengajar maupun
fatalnya, ketidakdisiplinan dosen karena tidak menunaikan tanggung jawab mengajarnya. Selain itu,
kendala teknis sulit dihindarkan seperti gangguan signal sehingga sangat mengusik proses
perkuliahan daring. Lebih jauh, tergerusnya Interaksi langsung mengurangi ikatan emosional dosenmahasiswa secara manusiawi.
Seringnya gangguan jaringan

106

Signal Internet yang kadang timbul tenggelam cukup menyulitkan proses log in dalam aplikasi
pembelajaran daring. Masalah keamanan akun sebab banyak perkuliahan menggunakan zoom
meeting cukup mengkwatirkan
Susahnya kuliah tanpa tatap muka

107

Sy kira baik, cuma Faktor jaringan internet yg kadang2 tdk bs d akses

108

Terjadi trouble pada jaringan

109

Terkadang dosen kurang respon jika konsultasi via online

110

Terkadang sicnal kurang baik

111

Terkadang sinyal yang membuat terhambat kegiatan pembelajaran

112

Terkadang tidak bisa login. Tapi pada akhirnya tetap bisa login.

113

Terkdang jaringan yg tidak baik, sehingga menghambat dalam pelayanan

114

Terkendala dengan jaringan internet karena berdomisili di luar kota Kendari

115

Terkendala jaringan

116
117

Terkendala jaringan yang kurang baik di daerah kampung halaman sehingga proses perkuliahan
melalui zoom ataupun google meet menjadi terganggu.
terlalu padat jadwal menjelang akhir.

118

Tidak ada

119

Tidak ada

120

Tidak ada kendala

121

Tidak ada kendala

122

Tidak ada kendala
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123

Tidak ada kendala

124

Tidak ada kendala layanan

125

Tidak memungkinkannya studi lapangan sehingga kami agak kesusahan dalam mengolah materi
kuliah
Waktu perkuliahan yang padat diakhir akhir semester, sehingga perkuliahan tidak optimal secara
waktu perkuliahan
Yang menjadi kendala di jaringan terkadang mengalami gangguan

126
127

Tambahkan komentar kendala dan hambatan terkait motivasi
No

Tambahkan komentar kendala dan hambatan terkait motivasi

1

Agar dapat mengikuti perkuliahaan dgn baik

2
3

Agar tahapan proses perkuliahan semester ini bisa tuntas, tuk kmudian melangkah pada semester
berikutnya,
Akses

4

Akses internet tetap mahal

5

Alhamdulillah tdk ada hambatan. Saya sangat semangat dan termotivasi utk tetap belajar. Apalagi
bbrp dosen sangat semangat membagi ilmu yg bermanfaat selama masa daring ini.
Antusias mengikuti perkuliahan sangat tinggi hanya terkadang jaringan yang drop membuat
konsentrasi hilang
aturan untuk tatap muka yang dilarang pada kondisi vandemic yang mengharuskan untuk mengikuti
kuliah dengan cara online ada perbedaan dengan kulian tatap muka.
Bagi saya hambatanya itu agak sulit mau ketemu langsung dosen apalagi sekarang dalam kuliah
tahap akhir
Bertambah beban operasional (paket internet)

6
7
8
9
10

Biasanya waktunya yg tidak menentu

11

Bisa sambil belajar

12

Cukup

13

Cukup baik

14

Cukup termotivasi

15

Dalam keadaan sekarang ini kami sangat senang Dengan adanya proses perkuliahan daring, dan
sudah sesuai dengan himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid19.dan
menurut saya proses ini tidak ada kendala dan hambatan yg berarti.
Dengan perkuliahan DARING motivasi belajar lebih tinggi karena perkuliahan tidak menganggu
pekerjaan sy di kantor sehingga lebih fokus mengikuti perkuliahan dan biaya perkuliahan relatif

16

6

17

sedikit karena dengan paket data 100 ribu sy bisa mengikuti kuliah 1 bulan dibandingkan kuliah
OFLINE (TATAP MUKA) biaya mengikuti perkuliahan sebesar Rp 1.200.000/bulan atau Rp
300.000/Minggu.
Dgn adanya covid kmi mahasiswa bnyak kendsla

18

Dikarenakan banyak kendala dalam pembelajaran via online

19

Gangguan pada jaringan,pengaturan wjadwal,dan kondisi yang menjadi kendala tidak efektif

20

21

Hambatanya adalah, tidak semua dosen Memberi kuliah daring. Sebagian besar hanya memeberi
tugas tanpa Tatap Muka scra daring. Ini yang sangat menyiksa kami sbg mahasiswa yg notabene
mencari ilmu agar menjadi magister yg berkompeten. Apalagi jurusan kami adalah jurusan yg harus
terjun langsung ke lapangan.
Hanya terkendala oleh jaringan

22

Harap dimaklumi

23

Harus menyiapkan lebih banyak paket data internet

24

Jaringan

25

jaringan blom sepenuhnya baik, kadang terputus

26

Jaringan dan waktu yang ditetapkan tidak sesuai.

27

jaringan internet yang sering bermasalah

28

jaringan kadang bikin baper

29

Jaringan kadang kurang bagus dan dosen menggunakan aplikasi yg tdk seragam.

30

Jaringan kadang kurang baik

31

Jaringan kurang bagus

32

Jaringan sering terputus

33

Jaringan yang kadang tidak bagus

34

Jaringan yang tidak selalu baik

35

Jatingan internet tdk semua saerah memiliki jaringan 4G

36

Karena kami harus mencari lokasi yang baik untuk bisa mengakses internet.

37

Karena seringnya terjadi gangguan jaringan, keinginan dan kegiatan belajar tidak sejalan...

38

karena sistem perkuliahan sangat terbatas

39

Karena tidak dalam menjelaskan jaringan tiba" hilang

40

karna biar dimnpun bisa kuliah

41

Karna kulianya online sering jaringan tdk bersahabat

42

Keinginan untuk bergabung sering tidak tersambung krn jaringan yg tdk memungkinkan

43
44

Kendala dan hambatan terkait motivasi yaitu apabila perangkat yang digunakan untuk mengikuti
perkuliahan daring bermasalah
Kendala ketika bertepatan dengan pekerjaan

45

Kendala koneksi jaringan

46

Kendala penetapan waktu perkuliahan yg biasa berubah.

47

48

Kendala utamanya disebabkan kurang interaktifnya proses pembelajaran disebabkan keterbatasan
waktu. Selain itu kadangkala untuk proses log in tidak bisa dilakukan sehingga tidak jarang gagal
mengikuti perkuliahan atau ketika signal Internet tidak stabil pemahaman tentang materi yang
disampaikan tidak terjadi.
Ketidakstabilan jaringan internet

49

Kita tidak pernah tahu siapa yang menularkan dan dimana kita tertular

50
51

Kondisi komunikasi Mahasiswa ke Dosen tidak semua sama. Ada yang lancar dan ada yang kurang
lancar
Koneksi Internet kurang memadai Serta keterbatasan Paket internet

52

Krn dirumah sehingga kadang kurang efektif brtabrakan dgn aktifitas rmh

53

Krn terhambat jaringan
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54

55

Kuliah online sebenarnya menarik, sebab memudahkan aktivitas berkuliah di mana pun secara
fleksibel, hanya saja, ketertarikan itu tdk mampu menutupi kekecewaan akibat kendala teknis,
sehingga kuliah tidak menarik lagi, lebih mengecewakan lagi dengan kedisipilinan dosen ydalam
menjalankan tanggung jawabnya untuk mengajar, khususnya kehadirannya.
Kurangnya motivasi untuk mengerjakan tesis

56

Lebih semanggat dn antusias

57

Lumayan aenang dan terbantu

58

Melatih kami untuk lebih aktif dalm perkuliahan walaupun saling tdk bertatp muka secra langsng

59

Membangun disiplin diri

60

Motivasi belajar sangat tinggi hanya terkendala dengan Urusan kantor dan internal kami sendiri,
sehingga terkadang tidak maksimal dalam menerima materi perkuliahan secara online,, wa bil
khusus pada bulan Ramadhan .
Motivasi kadang-kadang menurun jika materi tidak terlalu dipahami, sebab materi tidak bisa
dijelaskan dengan seksama sebagaimana layaknya kuliah real.
Motivasi saya dalam covid19 ini tetap menjaga kesehatan untuk kuliah

61
62
63
64

Motivasi saya sangat antusias Krn perkuliahan ini sangat kami butuhkan untuk menambah wawasan
kami sebagai mahasiswa s2
Motivasi terus belajar menimba ilmu

65

Motivasi tinggi wadah menyalurkan belum memadai

66

Motivsinya harus ikut perkuliahan daring, karena kondisi tdk memungkinkan tuk tatap muka
langsung
Network, sehingga informasi dari dosen terkadang kurang jelas untuk di tanggapi.

67
68
69

Pada prinsipnya bagi saya tidak ada masalah, hanya saja motivasi menjadi berkurang setiap kali
dosen tdk aktif mengisi perkuliahan..!
Para Dosen sering terlabat membalas chating

70

Pendengaran kurang jelas

71

72

Penggunaann aplikasi Zoom kurang memuaskan, menggunakan aplikasi lain yg bisa melancarkan
penyampai materi kuliah, waktu ut melaksanakan tugas perintah atasan dan provesi pekerjaan di
lapangan bertepatan dgn jadwal hari kuliah, perlu kebijakan waktu mengenai dedline pengumpulan
tugas-tugas kuliah mahasiswa (makalah, resume, dll)
Persoalan waktunya

73

Ruang diskusi bila menggunakan zoom terbatas.

74

Saya merasa termotivasi Dengan adanya perkuliahan daring ini, dimana kami dapat menerima ilmu
dari dosen-dosen secara online.
Saya sngat bersmngat untuk kuliah online ttpi msih ad dosen yg tdk bgtu baik dalam transfer ilmu,

75
76
77

Saya termotivasi dengan pembelajaran daring karene memberikan pengalaman belajar dengan cara
baru.
Selama kuliah daring krn covid 19 terkadang jaringan signal kurang bagus sehingga kita terbatas...

78

Semakin baik jika lebih interaktif

79

Seringnya jaringan melemah kalau siang hari

80

Suara kadang terputus krn jaringan, atau terlambat menerima materi krn jaringn

81

Susah menelaah materi yang disampaikan karena kurang pas jika tidak tatap muka

82

Tdak ada hambatan, perkuliahan dapat dilakukan dmna sja selama jaringan baik

83

Terbatasnya informasi dan koneksi

84

Terkadang jaringan tidak mendukung

85

Terkadang sudah semangat yntuk kuliah tapi koneksi internet yang sering terganggu

86

Termotivasi dan akan kami tungkat lagi supaya lebih termotivasi

87

Tidak ada

88

Tidak ada

89

Tidak ada
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90

Tidak ada

91

Tidak ada

92

Tidak ada hambatan

93

Tidak ada hambatan

94

Tidak ada kendala

95

Tidak ada kendala

96

tidak ada kendala motivasi

97

Tidak Ada Komentar

98

Tingkatkan lagi pertemuan tatap muka lwt online, tugas dirumah, dn materi perkuliahan.

99

Tsmbah bersemangat karena ada tantangan khusus

100

Untuk menghindari kontak fisik

101

Waktu terlalu sempit/sedikit

102

Walaupun lewat daring namun semangat tidak berkurang

103

yang menjadi kendala ketika jaringan yg tdk normal

Tambahkan komentar kendala dan hambatan terkait interaksi
dosen
No

Tambahkan komentar kendala dan hambatan terkait interaksi dosen

1

Ada sebagian dosen yang telat respon, sebagian lainnya sangat responsif.

2
3

Aga tidak bersemangat karena tdk bisa bertemu langsung untuk menjelaskan presepsi masingmasing
alhamdulillah sangat baik

4

baik

5

Baik

6

Baik dalam memberikan materi

7

Baik dan kendala mungkin karena jaringan yang tidak semua sama

8

Baik, dan nyaman, serta bersahaja

9

Baik, andai saja tidak mengalami kendala pada jaringan mungkin saya beri nilai sangat baik

10

Beberapa dosen tidak memberikan kepastian hari dan waktu perkuliahan, sehingga terkadang
agenda kerja kami batalkan tetapi dosen rupanya tidak masuk atau jadwal dipindahkan dan
infomasinya terlambat, selain itu salah satu dosen sangat monoton dalam mengajar sehingga proses

9

interaksi dengan mahasiswa menjadi kaku.
11

Belum memilikì nomor HP/WA beberapa Dosen Program Studi Administrasi Pembangunan

12

Bila jaringan terganggu maka suara dosen kurang jelas

13

15

Cukup baik interaksi, hanya terkadang jaringan kurang mendukung terutama kita yg tinggal d
daaerah
Dibutuhkan interaksi langsung yg tdk dibatasi ruang virtual berdurasi agar pengkomunikasian ilmu
pengetahuan lebih efektif
Dosen sangan merespon

16

Dosen sangat paham dengan kami dan sabar dalam mengajar

17

Dosen selalu memberikan motifasi

18

Dosen semestinya intens memberikan pertanyaan dan kami bisa menjawab lewat aplikasi

19
20

Dosen yang membawakan perkulihan sudah sangat berupaya sebaik mungkin agar kami mndaptkan
perkuliahan sebgaimna yg seharusnya
Dosennya sangat kooperatif dan melek teknologi daring dan sosial media

21

Hambatanya itu hanya kuranya bertatap muka apalagi ada yang mau di diskusikan

22

Hanya terkendala oleh jaringan sehingga komunikasi saat perkuliahan menjadi sedikit terhambat

23

Interaksi bagus dgn dosen

24

interaksi baik selama jaringan komunikasi seluler tidak ada hambatan

25

Interaksi berjalan baik Dan terjalin diskusi dalam perkuliahan melalui daring

26

Interaksi dengan dosen dalam pembelajaran daring terjalin dengan baik.

27

30

Interaksi dengan dosen lumayan baik jika kondisi jaringan lagi dalam keadaan stabil, namun ketika
jaringan lemot terkadang waktu dosen memaparkan materinya suda habis, kami masih berusaha
untuk login ikut kuliah daring.
Interaksi dengan dosen sangat baik bisa berjalan seperti hari hari biasa bertatap muka dengan
dosen hanya kadang kadang perlu di ingatkan bahwa ada jadwal kuliah dengan metode daring.
Interaksi sangat baik selama jaringan Juga sangat baik. Namun, Yang menjadi kendala adalah tidak
semua mahasiswa menggunakan Video. Jd, sy rasa ini sangat tdk maksimal.
jadi kurang ekspresif akunya

31

jaringan internet yang kadang bermasalah

32

Jaringan kadang terputus putus sehingga pembicaraan tdk tersambung baik.

33
34

Jaringan yang tidak baik bagi koneksi teman-teman yang sedang berada di kampung, sehingga
informasi mengenai perkuliahan lambat diterima
Kadang dosen kurang respon

35

Kadang koneksi sangat berpengaruh

36

Kadang lancar kadang tidak karena kondisi jaringan

37

Kami hanya bisa berinteraksi secara langsung pada saat perkuliahan

38

karena dosen lebih mudah berinteraksi dengan mahasiswa

39

Karena interaksi secara online tidak efektif, maka panggilan melalui telepon dan sms adalah
alternatif terbaik
Karna berjauhan
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28
29

40
41
42

Kembali lagi gangguan jaringan, kadang putus2 dll sehingga komunikasi dgn dosen dan teman2
biasax kurang nyambung
kendala Koneksi jaringan

43

Kendala tdk ada

44
45

Kendalanya sebagian mahasiswa ketika proses pembelajaran tidk mengaktifkan mode
video,sehingga sebgian dosen mrasa terganggu dan membuat proses pembelajaran terhambat
Komunikasi

46

Komunikasi kurang seru

47

Koneksi Internet yan btidak memadai
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48

Kurang feed back, krn dibatasi waktu

49

Kurang kompensasi waktu tambahan pengumpulan tugas

50
51

Kurangnya komunikasi karna kendala perkuliahan online yg membatasi interaksi perkuliahan antara
dosen dn mahasiswa.
Materi kurang dipahami tanpa ada oenjelasan dan hanya matwru saja yang dibrikan

52

Menurut saya,kami masih butuh pendalaman materi terkait ilmu manajemen keuangan

53

Penerimaan materi kuliah tdk sepenuhnya dpt kami simak akibat audio sering terdengar putus-putus
.
Persoalan jaringan internet yg tidak menentu. Tak jarang terjadi kesalahpahaman komunikasi yg
memang berbeda kalau dilakukan secara tatap muka.
Pertemuan 8 x terkdang di selesaikan 2 pertmuan

54
55
56
57

Proses interaksi sangat baik, hanya teknis yg berbeda lewat oneline, namun jg kadang suara dosen
tidak terdengar saat2 tertentu
Sangat baik

58

Sangat baik dalam memberikan masukan dll, walau kadang lambat dalam membalas chatingan

59

Sangat baik karena bisa komonikasi mengunakan Via Tlp dan Wa

60

Saya kendalanya cuma di jaringan internet di daerah sy ( konkep )

61

Sebagian sangat baik sebagian pula tdk baik malah mmpersulit

62

Sejauh ini proses interaksi tidak ada kendala.

63

Sungkan khawatir mengganggu

64

Tak ada kendala

65

Tdk ada

66

Tdk ada hambatan. Semua dosen benar2 memberikan info yg kami butuhkan.

67

Tdk ada kendala, interaksi dgn dosen baik

68

Tdk efektif

69

Terkadang hnya terpengaruh jaringan

70

Terkadang terjadi miskomunikasi

71
72

Terkait interaksi degan Dosen. Dosen ada yang cepat memberi respon dan ada juga yang lambat
memberi respon
Terkendala pada urusan administrasi

73

Tidak ada

74

Tidak ada

75

Tidak ada

76

Tidak ada

77

Tidak ada

78

Tidak ada

79

Tidak ada

80

Tidak ada

81

Tidak ada hambatan hanya terkadang pengaruh jaringan yang kurang mendukung

82

Tidak ada hambatan iteraksi dengan dosen

83

Tidak ada hambatan terkait interaksi dosen.

84

Tidak ada kendala

85

Tidak ada kendala

86

Tidak ada kendala

87

Tidak ada kendala

88

tidak ada kendala. hanya masalah teknis (dukungan jaringan) yang kadang tidak bersahabat
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89

Tidak ada tatap muka

90

Tidak ada, dosen memberikan toleransi waktu penugasan dan lain hal

91

Tidak berjalan epektif

92

Umumnya para dosen sangat komunikatif walau lewat on line

93

untuk kendala tidak ada.

94

utk kendala tdk ada ya

95

Waktu diskusi yang singkat

Tambahkan komentar kendala dan hambatan terkait
ketepatan waktu
No Tambahkan komentar kendala dan hambatan terkait ketepatan waktu
1

Ada beberapa dosen yang mengajar tidak sesuai dengan jumlah pertemuan

2

4

ada beberapa mahasiswa yang tidak sesuai kan untuk mengikuti perkuliahan. Kuliah sudah berjalan,
mahasiswa baru masuk. Mungkin karena beberapa kendala jaringan
Alhamdulillah dosen - dosen pengampu MK sangat tepat waktu dg berbagai jadwal yg telah
disepakati.
Alhamdulillah sudah sangat baik walaupun twrkadang kami agak telat masuk krn terkendala jaringan

5

Apabila perangkat yang digunakan bermasalah dan gangguan pada jaringan internet

6

Banyak dosen yg tidak aktif mengisi perkuliahan sehingga menyebabkan banyaknya jadwal yg tdk
sesuai.
biasa terkendala jaringan yang laload

3

7
8

12

Cukup baik ketepatan waktu saat kuliah
Tp kadang terkendala jg jaringan internet tiba2 terputus saat proses kuliah berlansung
Dalam proses pembelajaran daring ketepatan waktu kurang tepat bagi saya karena dalam proses
memulai pembelajaran membutuhkan koneksi jaringan yang baik sehingga ketepatan waktu dalam
pembelajaran daring sangat variatif.
Dari 5 (lima) mata kuliah di S2 Pasca, 1 (satu) mata kuliah diantaranya kurang tepat waktu, justru
mata kuliah yang sangat penting sebelum masuk ke semester 3 yaitu metodologi penelitian.
Dosen bisanya terlambat dari waktu yg telah disepakati. Padahal beberapa dari mahasiswa memiliki
pekerjaan yg tdk bsa ditinggalkan dan sudah terlanjur meluangkan waktu sesuai dengan yg telah
disepakati sebelumnya.
Hambatanya hanya kurang cepat mendapat informasi

13

Hanya biasanya terkendala jaringan pada saat looding dan saat mengikuti perkuliahan

14

itu sih kuotanya kadang tdakbbersahabat

15

Jadwal kuliah yang tidak menentu, hanya berdasarkan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa,
jam kadang molor dari kesepakatan.

9

10
11

12

16
17
18

Jadwal perkuliah secara daring terlalu lama, terkadang sampai memakan waktu 5 jam hanya untuk 1
matakuliah.. hal tersebut menyita banyak waktu.
Jadwal sering berubah-ubah krn terkendala jaringan dan ksibukan dosen

20

Jadwal yg di berikan para dosen sangat tepat dan sesuai.hanya kadang kadang kami mahasiswa
lupa dan perlu di ingatkan bahwa ada jadwal kuliah
Jam perkuliahan yang terkadang molor dan berubah2 serta waktu menjadi sangat panjang dari
jadwal biasanya
Jaringan

21

Jaringan

22

Jaringan internet kurang bagus sehingga loading untuk gabung belajar kadang telat

23

jaringan internet yang sering bermasalah

24

Jaringan sering kurang baik

25

Kadang jadwal perkuliahan molorl

26

Kadang molor waktunya dari perkiraan

27

Kadang prosesnya terlambat

28

29

Karena seharusnya perkuliah kami selesai di semester IV malah menyebrang ke semester V sy
anggap perkuliahan ini kami byk kesulitan n tdk ada kebijaksanaan serta kemudahan yg di berikan
pada kami seharusx situasi covid 19 kami byk di beri kemudahan atau kelonggaran Krn situasi yg
tidak memungkinkan
Karena selama beberapa bulan ini kita melakukan segala sesuatu dari rumah

30

Karna jaringan

31

Kendala jaringan pada saat mau kuliah

32

Kendala persoalan aksek internet yang berada di desa atau kampung.

33

Kendala terkait jaringan dan jadwal perkuliahan yg sering berganti

34

Kendalanya pada sinyal kadang tdk bagus

35

Kendalanya proses settingan sebelum pembelajaran di mulai yg sedikit memkn waktu cukup lama...

36

Ketepatan waktu Alhamdulillah sangat tepat

37

Ketepatan waktu baik

38

Ketepatan waktu dalam pembelajaran yang tidak mengganggu kegiatan yang lain

39

Ketepatan waktu perkuliahan sangat bergantung pada kekuatan signal internet

40

ketepatan waktu selama kuliah sudah baik dan sesuai dengan aturan sistem perkuliahan

41

Koneksi internet tidak memadai

42

44

Konsisten dgn waktu yg telah disepakati, jika berubah waktu maka rugi bagi kawan2 yg lain yg
ketinggalan info
Kuliah malam sangat tidak efektif, waktu yang diberikan kadang-kadang lebih dari apa yang telah
ditetapkan
Kurang tepat karena jaringan dan keterlambatan dosen

45

lagi2 soal jaringan, sejumlah mahasiswa ditunggui login

46
47

Mahasiswa sebagian terlibat langsung dlm penahanan covid, sehingga kadang pelaksanaan kuliah
bertepatan dengan tugas Kantor.
Mengkondisikan krn aktivitas mahasiswa pekerja mayoritas

48

Pengaturan waktunya sangat leluasa

49

perkuliahan dilaksanakan di akhir akhir semester

50

Perkuliahan dilaksanakan tepat waktu sesuai kesepakatan antara kami dengan dosen, kalaupun ada
kepentingan yang mendesak, didiskusikan bersama dosen dan selanjutnya dilaksanakan sesuai
permufakatan.
Peyesuaian alat komunikasi yang perlu waktu untuk penyetingan sebelum kegiatan dimulai

19

43

51
52

Saat akan bergabung di apk zoom dan terbatasnya waktu sehingga waktu mulai menjadi mundur dan
koneksi terputus dg sendirinya disaat2 pemaparan, penjelasan ttg materi kuliah.
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53
54
55

Saat perkuliahan, kami selalu tepat waktu karena menggunakan aplikasi yang memang sudah diatur
jadwal pertemuannya. Dan selalu tepat waktu.
Sangat tepat

56

Sangat tidak bisa tepat waktu karena terkendala komunikasi antara Mahasiswa dan Dosen yang
tidak lancar
Sebagian dosen tidak tepat waktu

57

Sebagian teman kuliah kadang terlambat join karena pengaruh jaringan

58
59

Seharunya perkuliahan disesuaikan dgn jadwal yg telah ditentukan walaupun hanya hrs tatap muka
online.
Selama informasi Berjln lancar dari ketua tingkat maka sy sllu luangkan wktu utk kuliah

60

selama ini tidak ada kendala waktu dalam perkuliahan

61

Selama masa covid19 ini jadwal perkuliahan lebih banyak yang molor

62

selama pelaksanaan kuliah on line waktu pelaksanaan selalu tepat.

63

Seringnya terjadi gangguan jaringan mengakibatkan ketidaktepatan mengikuti pembelajaran

64

Sesuai dengan kontrak waktu dengan dosen

65

Sesuai dengan waktu yg disepakati

66

Sudah tepat

67

Sudah tetap waktu

68

Tdk ada

69

Tdk ada

70

tdk ada masalah dengan waktu

71

Tdk sesuai jadwal

72

Tepat waktu

73

Tepat waktu

74

Tepat waktu

75

Tergantung bagus tidaknya jaringan internet di tempat saya sekarang ( konkep )

76

Terkadang sudah dimulai terkendala di jaringan tidak bisa masuk

77

Terkait tugas yang diberikan dan tingkat kesulitannya,waktu yang diberikan sangat singkat,

78

Tidak ada

79

Tidak ada

80

Tidak ada

81

Tidak ada

82

Tidak ada

83

Tidak ada hambatan

84

tidak ada kendala

85

Tidak ada kendala

86

tidak ada kendala dan hambatan berarti.

87

Tidak ada kendala dn hambatan karena berjalan dengan baik dn lancar

88

Tidak ada kendala terkait ketepatan waktu

89

Tidak ada maslah

90

Tidak bersemangat

91

Untuk beberapa mata kuliah yg sdah disampaikan/dijadwalkan oleh dosen bersangkutan, tepat
waktu. Ut mata kuliah yg belum di laksanakan oleh dosen bersangkutan tdk kami tahu kendala nya.
Untuk dosen yang mengisi kuliah daring (bukan dosen yg tdk mengajar secara daring), rata-ratanya,
berdasarkan pengalaman sy, cukup tepat waktu, beliau-beliau disiplin, menyelesaikan materi
mengajar meski kadang ada gangguan signal sehingga tdk efektif. Beliau-beliau mengakhiri
perkuliahan sesuai durasi yg d sediakan aplikasi pihak ketiga provider sistem daring teleconfrence

92
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93

untuk kendala tidak ada

94

96

Untuk ketetapan waktu terkadang ada yg molor sedikit dan begitupun kami mahasiswa terkadang
terlambat masuk dan lama bru d terima oleh hostnya
Untuk waktu biasa terhambat dr sistem online krn pengaruh jaringan atau banyak penggunaan
aplikasi
Waktu sangat kami hargai krnnkami disamping kuliah juga melaksanakan tugas sebagai abdi negara

97

Wktu muda2han dpt terselesaikn sesuai jadwal kampus uho

95

Saran Untuk Pembelajaran Daring kedepannya (Untuk Dosen)
No

Saran Untuk Pembelajaran Daring kedepannya (Untuk Dosen)

1

mengatur jadwal perkuliahan biar kami bisa mengatur waktu

2

3

1. Siapkan kuota untuk mahasiswa
2. Materi jangan terlalu serius selingi dengan iklan
3. Lengkapi modul
15 menit sebelumnya harus pastikan semua masiswa apa sdh bisa bergabung semua

4

Agak banyak fase tanya jawab

5

Agar dimudahkan dalam proses belajar mengajar

6

Agar dosen bisa lebih maklum dengan keadaan mahasiswa

7

Agar dosen masiswa bisa saling berkomunikasi dengan baik

8

Agar kedepannya jadwal perkuliahan dimajukan 15 menit untuk proses looding supaya semua
mahasiswa dapat mengikuti proses perkuliahan secara serentak
Agar kedepannya tugas yang diberikan jangan terlalu banyak

9
10

Agar kita semua tetap semangat

11
12

Agar klo bisa kuliah daring kedepannya dibuat power pointnya mengingat terkadang jaringan dgn
aplikasi zoom buruk
Agar lebih intens perkuliahannya

13

Agar lebih sabar dalam mengajar karena hambatan covid

14

Agar materi di bagikan kepada mahasiswa minimal 1 hari sebelum pertemuan online

15
16

Agar perkuliahan tetap di lakukan sesuai waktu yang telah di aturkan. Jikalau pun ada hambatan,
segera di sampaikan kepada ketua kelas.
Agar semua dapat segera disesuaikan dengan materi sistem daring

17

Agar supaya dosen lebih bijak dan respon kpd mahasiswa jika konsultasi via online

18

Aplikasi yg digunakan seragam

19

Baik

20

Baiknya jadwal hrs tepat waktu

21
22

Baiknya jadwal online masing2 dosen dipatenkan , sehingga kami mahasiswa tinggal menyesuaikan
dan siap kan diri dan materi
Bisa lebih mengefesienkan waktu

23

Bisa lebih menggunakan aplikasi yg tingkat error jaringan lebih rendah

24

27

Diharapakn, dosen mengikuti jadwal matakuliah, tidak mengganti waktu perkuliahan, dan selesai t4
waktu.
Diharapkan agar dosen pengajar lebih mengetahui jadwal untuk mengajar sesuai SK dari prodi agar
kami tidak menunggu dosen yang akan masuk.
Diharapkan inisiatif dosen menghubungi mahasiswax mengenai jadwal, tugas dn materi perkuliahan
spy dpt berjalan dgn efektif dan maksimal.
Dilanjutkan jika masi ada pandemi spt saat ini

28

Diperlukan kesiapan dosen juga untuk fasilitas yang mendukung kegiatan administrasi dirumah,

25
26

15

seperti printer dan alat scan untuk kelancaran proses administrasi mahasiswa
29

Dipertahankan

30

disiapkan perangkat yang baik

31

Ditambah lagi jam pelajarannya

32

Dosen diharap dapat melakukan perkuliahan secara daring karena banyak dosen yang tidak
melakukan nya
Dosen harus aktif

33
34
35

Dosen sbaiknya tidak melakukan kuliah kejar tayang saat mngajar, sbaikx dosen mmpunyai waktu
untuk mlakukan kuliah daring agar materi dpt terselesaikn sesuai target,
Harus lebih efektif, efisien dan profesional

36

Internet dosen jangan keputusputus menghambat pembelajaran

37

Jadwal pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan jadwal perkuliahan

38

jadwal tatap muka sebaiknya lebih teratur lagi

39

Jadwal waktu mengajar harus tepat waktu, dan jika ada perubahan segera di sampaikan lebih awal.

40

jadwal yg di rencanakan untuk melaksanakan perkuliahan tidak berubah-ubah

41

Jika terkendala dalam jaringan baik menggunakan rekaman video atau suara

42

Kami butuh pendalaman materi yang dipaparkan, sehingga kurang pahamnya kami bisa dijelaskan

43

Kami Mahasiswa sangat berharap bimbingan dan kemudahan dalam proses studi ini

44

47

Kami mengharapkan Dosen untuk lebih banyak memberikan pemahaman mengenai mata kuliah,
bukan memberikan tugas dengan skala yang banyak dan besar dalam rentan waktu yang begitu
cepat, banyak metode yang bisa digunakan tanpa harus memberikan tugas yang mana tugas itu
juga belum tentu kami pahami.
Kami mohon apa bila akan datang waktu perkuliahan kami di ingatkan melalui group group yg sudah
di sediakan karna kadang lupa ada jadwal kuliah karna belum 100% terbiasa.
Kami mta agar lebih bijaksana lah dan tdk mmpersulit kami dlm menyelesaikan ujian proposal, ujian
hasil dan ujian tutup
Kami snagat puas dengan mata kuliah yang diberikan

48

Kampus bisa siapkan paket data untuk mahasiswa

49

Ke depan...perkuliahan daring diperlukan apabila ada kendala waktu

50

Ketepatan waktu

51

54

Ketepatan waktu lebih di tinggkatkan lagi,ushakn waktu Tidk terbuang selama 30 menit Atau sejam
hanya menyesuaikan settingan aplikasi daring
Ketepatan waktu, dan tambahan informasi sebelum tahapn penugas dan lain hal. Tetapi sejauh ini
sudah agak baik
Kiranya jadwal perkuliahan dapat diberikan kepada masing- masing dosen yang bersangkutan,
sehingga dosen yg akan mengajar mengetahui jadwal mengajarnya
Kl bisa tugas nya secara tertulis saja, kl fitcom

55

Komunikasi daring yang lebih baik di tingkatkn antara dosen n mahasiswa

56

Koneksi internet mungkin diberikan gratis

57

Konsisten dengan waktu yg telah disepakati. Lebih menekankan metode pembelajaran diskusi dan
akan lebih menarik jika dikaitkan dengan isu2 update.
Lebih aktif lagi dan lebih inovatif dan melakukan pembelajaran

45
46

52
53

58
59
60

Lebih aktif mengisi perkuliahan karena sejatinya perkuliahan adalah tentang cara mentransfer ilmu,
bukan mentransfer tugas..!
lebih aktif nteraksi sm semua mahasiswa dalm apk daring

61

lebih baik lagi dari sebelumnya

62

Lebih baik menggunakan aplikasi meeting ketimbang menggunakan aplikasi via chat ataupun fgd

63

Lebih bijaksana

64

Lebih di tingkatkan lagi

65

Lebih diutamakan lagi segi pedagogik dalam perkuliaahan daring
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66

lebih efektif melalui daring

67

Lebih kreatif dalam penyampaian materi

68

Lebih mengedukasi lagi

69

masalah waktu

70

Materi dan waktu dirancang sebelumnya

71
72

Materi yang akan diberikan sebelum mulai perkuliahan sebaiknya diberikan terlebih dahulu kepada
mahasiswa, sehingga dlm proses perkuliahan lebih interaktif antara dosen dan mahasiswa
Materi Yg disampaikan Utk segera dishare Kpd mahasiswa

73

Memanfaatkan sarana perkuliahan daring

74

Membagi waktu yang tepat

75

Membuat suasana lebih seru biar g bosan

76

Mengenai tugas-tugas yg diberikan yg harus berinteraksi dgn orang lain agar di pertimbangkan

77

Menggunakan Aplikasi Google Meet atau Google Classroom

78
79

Menggunakan aplikasi lain/cara yg sedikit resiko atau gangguan audionya, misalkan menggunakan
aplikasi WhatsApp.
Menggunakan aplikasi online selama pandemi wabah virus covid 19

80

Menggunakan LMS yang bervariasi

81

Menurut saya, masing-masing dosen sudah memberikan pembelajaran via daring dengan baik.

82

85

Menurut saya, melalui video baik zoom ataupun google meet sudah sangat baik, namun mungkin
bisa dibarengi dengan WA. Sehingga yang memiliki jaringan kurang baik, bisa mendapatakan nateri
atau mengikuti perkuliahan lewat WA.
mohon ijin diharapkan untuk pelaksanaan jadwal kegiatan LPD untuk jadwal pelaksaannya dapat
menyesuaikan khususnya bagi kami yang bekerja / berdinas di institusi negara seperti
kepolisian..terimakasih
Mohon kirax jadwal yang tetap dan waktu yang konsisten serta penggunaan aplikasi yang digunakan
setiap dosen disertakan panduan sebelumya kepada mahasiswa
MOHON PERKULIAHAN DARING TETAP DILANJUTKAN.

86

ok

87

Pastikan kondisi jaringan baik agar komunikasi lancar

88

Pembelajaran daring adalah metode pembelajaran yang cukup menarik dan perlu ditingkatkan lagi,
waktu perkuliahan jadi lebih fleksibel. Untuk dosen pengampuh mata kuliah agar dapat menjadikan
pembelajaran daring sebagai metode baru menjangkau mahasiswa
Pembelajaran daring saat ini cukup baik dan untuk kedepannya perlu d tambah waktu untuk diskusi
sj agar kami lebih memahaminya.
Pembwrian materi mestinya diberikan bersamaan dengan penjelasan

83

84

89
90
91
92

Perlu diberikan solusi untuk mahasiswa yang terkedala karena kurang memadainya jaringan
ditempat mereka
Perlu kesiapan dan komitmen yang tinggi

93

perlu mempelajari penampilan materi/power point

94

Perlu memperhatikan efesiensi waktu, karena komunikasi yang dilakukan sangat di tentukan oleh
jaringan internet
Persiapan bahan ajar lebih dimaksimalkan

95
96
97

Proses daring sudah berjalan baik dan tepat waktu,, ut kedepannya sebaiknya menggunakan
aplikasi Elearning uho saja jadi semua dosen hanya menggunakan 1 aplikasi
Proses pelayanan masa kuliah oneline agar tetap berjalan dgn baik n semoga sukses selalu.Aamiin

98

saat kuliah daring tetap perlu menayangkan poin-poin materi

99

saling memahami dengan keadaan pandemic covid 19

100

Sangat adaptif, santai tetap serius.

101

Sangat apresiasi dn atensi demi kemajuan yg lebih baik

102

Sangat baik, dan teruslah untuk lebih baik lagi. Tambahkan tugas tugas terkait mata kuliah agar

17

kami bisa belajar lebih giat di rumah. Terimakasih.
103

Sangat mengharapkan dosen memahami mahasiswa yang keterbatasan jaringan

104

Saran agar diberikan kemudahan dalam diskusi online

105

108

Saran saya bagi orang tua saya selaku tenaga pendidik dalam pembelajaran daring agar supaya
mempertahankan suasana pembelajaran yang harmonis dalam proses pembelajaran daring.
Saran saya hanya kepada sebagian dosen yang telat respon,
Mohon kiranya pertanyaan-pertanyaan dari kami mahasiswa untuk segera direspon demi lancarnya
pelaksanaan perkuliahan daring kedepannya, terutama saat perkuliahan dosen pertama berakhir
karena kami akan menghubungi dosen selanjutnya, agar efisien waktu.
Saran supaya dalam memilih aplikasi pertemuaan/meet betul-betul yang bisa memadai jaringan dan
private, trims
Satau hari mau kuliah harus sudah di beritahukan agar kita mahasiswa mencari jaringan yang Bagus

109

Saya berharap untuk pembelajaran daring berikutnys akan jauh lebih baik dan tepat waktu

110

111

Saya menyarankan agar dosen bisa mempertimbangkan Dalam penggunaan media applikasi Dalam
pembelaran. Mengingat tidak semua Dari kami berada diwilayah Yang mempunyai masalah Dalam
jaringan
Saya rasa daring ini cukup baik jika terus dilakukan

112

sebaiknya cepat merespon tanggapan dari mahasiswa

113

Sebaiknya dosen jangan terlalu banyak dalam memberikan tugas kuliah

114

115

Sebaiknya dosen-dosen menggunakan google meet terkait perkuliahan daring, materi pengajaran
dibuatkan video dan di upload di youtube agar mahasiswa dapat melihat kembali materi yang pernah
diberikan
sebaiknya ketika sistem pembelajaran daring tugas yang diberikan lebih mudah lagi

116

Sebaiknya Mahasiswa dan Dosen Pengajar disubsidi Paket Internet

117

Sebaiknya menggunakan aplikasi yang sama setiap dosen dan jika ada keterlambatan masuk
mohon dimaklumi karna faktor jaringan kadang-kadang kurang mendukung
Sebaiknya sebelum melakukan perkuliahan, terlebih dahulu berdiskusi terkait penggunaan media
pembelajaran.
Sebelum pelaksanaan perkuliahan daring ada penyampaian terlebih dahulu
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107

118
119
120

121
122

123
124
125

Sebelum perkuliahan dimulai Dosen membuat Video pembelajaran kemudian dikirim ke Mahasiswa
dan Mahasiswa mempelajari sehingga pada saat kuliah, mahasiswa dapat bertanya mengingat
untuk penjelasan pada Video meet kadang tidak jelas / terganggu karena jaringan internet yang
kurang bagus
Sebisa mungkin dilakukan pertemuan tatap muka
Secara individu, pembelajaran selama pandemi Covid-19 tidaklah begitu efektif. Saya
mengharapkan setelah berakhirnya pandemi ini, progress masing2 pembelajar haruslah dipantau
secara berkala melalui pemberian tugas offline seperti portfolio atau interaksi face to face tentunya
dengan durasi waktu yang sudah ditentukan.
Sehari sebelum perkuliahan dilakukan percobaan aplikasi supaya pada saat kuliah tdk ada lagi
kendala
Seharusnya ad jadwal yang jelas terkait perkuliahan

127

Selalu menginformasikan tentang jadwal kuliah kepada mahasiswa dan memberitahukan jika ada
jadwal kuliah yang berhalangan minimal 1 hari sebelum jadwal kuliah
Selama masa wabah ini sebaiknya kuliah dilaksnkan tetap lewat online sprti biasa, demi keamanan
kita bersama
semkin ditingkatkn

128

semoga dapat ditingkatkan Dan dosen mata kuliah yg lain bisa melaksanakan perkuliahan daring

129

Semoga disen bijaksanapulza mahasiswa mohon dipasilitasi

130

Semoga Dosen tetap konsisten dengan ketepatan jam perkuliahan yg telah di sepakati bersama

131

Semoga kedepan lebih baik.

132

Semoga selalu lancar komunikasi dengan mahasiswa

133

Semua dosen agar menampilkan Materi ke screen zoom. Kemudian, agar, dosen lebih tegas untuk
memberi petunjuk agar mahasiswa menggunakan Video, jangan cuma suara. Krna kadang

126
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134

mahasiswa aktif di zoom dan kemudian tidur. Dan kemudian,. Agar semua dosen memberi kuliah
pada waktu perkuliaahan, bukan hanya memberi tugas bgt sj tanoe penjelasan sblmnya.
Semua sdh baik, dosen dan mahasiswa dapat berdiskusi dgn lancar..

135

Semuanya sudah bagus

136

Setelah perkuliahan harap materinya diberikan sebagai bahan pelajaran

137
138

Setiap selesai perkuliahan atau sebelum perkuliahan sebaiknya materinya di share lebih dahulu ke
mahasiswa
Spya lebih tingkatkan lgi

139

Sudah baik

140

Sudah bsik hanya saja kadang terkendala jaringan yang kurang bagus.

141

Sudah sangat baik dan ditingkatkan lagi

142

Sukses buat dosen dosen

143

Tentukan apk yg baik dan semua dosen seragam menggunakan jenis apk nya yg telah ditentukan.
Macam zoom, google meet atau sejenisnya.
Tetap d pertahankan menuju era dijital

144
145
146

Tetap dilaksanakan mengingat vaksin pandemik Covid belum ditemukan. Sehingga setiap
mahasiswa rentan terpapar
Tetap dipertahankan komunikasi yg baik dan juga waktu luang dalam memberikan perkuliahan.

147

Tetap semangat

148

Tetap semangat di tengah wabah covid 19

149
150

Tetaplah menjalankan tugas apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing dan jaga kesehatan
yang paling utama
Tidak ada

151

Tidak ada

152

Tidak ada saran

153

Tidak ada saran

154

Tidak ada saran

155

Tidak ada..sdh baik

156

Tidak melakukan kuliah pada malam hari

157

Tolong Lebih bertanggung jawab mengenai amanah mengajar yg diemban

158

Untuk dosen mohon pengertianya jika proses pembelajaran daring tidak sesuai dengan apa yang di
inginkan karna bukan mahasiswa tidak ingin mengikitu proses pembelajaran tapi ini persoalan akses
dan fasilitas yang terbatas.
Untuk lebih mempelajari aplikasi yang digunakan saat kuliah

159
160
161
162
163

Untuk perkukiahan dengan menggunakan aplikasi yg terbilang msh baru ut mahasisiwa baiknya di
awal diberikan semacam tutorial dulu agar mahasiswa tdk kelangkabut dan kebinggungan
Utk kedepanx sebisa mngkin dpastikan sblum materi dimulai, pembelajaran daring dpt terakses oleh
mhasiswa n dosen agar proses pmbelajaran daring dpt brjalan dgn efektif n efisien
Waktu daring mungkin bisa diperpanjang

164

Waktu disepakati sebelumnya dengan mahasiswa agar mahasiswa lebih siap untuk mengikuti
perkuliahan daring
Waktu kuliah sebaiknya dimulai pagi hari

165

Waktu penyampaian materi perlu di tambah

166

Waktu perkuliahan mungkin harus dgn waktu yg tepat karna mahasiswa pasca banyak yg bekerja.
Misalx kita sdh siapkan waktu kosong saat jadwal kuliah tiba2 ada pergantian waktu itu agak tdk pas
untuk mahasiswa pasca yg bekerja.
Waktunya kuliahnya lebih di kondisikan

167
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Saran Untuk Pembelajaran Daring kedepannya (Untuk Pengelola
Pascasarjana)
No
1

Saran Untuk Pembelajaran Daring kedepannya (Untuk Pengelola Pascasarjana)

3

1. Siapkan kuota untuk mahasiswa
2. Lengkapi modul
Ada aplikasi khusus yang tidak membuat mahasiswa dan dosen terhambat dalam pembelajaran
daring
Ada jadwal secara umum.mulai perkuliahan.dan.berakhir perkuliahan

4

Agar dapat disesuaikan semua waktu dan kondisi

5

Agar di pertahankan

6
7

Agar di sampaikan atau di wajibkan ke seluruh Dosen untuk aplikasi yang di gunakan cukup 1 (satu)
saja, kalau perlu karya pemgelola pasca atau karya ciptaan anak UHO
Agar diberikan kemudahan dalam login internet agar proses perkuliahan lancar

8

Agar dimudahkan dalam pengurusan administrasi terkait dalam penyusunan tesis

9

Agar fasilitas lebih baik

2

10

Agar kami dipantau perkembangan mahasiswa

11
12

Agar lebih baik lagi dukungan dari semua pihak untuk kemajuan pasca terutama kami mahasiswa
harus memberi suport yg baik demi kemajuan bersama aamiin
Agar lebih ditingkatkan lagi..

13

Agar memiliki arsip dokumentasi saat belajar Online

14

Agar mempertimbangkan bahwa jaringan di setiap wilayah tdk sama,sehingga perlu ada proporsional
dlm pemberian nilai kpd mahasiswa.
Agar menyediakan aplikasi standar yg memudahkan bagi dosen untuk di gunakan mngajar,

15
16
17

Agar pengelola lebih aktif memberikan informasi-informasi seputar perkuliahan daring kepada
mahasiswa
Agar pengelola pascasarjana memonitor secara langsung proses perkuliahan

18

Agar pengelola tetap konsisten mengupdate informasi untuk kebutuhan mahasiswa.

19

Agar selalu menginfokan kepada masiswa klu ada hal baru yg harus kami ketahui tentang akademik

20

agar semakin baik lagi

21

Agar setelah dosen melakukan kuliah zoom. Untuk discreen Video bukan Suara, Sebagai absen sbg
dokumen untuk di upload di simonik. Dan untuk maksimalkan proses belajar mengajar. Dosen agar
ditegaskan lagi utk melakukan proses perkuliahan. Krna kemarin hanya 1/4 dari dosen sluruh mata
kuliah smstr ini. Trimakasih
Agar spada uho diperbaiki kembali

22
23
24
25

Agar tetap monitor kegiatan mahasiswa dg Dosen sehingga target pembelajaran tuntas sesuai
kurikulum
Agar waktu dan jadwal disesuaikan dengan situasi, karena masih situasi pandemi covid 19

26

Akses internet yang free (gratis) disediakan bagi mahasiswa dengan dukungan jaringan yang baik
agar kami memiliki alternatif jika kuota intenet kami tiba2 habis di masa pandemi covid
Akses untuk pembelajaran daring lebih di perhatikan

27

Alhamdulillah SDH sangat baik.

28

Apa yg di lakukan pengelola pasca sdh baik krn dgn bantuannya perkuliahan kami dapat di lakukan
dgn baik walau kdang terkendala jaringan..
Aplikasi yg dipakai jangan yg terlalu banyak peminat sehingga aplikasi itu terlalu sibuk

29
30

Bagi pengelola pascasarjana mohon untuk dapat mengembangkan pembelajaran virtual. Sangat
diharapkan pengelola pasca sarjana dapat menjamin keamanan dan kenyaman mahasiswa dan
dosen dalam belajar. Pasca sarjana setidaknya menyiapkan aplikasi premium yang dapat digunakan
atau setidaknya membuat aplikasi pembelajaran sendiri dimana tingkat keamanan nya juga tinggi.
Mohon pengelola pascasarjana dapat lebih sering membagi informasi tentang perkuliahan dan lebih
sering melakukan updating perkembangan kampus. Misalkan melalui pengumuman resmi website
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31
32

universitas HALUOLEO bukan hanya melalui pesan berantai wa grup yang disampaikan para staf
pengelola dimana tidak ada cap resmi dari kampus. Harapan saya universitas HALUOLEO dapat
berinovasi seperti universitas besar lainnya di Indonesia.
Baik

35

Baiknya buat dan tentukan 1 akun atau lebih untuk masing2 dosen. pke google meet, zoom tetapi
untuk digunakan hanya untuk dosen di masinh2 prodi
Baiknya ditetapkan aplikasi khusus bagi prodi,, agar mahasiswa tidak bingung,, mau virtual melalui
aplikasi apa. Meet, zoom , imo, atau aplikasi lainnya.,
Baiknya menetapkan satu aplikasi saja ut perkuliahan krn klau terlalu banyak aplikasi dan tiap2
dosen menggunakan aplikasi yg berbeda-beda kadang kala mahasiswa butuh waktu untuk
menyesuaikan diri
buat suasana kelas lebih aktif

36

Cukup baik

37

Dapat memberikan kemudahan khusnya tugas2 dari dosen dikarenakan kami tdk dapat melakukan
interaksi langsung dengan orang lain
Di upayakan Agar jadwal perkuliahan terjadwal dengan baik,

33
34

38
39

41

Diharapkan mendorong Pengajar/Dosen utk ikut menjaga komunikasi antar mahasiswa sehingga kita
dpt mengikuti perkuliahan secara maksimal.
Diharapkan untuk pengelola pasca sarjana dapat menggunakan sarana aplikasi yang lebih tepat dan
sesuai serta mendukunga dan bisa sejalan dengan pelaksanaan kegiatan perkuliahan.
Dikarenakan via online dipikirkan juga kuota yang dipake

42

Dilanjutkan jika masi ada pandemi spt saat ini

43

Disiapkan jaringan

44

Ditambah lagi jam pelajarannya, supaya mahasiswa semakin puas dalam berinteraksi dan berdiskusi

45

gunakan akses mudah

46

Hal-hal mengenai teknis agar di persiapkan berupa aplikasi daring lebih dimaksimalkan sehingga
proses pembelajaran berjalanM lebih baik lagi
Harap dikelola lebih baik

40

47
48
49

Harus ada kebijakan terkait keringanan UKT krn proses perkuliahan dimasa covid, mahasiswa tdk
menggunakan fasilitas kampus.
Informasi harus di berikan juga sama kami

50

Informasi mengenai perkuliahan terupdate sampai ke mahasiswa

51

Interaksi dgn mahasiswa lebih ditingkatkan lg

52

Jadwal ditambah dari tatap muka langsung

53

Jaringan perlu dibenahi

54

Jika dalam masa pandemi covid-19, baiknya disediakan kuota bagi mahasiswa, pasca sarjana, dan
jika kuliah daring dilakukan setelah masa pandemi, baiknya di sediakan ruang teleconference dgn
fasiliitas wifi
Kami berharap agar pengelola memberi kami fasilitas komunikasi yang lancar

55
56
57

58
59
60
61

Kami butuh pencarahan dan pendalaman materi,sebelum memberikan tugas,dan memberi ruang
kepada kami untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami
Kami minta kepada pengelolah Pascasarjana administrasi pembangunan Krn situasi covid 19 ini
sehingga menghambat proses perkuliahan kami sehingga kami byk menemui kendala proses ujian
proposal, kami mta agar diberikanlah kebijaksanaan atau kemudahan agar kami tdk menyebrang ke
semester V kasian kami klo kami menambah lg ke semester V dimn selama covid 19 keuangan kami
susah, klopun kami menyebrang ke semester V kami mta agar kami di bebaskan pembayaran,
sekian dan terima kasih mohon di pertimbangkan sebaik2x,v���
Kampus bisa siapkan sarana dan prasarana pendukung
Karena zaman covid ini mahasiswa hanya mengandalkan komunikasi jarak jauh semoga cepat
tanggap selalu
Kedepan untuk tenggang waktu proses perkuliahan agar dapat terkoordinasikan dengan baik dengan
para pengajar.
Keduax2 tetap berjalan sistim siapik dan tetap pelayanan secara manual
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62
63
64
65

Kenyamanan dikelas harus diperhatikan kelas jangan panas biasanya kalo kelas panas kesibukan
kipaskipas aja mahasiswa
Ketepatan waktu dan media daring Yg digunakan agar lebih spesifik lagi agar mahasiswa bisa lebih
fokus.
Klo bisa dilakukan hr jumat dan sabtu jam 10.00.pagi

66

Klw bs Agar di semua dosen ditentukan Untk menggunakan 1 aplikasi saja agar mahasiswa berfokus
PD 1 aplikasi pembelajaran. Jdi pada saat proses perkuliahan kan dilakukan mhsswa tdk bingung
Untk mempelajari aplikasi lain Lg, makasih ��
Kontrol dan pengawasan

67

Koordinasi dan Keting agar lebih ditingkatkan dalam mengatur jadwal dosen.

68

Lebih diintensifkan

69

Lebih ditingkatkan lagi

70

Lebih ditingkatkan lagi menghubungkan dosen terkait

71

Lebih ditingkatkan model.model aplikasi meeting daringnya dgn lebih byk fitur biar lebih seru

72

Lebih mengedepankan pelayanan yang profesional

73

Lebih mengoptimalkan situs resmi dari kampus itu sendiri

74

lebih meningkatkan lagi

75

Lebih powefull lagi

76

Lebih tanggap dan cepat dalam menanggapi kendala yang dihadapi oleh mahasiswa

77

mahasiswa jangan dipersulit jika ingin konsultasi

78
79

Mahasiswa perlu dibekali penggunaan sistem pembelajaran seperti spada. kami mengalami sedikit
kendala saat pertama kali pembelajaran dengan spada
Mahasiswa yang belum bekerja supaya pulsa digratiskn

80

Memberi keringanan UKT bagi kami mahasiswa yang kerja sembari menimbah ilmu di UHO

81

Membuat program pembuatan video materi untuk mahasiswa

82

Membuat Sebuah Aplikasi Pembelajaran Daring Yang Terkoneksi dengan Pihak Perguruan Tinggi

83

Meminimalisir kelemahan-kelemahan Pembelajaran Daring

84
85

Menekankan kepada seluruh dosen pengajar untuk lebih aktif mengisi perkuliah; juga
mempertimbangkan pemberian kuota internet bagi seluruh mahasiswa..
Mengatur jadwal sehinggah yang bekerja tidak bertepatan dengan jam kerja

86

Mengelola web daring sehingga tidak overload atau membuat aplikasi daring

87

Menggunakan aplikasi online selama pandemi wabah virus covid 19

88

Menggunakan LMS yang bervariasi

89
90

Menginformasikan kepada mahasiswa fasilitas apa saja yang diperlukan untuk mendukung
kelancaran perkuliahan Daringsehingga materi yang diterima dapat tersampaikan secaraaksimal
Meningkatkan Kemampuan IT

91

Meningkatkan pelayanan perkuliahan

92

Menurut saya, pengelolaannya sudah bagus. Namun sedikit saran sebaiknya pihak kampus
membuat website yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa. Sehingga, setiap perkuliahan
dosen dapat mengupload materi perkuliahannya, sehingga bagi mahasiswa yang terhambat karena
jaringan dapat mendownload materi tersebut.
Menurut sy sudah cukup baik. Bapak kaprodi kami sangat welcome dan selalu mengupdate info serta
memperhatikan jalannya perkuliahan kami. Mungkin Lebih menjembatani lagi komunikasi antara
mahasiswa dan dosen-dosen pengampu MK berhubung setiap MK terdiri dari 3 dosen.
Menyediakan paket internet untuk mahasiswa

93

94
95

96

Mngkin pengelola bisa membuatkan wallpaper untuk background untuk seluruh mahasiswa pasca
sarjana ketika proses pembelajaran di mulai sehingga proses pembelajaran tidak terganggu dengn
background mahasiswa yg kurang etis ketika proses pembelajaran berlangsung..
Mngkin juga membuat tata tertib Dan sanksinya ketika kuliah daring
MOHON ADA INTERVENSI DARI PENGELOLA PASCASARJANA TERKAIT KETEPATAN WAKTU
DOSEN DALAM PERKULIAHAN, KETUA TINGKAT TIDAK DAPAT MENYAMPAIKAN SELURUH
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ASPIRASI MAHASISWA(i) DENGAN PERTIMBANGAN ETIKA.
97

Mohon diberikan waktu kuliiah tambahan

98

Mungkin bisa ada aplikasi khusus untuk mahasiswa pasca dlm malakukan perkuliahan

99

ok

100

pas.

101

Pastikan jaringan internet bagus, dibuat jadwal perkuliahan tiap mata kuliah

102

pelayanan administrasi untuk pengurusan mahasiswa tetap bisa terlayani

103

Pemantauan jadwal perkuliahan daring agar lebih di tingkatkan lagi

104

pemberian subsidi pket data

105

Pengadaan tugas yang tepat

106

Pengelola harus mempersiapkan dengan baik segala keperluan untuk proses daring selanjutnya

107

109

Penggunaan paket internet dengan metode video Conference sangat menguras kuota, untuk 1 kali
mata kuliah perhari saja hampir 1 giga. Mohon untuk di diskusikan lagi jauh terkait hal ini
Perkuliahan yg sudah berjalan bagus tapi perlu di bentuk team khusus untuk komunikasi ketepatan
waktu perkuliahan karna kadang mahasiswa beraktifitas yg lain lupa dengan jadwal
Perlu ad subsidi paket data dan klw bisa mengevaluasi dosen yg tidak aktif

110

Perlu adanya jadwal dan waktu perkuliahan

111

Perlu adanya rekomendasi untuk memakai aplikasi ylperkuliahan yg aman

112
113

Perlu diberikan solusi untuk mahasiswa yang terkedala karena kurang memadainya jaringan
ditempat mereka dalam proses daring
perlu dilakukan, melihat ke efektifitasannya

114

Perlu mendukung tata monev yang lebih mudah dan fleksibel

115
116

Perlunya fasiliasi dalam pembelajaran, sehingga mahasiswa tidak menggunakan aplikasi gratis, yang
secara durasi waktu terbatas
Proses pelayanan akademik tuk tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sukses selalu. Aamiin.

117

Pulsa ditanggung pihak kampus

118

Pulsa gratis buat kuliah online

119

Ruang kuliah dan fasilitas spy ditingkatkan lg seperti laptop dan ac dlm ruang kelas

120

Saat ini sudah baik

121

Saran kami, pihak pengelola bisa menyediakan layanan paket internet mahasiswa untuk akses
perkuliahan dan memberikan keringanan kepada mahasiswa yang daerahnya tidak terjangkau
internet diberikan dispensasi dalam mengikuti kuliah secara daring.
Saran saya adalah agar tiap mahasiswa diberikan kuota internet, atau akses internet secara gratis
saat melakukan perkuliahan online, dimana berhubung pembelajaran via daring ini diadakan akibat
adanya Covid-19. Jadi, penghasilan orang tua juga menurun.
Saran saya, tetap tanggap atas kendala yang dihadapi mahasiswa khususnya dalam memediasi
siswa dengan dosen yang lambat respon, dan tetap sharing info-info terbaru kepada mahasiswa agar
mahasiswa tidak ketinggalan informasi sehingga bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik.
Saran: Judul/materi kuliah masing-masing mata kuliah diberikan sekali gus di awal (genap/ganjil), ut
kami pelajari ut memudahkan kami memahami studinya dan di setiap jadwal kuliah/perminggu
dilaksanakan kuliah dosen tinggal menerangkan materi kuliahnya sesuai judul/materi kuliah, kami
dari awal sudah dapat menyiapkan materi pertanyaan yg perlu kami pertanyakan... dlm rangka
efesiensi waktu ut bertanya....mengingat kuliah daring tergantung pada kualitas jaringan saat kuliah
berlangsung.
Paling penting,..dgn saran yg kami sampaikan ini semua materi mata kuliah tersampaikan kepada
mahasiswa sehingga terpenuhi hak dan kewajiban...mahasiswa.
Saya berharap akan ada kebijakan untuk mahasiswa berkaitan dengan masalah jaringan internet dan
semoga layanan yg diberikan jauh lebih baik
Sebaik.y dosen lebih menganggap mahasiswa seperti teman..
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Sebaiknya ada satu aplikasi atau website khusus bagi mahasiswa UHO untuk melakukan
perkuliahan daring yg dpt digunakan bukan hanya pd masa pandemi ini, namun jg pd waktu2 normal.
Sebaiknya d buatkan link utk absennya.
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sebaiknya lebih mempebaiki lagi dalam sistem pengelolaan perkuliahan agar lebih efisien lagi
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Sebaiknya menggunakan satu app saja untuk perkuliahan jadi mahasiswa bisa fokus
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Sebaiknya semua peserta memakai headset biar audionya lebih jernih.
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136

Sebaiknya untuk pembelajaran daring kedepannya menggunakan satu aplikasi saja yg bisa kami
akses
Sejauh ini pembelajaran daring sangat membantu kami ditengah kondisi saat ini, hanya terkendala
oleh jadwal kuliah yg tidak tepat dan lamanya proses perkuliahan secara daring berlangsng sehingga
dianggap tidak efektif.
Selain pemberian tugas online, lebih baiknya jika dalam pembelajaran ditingkatkan interaksi video
call agar bisa mengetahui progress pembelajaran masing - masing individu
Selalu mengupdate info terbaru tentang perkuliahan selama pandemi ini lewat sosial media yang
telah tersedia
Semoga kedepannya pengelola lebih baik lagi mengelola siakad

137

Semoga lebih sukses dan tambah bersahaja
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semuanya sudah bagus
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Siapkan aplikasi utk kuliah daring khusus utk perkuliahan
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Siapkan Pulsa Gratis buat para mahasiswa, ini merugikan mahasiswa yg telah bayar SPP/UKT

141

Spya lebih baik lgi
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sudah baik
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Sudah baik
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Sudah baik
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Sudah cukup baik
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Sudah sangat baik
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Tambahan fasilitas pendukung
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Tetap di lanjutkan jika belum memungkinkan untuk masuk kampus karena pandemi covid19 Dan
dihrapkan konfirmasi prodi terhadap dosen pengajar yg sudah ditetapkan agar tidak mengalami
kterlambatan saat pergantian dosen pengajar baru.
Tetap dilaksanakan mengingat vaksin pandemik Covid belum ditemukan. Sehingga setiap
mahasiswa rentan terpapar
Tetap pertahankan kinerja yang sekarang

151

Tetap semangat
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Tetap semangat dalam menjalankan tugas
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Tidak ada
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Tidak ada saran
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tidak ada saran
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tidak ada..sudah baik
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Tolong dibenahi koordinasi pengelola dan dosen yang bertugas, khususnya mengenai tanggung
jawab mengajar, informasi kelas oleh pengelola kepada dosen, serta perbaiki pengendalian atas
aktivitas kuliah daring terhadap dosen yg kurang disiplin...
mohon adanya Dispensasi UKT karena kinerja yg tidak prima antara situasi dengan daring dibanding
situasi baik sebelumnya di mana kuliah dilakukan secara langsung, agar adil.
Untuk kedepannya sebaiknya menggunakan satu aplikasi saja yaitu Elearning uho sj
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Untuk lebih baik lagi dlm mengkordinasikan kami dengan dosen mata kuliah kami, krn yg aktif dosen
nya cuma 1 mata kuliah ut saat ini
Untuk pengelola Pascasarjana dpt memantau keaktifan para dosen pengasuh mata kuliah

161

Untuk pengelola pascasarjana. Mungkin bisa menyiapkan paket data selama perkuliahan daring
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Untuk pengelolah pascasarjana diharapkan pembelajaran daring bisa di sesuaikan dengan
permasalahan pada setiap mahasiswa yang tersebar di berbagai pulau. Karna persoalan akses
internet yang kurang mendukung untuk bisa mengikuti proses perkuliahan daring
Untuk pihak pengelola pasca sarjana saya berharap sistem dalam pembelajaran daring bisa
dimaksimalkan lagi agar proses pembelajaran daring bisa lebih efisien dan efektif.
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utk pengelola kedepanx agar dpt memfasilitasi sgala fasilitas yg mnyangkut pembelajaran daring
utamax akses jaringan n lbih pnting lgi paket data dlm kondisi wabah maupun musibah yg lainx
kedepanx agar dpt dipikirkan brsama spy dpt terkoneksi pembeljaran daringx antra mahasiswa n
dosen,
Waktunya lebih di kondisikan
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Webinar baik untuk menambah jam pembelajaran
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