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PENDAHULUAN 

 

 Tugas seorang dosen meliputi Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi Pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap 

setiap kegiatan tridarma perguruan tinggi. Universitas Mercu Buana Yogyakarta sebagai salah 

satu institusi perguruan tinggi juga berkontribusi dalam menjunjung tridarma perguruan tinggi. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi kinerja dosen dalam 

pengajaran. Universitas Mercu Buana Yogyakarta memiliki upaya untuk mengukur kinerja 

dosen melalui penilaian angka kredit akademik dosen (AKAD) secara E-Learning. Terdapat 

sebanyak 21 indikator penilaian. Komponen dan indikator penilaian dijabarkan sebagai berikut:  

1. Saya tahu dan faham visi misi UMBY maupun Program studi 

2. Saya mengenal dan faham mengenai e-learning 

3. Saya selalu membuka e-learning setiap hari minimal 1 kali  

4. Saya siap mengikuti perkuliahan secara daring 

5. Saya tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan website e-learning 

6. Saya membuka elearning hanya sepintas untuk menjawab quis/ tugas yang diberikan 

7. Seberapa lengkap dosen menyampaikan materi perkuliahan secara daring (modul, PPT, 

video, forum dan quiz/tugas untuk full elearning dan materi, forum, quiz/tugas dan non 

full elearning)? 

8. Saya mengisi forum dengan aktif sesuai dengan topik yang disampaikan dosen dengan 

sepenuh hati 

9. Saya selalu mengerjakan quiz/ tugas yang diberikan setelah memahami materi 

10. Seberapa baik kualitas materi kuliah daring (modul, PPT, info grafis, gambar, animasi, 

video, dll) yang disajikan dosen? 

11. Seberapa memadai waktu yang disediakan oleh dosen untuk mengerjakan tugas 

elearning 

12. Seberapa memadai waktu yang disediakan dosen untuk mengerjakan soal Ujian Tengah 

Semester (UTS): 

13. Menurut saudara soal UTS sesuai dengan materi kuliah yang diberikan oleh dosen 

14. Fasilitas yang saya miliki (rumah, kost, kuota pribadi) menunjang untuk akses e-

learning 

15. Fasilitas yang diberikan UMBY sangat menunjang kemudahan dalam akses e-learning  

16. Materi yang disampaikan melaui e-learning mudah untuk difahami 

17. Saya sangat menyukai pembelajaran melalui e-learning 
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18. Saya lebih faham dan nyaman belajar dengan metode full e-learning 

19. Fleksibilitas pembelajaran full e-leraning mengakibatkan kegiatan saya lebih efektif 

20. Dengan adanya e-learning saya lebih semangat belajar karena bebas bertanya dan 

berdiskusi 

21. Pemahaman saya lebih meningkat dengan metode belajar secara full e-learning 

 

Analisis untuk setiap indikator yang akan digunakan adalah menggunakan skala likert dengan 

skor positif yang terdiri dari 5 opsi sebagai berikut: 

Tabel 1. Skala Likert 

Bobot 

(skor) 
Jawaban responden 

1 sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah 

2 tidak baik/rendah/jarang 

3 biasa/cukup/kadang-kadang 

4 baik/tinggi/sering 

5 sangat baik/sangat tinggi/selalu 

 

Terdapat 2 metode untuk melakukan analisis untuk setiap indikator yang digunakan, dilakukan 

dengan langkah sebagai berikut: 

A.  Metode Pertama (M1) 

 Analisis dengan menggunakan metode pertama adalah analisis yang sangat umum 

untuk dilakukan. langkah-langkah untuk menganalisis dengan metode pertama dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Menentukan Jangkauan (range) 

Jangkauan atau range dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut: 

jangkauan(range) = skor tertinggi − skor terendah 

Dalam hal ini skor tertinggi adalah 5 dan skor terendah adalah 1, sehingga diperoleh  

     jangkauan(range) = 5 − 1 = 4 

2. Banyak Kelas Interval 

Banyak kelas dalam kasus ini ditetapkan sebanyak 5 kelas dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 2. Kelas interval 

Kelas Persepsi 

1 Sangat tidak baik 

2 Tidak baik 

3 Cukup 

4 Baik 

5 Sangat Baik 
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3. Panjang Interval Kelas  

Interval kelas diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

panjang interval =
jangkauan(range)

banyak kelas
 

Sehingga diproleh hasil sebagai berikut 

panjang interval =
4

5
= 0,8 

selanjutnya panjang interval akan digunakan untuk menetapkan indeks presepsi, yang 

digunakan untuk mengintepretasi hasil angka kinerja akademik dosen. 

4. Pehtitungan Indeks Untuk Setiap Indikator 

Perhitungan indeks sebuah indikator dapat diperoleh dengan cara berikut: 

Jika n1= banyaknya responden yang memberikan jawaban sangat tidak baik/sangat   

               rendah/tidak pernah  

        n2= banyaknya responden yang memberikan jawaban tidak baik/rendah/jarang 

        n3= banyaknya responden yang memberikan jawaban biasa/cukup/kadang-kadang 

        n4= banyaknya responden yang memberikan jawaban baik/tinggi/sering 

        n5= banyaknya responden yang memberikan jawaban sangat baik/sangat tinggi/selalu 

        N =  n1 + n2 + n3 + n4 + n5 = jumlah responden untuk sebuah indikator 

indeks untuk setiap indikator =
(1 × n1) + (2 × n2) + ⋯ + (5 × n5)

N
 

5. Pehtitungan Indeks Untuk Setiap Dosen  

Terdapat sebanyak 21 indikator yang dinilai untuk setiap dosen, sehingga indeks untuk setiap 

dosen dapat diperoleh dengan cara mengambil rata-rata dari indeks untuk setiap indikator-

indikator yang diperoleh dosen bersangkutan. Perhitungan indeks untuk setiap dosen dapat 

dilakukan dengan rumus berikut: 

indeks untuk setiap dosen (X) =
jumlahan indeks untuk setiap indikator 

21
 

6. Intepretasi Hasil Akhir 

Intepretasi hasil akhir dari setiap dosen dapat peroleh dengan mencocokkan indeks untuk setiap 

dosen (X) dalam interval indeks presepsi sebagai berikut 

Tabel 3. Intepretasi akhir dengan menggunakan metode pertama 

Interval Indeks Presepsi Intepretasi Hasil 

1.0≤X≤1.8 Sangat tidak baik 

1.8<X≤2.6 Tidak baik 

2.6<X≤3.4 Cukup 
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3.4<X≤4.2 Baik 

4.2<X≤5 Sangat Baik 

 

B. Metode Kedua (M2) 

Metode pertama yang telah dibahas sebelumnya adalah metode yang sangat umum untuk 

digunakan. Metode yang kedua merupakan salah satu untuk menyelesaikan analisis data ordinal 

menggunakan skala likert. Dalam perkembangannya memang terdapat beberapa analisis yang 

dikembangkan oleh para ahli untuk menyelesaikan permasalahan analisis skala likert. 

Mengingat terdapat banyaknya indikator yang akan dianalisis untuk setiap dosen dan responden 

untuk setiap dosen yang berbeda maka digunakan metode yang dideskripsikan sebagai berikut. 

1. Indeks Untuk Setiap Indikator 

Indeks untuk setiap indikator dapat dihiung dengan cara berikut: 

Jika n1= banyaknya responden yang memberikan jawaban sangat tidak baik/sangat  

               rendah/tidak pernah  

        n2= banyaknya responden yang memberikan jawaban tidak baik/rendah/jarang 

        n3= banyaknya responden yang memberikan jawaban biasa/cukup/kadang-kadang 

        n4= banyaknya responden yang memberikan jawaban baik/tinggi/sering 

        n5= banyaknya responden yang memberikan jawaban sangat baik/sangat tinggi/selalu 

        N =  n1 + n2 + n3 + n4 + n5 = jumlah responden untuk sebuah indikator 

indeks untuk setiap indikator = (
(1 × n1) + (2 × n2) + ⋯ + (5 × n5)

5 ∗ N
) ∗ 100 

dapat dipahami jika sebanyak N responden mengisi skor maksimal yakni 5 untuk setiap 

indikator maka indeks untuk setiap dosen yang diperoleh adalah 100 dan jika sebanyak N 

responden mengisi skor minimal yakni 1 maka maka indeks untuk setiap dosen yang diperoleh 

adalah 20.  

2. Menentukan Jangkauan (range) 

Jangkauan atau range dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

jangkauan(range) = indeks maksimal − indeks minimal  

Dalam hal ini indeks tertinggi adalah 100 dan indeks terendah terendah adalah 20, sehingga 

diperoleh jangkauan(range) = 100 − 20 = 80 

3. Panjang Interval Kelas  

Interval kelas diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

panjang interval =
jangkauan(range)

banyak kelas
 

Sehingga diproleh hasil sebagai berikut: 
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panjang interval =
80

5
= 16 

Selanjutnya panjang interval akan digunakan untuk menetapkan indeks presepsi, yang 

digunakan untuk mengintepretasi hasil angka kinerja akademik dosen. 

4. Pehtitungan Indeks untuk Setiap Dosen  

Karena terdapat sebanyak 21 indikator yang dinilai untuk setiap dosen, maka indeks untuk 

setiap dosen dapat diperoleh dengan cara mengambil rata-rata dari indeks untuk setiap 

indikator-indikator yang diperoleh dosen bersangkutan. Perhitungan indeks untuk setiap dosen 

dapat dilakukan dengan rumus berikut. 

indeks untuk setiap dosen (Y) =
jumlahan indeks untuk setiap indikator 

21
 

5. Intepretasi Hasil Akhir 

Intepretasi hasil akhir dari setiap dosen dapat peroleh dengan mencocokkan indeks untuk setiap 

dosen (X) dalam interval indeks presepsi sebagai berikut: 

Tabel 4. Intepretasi akhir dengan menggunakan metode kedua 

interval indeks presepsi Intepretasi hasil  

20≤Y≤36 Sangat tidak baik 

36<Y≤52 Tidak baik 

52<Y≤68 Cukup 

68<Y≤84 Baik 

84<Y≤100 Sangat Baik 

 

Dari kedua metode dapat diperoleh hubungan sebagai berikut:  

Tabel 5. Hubungan antara kedua metode 

interval indeks presepsi 

metode pertama 

interval indeks presepsi 

metode kedua 

Intepretasi hasil 

1.0≤X≤1.8 20≤Y≤36 Sangat tidak baik 

1.8<X≤2.6 36<Y≤52 Tidak baik 

2.6<X≤3.4 52<Y≤68 Cukup 

3.4<X≤4.2 68<Y≤84 Baik 

4.2<X≤5.0 84<Y≤100 Sangat Baik 
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REKAPITULASI HASIL EVALUASI 

 

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan perkuliahan semester gasal tahun ajaran 2020/2021 di tingkat Fakultas dan Program Studi 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 6. Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan perkuliahan  

No Fakultas 

Rata-rata Setiap 

Indikator Untuk Setiap 

Fakultas 

(M1) 

Rata-rata Setiap 

Indikator Untuk Setiap 

Fakultas 

(M2) 

Keterangan Program Studi 

Rata-rata Setiap 

Indikator Untuk Setiap 

Program Studi (M1) 

Rata-rata Setiap 

Indikator Untuk Setiap 

Program Studi 

(M2) 

Keterangan 

1 Agroindustri 1,51 30,18  

Agroteknologi 3,09 61,84  

Peternakan - - 
Tidak Ada 

Data 

Teknologi Hasil 

Pertanian 
- - 

Tidak Ada 

Data 

Magister Ilmu 

Pangan 
2,94 58,88  

2 Ekonomi 1,67 33,52  

Akuntansi 3.35 67,05  

Manajemen - - 
Tidak Ada 

Data 

3 Psikologi 1,96 39,21  

Psikologi 3,43 68,61  

Magister 

Psikologi Sains 
2,45 49,03  

Magister 

Psikologi Profesi 
- - 

Tidak Ada 

Data 

4 

Ilmu 

Komunikasi 

dan 

Multimedia 

3,25 64,96  Ilmu Komunikasi 3,25 64,96  

5 
Teknologi 

Informasi 
3,24 64,83  

Informatika 3,46 69,17  

Sistem Informasi 3,02 60,49  

6 

Keguruan dan 

Ilmu 

Pendidikan 

2,24 44,85  

Pendidikan 

Bahasa Inggris 
2,66 53,16  

Pendidikan 

Matematika 
2,88 57,60  

Bimbingan dan 

Konseling 
3,43 68,66  

Ilmu 

Keolahragaan 
- - 

Tidak Ada 

Data 

Rata-rata 3,02 60,30  Rata-rata 
3,06 61,77 
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3,23

2,78

3,42

3,35

3,14

3,27

3,41

2,83

3,58

3,58

3,364

2,75

3,67

64,52

55,57

68,50

67,10

62,86

65,49

68,29

56,65

71,68

71,67

67,29

54,92

73,49

Agroteknologi

Peternakan

THP

Akuntansi

Manajemen

Ilmu Komunikasi

Informatika

Sistem Informasi

Psikologi

Magister Psikologi Profesi

Magister Psikologi Sains

Pendidikan Matematika

Pendidikan Bahasa Inggris

Magister Ilmu Pertanian

Ilmu keolahragaan

Bimbingan dan Konseling

Tabel 2.
Rataan AKAD E-Learning Pada Setiap Program Studi

Q1 Q2
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Tabel 7. Kritik dan saran untuk dosen Program Studi Agroteknologi 

No Dosen Kritik dan Saran 

1 

 

Dr. Ir. Bambang Nugroho, M.P. • Beberapa informasi bisa tidak tersampaikan, jika 

mahasiswa tidak masuk grup mata kuliah, 

kadang di grup angkatan tidak di share. Secara 

berkala dosen dan mata kuliah 

• saran saya jangan terlalu banyak tugas, mungkin 

tugas bisa setiap minggu namun  tugasnya seperti 

quis atau tugas yang tidak terlalu memberatkan 

mahasiswa, karena ada 

• Saya lebih mengerti belajar secara tatap muka 

dari pada e-learning, apalagi pada agroindustri 

pasti ada yang namanya praktikum dan itu pada 

e-learning ini membuat saya pusing dan tidak 

paham sama sekali 

• Banyak prak pada semester ini yang saya tidak 

ikut,di karena prak yang menuntut sedangkan 

bahan yang di temukan di tempat tinggal susah 

• Saya berharap agar tugas jangan banyak-banyak 

karena semua mata kuliah pasti ada tugas nya 

dan datelinenya jika masing2 ada tugasnya saya 

tidak ada waktu istirahatnya  

• WIFI tidak stabil 

• Dalam pelaksanaan kuliah online sebaiknya 

kampus memberikan akses internet. 

2,51

3,17

3,05

3,62

3,31

2,68

3,22

3,01

3,26

50,22

63,42

61,00

72,33

66,15

53,51

64,49

60,22

65,23

Nama Dosen

Dr. Dian Astriani, S.P., M.P.

Reo Sambodo, S.P., M.M.A

Dra. Umul Aiman, M.Si

Ir. Warmanti Mildaryani, M.P.

Ir.Bambang Sriwijaya,M.P

Dr. Ir. Bambang Nugroho, M.P.

Ir. Tyastuti Purwani, M.P.

	Dr. Ir. F. Didiet Heru Swasono, M.P.

Ir. Wafit Dinarto, M.Si.

Tabel 3. 
Program Studi Agroteknologi

Seri1 Seri2
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No Dosen Kritik dan Saran 

Sepengetahuan saya setiap guru siswa maupun 

dosen atau mahasiswa diberikan internet gratis 

setidaknya ada subsidi dr kampus. Semestr ini 

tidak ada subsidi apapun padahal saya terdampak 

covid 19. Saya berhenti dari kerjaan karena 

travel umroh di tempat saya bekerja off selama 

hampir 1 tahun. Dalam tugas sebaikmya diatur 

jangan terlalu bebani mahasiswa dengan 

tugas,karena tidak sedikit mahasiswa yg 

berjuang kuliah sambil bekerja,dengan adanya 

dampak covid pikiran saya terbagi antara kuliah 

dan kerja. 

• lebih melengkapi fasilitas fasilitas yang lebih 

baik lagi 

• Tidak menggunakan fasilitas kampus tapi bayar 

uang kuliah full 

• Pada mata kuliah praktikum sebaiknya pihak 

fakultas menyediakan bahan praktikum untuk 

mahasiswa yang di Yogya 

• Saran saya untuk kuliahnya full E-lerning lebih 

ke google meet/crome 

• Jarangnya vicon membuat saya tidak begitu 

paham materi yang di upload di elerning ini. 

• Sediakan sarana praktikum bagi mahasiswa yang 

berada di yogya, bukan masalah ketidakadilan. 

Tapi ini untuk kerjasama yang baik antar 

mahasiswa dengan kampus. Selama pandemi ini 

masalah utama yaitu praktikum dan tugas yang 

dirasa sangat berlebihan. 

 

2 Dra. Umul Aiman, M.Si • Apabila semester depan pembelajaran masih 

diadakan secara online, saya harap pihak kampus 

memberikan kuota gratis kepada mahasiswa 

untuk menunjang proses pembelajaran online. 

• Semoga cepat offline 

• Sampai saat ini saya belum mendapat kuota 

internet dari kampus, semoga dari kampus atay 

universitas segera menindaklanjuti masalah ini 

• diganti tatap muka perlu karna keefesienan 

pembelajaran itu perlu dan dapat lebih mudah 

memahami dan diskusi setiap mahasiswa 

• Menurut saya semester depan apabila belum 

memungkinkan pembelajaran tatap muka, saya 
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No Dosen Kritik dan Saran 

harap untuk matakuliah materi dilaksanakan 

secara online dan matakuliah praktikum 

diadakan secara tatap muka. 

 

3 Ir. Bambang Sriwijaya, M.P • Saran saya agar dapat mengoptimalkan 

pembelajaran secara offline. Terimakasih 

• Saran saya untuk para dosen harus berikan 

materi di e-learning sesuai jadwal 

• Secara keseluruhan sudah baik hanya terdapat 

beberapa masalah dalam sistem elerning dan 

pelaksanaan praktikum dirumah masing-msaing 

yang terkadang menyulitkan karena fasilitas 

yang sangat terbatas. 

• Pembelajaran melalui daring sangat tidak 

nyaman lebih baik offline dan tatap muka biar 

materi mudah dimengerti 

• Semoga metode pembelajaran dengan Elearning 

ini lebih di tingkatkan 

• Keluhan nya setiap mahasiswa tidak semua 

memahami materi yang disediakan, jadi saran 

nya semoga pandemi ini cepat berakhir agar bisa 

tatap muka 

• keluhan terkadang jaringan yang tidak 

mendukung 

• Tatap mukaa!!! 

• Saran saya untuk web e learning untuk semua 

mata kuliah bisa mencheklist sendiri, karena ada 

beberapa mata kuliah yang tidak bisa dicheklist 

padahal sudah mengumpulkan tugas/quis dan 

sudah mengisi forum tapi tidak tercheklist 

otomatis, ini membuat kita parno/takut yang 

mengakibatkan setiap buka mata kuliah tersebut 

harus mengecek yang belom di cheklist. 

• perbanyak vcon pada mata kuliah 

• Keluhan saya dalam mengikuti pembelajaran 

secara daring ini hanya pada tugas yang terlalu 

banyak,dan saran untuk kedepannya untuk 

mengurangi adanya tugas untuk mahasiswa. 

• Saya berharap jika pembelajaran daring masih 

berlanjut bisa mendapatkan kuota subsidi dari 

pemerintah agar meringankan kami yang 

menjalani kuliah daring, dan di berikan 

kesempatan untuk bisa mengikuti UTS ulang 
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No Dosen Kritik dan Saran 

saat tidak bisa mengikuti UTS di hari yang sudah 

di jadwalkan karena kendala sinyal trouble saat 

listrik padam. Saya harap dosen dapat memberi 

keringan dan kesempatan mahasiswanya agar 

bisa mendapatkan nilai saat tidak bisa mengikuti 

UTS karena terkendala sinyal yang trouble. 

• Keluhan saya adalah masalah jaringan yang 

kadang mengganggu pembelajaran mengingat 

saat ini musim hujan, penjelasan saat mengajar 

yang saya rasa kurang jelas. Batas pembayaran 

administrasi yang terlalu cepat mengingat 

kondisi perekonomian saat ini sedang terganggu. 

• Kami sebagai mahasiswa, memintak pihak dari 

kampus ada bantuan internet supaya Mahasiwa, 

yg kurang mampuh dalam pembelian internet 

dapat bantuannya. 

• Boros kuota internet!!! Yang biasanya sehari 

cuma habis beberapa MB mentokpun cuma 1 GB 

sekarang malah lebih ,mana gada pemasukaaann 

pa bu 

 

4 Ir. Dian Astriani, M.P. •  cepet cpet aja tatap muka kalau begini terus bisa 

bosen dan materi susah dipahami saja udah itu 

aja sih 

• Lebih baik tatap muka, karena lebih efektif dan 

jelas 

• Saya sangat menginginkan perkuliahan secara 

offline. Perkuliahan secara daring untuk seluruh 

mata kuliah terlalu banyak tugas yang di berikan 

dosen. Dan juga kurang memahami apa yang 

disampaikan. Ada juga teman - teman yang 

tinggal di pelosok desa yang susah jaringan 

untuk mengakses e-learning. Memohon untuk 

universitas agar perkuliahan semester genap di 

adakan secara offline dengan mentaati protokol 

kesehatan. Semoga corona cepat berakhir 

• Dengan sistem e-learning ini membuat saya 

menjadi malas , karena sering tertinggal , saya 

harap kedepannya bisa tatap muka 

• Diganti tatap muka, karena lebih efektif dan jelas 

 

5 Ir. Tyastuti Purwani, M.P. • Sebaiknya sistem elearning lebih diperbaiki 
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No Dosen Kritik dan Saran 

• Karena belum pernah offline, jadi belum tau apa 

yang harus diperbaiki. 

• Untuk pihak kampus semoga bisa memberikan 

bantuan kuota gratis kepada 

mahasiswanya,mengingat sebagian besar Dari 

Kami(mahasiswa) Masih menjadi beban orang 

Tua, Dan untuk Ibu Tyas selaku dosen pengampu 

matkul genetika kelas 11c agrotek semoga 

kedepannya bisa lebih memberikan 

pembelajaran Yang efektif. 

• Menurut saya secara keseluruhan sudah baik, 

hanya terdapat beberapa masalah saja dalam 

sistem elerning. 

• Hanya tentang paket data dan jaringan yang tidak 

stabil. 

• Semoga cepat offline karena pembelajaran lebih 

paham jika tatap muka 

• Semoga pembelajaran menggunakan teknologi 

Elearning ini semakin meningkat dan menjadi 

lebih baik dari sekarang 

• Untuk kuota data inernet sampai saat ini saya 

belum juga memperolehnya, semoga dari 

kampus cepat untuk menindaklanjuti 

• SPP setidaknya ada potongan dalam kondisi 

yang seperti ini, karena kita juga kuliah online 

praktikum juga online. Akademik cukup bagus 

cuma fasilitas yang ada di kampus kurang 

diperhatikan. 

• Saran dari saya adalah, semoga proses 

perkuliahan bisa kembali normal lagi dan bisa 

lebih baik lagi. 

• Bantuan data internetApabila semester depan 

masih menggunakan model pembelajaran online 

saya harap dari pihak kampus memberikan kuota 

gratis kepada mahasiswa untuk menunjang 

• fasilitas kamar mandi  vc tidak lengkap plavon 

rusak, ac tidak lengkap,cat rusak,meja kursi 

rusak 

• Fasilitas  kampus selama  e-learning tidak ada 

dipakai oleh mahasiswa meskipun mahasiswa 

tetap membayar full uang kuliah tanpa ada 

potongan di semester ini. 
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No Dosen Kritik dan Saran 

• sinyal yang terkadang sulit jdi untuk membuka 

elerning atau vcon menjadi sulit 

• Diperlukan perbaikan bug saat mendownload 

materi. Karena saya sering tidak bisa 

mendownload materi yang diberikan dosen. 

• Saran saya yaitu sistem e-learning lebih 

dipermantap lagi. Saya dan teman-teman 

terkadang mengalami gangguan (error) ketika 

mengakses e-learning, terutama saat 

mengerjakan kuis dan UTS kemarin. Sempat 

beberapa kali e-learning error dan karena ini 

konsentrasi kita menjadi buyar dikarenakan 

panik terkejar waktu. Waktu terus termakan saat 

website error. 

• Pengunggahan materi di e-learning kalau bisa 

harus sesuai dengan jadwal mata kuliahnya kalau 

bisa jangan du unggah sebelum jadwal kuliah 

tersebut 

• Keluhan saya dalam akademik itu ketika dosen 

telat dalam mengaplod materi terlebih lagi jarang 

memberikan quiz dan vcon, jadi untuk materi 

nya tidak paham karena jarang memberikan quiz 

dan materi nya pun kurang jelas.  Saran saya 

tolong di perbaiki lagi dan untuk kampus 

universitas mercu buana kok selama daring tidak 

dapat kuota internet ya? Mungkin kalo bisa dapat 

kuota internet agar mahasiswa tidak terbebani 

• Untuk materi yang di unggah terkadang eror 

terkusus quiz terkadang tidak muncul. Dan 

kurang paham dengan materi yang di sampaikan 

karena tampilan unggahan materi e-learning nya 

membingungkan 

• Kurang efektif dalam meng-upload materi dan 

quiz 

• keluhan saya,semoga materinya tidak cepat di 

hapus dari elearning dan mengupload materi 

sesuai dengan jadwal ddan materinya lengkap. 

• Paling tidak tatap muka di kmpus segera 

dilaksakan dan fasilitas kmpu stidak digunakan 

semestinya, 

• Saya cuma ada beberapa, pertama kuis sering 

terjadi eror dan tidak bisa mengerjakannya, 

sampai batas waktu yg telah ditentukan, kedua, 
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nilai uts saya sampai sekarang gak keluar-keluar 

saya sudah mengikuti uts, tapi entah kenapa 

tinggal satu makul saja yg belum keluar nilainya, 

• bangku kuliah bikin pantat sakit, gedung kusam 

perlu dicet lagi.. selebihnya Insya Allah sudah 

baik.. 

• Kalo ngeaplot tugas atau uts jangan telat harus 

sesuai jadwal 

 

6 Ir. Wafit Dinarto M.Si • Semoga pihak kampus dapat memberikan 

dukungan fasilitas berupa bantuan Kuota gratis 

bagi mahasiswanya, mengingat Kami Masih 

menjadi beban keluarga, Dan untuk Pak 

• Apabila semester depan pembelajaran masih 

diadakan secara online, saya harap pihak kampus 

memberikan kuota gratis kepada mahasiswa 

untuk menunjang proses pembelajaran online. 

• Belum mendapat kuota data internet dari 

kampus, semoga dari kampus/universitas segera 

menindaklanjuti 

• Jika masih kuliah online alangkah baiknya 

tugasnya jangan terlalu sulit pak hehehe 

• Keluhan nya ketika dosen telat mengupload 

materi, agar tidak terlalu membebani tugas mata 

kuliah yang lainnya 

• Saran saya semoga ada perbaikan bug ketika 

mendownload suatu materi. Karena kadang 

kadang saya tidak bisa mendownload materi 

tersebut. Terimakasih 

• Saran saya ada bantuan paket data agar lebih 

tenang dalam belajar karena tidak takut 

kehabisan paket data. 

• Saran saya semoga dosen lebih sering 

mwngawasi siswanya. 

• Lebih baik diganti tatap muka soalnya kurang 

paham dan gada yang nyantol di otak 

• alangkah lebih baik jika diganti dengan tatap 

muka, karena tidak semua mahasiswa bisa 

paham hanya dengan belajar online tanpa adanya 

tatap muka. Terlebih ketika ada tugas yang sulit, 

mahasiswa jadi bingung ingin meminta tolong 

dengan siapa karena mahasiswa antara satu dan 
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lainnya berbeda daerah dan dengan dosen juga 

seperti itu. 

 

 

7 Ir. Warmanti Mildaryani, M.P. • Sebaiknya sistem elearning lebih ditingkatkan 

lagi 

• Keluhan saya selama pembelajaran secara daring 

ini yaitu beban tugas yang berlebihan, dan 

terkadang materi yang diunggah tidak sesuai 

jadwal dan jadinya menumpuk dengan tugas 

mata kuliah yang lainnya. Saran saya yaitu lebih 

ditingkatkan lagi dalam sistem pembelajarannya. 

• Untuk pihak univ memberikan keringanan 

dengan memotong pembayaran spp. 

• Dengan adanya kuliah daring ini saya merasa 

materi yang disampaikna tidak sepenuhnya saya 

pahami . Saya berharapa agar semester depan 

ofline, setidaknya praktikum jika memng materi 

tidak dapat ofline. Praktikum sangat berpengaruh 

terhadap pemahaman mahasiswa. Jika masih 

online dosen memberikan kuliah sebanyak 

banyaknya melalui vcon terutama praktikum  

• Jika masih dilanjutkan dengan metode daring 

mungkin perlu di perbaiki cara dosen  megajar 

agar tidak membebankan mahasiswa dengan 

tugas yang berlebihan  dan memberikan waktu 

yang lebih. 

 

8 Dr. Ir. F. Didiet Heru Swasono, 

M.P. 

• Apabila semester depan pembelajaran masih 

diadakan secara online, saya harap pihak kampus 

memberikan kuota gratis kepada mahasiswa 

untuk menunjang proses 

• semester depan apabila belum memungkinkan 

pembelajaran tatap muka, saya harap untuk 

matakuliah materi dilaksanakan secara online 

dan matakuliah praktikum diadakan secara tatap 

muka. 

• Semoga cepat offline biar bisa belajar tatap muka 

• Sampai saat ini saya belum mendapat kuota 

internet dari kampus, semoga dari kampus atay 

universitas segera menindaklanjuti masalah ini 

• Hanya perlu kuliah tatap muka , yang akan 

membuat efesien pembelajaran yang baik 
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Grafik 5. 

Program Studi Peternakan tidak dapat ditampilkan karena tidak ada data isian dari 

Mahasiswa. 

 

Tabel 8. Kritik dan saran untuk dosen Program Studi Peternakan 

No Dosen Kritik 

1 Dr. Ir. Sri Hartati Candra 

Dewi, M.Si. 
• Tidak ada data yang masuk 

2 Dr. Ir. Sundari, M.P • Tidak ada data yang masuk 

 

3 Drh. Anastasia Mamilisti S, 

M.P 
• Tidak ada data yang masuk 

 

4 Ir. Fx. Suwarta, M.P • Tidak ada data yang masuk 

5 Ir. Lukman Amin, M.P • Tidak ada data yang masuk 

 

6 Ir. Niken Astuti, M.P • Tidak ada data yang masuk 

7 Ir. Nur Rasminati, M.P • Tidak ada data yang masuk 

8 Ir. Setyo Utomo, M.P • Tidak ada data yang masuk 
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Dr. Ir. Siti Tamaroh CM, M.P.
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Prof. Dr. Ir. Dwiyati Pujimulyani, M.P.

Grafik 6.
Program Studi Teknologi Hasil Pertanian
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Tabel 9. Kritik dan saran untuk dosen Program Studi Teknologi Hasil Pertanian 

No Dosen Kritik 

1 Agus Setyoko, S.TP., M.P • Perbaikan pelayanan agar staf TU Fakultas 

Agroindustri semakin ramah dalam melayani 

mahasiswanya 

• WiFi kadang lemot 

• Jadikan universitas sebagai pengembangan 

generasi bangsa dengan mempratisi antara 

kepentingan bisnis dengan pendidikan, semoga 

sistem mengajar bisa diatur  oleh rektorat bukan 

diatur oleh dosen seperti aturan perkuliahan 

dalam sistem absensi dan segala macam kegiatan 

belajar-mengajar . 

• Memberikan waktu lebih lama untuk pengisian 

ujian yang dilakukan 

• Pada saat ujian memberikan waktu lebih untuk 

pengaplod-an karena jaringan yang kurang stabil 

• Semoga lekas diadakan kembali kuliah tatapmuka 

• Tambahan kuota 

• Jika memungkinkan adanya aplikasi e learning 

yang bisa diunduh melalui google playstore agar 

mahasiswa mendapatkan notifikasi tenggat waktu 

mengerjakan tugas. 

 

2 Agus Slamet, S.TP., M.P • Sebaiknya model pembelajaran melalui e-

learning lebih diperbaiki lagi. Ada baiknya tugas 

/ kuis yang dikumpulkan melalui e-learning diberi 

feed back atau catatan oleh bapak ibu dosen. Agar 

mahasiswa lebih tau kekurangan dari tugas yang 

telah dikerjakan. Selain itu dapat diberikan kuota 

gratis untuk para mahasiswa mengingat tidak 

semua mahasiswa berada dalam keadaan ekonomi 

yang selalu bisa mencukupi kebutuhan tersebut. 

• Meringankan untuk biaya spp 

• Semoga dalam elearning semua sistemnya 

diberikan kelancaran saat nanti uas 

• Semoga lekas diadakan kembali kuliah tatapmuka 

• Jadikan universitas sebagai pengembangan 

generasi bangsa dengan mempratisi antara 

kepentingan bisnis dengan pendidikan, semoga 

sistem mengajar bisa diatur  oleh rektorat bukan 

diatur oleh dosen seperti aturan perkuliahan 
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No Dosen Kritik 

dalam sistem absensi dan segala macam kegiatan 

belajar-mengajar . 

 

3 Ch. Lilis Suryani, S.TP., M.P. • Semoga untuk elearningnya saat uas  tidak eror 

kembali dan semoga lebih lancar semuanya dan 

stabil 

• Semoga lekas diadakan kembali kuliah tatapmuka 

 

4 Dr. Ir. Bayu Kanetro, M.P • Deadline tugas jangan terlalu cepat 

• Pengunggahan materi dari dosen yang terlalu 

banyak 

• Pembagian kuota secara berkala 

• Akan lebih adil apabila bantuan kuota diturunkan 

tidak hanya untuk xl namun all operator, terlebih 

di masa pandemi ini terimakasih 

• Meringankan kembali untuk masalah pembayaran 

spp 

• Semoga lekas diadakan kembali kuliah tatap 

muka 

 

5 Dr. Ir. Wisnu Adi Yulianto, 

M.P. 
• Banyak dosen yang telat dalam mengupload 

materi. Jadwalnya padahal di awal minggu, tapi 

malah mengupload di minggu akhir sehingga saya 

santuy pada awal minggu, dan sibuk banget di 

akhir minggu karena tugas kebanyakan diupload 

menjadi bebarengan. Pernah ada dosen yang 

mengupload 3 materi/pertemuan dalam satu 

waktu sekaligus itu berlebihan bgt g si telatnya 

 

6 Dwi Wara Prastuti • Sebaiknya model pembelajaran melalui e-

learning lebih diperbaiki lagi. Ada baiknya tugas 

/ kuis yang dikumpulkan melalui e-learning diberi 

feed back atau catatan oleh bapak ibu dosen. Agar 

mahasiswa lebih tau kekurangan dari tugas yang 

telah dikerjakan. Selain itu dapat diberikan kuota 

gratis untuk para mahasiswa mengingat tidak 

semua mahasiswa berada dalam keadaan ekonomi 

yang selalu bisa mencukupi kebutuhan tersebut. 

 

7 Ir. Astuti Setyowati, S.U. • Semoga lekas diadakan kembali kuliah tatap 

muka 

• WIFI kadang lemot 
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8 Siti Tamaroh CM., M.P. • Tambahan kuota 

• Akan lebih adil apabila bantuan kuota diturunkan 

tidak hanya untuk xl namun all operator, terlebih 

di masa pandemi ini terimakasi 

• Meringankan kembali pembayaran kuliah 

• Semoga untuk elearningnya saat uas  tidak eror 

kembali dan semoga lebih lancar semuanya dan 

stabil 

• Sebelum pandemi benar benar tuntas maka 

sebaiknya Dilanjutkan menggunakan metode 

eLearning 

• Hanya perlu di perbaiki karena jika ingin bertatap 

muka pun tidak bisa, terhalang oleh pandemi 

 

9 Prof. Dr. Ir. Dwiyati 

Pujimulyani, M.P. 

 

• Untuk kedepannya, mohon perbaiki lagi sistem 

pembelajaran daring yang mudah untuk dipahami, 

untuk pertemuan tatap muka secara daring lebih 

baik dilakukan setiap kali mata kuliah 

berlangsung tidak hanya 2 kali selama 1 semester. 

• Semoga untuk elearningnya saat uas  tidak eror 

kembali dan semoga lebih lancar semuanya dan 

stabil 

• Selama pandemi belum benar benar tuntas lebih 

baik di lakukan metode eLearning 

• kurangi tugas 

 

 

 MIP  

 Dosen Kritik 

1 Prof. Dr. Ir. Dwiyati 

Pujimulyani, M.P 
• Untuk soal kuis atau forum, jika sudah selesai 

dealinenya mohon kita diberi jawaban atau 

pembahasan dari kuis atau forum tersebut agar 

kita tahu apakah yang kita kerjakan benar atau 

salah 

• Tetap harus ada tatap muka meski tidak full 

 

2 Prof. Dr. Ir. Ch. Wariyah, M.P • untuk forum atau kuis, jika sudah selesai mohon 

untuk di bahas agar kita lebih paham akan materi 

dan tahu kesalahan kita dalam mengerjakan forum 

atau kuis 

• Dilanjutkan jika kasus covid masih blm teratasi, 

perlu memperhatikan arahan dan kebijakan 

pemerintah 
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• Mohon maaf mungkin tugas tidak setiap 

Minggu.dan waktu diperpanjang.terimakasih. 

 

3 Dr. Agus Slamet, S.TP., M.P • Untuk forum atau kuis jika sudah selesai mohon 

untuk di bahas agar kita lebih tahu / paham akan 

materi dan tahu kesalahan kita dalam 

mengerjakan kuis / forum 

• Dilanjutkan jika kasus covid masih blm teratasi, 

perlu memperhatikan arahan dan kebijakan 

pemerintah 

 

4 Dr. Ir. Sri Luihana D., SU.  • Interaksi dengan dosen kurang optimal 

 

5 Dr. Ir. Wisnu Adi Yulianto, 

M.P 
• Pada kuis yang jawabannya uraian, untuk koreksi 

jangan sistem yang koreksi, karena setiapkali 

menjawab kuis uraian, jawabannya selalu not 

grade sehingga kadang membuat saya menjadi 

takut, dan mohon setelah waktu kuis selesai kita 

diberi kunci / pembahasan dari kuis tersebut 

sehingga kita tahu kesalahan kita 

• Perlu adanya kelonggaran pengerjaan tugas di 

forum dan kuis. 

• Dilanjutkan jika kasus covid masih blm teratasi, 

perlu memperhatikan arahan dan kebijakan 

pemerintah 

 

6 Dr. Ir. F. Didiet Heru Swasono, 

M.P 
• Dilanjutkan jika kasus covid masih blm teratasi, 

perlu memperhatikan arahan dan kebijakan 

pemerintah 

 

7 Agus Setiyoko, S.TP., M.Sc. • Jika memungkinkan adanya aplikasi e learning 

yang bisa diunduh melalui google playstore agar 

mahasiswa mendapatkan notifikasi tenggat waktu 

mengerjakan tugas. 

 

8 Siti Tamaroh CM., M.P. • Interaksi dengan dosen tidak optimal 

9 Dr. Ir. Bayu Kanetro, M.P • untuk kuis dan forum, jika sudah melewati 

deadline mohon untuk dibahas agar kita lebih 

paham materi dan kita tahu kesalahan kita dalam 

mengerjakan forum atau kuis 

• Jika kondisi memungkinkan memilih untuk tatap 

muka karena kita lebih  jdah memahami materi 

yang dijelaskan secara langsung 
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Tabel 10. Kritik dan saran untuk dosen Program Studi Akuntansi 

No Dosen Kritik dan Saran 

1 Endang Sri Utami, SE.,M.Si., 

Akt, CA 
• Menurut saya kampus harus membuat kebijakan 

kepada dosen agar selain mengupload materi di 

e-learning juga dibarengi melakukan vicon lebih 

aktif/rutin (contohnya pak bayu yang rajin 

melakukan vicon) bukan hanya disaat akan 

mengadakan uts/uas karena saya pribadi lebih 

nyaman dengan vicon karena hampir sama 

dengan kuliah offline, dapat berinteraksi dengan 

baik kepada dosen jadi materi yang disampaikan 

juga lebih dipahami. 

• Semoga bagian SiA semakin maju dan mudah 

akses,maintance jangan pas dibutuhkan, bisa 

gunakan jam malam biar ga menganggu 

• Semoga bagian Akademik kedepan nya cepat 

merespon mahasiswa yang bertanya 

• Sarannya ketika mengupload materi sebaiknya 

sesuai dengan jadwal perkuliahan, jangan buat 

jadwal sendiri 

• Saran saya cuma satu, lebih baik tatap muka 

daripada daring, banyak mahasiswa yang kurang 
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66,00
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Ika Wulandari, SE., MM
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Grafik 7.
Program Studi Akuntansi
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memahami materi, banyak juga siswa yang 

kurang fasilitas internet. 

• sarannya untuk non akaremik untuk dosen selalu 

mensuport mahasiswanya di saat pandemi covid-

19 ini 

• untuk materi yang memerlukan perhitungan, kita 

membutuhkan penjelasan 

• Tugas yang diberikan jangan terlalu banyak dan 

waktu pengumpulan yang kurang sehingga 

mahasiswa menjadi terbebani oleh tugas dan 

menjadi terburu-buru sehingga pengerjaan tugas 

tidak maksimal. 

• Pemberitahuan mengenai siapa saja yang sudah 

menerima bantuan kuota internet selama daring 

dengan mendata nama mahasiswa penerima 

bantuan. Dan kalau bisa diperluas lagi jaringan 

operatornya. Terimakasih 

• Saran saya terkait dengan kuliah full elearning ini 

yaitu untuk dosen jika saat mengupload materi 

sesuai dengan jadwal dan untuk pengumpulan 

waktu yang diberikan cukup lama agar tidak 

memberatkan mahasiswa. Dan juga terkadang 

ada dosen yang mengupload materi double dan 

waktunya yang agak mepet dan barengan 

sehingga saya saat mengerjakannya jadi tergesa-

gesa karena bukan hanya matkul itu saja yang 

tugasnya banyak tapi ada matkul lain. 

Terimakasih 

• Keluhan terkait WIFI kampus yg sering tidak 

stabil 

•  Saran menurut saya dosen jika memberikan 

tugas jangan double, ada salah satu dosen yang 

memberikan tugas dua minggu sekali dan itu 

memberatkan mahasiswa.Selain itu menurut saya 

dosen lebih tepat waktu dalam meng upload 

tugasnya karena sering sekali menunggu tugas 

sampai 1hari tetapi belum muncul.Karena jika 

tugas diberi tidak sesuai jadwal atau jamnya akan 

sangat mengganggu karena masih ada tugas 

matakuliah lain. Jadi makin sulit membagi 

waktunya 
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• Sesekali Kegiatan kuliah dilakukan  

menggunakan Google meet, supaya materi yg di 

berikan cukup efektif. Terimakasih 

• Sebaiknya penyampaian materi dibuat lebih 

lengkap lagi, seperti ditambah video. 

• saya sangat mengerti dengan situasi saat ini, 

pihak kampus, fakultas ataupun prodi pasti juga 

sangat memikirkan yang terbaik bagi mahasiswa 

apalagi disituasi pandemi seperti ini yang sangat 

tidak memungkinkan untuk kuliah tatap muka, 

apalagi dengan menggunakan vidio converence 

juga akan menemukan kendala pasalnya tak 

semua mahasiswa yang berada diwilayah dengan 

kualitas sinyal atau akses internet yang memadai. 

• Kalau menurut saya Akademik : seharusnya di 

bagian pelayanan bukanya lebih tepat waktu 

misal pembayaran,marketing,dll 

• Memohon kepada universitas untuk memberikan 

keringanan dalam hal biaya semester karena 

covid sangat berdampak untuk kami ekonomi 

menegah kebawah. Terimakasih 

• Ada beberapa siswa seperti saya yang kesulitan 

mengakses jaringan internet, sehingga untuk 

mendonload materi atau mengikuti kelas online 

sangat sulit, ini merupakan keluhan bagi kami 

yang tinggal di daerah kurang jangkauan intrnet. 

Harapan saya, kampus bisa memberikan solusi 

atau cara lain dalam menyampaikan materi kuliah 

sehingga bisa mmberikan kemudahan bagi siswa 

yang kesulitan untuk mengakses internet. 

2 Hasim Ashari, SE, M.M • Disini saya ingin kepada selaku dosen,untuk 

lebih membuat waktu menjawab quis tugas lebih 

lama,karna saya bisa ketinggalan akibat jaringan 

yang tidak stabil,saya tinggal di kalimantan 

khususnya di pedesaan,saya kerap kali 

ketinggalan menjawab quis,akibat jaringan yang 

kurang bersahabat dan jangka waktu yang relatif 

singkat. 

• Sebaiknya dosen menjelaskan materi setiap 

pertemuan, jangan hanya 2 kali pertemuan saja 

• Kuota gratis dari pemerintah yang tidak dapat 

diakses 
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• Diharapkan dari pihak kampus apabila kondisi 

pandemi belum berakhir dan pembelajaran masih 

dilanjutkan secara daring, dapat memberikan 

bantuan paket data semua provider jangan hanya 

provider tertentu saja untuk pembelajaran. 

Semoga pandemi covid 19 ini cepat berakhir dan 

dapat kembali melaksanakan kuliah secara tatap 

muka. Aamiin 

• Perlu secepatnya diagendakan pembelajaran 

tatap muka 

• Harapan saya dengan adanya pembelajaran 

online, dosen bisa memberikan penilaian yang 

adil bagi mahasiswa. Para dosen sudah 

menyampaikan dan memberikan materi dengan 

sangat baik saya berharap bisa diperhatikan atau 

lebih baik lagi. 

• sebaiknya tugas dan materi dikeluarkan tepat 

pada jadwal yang telah ditentukan 

• Keluhannya hanya tidak paham dengan materi 

tersebut tanpa adanya penjelasan dari dosen 

• Cukup buat tugas tugas quiz saya harap waktu 

nya di mudahkan lagi karna susah bagi yang 

jaringannya lambat. 

• Menurut saya mungkin akan lebih baik jika 

metode perkuliahan diganti menjadi kuliah 

offline (tatap muka) namun dengan mengikuti 

prokes ketat dengan pembagian jadwal mata 

kuliah khusus bagi mahasiswa agar tidak terjadi 

kerumunan di kampus. Terima kasih. 

• Saran saya untuk materinya harus tepat waktu 

agar tidak menumpuk, kurang kurangi copypaste 

materi dari google kalau mau copypaste pastikan 

kualitas gambarnya bagus jgn asal copast. 

• Terkadang materi e learning bersifat 

monoton,mohon diperbaiki 

• Agar terciptanya kegiatan perkulihaan yang 

efektif maka alangkah lebih baiknya pertemuan 

perkulihaan dilakukan secara tatap muka 

langsung di ruangan dengan inovasi baru dimana 

dosen menyampaikan materi ataupun 

menjelaskan bukan sekedar dengan PPT tetapi 

ditambah dengan video terkait materi tersebut 
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agar mahasiswa lebih semangat lagi dalam 

belajar dan menyukai mata kuliah tersebut. 

• Fasilitas ruang kelas perlu diperbaiki mumpung 

masih online kegiatan mahasiswa 

• Saran saya tidak muluk cukup dimaksimalin 

sistem pembelajaran nya saja karna materi yg 

dikasi selama ini tendensi nya hanya terhadap 

tugas,  ada tugas apa gk.  Kalo bisa dosen dosen 

juga dimaksimalin lagi terhadap penggunaan 

teknologi 

• Elearning sudah membantu dosen dan mahasiswa 

dalam melakukan perkuliahan secara online , 

sedikit saran kalau bisa jangan setiap minggu 

tugas terus yang dikasih ,, sekali sekali tatap 

muka lah entah melalui zoom atau google meet 

agar mahasiswa tidak bosan dengan tugas 

3 Martinus Budiantara, S.E., 

M.Si., Ak, CA 
• Setidaknya ada tatap muka setiap matkul yg 

dihadiri oleh beberapa siswa dengan mematuhi 

protokol atau dibuat shif kalau mahasiswanya 

banyak 

• Mohon dapat meng-upload materi sesuai jadwal 

yang ditentukan. 

• Saran sebaiknya univ menerapkan protokol 

kesehatan saja supaya bisa tatap muka, karena 

elerning materi2 gitu bisa mahasiswa cari lewat 

google dan tidak semangat belajar 

• Saran saya lebih baik di semester dua nanti kita 

kulia ofline saja. Biar kami maba bisa merasakan 

fasilitas kampus dan bisa menerima pelajaran 

dengan baik. 

• Untuk mata pelajaran tertentu diharapkan dapat 

dijelaskan dengan jelas, karena ada beberapa 

mata kuliah yang penjelasan nya kurang lengkap 

dan agak sulit dipahami 

• Saya ingin agar vicon diadakan lebih sering 

• Mengembangkan notif pengingat pada e-learning 

untuk memudahkan mahasiswa mengetahui 

deadline tugas secara praktif 

• Sebaiknya dosen menjelaskan materi tidak hanya 

2 kali pertemuan tatap muka selama 1 semester 

penuh, karena perlu dijelaskan lebih oleh dosen 

agar materi tersampaikan kepada mahasiswa 

• Waktu untuk mengerjakan quiz kurang lama. 
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• Mengurangi uang pembangunan, karena di masa 

pandemi ini, pendapatan orang tua berkurang 

• Tolong maintenance malam saja diatas jam 12 

• Saya mahasiswa angkatan 2020, saya ingin 

mengeluhkan bahwa saya tidak dapat menerima 

bantuan berupa kuota internet yg diberikan oleh 

kampus. Alasannya karena kartu seluler yg 

digunakan adalah XL sedangkan ditempat tinggal 

saya untuk jaringan XL sangat tidak memadai. 

Jadi selama kuliah online saya menggunakan 

kuota pribadi. Saran saya, perlu ada alternatif lain 

selain XL seperti IM3 atau Telkomsel, karena 

saya yakin banyak mahasiswa yg tidak dapat 

menerima bantuan karena masalah yg sama. 

• Keluhannya saat kesusahan mengerjakan tugas 

yg belum tentu kita paham dengan materi tersebut 

• Segera melakukan pembelajaran tatap muka agar 

mahasiswa bisa ketemu sama teman dan 

dosen,dan bisa saling berdiskusi,dan juga bisa 

nongkrong bareng 

• untuk yang akademik saya lebih memilih diganti 

tatap muka, jika non akdemik masih kurang 

pemberitahuan dan penjelasan kegiatan apa saja 

yang ada di kampus. disini baik akademik 

maupun non akademik msih kurang 

memberitahukan informasi ke pada para 

mahasiswa yang angkatan 2020 tentang apa saja 

informasi yang update soal kampus. 

• Keluhan saya saat daring susah jaringan internet 

yg tidak bagus untuk mengakses internet. 

• Sebaiknya materi pembelajaran di upload sesuai 

jadwal sehingga beberapa kegiatan tidak bentrok 

dan misalnya kalau kuliah online ini di lanjutkan 

sebaiknya lebig sering menyampaikan materi 

lewat zoom atau elearning sehinggla kami bisa 

memahminya walaupun tidak sepenuhnya 

• Aplikasi SIA saya beberapa kali mengalami 

masalah, selain itu tugas yang diberikan setiap 

hari menurut saya pribadi hanya akan membuat 

mahasiswa stress karena terlalu banyak tugas. 

Mungkin ada baiknya jika dosen memberi jeda 

dalam memberi tugas, jadi mahasiswa punya 
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lebih banyak waktu untuk memahami materi 

dibanding kerja tugas. 

• Selektif dalam memberikan materi dan tugas, 

jujur saya merasa iri dengan mahasiswa di luar 

sana. Mereka memiliki banyak tugas dan 

bervariasi, tatap muka melaui vidcon setiap hari. 

Saya pun inginkan hal yang sama. 

• Dalam keadaan yang memaksa untuk full 

elearning seperti ini akibat covid. Ada baiknya 

setiap 3-4 kali pertemuan di elearning, diadakan 

pertemuan online seperti menggunakan zoom 

atau google meet untuk membahas materi 3-4 

yang telah dipelajari. 

• Kepada pihak yayasan, kami mohon jika 

pembelajaran full e-learning dilanjutkan tolong 

berikan kami fasilitas berupa Kouta internet 

perbulan nya. Karena sekarang krisis ekonomi 

dimana-mana, mohon saling memahami dan 

membantu. Dan untuk pihak kampus, saya 

sampai sekarang tidak mendapatkan bantuan 

sembako, padahal saya stay di kos dan posisi kos 

saya tidak jauh dari kampus 2 

4 Mushawir, S.E, M.M • Banyak yang mengeluhkan kendala sinyal 

termasuk saya dan selama kuliah ini saya harus 

ke kota agar dapat memperoleh sinyal, menurut 

saya tentang tugas atau kuis yang diberikan setiap 

hari karena jika ada tugas yang belum selesai 

tiba-tiba ketika membuka elearning sudah ada 

tugas atau Kuis yang lain dan juga diperlukan 

waktu agar paham materi dan karena banyak 

tugas yang belum terselesaikan menyebabkan 

overthinking yang berlebihan, hendaknya juga 

dalam melayani mahasiswa ketika ditanya 

misalnya tentang keuangan  agar dapat membalas 

jika ada waktu karena saya Maba jadi harus 

menyesuaikan diri dan juga takut salah kirim 

biaya kuliah. Saran saya mari kita bersama-sama 

memperbaiki diri apa yang kurang dalam kita 

untuk kemajuan Universitas Mercu Buana 

Yogyakarta yang lebih baik dan saya juga 

menyampaikan Terima kasih atas fasilitas yang 

disediakan dan kepada orang-orang yang bekerja 
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dengan giat sehingga elearning dapat berjalan 

dengan semaksimal mungkin.  

• Terkadang kalau kita tanya tentang kampus 

ataupun tentang keuangan pihak kampus bales 

chatnya lama bahkan sampai 1 hari , mohon lebih 

diperbaiki lagi 

• Siapkan materi dengan baik ya pak dosen 

perpajakan 1, Jangan sesukanya sendiri. Saya 

sebagai mahasiswa bapak bingung ketika 

memahami materi. Saya membaca ppt agar tau 

poinnya, punya bayangan sebelum membaca 

materi lebih rinci di word. Kalo buat ppt dengan 

menjiplak di word ya sama saja.  

• Tolong untuk lebih sopan dalam bertutur kata. 

Saya tau bapak ingin lebih akrab dengan 

mahasiswa. Tapi dengan membicarakan fisik, 

saya rasa itu tidak pantas. Apalagi anda seorang 

dosen sebagai panutan bagi mahasiswa 

• Dosen baiknya tetap mau untuk menjelaskan via 

zoom atau sejenisnya. Karena kalau hanya upload 

materi dan tugas tanpa ada contoh dan step 

mengerjakan susah bagi mahasiswa untuk 

memahami, terlebih materi akuntansi yang 

banyak menghitung 

• saya ga mau mengeluh pa,bu tapi saya ga tahan 

kuliah online kek gini, saya gabisa mantengin 

layar laptop lama-lama, dan saya gatahan ama 

tugas bapa dan ibu yang banyak tapi gamasuk 

sama sekali di otak saya, karena saya gafaham 

materinya dengan baik. materi bapa/ibu bagus, 

tapi saya gasuka sistemnya saat ini. saya minta 

maaf kalo tugas saya sering kosong, ya mau 

gimana lagi, saya berusaha menyesuaikan tapi 

bener bener belumbisa, dan saya ga pernah 

nyaman dengan belajar online begini 

5 Nugraeni, S.E, M.Sc,Akt, • menggunakan media e-learning secukupnya saja 

karena kebnyakan mahasiswa tidak bisa 

memahami materi hanya dari e-learning perlu 

penjelasan tatap muka, saat full e-learning tidak 

ada namanya hari libur nasional untuk 

mahasiswa,tugas yang diberikan pun tidak 

mengenal hari libur,hal ini terjadi tidak dimata 
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kuliah aklmk saja namun mayoritas di semua 

mata kuliah. 

• Lebih baik dosen sering melakukan vidcon jadi 

dalam 1 semester tidak hanya 2 kali. Vidcon 

penting karena video yang diunggah di elearning 

banyak yang hanya berasal dari youtube sehingga 

tidak sesuai materi. Dengan memperbanyak 

vidcon maka mahasiswa dapat merasakan kuliah 

seperti tatap muka karena dosen menjelaskan 

materinya langsung 

• sebelumnya mohon maaf, banyak yang 

mengeluhkan kendala sinyal termasuk saya dan 

selama kuliah ini saya harus ke kota agar dapat 

memperoleh sinyal, menurut saya tentang tugas 

atau kuis yang diberikan setiap hari karena jika 

ada tugas yang belum selesai tiba-tiba ketika 

membuka elearning sudah ada tugas atau Kuis 

yang lain dan juga diperlukan waktu agar paham 

materi dan karena banyak tugas yang belum 

terselesaikan menyebabkan overthinking yang 

berlebihan, hendaknya juga dalam melayani 

mahasiswa ketika ditanya misalnya tentang 

keuangan  agar dapat membalas jika ada waktu 

karena saya Maba jadi harus menyesuaikan diri 

dan juga takut salah kirim biaya kuliah. Saran 

saya mari kita bersama-sama memperbaiki diri 

apa yang kurang dalam kita untuk kemajuan 

Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang lebih 

baik dan saya juga menyampaikan Terima kasih 

atas fasilitas yang disediakan dan kepada orang-

orang yang bekerja dengan giat sehingga 

elearning dapat berjalan dengan semaksimal 

mungkin. Terima kasih & salam sehat 

• Saran lebih memperbaruhi model pembelajaran 

agar mahasiswa tdk merasakan bosan dgn satu 

model pembelajaran. Keluhan mungkin fasilitas 

yg diberikan belom Memadai (misalnya jaringan 

internet dikampus yg selalu lemot pada saat 

penggunaan 

6 Rochmad Bayu Utomo, 

SE,M.SI,AK,CA. 
• Tidak ada data yang masuk 

7 Tutut Dewi Astuti, S.E., 

M.Si.,Ak, CA 
• Lebih dirutinkan lagi vicon untuk tiap mata 

kuliah. Agar kualitas pembelajaran tetap terjaga 
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• Jika semester depan masih akan dilanjutkan 

dengan pembelajaran elearning, saya merasa dari 

pihak kampus bisa menemukan formula baru 

dengan harapan mahasiswa akan semakin lebih 

nyaman ketika belajar dengan e-learning 

• Tidak adanya auto save di saat mengerjakan quiz 

yang diberi waktu. Karena kadang kala internet 

mati di saat mengerjakan sangat mengganggu 

kegiatan tersebut. 

• Saran sebaiknya univ menerapkan protokol 

kesehatan saja supaya bisa tatap muka, karena 

elerning materi2 gitu bisa mahasiswa cari lewat 

google. 

• Kurangi tugas, karena setiap Minggu selalu 

menumpuk apalagi untuk r33 sangat berat 

mengerjakan 10 tugas bahkan lebih dalam waktu 

satu dua hari.Karena hari-hari biasa otomatis 

kerja. Terimakasih 

• Untuk Para Dosen yang saya hormati dan saya 

sayangi, terimakasih atas segala ilmunya dan 

tugas2 berat ini. Sebenarnya saya pribadi senang 

dengan adanya elearning ini. Karena lebih efisien 

dan fleksible. Namun hanya ada satu yang 

membuat saya cukup kewalahan. Yaitu adanya 

tugas yang terlalu banyak dan tidak sedikit. Kami 

tau itu demi kebaikan kami Agar kami bisa tetap 

belajar dan menambah wawasan kami. Namun 

kami mohon bu.. Pak.. Alangkah senangnya kami 

jika tugas2 tersebut sedikit dikurangi. Atau 

mungkin misalkan tugas di minggu ini maka 

dibahas di minggu depan Agar kami paham. 

Terutama untuk tugas2 yang sulit dipahami. 

Karena tidak semua Mahasiswa dapat menerima 

materi dengan Instan. Apalagi jika kami ingin 

diskusi pasti tetap saja teman kami bilang belum 

mengerjakan karena belum paham dengan materi 

yang diberikan. Kami kelas malam pak bu.. Kami 

bekerja dari pagi hingga sore hari jika tugas yang 

diberikan terlalu berlebihan maka kapan kami 

akan beristirahat. Kami pun mengerjakan tugas di 

hari libur juga. Kapan kami bisa beristirahat 

sejenak pak bu.. Padahal kelelahan adalah faktor 

Utama penyebab daya tahan tubuh yang 
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menurun. Terimakasih telah membaca curhat an 

saya.. Semoga covid-19 ini segera berakhir.. Dan 

semua dapat berjalan kembali seperti biasa.. 

Terimakasih juga untuk Para Dosen yang sudah 

mau mengerti dan memahami kami.. Terimakasih 

untuk Para Dosen yang tidak pernah 

memberatkan kami. 

• Pemberitahuan terkait kebijakan keuangan dan 

krs atau sejenisnya kurang di ekspos ke sosial 

media, misalnya instagram. Karna tidak setiap 

saat mahasiswa membuka website baa 

mercubuana 

• Di masa pandemik ini .pembayaran SPP atau 

angsuran yg kurang bayar mahasiswa tidak bisa 

melihat nilai hasil Ujian karena tidak semua 

mahasiswa berada di keluarga mampu dan hal itu 

membuat beban kita sebagai mahasiswa dan  

orang tua yang ingin melihat hasil nilai 

• Untuk perpustakaan, mohon dapat dibuka lebih 

lama pelayanannya (jangan hanya hari tertentu) 

atau yang bisa online supaya bisa mengakses 

buku pedoman untuk mengerjakan tugas PKL 

• Adakan meet online via zoom atau google meet 

setiap 4 kali pertemuan untuk pendalaman akan 

materi yang sudah diajarkan 

• saya sangat mengerti dengan situasi saat ini, 

pihak kampus, fakultas ataupun prodi pasti juga 

sangat memikirkan yang terbaik bagi mahasiswa 

apalagi disituasi pandemi seperti ini yang sangat 

tidak memungkinkan untuk kuliah tatap muka, 

apalagi dengan menggunakan vidio converence 

juga akan menemukan kendala pasalnya tak 

semua mahasiswa yang berada diwilayah dengan 

kualitas sinyal atau akses internet yang memadai. 

8 Zaenal Wafa, S.Kom., M.Kom • untuk sistem elearning akan lebih baik jika setiap 

mahasiswa bisa mendapatkan pemberitahuan 

melalui email jika, dosen sudah mengupload 

materi dan tugas, selain itu jika tugas sudah 

mendekati tempo mahasiswa akan mendapat 

pemberitahuan, sehingga mahasiswa tidak 

terlambat mengikuti perkuliahan atau pun 

mengumpulkan tugas 
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• Keluhan saya ingin kulia tatap muka, karena jika 

kulia tatap muka kita bisa lebih paham materi 

yang di sampaikan Dosen 

• Lebih baik dosen sering melakukan vidcon jadi 

dalam 1 semester tidak hanya 2 kali. Vidcon 

penting karena video yang diunggah di elearning 

banyak yang hanya berasal dari youtube sehingga 

tidak sesuai materi. Dengan memperbanyak 

vidcon maka mahasiswa dapat merasakan kuliah 

seperti tatap muka karena dosen menjelaskan 

materinya langsung 

• Untuk metode elearningnya dapat diperbaiki 

• Perlu adanya efaluasi secara lansung(tatap muka) 

antara dosen dengan mahasiswa.Karena efaluasi 

secara online seperti ini menurut saya tidaklah 

efektif. 

• Dosennya upload materi tanpa ngasih penjelasan, 

udah gt tugas deadline sebentar. Rajin elearning, 

kuis, ngisi forum, kumpul tugas tapi nilai tetep aja 

jelek 

• Saya harap dalam metode elearning kedepannya, 

dosen lebih interaktif terhadap tanggapan 

mahasiswa baik di forum/quis. Apalagi bila ada 

quis terkait dengan perhitungan. Selama ini di 

mata kuliah lain yang penuh dengan hitungan 

sama sekali tidak pernah dibahas oleh dosen. Jadi 

selama ini kami tidak tau mana langkah 

perhitungan yang benar. Kami hanya dapat 

melihat dari contoh pada materi namun dalam 

quis sudah beda lagi prosedur dan 

permasalahanya. Jadi kami hanya bisa melihat 

referensi dari internet yang belum tentu itu benar. 

Jadi kami harap bapak ibu dosen memberikan 

penjelasan lebih rinci mungkin melalui meet 

video seperti yang sedang berjalan pada 

pertemuan minggu terkahir ini. Namun tentu 

dengan perkuliahan di meet banyak pula keluhan 

baik dari mahasiswa maupun dari dosen sendiri 

karena tergantung sinyal dan jaringan masing 

masing. Saran saja, untuk lebih memberikan 

kemudahan terhadap mahasiswa yang belum 

sempat gabung dengan meet tersebut bisa di 

videokan hasil meet tersebut. Jadi ada tanyangan 
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ulang yang bisa diakses diluar jam kesepakaatan 

meet. 

 Ika Wulandari, SE., MM • agar perlu dikaji ulang sistem daring yang di 

berlakukan efektif atau tidak 

• Untuk kuis yang diberikan semoga tetap seperti 

biasanya dimana jawabannya ada di materi yang 

diberikan dan materi yang diberikan dapat 

dimengerti oleh mahasiswa sehingga tugas atau 

kuis yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan 

sesuai jawaban yang seharusnya. 

• Saran saya lebih sering vicon saat materinya 

menghitung supaya mahasiswanya lebih paham 

cara-caranya. Ya mungkin bisa melihat dari vidio 

maupun internet namun akan lebih paham lagi 

jika dosen yang menjelaskan secara langsung 

• Ada beberapa dosen yang mengupload materi 

tidak sesuai jadwal,grup untuk komunikasi antara 

mahasiswa dengan dosen juga kurang informatif, 

sebaiknya Ada grup didalam e learning jadi 

mahasiswa Yang beda semester juga tetap bisa 

update informasi, kurangnya variasi pemberian 

tugas menyebabkan kejenuhan Dan kurang bisa 

berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan 

ilmu Yang diperoleh, perlu beberapa kontak 

untuk bisa memperoleh informasi karena Ada 

yang saat dihubungi mengenai informasi tidak 

Ada jawaban sehingga banyak informasi Yang 

tidak jelas. Terimakasih 

• Supaya semua informasi bisa dipublish di media 

sosial dan tersampaikan dengan baik. Perlunya 

sinkronisasi informasi2 baik dari Universitas 

maupun Fakultas. 

• Mengingat pandemi yang mengakibatkan 

ditutupnya kampus, mohon agar kampus 

memberikan informasi yang jelas, akurat, serta 

pelayanan berupa konsultasi terkait 

'kebingungan' mahasiswa dengan responsif. 

Mohon adanya pengurangan pembayaran bagi 

Mahasiswa, karena fasilitas yang didapatkan 

tidaklah sama ketika tatap muka langsung. 

Mohon update syarat yudisium dan disesuaikan 

dengan kondisi pandemi ini. Terima kasih, 

semoga lebih baik 
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• Sistem informasi yg kurang cepat respon 

• Mungkin dari sisi pelayanan, mengenai struktur 

pembayaran . Misalkan spp . Mungkin lebih di 

permuda gtu .  Soanya banyak  yg kurang ngerti 

dan buat meraka jadi malas bayar spp karna ribet 

aplod 

• Informasi pendaftaran atau daftar ulang supaya 

diunggah di media sosial seperti Instagram yang 

saat ini sedang famous di kalangan anak muda. 

Pengalaman saya waktu mendaftar, saya sudah 

datang ke kampus untuk memperoleh informasi 

pengisian krs dll merasa kesulitan. Karena 

informasi2 pengisian krs, enrollment key sulit 

didapatkan (sudah mencari informasi namun 

diputer-puter infonya) 

• Pembayaran uang kuliah, kadang dalam sistem 

lama masuknya padahal sudah upload di website 

dan saat berkeluh dengan bagian keuangan 

jawaban diterima sangat lama 

• Jika akan tetap melakukan pembelajaran secara 

e-learning saya merasa dari pihak kampus harus 

mencari formula baru yang bisa membuat 

mahasiswanya nyaman ketika harus belajar 

menggunakan metode e-learning supaya 

pembelajaran yang terjadi bisa menjadi lebih 

efektif. 

• setidaknya ada beberapakali v-con tidak hanya 2 

kali saja 

• Kurang efektifnya pembelajaran daring serta 

banyak dosen yang merespon dengan lambat 

ketika dichat melalui WhatsApp menyebabkan 

terhambatnya komunikasi. Sebaiknya 

perkuliahan dilaksanakan tatap muka dengan 

memperhatikan protokol kesehatan. 

• Saran saya, dimasa pandemi seperti ini tidak 

memungkinkan untuk bertatap muka, oleh sebab 

dalam penyampaian materi dapat di laksanakan 

melalui rekam video, jadi dosen membuat video 

penjelasan mengenai materi yang di bahas 

minggu tersebut dan di upload di e learning, agar 

mahasiswa paham dengan materi yang diberikan 

oleh dosen 

•  
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 Azfa Mutiara Ahmad Pabulo, 

S.E.,M.EK 
• Saran untuk pertemuan tatap mukanya lebih baik 

diadakan kembali, walaupun hanya 1 kali dalam 

seminggu dengan prokes yang ketat 

• Menurut saya akan lebih efektif jika ingin 

melanjutkan metode pembelajaran full daring ini, 

lebih baik diperbanyak zoom atau google 

meetingnya agar mahasiswa dapat mendengar 

penjelasan dosen secara langsung. Tapi akan jauh 

lebih baik jika metodenya diganti dengan tatap 

muka karena dgn kuliah daring ini jujur saya 

tidak mengerti apa-apa selama 1 semester ini 

pak/bu. 

• lebih ke arah komunikasi dengan dosen terkaiat 

pengumpulan data baik pengerjaan tugas maupun 

pengumpulan UTS, dan beberapa dosen tidak 

membuka diri untuk menerima komunikasi 

terkait hal tersebut, dosen kadang merasa di pihak 

yang benar sehingga kadang kami kesulitan 

untuk menjelaskan bahwa data tugas atau 

jawaban UTS telah diemailkan. Sebaiknya jika 

memang pembelajaran akan terus lanjut via e 

learning maka UMBY memfasilitasi 

pengumpulan data lewat sistem elearing bukan 

melalui email, karena aterkait kemungknan 

beberapa jaringan yang mana dalam inbox kami 

telah sent tetapi dosen menginfo belum terima. 

• Lebih efektif jika belajar tatap muka 

• Universitas, fakultas dan program studi di 

harapkan dapat mengetahui apa saja yang 

menjadi kebutuhan mahasiswa nya 

• untuk memperlancar akses internet mahasiswa, 

sebaiknya dari pihak kampus memberikan 

bantuan kuota untuk seluruh pengguna kartu 

perdana tidak dikhusukan hanya untuk pengguna 

kartu tertentu saja 

• Pembelajaran daring ini merugikan mahasiswa 

yang khususnya mahasiswa dengan kelas yang 

harusnya ada tatap muka. Dimana biaya yang 

dibayarkan seharusnya bisa dibedakan atau 

dikurangi jika memang belum bisa melakukan 

perkuliahan secara offline. 

• Menurut saya, selama masalah atau 

keluahan.karena kulia online kebanyakan 
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mahasiswa tidak fokus, mudah teralihkan hal ini, 

karena itu materi dipadatkan, diakses mahasiswa 

secara mandiri dan berharap mereka 

mengembangkan sendiri. 

 

 Ratri Paramitalaksmi, SE., 

M.Ak., Ak 
• misalkan dosen ada memberikan materi ,saya 

mau beserta cara mengerjakannya akuntansi 

karna saya lambat memahami suatu materi  

• setiap 4 pertemuan adakan meet online via zoom 

untuk membahas materi yg sudah diberikan, 

dosen harus lebih baik dalam pemaparan materi 

agar mudah dipahami 

• Pembelajaran full elearning membuat saya 

kurang semangat dalam belajar 

• Rutin adakan vicon 

• Memperbaiki cara pemberian materi elearning 

• Menurut saya metode pembelajaran UMBY 

sudah baik, dilihat dari segi sistem pembelajaran 

secara elearning dengan ada pertemuan live 

gmeet di pertemuan akhir semester, akan tetapi 

sebaiknya perkuliahan bisa diadakan pertemuan 

tatap muka supaya pembelajaran lebih efektif. 

• Untuk dosen kurang baik dalam penjelasan 

materi bahkan kadang sama sekali tidak 

dijelaskan, sedangkan matkul yang diberikan 

cukup sulit, jadi kami sebagai mahasiswa hanya 

belajar sendiri. Dosen hanya memberikan materi 

dan tugas setiap Minggu. 

• Kadang kurang paham dengan apa yang dosen 

berikan materi 

• Jika semester depan masih akan dilanjutkan 

dengan pembelajaran elearning, saya merasa dari 

pihak kampus bisa menemukan formula baru 

dengan harapan mahasiswa akan semakin lebih 

nyaman ketika belajar dengan e-learning 

• Semoga bisa kembali bertatap muka dan semoga 

pandemi segera berakhir 

• Tidak adanya auto save di saat mengerjakan quiz 

yang diberi waktu. Karena kadang kala internet 

mati di saat mengerjakan sangat mengganggu 

kegiatan tersebut. 

• Kuliah online memang fleksibel tapi juga banyak 

tugas membuat kita tidak sepenuhnya belajar 
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teori pembelajaran tetapi lebij fokus mengejar 

deadline, 

• berharap kuliah offline segera dilakukan karena 

kuliah secara online tidak efektif. 

• Saran saya jika sudah mengerjakan tugas 

setidaknya dalam minggu depan dosen mereview 

jawaban tugas yang benar agar mahasiswa tau 

jika dalam pengerjaannya ada yg salah bisa 

diperbaiki dan tau kesalahannya. Jd tidak sekadar 

mengerjakan lalu diupload begitu saja. 

• Mungkin diinfokan lagi tentang pemberian kuota 

gratis dari kampus, Karena mungkinnn masih 

banyak mahasiswa yg ketinggalan info. 

Seehingga selama ini masih menggunakan kuota 

pribadi 

• Menurut saya sebenarnya sudaj baik.  Pihak 

kampis sudah memfasilitasi dgn baik.  Kembali 

ke mahasiswanya saja respon dn sudut 

pandangnya gimana. 

• Menyeimbangkan beban tugas dengan waktu 

pengerjaan 

• Menurut saya, yang perlu diperbaiki oleh 

universitas mercubuana khususnya dalam hal 

administrasi adalah keterbukaan. Perlu 

menyediakan waktu khusus bagi mahasiswa 

untuk berefaluasi secara lansung dengan pihak 

formator(dosen-dosen). 

• Karena efaluasi online seperti ini menurut saya 

tidak lah efektif. 

 

9 Yudas Tadius Adi candra • kualitas server e learning ditingkatkan 

• Sebaiknya perkuliahan dilaksanakan tatap muka 

dengan memperhatikan protokol kesehatan 

dengan ketat 

• Saran saya, alangkah baiknya dosen memberikan 

video penjelasan yang dibuat oleh dosen itu 

sendiri serta di upload di e learning, tujuannya 

adalah agar mahasiswa memahami materinya 

walaupun tidak bisa bertatap muka 

• Tugas yang diberikan jangan terlalu banyak dan 

waktu pengumpulan jangan terlalu dekat 

sehingga mahasiswa tidak merasa terbebani oleh 

tugas.  
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• Pengisian nilai pada SIA juga kurang lengkap 

sehingga mahasiswa menjadi bingung dengan 

hasil nilainya. 

• keluhan nya ingin tatap muka karena online ga 

efektif 

• Jika semester depan masih akan dilanjutkan 

dengan pembelajaran elearning, saya merasa dari 

pihak kampus bisa menemukan formula baru 

dengan harapan mahasiswa akan semakin lebih 

nyaman ketika belajar dengan e-learning 

• Saran saya, pihak universitas bisa memberikan 

informasi mengenai siapa saja yang sudah 

dikirim bantuan kuota internet (mendata nama-

nama yang sudah dikirim kuota) sehingga 

mahasiswa bisa mengetahui siapa yang belum 

atau sudah mendapat bantuan kuota dari pihak 

univ, karena saya sendiri belum pernah dapat 

bantuan kuota dari kampus selama perkuliahan 

daring. Terimakasih 

• Pihak kampus harus lebih informatif kepada 

mahasiswa mengingat semua berbasis online, 

karena ada beberapa yang ketinggalan informasi 

mengenai perkembangan kampus 

• Keringanan spp setiap bulannya karna pandemi 

• Selama e-learning ada beberapa mata kuliah yang 

mengadakan vicon di saat jam kerja. Hal tersebut 

sangat disayangkan, karena bagi saya pribadi 

yang sedang bekerja sehingga tidak bisa 

mengikuti vicon tersebut. Saya masuk di kelas 

karyawan tujuannya agar dapat mengikuti kuliah 

dengan baik di luar jam kerja 

• Mohon untuk dosen mengevaluasi soal dan 

materi apakah sumber refrensi tersedia 

• Untuk semua layanan kampus dikarenakan 

semua adalah by daring sehingga pertemuan di 

kampus untuk segala kebutuhan kesiswaan agar 

dapat direspon dengan cepat, dan informasi 

terkait pembelajaran dapat diinformasikan dalam 

1 pintu yang terpusat sehingga kami siswa dapat 

mengupdate informasi dengan cepat 

• Sarannya apabila memungkinkan untuk tatap 

muka maka saya harap untuk bisa melakukan 

perkuliahan tatap muka lagi. 
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• Jika mata kuliah dibuatkan grup, sebaiknya info 

apapun bisa di dibagi dalam grup. Guna 

memudahkan mahasiswa mendapatkan 

informasi. Terima Kasih 

• Ingin kembali dalam pembelajaran offline karena 

fasilitas yang saya gunakan untuk mendukung 

pembelajaran elearning ada kekhawatiran terjadi 

kerusakan seperti handpone yang setiap hari aktif 

dan digunakan dalam kegiatan akademik maupun 

non akademik, sekian dan terimakasih 

• menurut saya keluhan saya hanya di jaringan 

karena kalau jaringan di kampung bermasalah 

saya tidak bisa mengikuti vicon 

• Lebih efesien jika dosen memberi dan 

menjelaskan materi dengan vicon, bukan hanya 

quiz terus tapi tidak tau jawaban tersebut benar 

atau salah 

• Biaya kuliah bisa dikurangi karena saat pandemi 

ini kurang efektif dan efisien, biaya kuliah tidak 

sebanding dengan kegitan kuliah online. 

• dibanyakain vidio pembelajaranya jangan cuma 

materi 

• Kesulitan yang terbesar yaitu sulit memahami 

materi seperti yang saya tuliskan sebelumnya 

• Dosen lebih komunikatif kepada mahasiswa 

• Keringanan SPP, tugas jgn banyak². 

• Pembagian kuota untuk perkuliahan online belum 

tersalur merata ke mahasiswa-mahasiswi 

• Menurut saya untuk quiz yang diberi waktu 

pengerjaan, dimohon untuk adanya autosave jadi 

pada saat internet mati pengerjaan tidak sia-sia 

• Kuliah daring lama" menyebabkan kebosenan, 

karena mengerjakan tugas secara terus menerus. 

• Materi yang susah di mengerti dan bataasan 

waktunya singkat 

• Pelayanan  kantor akademik TU yang kurang 

memadai 

• jika full e-learning, materi akan lebih 

tersampaikan apabila dengan video conference. 

• saran saya, pihak kampus lebih melihat siswa 

siswi yang kesulitan mengakses internet, 

sehingga terkadang tidak mengikuti kelas online. 

semoga pihak kampus dapat memilih langkah 
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atau tindakan yang pas dan sesuai dengan kondisi 

mahasiswa. 

• Semoga lekas menerapkan metode seperti biasa 

tatap muka 

 

 

 

Grafik 8. Tidak dapat menampilkan data chart karena tidak ada data yang olah. 

 

Tabel 11. Kritik dan saran untuk dosen Program Studi Manajemen 

No Dosen Kritik 

1 Asep Rokhyadi PS, S.E., M.Si • Saran saya untuk pemblajaran secara online 

para dosen seharusnya lebih sering 

mengadakan pemblajaran via zoom/gameet 

agar kami yg mahasiswa yg sangat sulit 

 

2 Audita Nuvriasari, S.E, M.M • Para staf ataupun dosen harus lebih 

komunikatif dan interaktif lagi dan sering 

mengadakan zoom atau google meet untuk 

pembahasan materi dan memberikan 

keringanan atau potongan dalam pembayaran 

spp. 

• Saran dari saya lebih memfalisitasi 

mahasiswa yg masih kuliah online dengan 

ZOOM prabayar jadi tidak ada batasan waktu 

untuk dosen dan mahasiswa bertanya jawab 

 

3 Awan Santosa, SE, M.Si • Tidak ada data yang masuk 

 

4 Dra. Sumiyarsih, M.M • Tidak ada data yang masuk 

5 Drs. Raswan Udjang, M.Si • Tidak ada data yang masuk 

6 Hamzah Gunawan, MM • Tidak ada data yang masuk 

7 Rina Dwiarti, S.E., M.Si • Tidak ada data yang masuk 

8 Shadrina Hazmi, S.E, M.Sc • Tidak ada data yang masuk 

9 Titik Desi H, S.E., M.Si • Tidak ada data yang masuk 

10 Drs. Subarjo, M.Si. • Tidak ada data yang masuk 

 

 



41 

 

 
 

 

 

 

 

 

2,92

3,61

3,44

3,43

3,49

3,30

3,85

3,32

3,17

3,07

3,97

3,38

3,07

3,24

3,14

4,10

3,43

3,46

3,55

3,33

3,26

3,39

3,62

3,43

3,61

3,61

58,44

72,17

68,76

68,63

69,89

65,90

77,00

66,35

63,43

61,33

79,33

67,68

61,33

64,80

62,81

82,00

68,69

69,18

71,02

66,67

65,17

67,89

72,44

68,57

72,16

72,22

	Budiman Al Iman, M.Si

	Dr. Kamsih Astuti, M.Si., Psikolog

	Nikmah Sofia Afiati, S.Psi.,M.Psi.

Aditya Putra kurniawan, S.Psi, MSH Counselling

Ainurizan Ridho Rahmatulloh, S. Psi, M. Psi, Psikolog

Anas Fitria S, M. phil

Andri Azis Putra, Lc., M.Phil

Angelina Dyah Arum .S ,M.Psi .,Psikolog

Anwar, S.Psi., M.Si.

Ardi Primasari, M. Psi., Psikolog

Daniel Ari.W., M.Hum

Dian Kartika Sari,M.Psi., Psikolog

Domnina Rani P.R, S.Psi, M.Si, CPHR

Dr. Moordiningsih, M.Si, Psikolog

Dr. Triana Noor Edwina DS., M.Si., Psikolog

Erydani Anggawijayanto, M. Psi., Psikolog

Juwandi, S.Psi., M.Si

Kondang Budiyani, MA., Psikolog

Maya Dewi Savitri, S.Psi, M.Si

Narastri Insan Utami, S.Psi.,M.Psi

Novia Sinta Rochwidowati, M.Psi., Psikolog

Noviar Rahmad R.Z, M.Psi., Psikolog

Ratri Pratiwi,S.psi.,M.A.

Santi Esterlita Purnamasari M.Si., Psikolog

Sowanya Adi Prahara S.Psi, M.A

Surono,M.A

Grafik 9.
Program Studi Psikologi

Q1 Q2



42 

 

Tabel 12. Kritik dan saran untuk dosen Program Studi Psikologi 

No Dosen Kritik 

1 Dr.Kamsih 

Astuti,M.Si.,Psikolog 

• Sebaiknya mulai semester selanjutnya 

perkuliahan dilakukan secara offline, karena 

menurut saya akan memudahkan dosen dan 

mahasiswa dalam berinteraksi, namun tetap 

dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. 

• Kalau bisa unggah materi sesuai dengan 

jadwalnya. 

• Keluhan saya disetiap pertemuan tidak ada 

pertemuan gmeet atau zoom dan hanya ada 

pertemuan gmeet atau zoom sebelum UTS dan 

sebelum UAS. 

• tolong perbanyak tatap muka secara online 

karena tidak semua materi bisa dipelajari sendiri 

oleh mahasiswa 

• Saya ingin memberikan saran mengenai data 

mahasiswa di SIA khususnya untuk mahasiswa 

baru, yaitu lebih teliti lagi dalam menginput data 

yang penting dan tidak bisa di ubah oleh 

mahasiswa itu sendiri jika data tersebut 

salah/kurang tepat, contohnya tanggal lahir. Jika 

dikarenakan tidak sengaja melakukan kesalahan 

tersebut, maka mungkin lebih baik jika seluruh 

data bisa di ubah atau diperbaiki oleh mahasiswa 

sendiri dengan memberikan batas waktu 

pengubahan, contohnya pengubahan data hanya 

bisa dilakukan 3 kali. 

• Terkadang kurang bisa memahami materi yang 

disampaikan karena kendala jaringan dqn eror 

sistem 

• semoga bisa kuliah offline 

• Sebaiknya ketika mendekati UTS atau UAS itu, 

dosen tidak memberikan tugas yang 

membebankan Mahasiswa. Menjelang UTS atau 

UAS seharusnya mahasiswa dapat fokus belajar 

untuk mempersiapkan UTS atau UAS bukannya 

malah memikirkan tugas sehingga ketika 

mengerjakan UTS atau UAS mahasiswa tidak 

bisa optimal. Padahalkan UTS atau UAS 

merupakan prenstase penilaian yang tinggi.   

• Saran saya untuk pihak kampus agar kiranya 

melaksanakan kuliah offline semester genap 

ini,jika masih belum bisa seluruh mahasiswa 
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cukup untuk Maba dan mahasiswa tingkat akhir 

saja 

• Tolong berikan kuota untuk zoom dan gmeet 

• ketika sedang mengerjakan ujian di elearning 

kadang sering eror. tolong perbaiki elearning 

supaya tidak gampang eror. Terimakasih 

• Semoga semester berikutnya akan ada tatap muka 

• Memberikan banyak pilihan sumber materi yang 

diajarkan, Melakukan zoom meeting lebih baik 

jika dilakukannya lebih sering. 

• Untuk saran/keluhan dari saya ,mengenai 

presensi pertama saya tidak tercentang dan saya 

sudah menyelesaikan semua forum diskusi serta 

kuis ,tetapi sampai sekarang presensi pertama 

saya masih kosong, saran saya mohon mengenai 

presensi lebih di perhatikan lagi untuk mata 

kuliah psikologi sosial. Terimakasih banyak dan 

moSaya rasa untuk universitas dan fakultas sudah 

sangat membantu dalam memberikan fasilitas 

untuk kita semua yang sedang daringhon 

bantuannya 

• Kadang elearning sering eror pada saat suasana 

yg bener bener penting seperti mengerjakan 

ujian. & Kadang tugas yg diberikan terlalu 

banyak jadi susah buat mahami satu persatu 

• Menurut saya, lebih baik untuk kedepannya lebih 

sering melakukan pertemuan secara online 

melalui zoom atau gmeet agar materi yang ingin 

ditanyakan dapat langsung tersampaikan. Diskusi 

yang berjalan secara langsung antar mahasiswa 

melalui pertemuan online ini juga cukup efektif 

untuk menambah pemahaman akan materi. 

Terimakasih 

• Secara personal saya belum memiliki keluhan 

besar baik dalam proses akademik maupun non 

akademik. Apabila ada kekurangan atau masalah 

dalam sistem yang mendukung proses 

pembelajaran, saya harap bisa diperbaiki dan di 

tingkatkan agar menjadi lebih baik lagi. 

• dengan situasi seperti ini,yang mengharuskan 

apapun online alangkah baiknya pada durasi 

waktu pengerjaan kuis atau tugas lebih bisa 

fleksibel dan juga tidak terlalu singkat walaupun 

tugas-tugas itu yang membuat kita lebih bisa 
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memahami materi tetapi saya memberi saran agar 

tidak terlalu memberatkan mahasiswa karena kita 

juga sudah punya tugas yang lain nantinya akan 

bertumpuk2 dan membuat kita full seminggu 

kuliah 

• Seharusnya dosen lebih berhati-hati dalam 

memasukan absen ke SIA karena saya selalu 

mengikuti elearning, mengisi forum, dan 

mendownload materi yang diberikan tetapi absen 

saya dibawah 75 

• saran saya waktu pengerjaan kuisnya mohon 

ditambahkan waktu lagi dan saya juga sulit 

memahami materi jika tidak dijelaskan secara 

langsung 

• Saran nya lebih diganti dengan tatap 

muka,kondisi pun tidak memungkinkan karena 

pandemi 

• Sepertinya jika kuliah daring bisa untuk 

mengakses zoom lebi sering 

• sebaiknya disegerakan kuliah tatap muka karena 

secara tidak langsung banyak mahasiswa yang 

hanya sekedar mengejar deadline di elearning 

tanpa memahami materi yang diberikan. 

• Sarannya, mungkin lebih sering di adakan google 

meet atau zoom untuk menjelaskan materi, 

supaya lebih paham, terimakasih😊 

• Menurut saya, lebih ditingkatkan dalam 

pertemuan online melalui zoom atau google 

meet. Karena dengan itu lebih membantu 

mahasiswa dalam memahami materi. Karena bisa 

saja ada mahasiswa yang hanya melakukan 

semuanya, ya hanya sekedar bahwa dia sudah 

melakukan tugasnya tanpa memahami nya 

dengan baik sehingga materi tersebut mungkin 

dianggap hanya sebagai rutinitas yang wajib 

dilakukan. 

• Mungkin untuk koordinator kelas lebih ramah 

kepada rekan-rekan yang lain. Untuk bagian Tu 

atau keuangan kalau di telepon jangan di alihkan 

terus teleponnya.Mungkin itu saja saran dari saya 

dan terimakasih atas perhatian ibu dalam 

membuat materi dan yang lainnya bagi saya dan 

teman-teman yang lainnya, semoga kita selalu 

dilindungi dan sehat selalu 
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• Kalau dari saya Mencakup semua bidang studi, 

lebih baik saat uts maupun uas diberi waktu 

tambahan sendiri untuk mengupload hasil 

jawaban, semisal waktu mengerjakan 2jam 

ditambah 5 menit untuk upload jawaban. Karena 

banyak kasus kemarin yang kehabisan waktu saat 

mau upload, ada juga yang karena jaringannya 

buruk dll. 

• Jika pembelajaran e learning masih dilanjutkan 

saya harap akan ada bantuan dana kuota dari 

universitas dan perbaikan sistem e learning, 

karena jawaban quiz/forum di e learning 

terkadang bisa berganti sendiri di beberapa 

kata/kalimatnya sehingga membuat jawaban 

terkadang jadi tidak sinkron/aneh ketika dibaca. 

Dan saya harap semua dosen mengupload materi 

dan tugas sesuai dengan jadwal/lebih awal 

sehingga tidak membuat mahasiswa dikejar oleh 

tugas yang menumpuk di akhir pekan. Saya juga 

berharap semua dosen bisa memberikan 

penjelasan materi melalui video pembelajaran 

yang dilakukan oleh dosen pengampu tersebut 

agar mahasiswa bisa lebih memahami materi 

yang ada, tidak hanya materi pdf/word. Jika 

pembelajaran dilakukan secara tatap muka, saya 

harap umby bisa memberlakukan sistem tatap 

muka dan e learning secara bergantian atau 

setengah dari jumlah mahasiswa yang seharusnya 

agar tidak terlalu berkerumun. 

• Keringan waktu dalam pengerjaan tugas pada 

elearning 

• Mohon untuk saling mengerti antar dosen dan 

mahasiswa. Karna jika seorang dosen ingin 

dihargai oleh seorang mahasiswa dimohon dosen 

pun bisa mengerti kemampuan mahasiswa nya. 

• Universitas memberikan bantuan kuota kepada 

mahasiswa secara merata/tidak kepada 

mahasiswa yang memakai kartu XL saja, karena 

mahasiswa menggunakan kartu yang berbeda. 

Serta memberikan keringanan untuk spp, karena 

mahasiswa tidak menggunakan fasilitas 

dikampus seperti gedung,dll. 

• Semuanya sudah baik. Saran saya kuota yang di 

berikan bukan hanya untuk kartu XL (jika 
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sekolah daring). Karena mahasiswa lebih banyak 

menggunakan kartu telkomsel 

• Saran saya ialah jika pandemi ini tidak terlalu 

parah sebaiknya diadakan proses belajar dengan 

offline 

• Saran saya yaitu sistem e-learning lebih 

dipermantap lagi. Saya dan teman-teman 

terkadang mengalami gangguan (error) ketika 

mengakses e-learning, terutama saat 

mengerjakan kuis dan UTS kemarin. Sempat 

beberapa kali e-learning error dan karena ini 

konsentrasi kami menjadi buyar dikarenakan 

panik terkejar waktu. Waktu terus termakan saat 

website error. 

• Sebaiknya zoom perkuliahan diadakan setiap hari 

saat kuliah berlangsung dan mengikuti waktu 

yang tertera di jadwal, jangan  misalnya jadwal 

zoom pada pukul 12.00 jangan mulai zoom pada 

pukul 14.00 ,itu sangat membebankan bagi orang 

yang kuliah sambil bekerja untuk mendapatkan 

uang apalagi keaadan covid pasti masalah 

keuangan dari keluarga pasti ada 

• Server sering error saat ujian atau mengerjakan 

tugas, waktu terbatas 

• Berikan bantuan kuota yang cukup untuk 

menunjang pembelajaran mahasiswa di rumah. 

Kalau tidak bisa, kuliah tatap muka saja 

• Berikan waktu lebih dalam pengerjaan 

Ujian.Mohon diberikan keringanan dalam 

pembayaran, hal ini karena ada beberapa 

mahasiswa yang orang tuanya tidak mendapatkan 

pemasukan selama pandemi ini. Terimakasih. 

• Semisal daring ini tetap berlanjut saya harap web 

elearningnya tidak akan eror saat kuliah dan uts 

maupun uas 

• saya ingin lebih banyak adanya kelas via zoom 

atau google meet 

• Kelas Psikologi Sosial 1 13F1 adalah salah satu 

kelas dengan mahasiswa berjumlah 100 orang. 

Menurut saya pribadi, apabila dipaksakan untuk 

adanya offline, maka pihak UMBY harus mampu 

memberikan kelas yang mampu menerapkan 

physical distancing dengan berjarak sesuai 

anjuran pemerintah. Jika hal ini belum mampu 
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dilakukan, maka baiknya, perkuliahan daring ini 

dilanjutkan dengan perbaikan yang ada. 

• Saran saya agar metode pembelajaran diiringi 

dengan kelas tatap muka online, agar mahasiswa 

tidak jenuh. 

• untuk elearning lebih ditingkatkan terutama saat 

ujian karena server yg error akan menghambat 

ujian juga cukup memakan waktu 

• Menurut saya alangkah baiknya E-learning 

UMBY diperbaiki lagi agar tidak sering error. 

• Sebaiknya dosen lebih memikirkan mahasiswa. 

Karena mahasiswa juga tidak hanya mengikuti 

satu mata kuliah saja dan orang tua dirumah juga 

selalu menuntut untuk menyelesaikan pekerjaan 

rumah. 

• Ukm boleh diadakan tetapi tetap mematuhi 

protokol kesehatan, agar bisa lebih saling 

mengenal satu sama lain 

• Terkadang web e-learning eror ketika sedang 

mengerjakan kuis. Terkadang juga ada dosen 

yang memberikan materi di e-learning terlambat. 

• Semenjak kuliah full e-learning ini saya menjadi 

malas belajar, kurang produktif, malas buka 

buku. Jadi, sebaiknya diadakan tatap muka saja. 

Agar aktivitas keseharian saya lebih produktif. 

Dengan full e-learning ini, kebanyakan 

mahasiswa stres dalam mengerjakan tugas, setiap 

mata kuliah ada tugas. Apalagi yang ambil 24 sks, 

sangat kewalahan sekali dan kadang dosen 

memberikan deadline yang cepat sekali. Jadi 

tugas yang di kerjakan juga hasilnya kurang 

maksimal karena deadline mepet mepet. 

• kalau masih di adakan pembelajaran secara 

dating harusnya dari kampus kasih keringanan 

dalam biaya dan kuota gratis all operator. 

• Saran saya alangkah baiknya jika biaya kuliah di 

turunkan karena kita masih belajar dalam 

keadaan daring dan tidak menikmati fasilitas 

umby secara langsung. 

• Keluhan saya kemungkinan dari server yang 

beberapa kali lemot apalagi saat mengerjakan 

UTS kemarin sempat sedikit loading cukup lama 

saat membuka pertanyaan selanjutnya 
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• Saran saya model pembelajaran online seperti ini 

tetap dilanjutkan karena banyak keuntungannya 

bagi mahasiswa serta dapat lebih fleksibel pada 

waktu dan keluhannya yaitu tugas yang diberikan 

terlalu banyak dan sulit serta waktu pengerjaan 

tugas sangat singkat. 

• Keluhan utk kegiatan akademik yaitu mungkin 

bisa diberlakukanny sistem pergantian tatap 

muka ex: week 1 tatap muka week 2 elearning. 

Untuk kegiatan non akademik, kegiatan2 seperti 

perlombaan atau seminar bisa diperbnyak 

terutama kegiatan yg berkaitan dengan 

keilmiahan 

• Sarannya mungkin untuk pihak kampus maupun 

fakultas dapat memperbaiki desain website 

supaya lebih menarik. 

• Saran saya dalam bidang akademik adalah jika 

memang masih di berlakukan sistem daring saya 

berharap sistem yang diberlakukan tidak seperti 

sistem e-learning yang memiliki batas pertemuan 

tatap muka baik melalui zomm,g meet dan lain 

sebagainya. Saya mohon untuk ketersediaan dan 

keaktifan dosen dalam memfasilitasi kami untuk 

dapat melakukan tanya jawab baik dalam forum, 

chat personal dan melalui media lainnya dengan 

respon/feedback. Penjelasan video dari dosen 

yang bersangkutan sehingga bisa selaras dengan 

materi yang diberikan. Saran saya untuk bidang 

non akademik termasuk keuangan untuk dapat 

aktif merespon pertanyaan yang di butuhkan 

seperti bidang keuangan karena mahasiswanya 

membayar perkuliahan dengan bank terdekat dan 

membutuhkan jalan untuk dibukakan protal 

rincian biaya keuangan. Saya mohon dengan 

sangat feedback dari bapak/ibu agar dapat 

membantu mempermudah pembayaran kuliah ini 

dengan tepat. Sehingga saya tidak harus ke 

kampus untuk membayar melalui bank yang ada 

di kampus hanya dikarenakan lambatnya respon 

yang bapak dan ibu berikan  

• Sebaiknya mulai semester selanjutnya 

perkuliahan dilakukan secara offline, karena 

menurut saya akan memudahkan dosen dan 

mahasiswa dalam berinteraksi, namun tetap 

dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. 
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• Dalam beberapa mata kuliah lain, mungkin 

penguplodan materi bisa lebih tepat waktu, sesuai 

dengan jadwal perkuliahan. 

• Spp mahal, tapi tidak dapat fasilitas apa apa dari 

kampus, bahkan kuota hanya untuk kartu xl dan 

itupun untuk akses e learning saja tidak untuk 

zoom dan g meet 

• Tolong tugasnya jangan terlalu banyak. Saya 

lebih memilih ada kelas seperti gmeet atau zoom 

ketimbang dosen hanya memberikan materi dan 

tugas tanpa menjelaskan. 

• Keluhannya kalo lagi krsan suka eror SIA nya, 

mungkin perlu diperbaiki sistemnya supaya tidak 

eror. 

• Kuota internet kurang merata, usahakan fasilitas 

kuota, terbagi kepada seluruh Mahasiswa, 

usahakan All Operator, karena jaringan XL 

belum tentu stabil diwilayah" tertentu. 

• Sejauh ini saya merasa senang dengan 

pembelajaran jarak jauh dari Universitas Mercu 

Buana Yogyakarta karena situs web e-learning 

sudah sangat baik digunakan bahkan ada SIA 

Akademik jadi kita dapat memantau 

perkembangan studi kita. Saran saya untuk e-

learning bisa dikembangkan lagi dan jangan ada 

error server karena jika error server saat 

mengerjakan qiuz atau ujian sangat membuat 

stress. Semoga Universitas Mercu Buana 

Yogyakarta semakin berkembang dan berjaya. 

• Keluhan saya mengenai program gratis kuota 

internet untuk semua kartu perdana, untuk 

lainnya sudah bagus mungkin saran untuk 

beberapa dosen menghargai kinerja mahasiswa 

walaupun akademik nya kurang baik tapi 

semangat belajarnya tinggi 

• Meningkatkan kualitas e learning semoga tidak 

sering trouble lagi dan juga semoga ada 

pemberian kuota bagi mahasiswa angkatan 2020 

• Jadwal pembukaan dan penutupan kuis dan tugas 

tidak sesuai dengan waktu yang diberikan 

• Akses elearning saat ujian diperbaiki karena saat 

ujian sering error dan banyak yang akses. Dan 

juga waktu krs an 
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2 Kondang Budiyani, S.Psi., 

M.Si. 

• Perlu adanya Notifikasi seperti Google classroom 

• sebaiknya untuk lembaga lembaga pendukung 

seperti TU BOP ICT dan lainya lebih responsif 

dalam membantu mahasiswa dalam menggali 

informasi terkait pembelajaran 

• sarannya perbaiki aja untuk waktu elearning 

• Saya sangat mengharap kuliah tatap muka. 

Bagaimanapun, penyampaian materi oleh dosen 

secara langsung tetap lebih mengena dibanding 

melalui online. Kalaupun tidak memungkinkan 

secara tatap muka maka bisa dilanjutkan sistem 

online tapi mengurangi intensitas tugas yang 

diberikan 

• Saran saya agar lebih disiplin seperti classroom 

learning, type tatap muka bisa diganti rutin 

dengan menggunakan google meet dan wajib on 

camera seperti saat tatap muka agar merasa lebih 

bertanggung jawab terhadap kuliah seperti biasa 

serta tidak terlalu santai dalam menghadapi 

online learning di masa pandemi ini. 

• Komunikasi dosen tidak hanya di EL namun Di 

Grup WA membantu mahasiswa dlm proses 

belajar 

• Mata kuliah yang berkaitan untuk persiapan 

skripsi kurang mendapat waktu bimbingan yang 

efektif. Karena gmeet tidak dilakukan setiap 

minggu, dan saat bimbingan tidak semuanya 

dapat kesempatan mendapat masukan atas 

tugasnya. Saran, dibagi jadwal bimbingan tiap 

minggunya agar lebih fokus dan mendapat wakti 

dan kesempatan yang sama. Terimakasih 

• setiap pertemuan tatap muka yang di ganti online 

seharus nya tertap dilakukan pertemuan secara 

google meet dengan durasi 1 jam 

• Sudah baik dalam layanan dan kualitas yang 

diberikan oleh Universitas Mercu Buana 

Yogyakarta 

• semoga tahun depan bisa tatap muka, dengan 

mematuhi protokol kesehatan 

• Sudah cukup baik semoga lebih baik lagi 

• mohon ijin menyampaikan,,untuk tugas mohon 

lebih dikurangi lagi dan untuk tingkat pengerjaan 

tugas lebih dikasih durasi yang lebih.terima kasih 
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• Free kuota untuk meeting, karna yang dari 

pemerintah tidak bisa digunakan full hanya 5gb 

saja 

 

3 Dr. Triana Noor Edwina DS., 

M.Si. 

• dengan situasi seperti ini,yang mengharuskan 

apapun online alangkah baiknya pada durasi 

waktu pengerjaan kuis atau tugas lebih bisa 

fleksibel dan juga tidak terlalu singkat walaupun 

tugas-tugas itu yang membuat kita lebih bisa 

memahami materi tetapi saya memberi saran agar 

tidak terlalu memberatkan mahasiswa karena kita 

juga sudah punya tugas yang lain nantinya akan 

bertumpuk2 dan membuat kita full seminggu 

kuliah 

• lebih ditingkatkan lagi 

• Benahi modul atau materi perkuliahan dengan 

baik. Instruksi tugas yang jelas lalu dosen harus 

bertanggung jawab yang lebih jika memang harus 

mengutus asisten dosen karena asdos kurang 

membantu kami dengan kesibukannya justru 

kami tambah pusing. Dosen harus memberi 

penjelasan yang baik dan mudah dipahami 

mahasiswanya terlebih disaat pandemi. 

• Jangan memberi tugas terlalu banyak,jika ada 

tanggal merah sebaiknya perkuliahan libur 

• Kalau boleh saat hari libur nasional perkukiahan 

juga libur dan untuk kelas pengganti bisa diganti 

atau dicari hari lain 

• Mau TATAP MUKA AJA. UDAH STRESS,  

KULIAH ONLINE BIKIN GA FAHAM SAMA 

SEKALI SAMA MATERI. MUBADZIR ILMU 

NYA UDAH BAYAR MAHAL 

• Harapan nya semakin baik dalam pembelajaran 

 

4 Maya Dewi Savitri,SPsi,MSi • saya butuh kuliah tatap muka 

• diadakan zoom atau gmeet atau pertemuan secara 

dering saat kuliah 

• Saya berharap, dosen bisa lebih memperhatikan 

mahasiswanya dan memberikan mahasiswanya 

waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas. Juga 

mungkin bisa memberi aksen yang lebih mudah 

untuk mengirimm tugas jika ada kemungkinan 

elearning umby sedang mengalami kendala. 
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• Saat mengerjakan tiba-tiba server jadi error, dan 

saya berharap kampus dapat memberikan 

bantuan kuota bagi mahasiswa mahasiswi 

• Menurut saya lebih sulit belajar dari rumah 

karena banyak mengalami gangguan yang 

sifatnya kurang kondusif bisa membuat pikiran 

menjadi buyar dan susah untuk fokus. 

• untuk tanggal merah semoga tugas juga libur, 

kalau materi tidak masalah 

• Meminta penangkal corona agar bisa 

pembelajaran tatap muka secepatnya 

• Sebaiknya ketika mendekati UTS atau UAS itu, 

dosen tidak memberikan tugas yang 

membebankan Mahasiswa. Menjelang UTS atau 

UAS seharusnya mahasiswa dapat fokus belajar 

untuk mempersiapkan UTS atau UAS bukannya 

malah memikirkan tugas sehingga ketika 

mengerjakan UTS atau UAS mahasiswa tidak 

bisa optimal. Padahalkan UTS atau UAS 

merupakan prenstase penilaian yang tinggi. 

• Sebaiknya kampus memberikan fasilitas kuota 

untuk mahasiswa sementara pembelajaran masih 

daring. Bukan hanya kartu xl saja. Tapi juga 

telkomsel karena mahasiswa banyak yang 

menggunakan kartu telkomsel karena sinyal 

mudah di dapat. 

• E-learning lebih dipermantap agar tidak ada error 

saat mengerjakan kuis atau ujian (saat diakses). 

• Untuk lebih sering mengadakan zoom 

• Memberikan paket data jika belum bisa tatap 

muka 

• Saran saya untuk pihak kampus agar kiranya 

melaksanakan kuliah offline semester genap 

ini,jika msh belum bisa seluruh mahasiswa cukup 

untuk Maba dan mahasiswa tingkat akhir saja 

• Tolong gedung dan fasilitas diperbaiki agar 

suasana belajar di kampus terasa lebih nyaman 

• Sarannya jika dosen sedang tidak sibuk lebih baik 

melakukan virtual meeting dan dijelaskan 

langsung terimakasih 

• Sering di adakan zoom / google meet, supaya 

lebih paham dengan materi yg disampaikan 

• Kurang komunikasi antara dosen dan mahasiswa 

• meminimalisir kendala eror dari web kampus 
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• Saya pribadi merasa resah saat pengerjaan soal 

uas nanti di elearning. Karena kemarin saat 

pengerjaan soal uts sempat terjadi error pada 

servernya membuat saya panik bukan main, 

syukurnya 10 mnt an kemudian baik lagi. Saya 

berharap itu tidak terjadi lagi pada saat 

pengerjaan uas nanti. 

• Elearning kampus diperbaiki serta fasilitas 

kampus ditambahi misalnya dengan ditambahi 

tempat ibadah dari agama yang lain. 

• Sebaiknya pembelajaran offline segera diaktifkan 

kembali untuk maba karena, maba belum 

mengerti secara betul metode perkuliahan. 

• Terkadang saya sering mengalami kendala lemot 

tetapi bukan dari konektivitas pada saat ujian 

kemarin semoga saat uas tidak terulang lagi 

• Tolong kalau hari libur desember materi dan 

tugas juga diliburkan, kami yang umat nasrani 

setiap natalan selalu kepikiran tugas yang belum 

selesai walaupun ada chance untuk bolos tetapi 

kamMungkin untuk kuliag online di tingkatkan 

lagi kelas zoom meeting nya i berusaha 

mengerjakan dan mengumpulkan 

• Saran saya untuk pembelajaran e learning lebih 

ditingkatkan fasilitas nya karena terkadang masih 

sering eror 

• Mungkin pada sebagian mata kuliah, bisa lebih 

tepat waktu dalam mengunggah materi disetiap 

pertemuan. 

• saran semoga ditahun 2021 ini lekas bertemu 

dikampus dan pembelajaran secara offline 

• Tolong berikan kuota untuk zoom dan gmeet 

• Mungkin sering-sering melakukan tatap muka 

online saat daring seperti ini 

• Saya harap dosen memberikan video penjelasan 

materi yang lebih mudah dipahami oleh 

mahasiswa 

• Selalu mengupdate informasi secara tepat dan 

aktual 

• Semoga lebih ditingkatkan lagi pelayanan e 

learningnya karena kadang suka ngelag jika ingin 

diakses 
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• Saya rasa untuk universitas ataupun fakultas 

sudah cukup baik memberika fasilitas kepada kita 

semua yanh sedang daring. 

• Menurut saya berikan kompensasi pada 

mahasiswa yang mengalami kendala jaringan 

atau mati listrik saat mengakses soal di elearning. 

Dan kemudahan agar tidak merasa dipersulit. 

Karena barangsiapa mempermudah/membantu 

seseorang maka hidupnya akan dipermudah. 

• Terkadang pembayaran tidak kunjung Ter up 

load di sia hingga 2 Minggu lamanya padahal 

saya sudah melakukan peng upload an bukti 

penmbayaran, sehingga pada saat ujian dan 

hasilnya sebenarnya sudah keluar saya tidak 

dapat melihat hasil nilai saya 

• Semoga server elearning tidak error lagi karena 

ini sungguh-sungguh menyulitkan untuk 

mengakses dan juga materi yang diberikan lebih 

ditingkatkan lagi supaya lebih mudah dipahami 

• saran saya, mungkin perlu diadakannya tatap 

muka secara offline yang terjadwal, semisal 

seminggu sekali atau dua kali, selebihnya 

dilakukan secara online, mengingat masih 

banyaknya kasus covid dan perlunya tatap muka 

untuk keperluan akademis. 

• Di beberapa mata pelajaran, saat tanggal merah, 

tugas tetap ada. bahkan kemarin natal ada 

unggahan salah satu mkdu yang harus mengisi 

absensi hari itu juga. menurut saya, ini 

berlebihan. 

• Keluhan saya, server yang perlu ditingkatkan 

karena ditakutkan kejadian seperti UTS Gasal 

2020 kemarin yang sempat down. 

 

 

5 Narastri insan utami 

,S.Psi.,M.Psi 

• saran saya untuk memperbaiki tagihan di web 

sia,karena sering terjadi kesalapahaman dalam 

pembayaran uang kuliah 

• Untuk pembayaran spa tridharma agar dapat 

dilakukan cicilan agar tidak menjadi beban 

persyaratan melakukan ujian. Pembelajaran lebih 

baik secara luring dengan mengikuti protokol 

kesehatan, dikarenakan banyak mahasiswa yang 

kurang paham materi daring.   
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• tu/keuangan dimohon cepat dalam memberikan 

tanggapan dan menjalankan web pengumpulan 

bukti transfer 

• Saran saya yakni tingkatkan kualitas web 

elearning secara lebih baik seperti agar tidak 

terlalu terus menerus mengalami error agar saat 

mahasiswa sedang mengerjakan tugas dan berada 

pada berjalannya waktu tugas, mahasiswa tidak 

merasa kesulitan dan hilang kesempatan saat 

mengerjakannya. 

• Memberikan bantuan kuota untuk semua 

propider bagi mahasiswa UMBY karena 

terkadang kuota menjadi penghambat untuk 

mahasiswa mengikuti perkuliahan 

• Untuk sistem website E-learning bisa 

ditingkatkan lagi atau diperbaiki, soalnya kadang 

gabisa di buka di laptop yang berbeda. Kadang 

muncul kata INVALID 

• Mohon untuk elearning tidak sering error 

• pihak dari kampus di harapkan lebih cepat dan 

tanggap dalam menerima pesan dari mahasiswa. 

• menurut aku kaya ada  dr dosen yg materi yg di 

kasih dengan kuis tu beda banget, mskpn kita 

harus lebih eksplore yaa tapi ini tu ky 

menyusahkan banget dan tiap minggu tugas nya 

gitu terus. 

• Saran saya untuk memperjelas sistem 

pembayaran skema seperti yang telah tercantum 

di surat edaran. 

• pembelajaran daring atau  study for home 

memang salah satu alternatif di massa pandemi 

ini untuk para pelajar maupun mahasiswa untuk 

melanjutkkan materi materi yg ada di sekolah 

maupun di kampus. walaupun tetap berlanjut 

materi yang di berikan akan tetapi bukan berarti  

semua pelajar maupun mahasiwa nyaman dengan 

pembelajaran daring. salah satu yg membuat 

pelajar atau mahasiswa yg membuat tidak 

nyaman adalah ketidak ada suatu materi yg tidak 

di pahami, tidak bisa langsung bertanya dan 

menemukan jawaban yg tidak di pahami secara 

langsung, apa lagi materi yg di berikan atau di 

jelas kan melalui elearning. nah kedua adalah 

kurang nya google meet. 1 semester itu cuman 
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ada 4 kali google meet rata rata semua matkul 

begitu yg ada di matkul saya. Kalau bisa pak 

bukkk, kalau kita masih memperpanjang 

elearning, hendaknya banyakkan Google 

meetnya biar lebih jelas, efektif, kondusif dan 

cepat paham. 

• file materi dan kelas yang ada di elearning 

seharusnya tidak dihilangkan sehingga kita bisa 

mengakses materi yang sudah pernah kita ambil 

dan bisa mengaksesnya dengan mudah dan 

kedepannya jika pembelajaran akan kembali ke 

tatap muka saya berharap dosen juga mengupload 

materinya di el. 

• Untuk sistem e learning waktu uas nanti harap 

ditingkatkan. Karena banyak kejadian pada uts 

sebelimnya e learning down maupun error 

sehingga waktu pengerjaan soal kurang efektif 

dan produktif. 

• saran dari saya, mungkin lebih baik jika ada 

aplikasi elearning di hp, sehingga lebih 

memudahkan mahasiswa untuk membuka 

elearning dan selalu memantau daripada lewat 

web. terima kasih 

• tugas dari setiap matkul jangan terlalu banyak, 

dikarenakan banyak tugas juga dari matkul lain. 

• Layanan pada program UMBY sangat lambat. 

Seperti respon yang di tanggapi oleh bagian 

keuangan. Butuh waktu lama lalu di respon 

• Saran saya kampus menyediakan jaringan WiFi 

yang bagus dan juga gazebo untuk kenyamanan 

mahasiswa dalam mengerjakan tugas kuliah. 

• Saran saya kepada Universitas untuk tetap 

memperhatikan kesehatan mental maupun fisik 

para mahasiswanya. Bukan hanya covid-19, 

Tugas yang berlebihan juga akan membuat 

kesehatan para mahasiswa menurun. 

• Saran saya web elearning diperbaiki, karna 

kadang tidak mau diakses sehingga menghambat 

untuk mengerjakan tugas-tugas 

• UNTUK UNIVERSITAS TOLONG LEBIH 

FLEKSIBEL LAGI UNTUK MASALAH 

PEMBAYARAN, KAMPUS LAIN SAJA 

YANG LEBIH BAGUS, YANG LEBIH 

MAHAL, YANG LEBIH MURAH, YANG 
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LEBIHH MANTAB FASILITASNYA SAJA 

MASIH BISA LEBIH FLEKSIBEL KOK, 

MASA UMBYYYYYY TIDAK, TOLONG 

SEKALI 

• Penyampaian materi harus selalu ada video 

penjelasan 

• Saya berharap pihak kampus lebih proaktif dalam 

menanggapi keluhan mahasiswa, karena percuma 

saja apabila setiap memberikan saran/keluhan 

hanya menjadi sebuah formalitas tanpa adanya 

respon nyata. 

• Kurang lebih sejauh ini UMBY sudah baik dalam 

mengatasi saran/keluhan dari mahasiswanya dan 

tapi minta tolong lagi selalu dengarkan 

mahasiswa , juga pertimbangkan lagi suara kami 

kemudian jika mampu, saya mohon wujudkan 

suara kami, terimakasih. 

• saran saya untuk tenggang waktu tugas sekiranya 

dapat lebih diperpanjang agar memudahkan 

mahasiswa 

• tolong beri keringanan biaya karena orang tua 

saya tidak beketja karena pandemi 

• sedikit susah dalam kelambatan sistem saja yang 

terkadang saat ujian maupun mengerjakan kuis 

jadi terhambat karena sistem down jadi jika 

begitu waktu tetap berjalan sementara mahasiswa 

tidak dapat lanjut mengerjakan. Terimakasih 

• saran saya semoga web elearning tidak sering 

ngedown 

• terkait rumor pembelajaran setengah online 

setengah offline (praktikum), saya pribadi kurang 

setuju karena pada saat seperti ini saya lebih 

nyaman berada di dekat keluarga (rumah). 

terlebih saat mendengar kabar bahwa beberapa 

teman dari saudara saya yang meninggal akibat 

covid-19, membuat saya takut & parno untuk 

bepergian apalagi untuk keluar kota. terimakash. 

• Agar jumlah uang SPP disesuaikan dengan 

metode pembelajaran full elearning karena 

mahasiswa tidak menggunakan fasilitas kampus 

dan juga tidak pergi ke kampus. 

• saran saya kalau bisa dilakukan kuliah tatap muka 

sebaiknya dilakukan kuliah tatap muka karena 
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dengan sistem saat ini pembelajaran kurang 

efektif dan presensi tidak jelas 

• Semoga para dosen bisa lebih variatif dalam 

memberikan tugas, dan juga menyesuaikan 

dengan beban studi mahasiswa. Sebab banyak di 

antara kami yang stres dengan pembelajaran 

secara online. 

• Saran dari saya mungkin perbaiki link elearning 

karena ingin mendekati ujian, dan banyak 

mahasiswa yang mengakses jadi kadang eror 

• waktu untuk mengerjakan quiz boleh 

ditambahkan karena dengan 3/5 menit untuk 5-10 

soal menurut saya kurang karena kita harus 

membaca dulu soalnya dengan baik, memikirkan 

jawabannya dan ditambah dengan jaringan yang 

tidak selamanya lancar 

• Saran : Perkuliahan diganti dengan tatap muka 

karena sudah banyak mahasiswa yang merasa 

bosan dengan perkuliahan metode daring seperti 

ini. 

• Untuk waktu pengumpulan tugas agar tidak 

dimepetkan agar mahasiswa yang memiliki 

kesibukan lain dapat mengerjakannya, serta tidak 

memberatkan tugas yang terlalu rumit dan 

banyak kepada mahasiswa. 

• Kurangnya waktu untuk mengerjakan tugas yang 

berat 

• Untuk masukan, apabila metode daring ini tetap 

berlanjut, hal yang harus diperbaiki yaitu sistem 

pembelajaran, materi yang harus di up tepat 

waktu, penjelasan yang mudah dipahami. dan 

untuk pembayaran spp mohon diringankan, 

karena dampak covid-19 ini banyak ekonomi 

yang melemah. Terimaksih 

• E-learning nya di perbaiki lagi, terutama saat 

uts/uas biar waktu pengerjaan nggak sering error. 

• Sekiranya bapak dan ibu dosen tidak terlalu 

membebani mahasiswa dengan memberikan 

tugas yg rumit, banyak mahasiswa yg mengeluh 

kuliah daring karena terlalu banyak tugas tetapi 

materi tidak begitu dipahami,  kuliah tatap muka 

tugas tidak begitu banyak tetapi materi lebih 

mudah dicerna 
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• semoga situs web el-learning dapat lancar dan 

tidak error pada saat mengerjakan UTS / UAS 

• Saya rasa untuk saat ini terkait fasilitas sudah 

cukup baik. namun saran saya setelah selama ini 

full online seperti ini kami ingin merasakan 

bagaimana rasanya praktikum,kami tidak ingin 

jika nantinya praktikum tetap dilaksanakan 

secara online. 

• jangan sampai eror pas seperti waktu uts kemarin 

• Mungkin perkuliahan tatap muka bisa dilakukan 

berjadwal. 

• Untuk materi elearning lebih baik disertakan 

video untuk penjelasan materi. Untuk web 

elearning ditingkatkan kembali agar tidak terjadi 

erorr saat mengerjakan tugas uts atau uas karena 

hal tersebut cukup merugikan. 

• Sarannya sih bagaiman pembelajaran di learning 

ini lebih di perbarui lagi sehingga masiswa lebih 

enjoy untuk mengerjakan quiz tidak merasa 

terbebani akan tugas yang banyak serta sistem 

learningnya juga perlu ditingkatkan karena 

kadang kalau udah banyak yang masuk learning 

sistem akan eror. 

• Diharapkan dosen memberikan materi sesuai 

jadwal di SIA dan tidak memberikan tugas yang 

berlebihan kepada mahasiswa. 

• jaringan elearning harap diperkuat lagi ,jadi pada 

saat akan membuka dua elearning di handphone 

maupun di laptop tidak mengalami kendala 

mengenai penggunaa yang terlalu banyak , juga 

saat ujian agar tidak mengalami maslah trouble 

atau lainyya sehingga bisa mnegerjakan ujian 

tanpa adanya gangguan jaringan yang 

diakibatkan oleh elearning itu sendiri. 

• Penambahan jumlah jaringan wifi dan LAN bagi 

mahasiswa di kampus, kadang wifi kampus susah 

untuk diakses oleh mahasiswa 

• Untuk kuota bantuan saya rasa lebih efektif 

ketika diberikan dalam bentuk uang, karena 

apabila dalam bentuk kuota, tidak bisa digunakan 

secara efektif. Dan juga saya rasa 

6 Santi Esterlita Purnamasari, 

M.Si., Psikolog 

• Untuk p3 asdos yg membimbing lebih fast 

respon,  karena sering hanya di read saja 
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• Saran dan keluhan sudah saya jelaskan di atas. 

Saya harap bisa diganti pembelajaran daring ini 

jadi tatap muka seperti biasanya atau setidaknya 

di-mix tatap muka dan daring sehingga materi2 

pembelajaran juga lebih bisa dipahami dan bisa 

mengerjakan tugas dengan baik. Karena banyak 

sekali materi tapi tidak paham ditambah dosen yg 

kurang menjelaskan ketika ada kelas online lewat 

meet, jadi ngerasa sia2 elearning dan ngerjain 

tugas cuma sekedar formalitas tapi ga paham 

apa2. Kemudian juga lonjakan pengeluaran untuk 

membeli kuota malah jadi boros sekali karena 

sering habis buat ngerjain tugas dsb. Dan juga 

berkurangnya motivasi untuk belajar dan terlalu 

stress karena harus ngadepin masalah 

perkuliahan disaat banyak masalah di rumah yang 

harus diselesaikan juga. Juga sulit komunikasi 

dengan dosen karena saat ada kesempatan hanya 

sesekali ada kelas online dan sebentar jd ga bisa 

diskusi panjang, dosen juga tidak selalu 

menyampaikan materi jadi rasanya kurang paham 

dengan materi/tugas yg diberikan. 

• Memperbaiki web e-learning karena terkadang 

down, pemberian tugas serta waktu pengerjaan 

dalam batas wajar. 

• Mungkin lebih memperhatikan beban tugas yang 

diberikan. Jangan banyak-banyak. Pusing juga 

karena tidak hanya 1 matkul saja. 

• Saran saya smga segala sesuatunya lebih di 

tingkatkn untuk lebih menambah efektifitas 

perkuliahan 

• Untuk tugas mungkin bisa diberikan tidak terlalu 

banyak karena banyak mahasiswa yang 

mengalami burn out, jika pun memberikan tugas 

mungkin bisa diberikan tenggat waktu yang agak 

panjang 

• Pliss banget harus ada tatap muka terutama untuk 

praktikum, Dan bimbingan skripsi 

• UKT nya diturunkan,  karna kan mahasiswa tidak 

mnggunakan fasilitas kampus 

• dengan situasi seperti ini,yang mengharuskan 

apapun online alangkah baiknya pada durasi 

waktu pengerjaan kuis atau tugas lebih bisa 

fleksibel dan juga tidak terlalu singkat walaupun 
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tugas-tugas itu yang membuat kita lebih bisa 

memahami materi tetapi saya memberi saran agar 

tidak terlalu memberatkan mahasiswa karena kita 

juga sudah punya tugas yang lain nantinya akan 

bertumpuk2 dan membuat kita full seminggu 

kuliah 

• Jika memang ada kelas tambahan, mohon jangan 

mendadak. 

• selain subsidi atau keringanan mengenai biaya 

studi, mental mahasiswa juga perlu diperhatikan. 

terima kasih 

• saran : untuk kedepannya kuliah daring di 

hentikan dan di ganti tatap muka. 

• Diharapkan kuota yang diberikan tidak hanya 

untuk akses e-learning saja, tetapi untuk akses 

google dan lain lain. 

• Mohon perbaiki sistem elerningnya agar tidak 

eror 

• Mungkin soal transparansi biaya-biaya yang 

perlu dikeluarkan seperti tentang wisuda tahun 

ini. Sehingga tidak ada berdebatan seperti yang 

saya liat kemarin. Untuk saat ini hanya itu saja. 

Terima kasih. Tuhan memberkati 

• Jangan memberi kan tugas terlalu banyak ,jika 

ada tangal merah sebaiknya perkuliahan libur 

karena untuk mengerjakan tugas lainnya 

• diberikan kuota gratis apabila ada mahasiswa 

yang kurang mampu, atau kurang memadai dari 

segi ekonomi untuk mendapatkan jaringan atau 

wifi. 

• jika metode full elearning akan terus 

diperpanjang maka, saran saya pemberian paket 

data juga ikut diberikan sepanjang program full 

elearning di adakan . terimakasih 

• untuk bimbingan skripsi , sidang skripsi lebih 

baiJika memang ingin melakukan perkuliahan 

secara e learning sekiranya e learning di 

perbaharui agar absensi dirasa aman k offline 

saja. 

• Semoga website kampus (universitas) segera di 

desain lebih aesthetic hehe😍❤ 

• Saya harap tahun depan meski pandemi masih 

tetap ada dapat dilakukan tatap muka dengan 

kelas kecil. Tidak apa2 jika dilakukan di malam 
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hari asalkan tetap ada komunikasi antara 

mahasiswa dan dosen secara langsung. 

Sebenarnya hal ini bisa dilakukan dengan melihat 

kampus lain. Kantor mungkin bisa 

mengusahakan studi banding beberapa kampus 

yang mengadakan tatap muka untuk mempelajari 

sistem kerjanya dan melakukan diskusi terbuka 

dengan Pemda / Kementrian terkait. Hal ini harap 

dipertimbangkan baik-baik sebab *stres 

akademik* saya rasa semakin tinggi apabila 

pembelajaran dilakukan secara ONLINE.  

Terimakasih 

• Kampus memberikan subsidi kuota kepada 

mahasiswa setiap bulannya, pemberian potongan 

SPP setiap bulannya (tapi sepertinya mustahil), 

makasih :)) 

• E-learning nya lebih ditingkatkan lagi agar tidak 

sering down. 

• di permudah akses mahasiswa untuk cepat lulus 

dan nilainya juga dimudahkan. Potongan spp. 

• Bantuan kuota gratis, tidak semua pengguna 

provider yg sama. Untuk yang memakai layanan 

yang berbeda hanya mendapat bantuan kuota 

gratis dari pemerintah. 

• Tolong materi yang diberikan ke mahasiswa 

dikaji ulang, karena ada beberapa dosen yang 

mengambil video rujukan materi dari video 

youtube. Sehingga agak gimana gitu 

• Karna tidak bisa dipungkiri adanya pandemi 

bukan berarti untuk kita bermalas malasan 

dirumah. Tetapi banyak dari mahasiswa yang 

mencari kerja sampingan untuk membantu orang 

tua. Dan mohon kiranya apapbila proses 

pembelajaran daring ini diteruskan mohon  ada 

kebijakan dari ibu rektor untuk memberikan 

potongan dalam membayar spp. Mengisi form 

permintaan untuk menunda pembayaran spp 

mungkinn adalah solusi,tetapi menurut saya itu 

bukanlah solisi yang terbaik. Selain itu saya juga 

berterimakasih terhadap dosen-dosen dan staf-

staf yang ada di kampus terimakasih sudah 

memberikan pelayan yang menunjang kemajuan 

mahasiswanya. #ayopotongspp 

• Mungkin dari fasilitas penunjang, contoh saat 

UTS/UAS, server elearning kadang down atau 
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overload (loading jadi lama).... Mungkin akan 

lebih baik jika diperbaiki sistemnya lagi. 

• Tugas mata kuliah lainnya menyesuaikan saja 

nggih jadi tidak terlalu banyak tugas dan tidak 

terlalu sedikit sehingga yang sewajarnya saja. 

Terima kasih 

• Saran dari saya, jika melakukan pertemuan online 

pake platform yg sesuai dan mendukung ( 

Gmeet),mengadakan fasilitas kuota buat 

mahasiswa( kan gk pake fasilitas ruangan). 

• Keluhan, pernah mengalami gangguan jaringan 

saat bimbingan( semangat bgt buat serius belajar) 

tp pas ada jaringan dah gk bisa masuk... Ya udah, 

akhirnya los dol. Iya itu dampaknya ke pribadi, 

udah berusaha tp ttp gak bisa ya brarti sy merasa 

sudah ditelantarkan.  

• 1. Tolong dengan sangat untuk bapak/ibu dosen 

untuk tidak memberi tugas pada setiap 

pertemuan.2. Tolong kalau bisa untuk tugas akhir 

sebaiknya jangan tugas kelompok ,karna 

kebanyakan teman sulit untuk merespon chat dan 

akan menghambat pengerjaan tugas.3. Dan yang 

terakhir ,tolong untuk memberikan waktu yang 

berlebih dalam pengerjaan quis, UTS dan UAS 

nanti karena ada beberapa dosen yang 

memberikan waktu pas pasan tanpa memikirkan 

jaringan ditempat tinggal mahasiswa nya. 

• Terkhusus untuk yang sedang menyusun skripsi, 

kuliahnya bisa tetap online, tapi bimbingannya 

bisa tatap muka. Lalu standar skripsinya 

dikurangi sedikit (diperingan). 

• Lebih baik di adakan tatap muka dengan sesuai 

protokol kesehatan, karena pendidikan sangatlah 

penting bukan hanya ekonomi saja 

• Saran uang spp di beri subsidi potongan 20-

50ribu. 

• Saran saya, mungkin sering-sering dilakukan 

vicon atau dosen join ke group kelas jikalau ada 

materi yg tidak di pahami dapat di jelaskan di 

group kelas tersebut 

7 Sowanya Ardi Prahara, S.Psi., 

M.A. 

• Sebaiknya saat menjelang UAS atau UTS 

tugasnya jangan terlalu banyak karena jika tugas 

terlalu banyak nantinya akan mengakibatkan kita 

tidak fokus mempersiapkan UAS atau UTS 
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malah fokus menyelesaikan tugas. Jika tugas 

menjelang ujian tidak terlalu banyak kita dapat 

fokus belajar untuk ujian UAS atau UTS dan bisa 

menjawab ujian dengan optimal. 

• Saran saya, mending adakan kuliah tatap muka, 

karna bagi maba seperti saya, perlu mengenal 

dahulu seperti apa dunia perkuliahan itu 

• Mohon untuk dosennya lebih memperhatikan 

• Pelayanan dari kampus yang tidak ramah dan 

tidak cekatan, sebagian besar dari yang saya 

alami selama 3 semester hampir tidak 

memuaskan. Minimnya keramahan dan 

kepribadian superiority complex dari para 

petugas administrasi perlu dibenahi. 

• Don't put profit above all else man.. Kami 

membayar, kami berhak dapat fasilitas dan 

pelayanan yang memadai. 

• Saran dari saya, minta tolong untuk seluruh mata 

kuliah yang diberikan kedepan, agar setiap tugas-

tugas yang diberikan kepada mahasiswa, jangan 

dikumpulkan melalui ketua/koordinator kelas, 

cukup di upload melalui elearning saja, karena 

forum untuk upload tugas telah disediakan dan 

mohon untuk disediakan forum tersebut bagi 

Dosen-Dosen yang berencana memberikan tugas 

kepada mahasiswa,  terima kasih banyak 

• berikan penangguhan biaya, berikan potongan 

biaya, ganti dengan sistem tatap muka,sistem saat 

ini sangat tidak bermanfaat bagi mahasiswa 

• Menurut saya tugas yang diberikan jangan yang 

terlalu sulit karena rata rata mahasiswa apabila 

tidak ada tatap muka masih banyak yang bingung 

untuk membuat tugas tersebut 

• Mohon adanya potongan SPP selama masa 

pandemi, karena potongan hanya dilakukan 3 

bulan saja, sementara pandemi masih terus 

berlangsung sampai saat ini. 

• Saya hanya ingin menyampaikan saran saya yaitu 

walaupun kita ditugaskan dengan tugas 

kelompok yang memang kita ditugaskan untuk 

mencari materi sendiri namun bapak/ibu Dosen 

juga dapat menambahkan materi lagi agar kami 

lebih memahaminya, karena terkadang materi 
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yang kami dapat melalui kelompok tidak selalu 

sama dengan materi yang keluar di kuis. 

• semoga website universitas segera di desain lebih 

modern dan aestethic 

• Keluhan saya adalah saya merasa bahwa teman-

teman saya (termasuk saya kadang-kadang) 

mengisi forum hanya sekadar bertanya dengan 

dalih presensi saja, bukan atas dasar 

ketidaktahuan atau kurang paham bagi yang 

sudah mempelajari materi. Memang, kita perlu 

diskusi yang interaktif namun, saya tidak tahu 

bila mahasiswa yang menjawab pertanyaan 

dalam forum tersebut sungguh-sungguh serta 

berdasarkan data dan sumber yang jelas atau 

tidak. Jikalau hanya pendapat, saya tidak tahu 

kebenarannya seperti apa, dibandingkan 

pendapat dosen yang memang kredibel. 

Minimnya keterlibatan dosen membuat saya 

merasa kurang bimbingan. 

• Saran saya, perbaiki e-learning UMBY baik UI 

(seperti tampilan yang lebih ergonomis dan 

menarik) maupun UX (keterlibatan yang lebih 

banyak juga dari dosen dalam forum diskusi yang 

interaktif dan komunikatif. Jika bisa, 

ditambahkan fitur video meeting di e-learning 

agar setiap pertemuan melakukan virtual meeting 

antara dosen dan mahasiswa) 

• Keluhan saya adalah saya merasa bahwa teman-

teman saya (termasuk saya kadang-kadang) 

mengisi forum hanya sekadar bertanya dengan 

dalih presensi saja, bukan atas dasar 

ketidaktahuan atau kurang paham bagi yang 

sudah mempelajari materi. Memang, kita perlu 

diskusi yang interaktif namun, saya tidak tahu 

bila mahasiswa yang menjawab pertanyaan 

dalam forum tersebut sungguh-sungguh serta 

berdasarkan data dan sumber yang jelas atau 

tidak. Jikalau hanya pendapat, saya tidak tahu 

kebenarannya seperti apa, dibandingkan 

pendapat dosen yang memang kredibel. 

Minimnya keterlibatan dosen membuat saya 

merasa kurang bimbingan.Saran saya, perbaiki e-

learning UMBY baik UI (seperti tampilan yang 

lebih ergonomis dan menarik) maupun UX 

(keterlibatan yang lebih banyak juga dari dosen 
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dalam forum diskusi yang interaktif dan 

komunikatif. Jika bisa, ditambahkan fitur video 

meeting di e-learning agar setiap pertemuan 

melakukan virtual meeting antara dosen dan 

mahasiswa) 

• Seharusnya kuis dan tugas tidak diberlakukan 

batas waktu 

• Sejauh ini belum ada keluhan yg saya 

rasa,mungkin untuk saran bisa ditambah lagi 

waktu untuk pengerjaan kuis karena tidak semua 

tempat jaringan dan sinyal sama terlebih jika 

hujan lebat dan berlangsung lama. 

• Untuk e learning di perbaiki, agar mudah 

pengaksesannya, juga untuk kami yang kurang 

stabil sinyalnya agar tetap bisa mengerjakan kuis 

dengan waktu yang sesuai dan maksimal. Dan 

saya sangat berharap agar lebih cepat dilakukan 

pembelajaran tatap muka. Jika itu memang 

memungkinkan 

• Semoga pelayanan di UMBY semakin 

meningkat, tidak ada yang slow respons, 

mengupload materi sesuai waktu, dan lebih bisa 

memahami dan mendengarkan muridnya jikalau 

waktu tengah mengerjakan uts misalnya itu 

terkendala jaringan putus, as we know tidak 

semua tempat ada sinyal dan mendapat fasilitas 

yang memadai. Terimakasih 

• untuk dosen agar lebih interaktif dengan 

mahasiswa 

• Saya ijin mengeluh dalam mengerjakan proposal 

saya pusing karena bimbingan online terkadang 

membuat diri saya lebih lelah. Terima kasih 

• Ingin keringanan pembayaran SPP karena saya 

kurang informasi tentang pengisiannya. Tahun ini 

benar2 tahun yang penuh ujian 

• saran saya agar kampus memberikan keringanan 

kuota bagi mahasiswa yang mungkin kesulitan 

dalam masalah kuota untuk akses belajar 

mengajar 

• untuk kuota internet jika kampus tidak memberi 

subsidi kuota internet gratis setidaknya pihak 

kampus mendaftarkan nomor mahasiswa agar 

mendapat kuota gratis dari pemerintah 
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• Sebaiknya jika masih full e learning,ada 

potongan biaya perkuliahan karena tidak 

memakai listrik,ac di kampus. 

• Semoga kedepannya pelayanan fakultas 

psikologi semakin ramah. 

• Saya pengguna provider XL, teman-teman 

mahasiswa lain mendapat subsidi kuota hingga 

100GB, kenapa saya hanya 1GB saja? Kan sedih, 

angkanya terpaut sangat jauh  

• Non akademik: kiranya bagian it dapat 

mempersiapkan, atau memperbaiki server 

elerning saat menjelang UTS/UAS, agar tidak 

mengalami eror saat sedang melaksanakan ujian. 

• Mohon untuk petugas keuangan dan tata usaha 

merespon jika dihubungi via whattsapp untuk 

konfirmasi keuangan atau seputar kuliah. Masa 

sudah 1-2 bulan engk ada respon sama sekali 

padahal status wa online 

• Sempat ada kuis yang tidak sesuai dengan materi 

yang disampaikan 

• Kuliah harus sesuai jadwal, jangan mengadakan 

meeting atau e learning di hari libur/di luar jadwal 

yg seharusnya. 

• 1. Mohon untuk dosen lebih responsif dalam 

membantu para mahasiswa (terutama kelas 

karyawan yang kebanyakan dari kami sudah 

mempunyai pikiran yang banyak dan prioritas 

yang lain), sehingga terkadang kami mengalami 

kesulitan dalam memahami materi maupun tugas 

yang diberikan. 2. Untuk UTS dan UAS, mohon 

untuk diberikan waktu pengerjaan yang lebih 

fleksibel. 

• 1. mohon untuk diberikan literatur penunjang 

selain modul materi dari dosen.2. mohon untuk 

memberikan waktu yang cukup dalam pengerjaan 

kyis karena ada mata kuliah yang memberikan 

waktu kuis sangat tidak memadai 

• Ingin kuota gratis, dan supaya dosen sesuai 

jadwal. Tidak di tanggal libur mengadakan 

meeting atau e learning 

• Selama pendidikan itu lebih condong untuk 

bisnis, diberikan saran apapun tidak akan ada 

perubahan yang signifikan. Karena tujuan 

utamanya berbeda. 
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• Pemberian kuota serta pengurangan biaya spp 

menjadi saran bagi saya untuk kedepannya 

dikarenakan saya masih terdampak oleh adanya 

masa covid19 ini. 

• Lebih ditingkatkan lagi, 

• Sudah baik harap ditingkatkan lagi 

 

8 Dr. Moordiningsih, M.SI. 

Psikolog 

• Kami kesulitan untuk berkomunikasi lagsung.. 

padahal suasana tatap muka lebih nyaman 

• Saya hanya ingin program belajar tidak daring 

lagi, karena daring saya susah memahami materi, 

apalagi memahami materi statistika, yang di 

mana materi itu banyak sekali hitung²an dan saya 

sangat susah memahaminya, mau bertanya 

tentang kesulitan materi pun tidak puas jika 

hanya bertanya melalui forum diskusi 

• Semoga para dosen dapat mengupload materi 

tepat pada waktunya dan mengisi absensi sesuai 

dengan kehadiran mahasiswanya. 

• Untuk saat ini tidak ada. Saya juga mengerti 

karena dosen tidak hanya membina 1 kelas 

melainkan ada banyak kelas bahkan ada dosen 

yang mengajar di luar kampus. Sehingga 

terkadang waktu upload materi terlambat. Namun 

selagi dosen masih ingat akan tugasnya 

memberikan materi dan bimbingan kepada 

mahasiswanya bagi saya tidak ada yang perlu 

dipermasalahkan. Terimakasih 

• Untuk pembelajaran menggunakan e-learning 

sebaiknya dosen menyampaikan setiap 

pertemuan ada kelas online supaya mahasiswa 

bisa memahami materi dan ikut berdiskusi secara 

langsung, apalagi untuk materi yg dirasa susah 

dan ppt yg begitu point tanpa adanya modul itu 

sangat membuat mahasiswa sulit mengerti. Dan 

untuk semua dosen diharap menggunggah materi 

e-learning sesuai jadwal atau bahkan lebih awal. 

Karena ada saja saya suatu matkul mengunggah 

materi beserta tugas/quiz 2 sekaligus Krn Minggu 

lalu tdk diunggah. Terimakasih 

 

9 Novia Sinta Rochwidowati, 

S.Psi., M.Si. 

• Untuk tugas mungkin bisa diberikan tidak terlalu 

banyak karena banyak mahasiswa yang 

mengalami burn out, jika pun memberikan tugas 
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mungkin bisa diberikan tenggat waktu yang agak 

panjang 

• Tolong untuk waktu pengerjaan ujian dll diberi 

kelonggaran agar nanti saat terjadi error masih 

ada sisa waktu 

• Jangan memberi tugas yang terlalu banyak, jika 

ada tangal merah sebaiknya perkuliahan libur 

• Harapannya semoga pembelajaran kedepan nya 

lebih baik 

• Saran dari saya lebih diperbaiki lagi sistem 

keuangan agar tidak ada keslahan lagi saat akan 

membayarkan uang KKN 

 

10 Surono, MA • Semoga ada Kuota internet dari kampus 

• Tolong perbanyak tatap muka secara online 

pak/bu, terimakasih 

• Sebaiknya ketika mendekati UTS atau UAS itu, 

dosen tidak memberikan tugas yang 

membebankan Mahasiswa. Menjelang UTS atau 

UAS seharusnya mahasiswa dapat fokus belajar 

untuk mempersiapkan UTS atau UAS bukannya 

malah memikirkan tugas sehingga ketika 

mengerjakan UTS atau UAS mahasiswa tidak 

bisa optimal. Padahalkan UTS atau UAS 

merupakan prenstase penilaian yang tinggi. 

• Saran saya, mending adakan kuliah tatap muka, 

karna bagi maba seperti saya, perlu mengenal 

dahulu seperti apa dunia perkuliahan itu 

• Saran saya untuk pihak kampus agar kiranya 

melaksanakan kuliah offline semester genap 

ini,jika masih belum bisa seluruh mahasiswa 

cukup untuk Maba dan mahasiswa tingkat akhir 

saja 

• Saran : untuk metode full e learning deadline 

pengumpulan tugas jangan terlalu cepat, soalnya 

tugas yang di berikan tidak hanya satu atau dua, 

tetapi semua matkul ada tugas dan dalam waktu 

yang sama. Dosen kalau bisa selalu membalas di 

forum/diskusi. 

• ketika mengerjakan ujian di elearning kadang 

sering eror tetapi waktu terus berjalan sehingga 

membuat para mahasiswa panik, maka tolong 

perbaiki jaringan elearing supaya tidak terjadi 

keeroran kembali. Terimakasih 
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• mungkin untuk tatap muka secara online 

diberikan jadwal dan tidak dadakan agar tidak 

mengganggu kegiatan lain 

• server yang perlu ditingkatkan karena ditakutkan 

kejadian seperti UTS Gasal 2020 kemarin yang 

sempat down. 

• Sarannya semoga pandemi ini segera berakhir 

dan dapat segera berjumpa dengan dosen serta 

teman-teman secara langsung. Untuk universitas 

dan fakultas saya rasa sudah sangat baik dalam 

memberikan fasilitasnya kepada kami yang 

sedang daring ini. 

• Saran untuk universitas yaitu kurangi lagi tugas" 

kalao banyak tugas mahasiswa nya akan lebih 

muda. Setres 

• Mungkin kedepannya lebih dipikirkan lagi untuk 

kuliah bertatap muka dan juga diberikan bantuan 

kuota untuk mahasiswa-mahasiswa yang saat ini 

• Semoga kedepannya meakipun daring akan 

selalu ada pertemuan tatap muka. Aamiin. Saya 

merasa tidak masalah jika full e learning harus 

tatap muka secara virtual. 

• Saran saya, pertahanan kualitas e-learning dan 

kembangkan lagi untuk fitur-fitur yang lain 

seperti diberitakan lonceng notifikasi pengingat 

tugas-tugas yang belum terselesaikan. 

• Menurut saya hal ini terjadi karena adanya 

perubahan kebiasaan yang terjadi pada 

mahasiswa. Awalnya mungkin disambut dengan 

baik karena menjadi sesuatu yang berbeda, 

namun setelah dijalankan justru membuat para 

mahasiswa kembali jenuh dengan rutinitas yang 

harus dilakukan setiap hari tersebut,” 

• Ada Beberapa Hotline-hotline yang slow respon, 

mohon untuk di tingkat kan lagi 

• Untuk setiap pembelajaran lebih sering 

menggunakan zoom karena mahasiswa lebih 

bebas bertanya 

• Saya merasa kesulitan untuk mencari kegiatan 

lain selain belajar seperti mengikuti organisasi 

atau komunitas. Jika hanya belajar, pengalaman 

apa yang akan didapat selain hanya berdasarkan 

teori? 
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• semoga jika ada tanggal merah bisa diliburkan 

tugas perkuliahannya kalau materi tidak masalah 

• Saya mengeluhkan signal dan kuota internet yang 

terhitung menjadi lebih boros sejak adanya 

pembelajaran secara online ini. 

• Sejauh ini saya mengharapkan kebijakan kampus 

terkait pembayaran biaya sumbangan dan 

titidharma mohon diberikan keringanan karena 

angkatan 2020/2021 tidak mendapatkan fasilitas 

sepenuhnya dr kampus secara nyata hanya 

menggunakan e-learning saja bukankah begitu ? 

Kami terlalu keberatan jika harus membayar 

sesuai adanya hidup normal tanpa COVID-19 

sebelumnya . Mohon dengan sangat untuk 

dipertimbangkan keadaan ekonomi para 

mahasiswa yang kurang mampu namun tidak ada 

ada bantuan sosial dr pemerintah dan tidak 

mendapatkan kartu kesejahteraan sehingga 

kebijakan kampus hanya mengacu pada 

mahasiswa yg ada kip atau kartu miskin. Karena 

sejatinya data dr pemerintah belum benar² 100% 

akurat. Terimakasih 

• E-learning yang kadang terlalu banyak yang 

mengakses membuat error saat mengerjakan dan 

listrik yang kadang mati saat mengakses e-

learning. 

• Saya harap E-learning UMBY tidak sering error 

lagi 

• Cuma untuk waktu saat UTS dll waktunya lebih 

di perpanjang karna kadang itu sinyal tiba-tiba 

hilang kadang elearninnya eror, padahal kita udah 

siap banget tapi harus mengikuti susulan cuma 

karena elearning eror atau kendala sinyal 

seandainya waktu yang di kasi agak lebih panjang 

mungkin tidak terjadi ujian susulan apalagi klo 

UAS ujian susulan itu bayar kan ya, dan di masa 

pandemi gini banyak orang tua yang tidak bekerja 

buat bayar spp aja udah di usahain apalagi ada 

penambahan uang karna ikut susulan, mungkin 

hanya 1 kali nyusul masih bisa di tanggung 

uangnya tapi kalau semuanya nyusul cuma karna 

elearningnya eror kasian orang tua harus 

ngeluarin uang banyak apalagi elearning eror 

bukan karna kesalahan dari kita tapi kita yang 

nanggung resikonya 
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• sebaiknya untuk angkatan 2020 mendapat subsidi 

kuota internet gratis setiap bulannya seperti 

kamps-kampus lain mengingat pembelajaran 

menggunakan full e-learning sehingga 

memerlukan kuota internet yg cukup banyak 

apalagi di daerah daerah tertentu harga kuota 

internet masih sangat mahal 

• Untuk di masa pandemi ini lebih sulit ketika 

mengerjakan tugas kelompok, 

• Saran saya yaitu sistem e-learning harus sering 

diperbaiki. Karena sempat beberapa kali saya dan 

teman-teman mengalami error saat mengerjakan 

kuis atau ujian, itu membuat konsentrasi kami 

hilang seketika. Sistem e-learning sekarang sudah 

bagus akan tetapi harus lebih diperbaiki lagi agar 

hasilnya bisa maksimal dan dosen maupun 

mahasiswa bisa lebih nyaman lagi. 

• Saya mengeluhkan signal dan kuota internet yang 

terhitung menjadi lebih boros sejak adanya 

pembelajaran secara online ini. 

• semoga jika ada tanggal merah bisa diliburkan 

tugas perkuliahannya kalau materi tidak masalah 

11 Ainurizan Ridho Rahmatulloh, 

S.Psi, M.Psi, Psikolog 

• saya harap ada potongan spp jika semester depan 

masih diberlakukan perkuliahan daring  

• Subsidi kuota dari kampus lebih diperhatikan 

• Tingkatkan web e-learning Karena ketika 

digunakan massal sering down dan ketika 

mengerjakan soal waktu terbuang. 

• Tugas jangan terlalu membebani 

• Sistem elearning lwbih diperbaiki 

• Akademik: tugas terlalu banyak sehingga 

keKendala jaringan, saat seperti uts sering terjadi 

errorwalahan dalam mengerjakan. 

• Sarannya yaitu lebih harus memperhatikan 

jangkauan atau jaringan di waktu mahasiswanya 

sedang UTS atau UAS yang terkadang terjadi 

eror dan memakan waktu ujian 

• Jangan memberikan tugas terlalu banyak dan 

deadline yang mepet. Tugas kelompok cukup 

mak 5 orang saja tidak usah terlalu banyak 

• Keringanan membayar SPP 

• Perbaikan pada e-learning karena kadang web e-

elearning down. 
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• Hanya ingin TM walaupun dengan keadaan sprti 

mngkn pling tdk bisa di berlakukan 1 minggu TM 

1 minggu daring:) agak lebih efisien. Dan saya 

harap mudah2an saran ini bsa diterima:) terima 

kSaya tidak tahu mengapa belajar daring itu 

tugasnya banyak sekali sedangkan waktu saya 

untuk memahami materinya itu sedikit sekali, 

karena terkadang saya hanya fokus memahami 

bagaimana cara mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh dosen, mungkin untuk kuis masih 

bisa saya kendalikan karena bentuknya pilihan 

ganda. Jadi saya hanya ingin jika memang 

keadaan diharuskan untuk belajar daring, maka 

akan lebih baik lebih banyak pertemuan secara 

langsung via google meet atau zoom meeting, 

karena mendengarkan penjelasan mengenai 

materi dari dosennya langsung itu lebih baik dari 

pada disuruh mengerjakan tugas namun 

materinya belum benar-benar kami pahami, tidak 

apa-apa ada tugas, namun saya lebih suka 

sebelum mendapatkan tugas, saya memahami 

materinya itu, walaupun saya tahu keadaan 

belajar daring ini juga mengharuskan saya untuk 

belajar mandiri lebih giat lagi. 

• lebih baik segera tatap muka karena lebih paham 

penyampaian materinya. kalau pun daring 

alangkah baik nya biaya kampus dikurangi 

karena tidak menggunakan fasilitas kampus. 

• Masalah pembayaran yang harus dilunasi sampai 

desember untuk KRS sangat berat 

• Yang perlu perbaikan adalah web elearning yang 

sering error dan penambahan fasilitas 

dilingkungan kampus untuk menunjang 

perkuliahan tatap muka pada saat masa pandemi 

covid 19 

• Pemberian tugas yang sebaiknya tidak setiap hari, 

karena beban tugas juga membuat pusing dan 

mata sakit karena harus menatap layar hp/laptop 

terus menerus 

• Saran saya, web elearning mungkin dapat 

ditingkatkan lagi dari segi kinerja dan tampilan 

agar lebih menarik. 

• Saran dari saya sebaiknya proses kuliah 

diperbaiki lagi supaya lebih menarik dan lebih 

menyenangkan untuk dijalani sehingga tidak 
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menambah memberikan tekanan di kondisi 

pandemi ini. 

• Kita butuh fasilitas website umby lebih simple 

dan mudah lagi, juga tidak mudah eror apalagi 

saat ujian sedang dilaksanakan. 

• Saran saya diberikan keringanan biaya membayar 

perkuliahan karena saat ini daring dan mahasiswa 

tidak mempergunakan fasilitas fisik dari kampus. 

• Saat pengerjaan uts kemarin, server e-learning 

sempat down karena banyak yang mengakses. 

• Kadang saya menghubungi bagian keuangan 

namun respon nya beberapa hari kemudian 

mSaran saya berikan tambahan kuota untuk 

menunjang proses belajar secara daring dan 

berupa pengurangan biaya uang semester, guna 

menolong banyak mahasiswa. embuat saya 

kesusahan 

• Saya tidak mau kuliah online lagi, karena 

kebanyakan tugas yang diberikan namun materi 

kurang jelas dan tidak adanya pembahasan 

bersama 

• Agar di tambahkan kantin lagi di universitas 

• di sediakan tempat jualan merchandise  semisal 

kaos, gantungan dan lain nya. Terimakasih, maaf 

ga nyambung 

• Saya tidak tahu mengapa belajar daring itu 

tugasnya banyak sekali sedangkan waktu saya 

untuk memahami materinya itu sedikit sekali, 

karena terkadang saya hanya fokus 

• saya ingin memberi saran yaitu dimana lebih 

memperhatikan kualitas dari pada 

memperhatikan nilai baik secara akademik 

maupun non akademik. karena banyak 

mahasiswa masih lebih mementingkan nilai 

mereka di bandingkan kualitas untuk dapat 

membantu orang lain.    

• Lebih komunikatif lagi antar dosen dan 

mahasiswa, jikapun memang masih harus e 

learning, lebih mendiskusikan materi daripada 

memberi tugas yang banyaknya ga ngotak 

• Saya berharap kepada kampus untuk lebih bijak 

dalam memberi tugas serta tenggat waktu 

Deadline diperkirakan, karena selama daring ini, 

kita setiap kali pertemuan selalu ada tugas, jadi 



75 

 

bukan hanya mengerjakkan satu tugas mata 

kuliah saja melainkan semuanya. Karena tidak 

semuanya dikerjakkan pada hari itu juga, butuh 

waktu buat memahami materi. Terimakasih. 

 

12 Anas Fitria S, M. phil • Saya tidak punya keluhan yang berarti terkait 

akademik maupun non akademik. Semoga untuk 

kedepannya Universitas Mercu Buana 

Yogyakarta bisa semakin maju dan berkembang. 

• Saran : saat dosen menguplod materi sebaiknya 

harus disertai dengan kata pengantar dan perintah 

yang jelas, Terimakasih 

• Pemberian subsidi kuota, 

• untuk elearning lebih ditingkatkan terutama saat 

ujian karena server yg error akan menghambat 

ujian, juga cukup memakan waktu 

13 Andri Azis Putra, Lc, M.Phil • dari pihak program studi maupun fakultas bisa 

memberikan jadwal yang pasti untuk tatap muka 

secara online 

• Sering-sering diadakan tatap muka meskipun 

virtual 

 

14 Anwar, S.Psi., M.Si. • Jaringan internet yg kurang memadai, serta 

kejenuhan belajar daring 

• dengan situasi seperti ini,yang mengharuskan 

apapun online alangkah baiknya pada durasi 

waktu pengerjaan kuis atau tugas lebih bisa 

fleksibel dan juga tidak terlalu singkat walaupun 

tugas-tugas itu yang membuat kita lebih bisa 

memahami materi tetapi saya memberi saran agar 

tidak terlalu memberatkan mahasiswa karena kita 

juga sudah punya tugas yang lain nantinya akan 

bertumpuk2 dan membuat kita full seminggu 

kuliah 

• Benahi modul atau materi perkuliahan dengan 

baik. Instruksi tugas yang jelas lalu dosen harus 

bertanggung jawab yang lebih jika memang harus 

mengutus asisten dosen karena asdos kurang 

membantu kami dengan kesibukannya justru 

kami tambah pusing. Dosen harus memberi 

penjelasan yang baik dan mudah dipahami 

mJangan memberi tugas yang banyak,jika ada 

tangal merah sebaiknya perkuliahan juga libur 
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karena waktu libur untuk mengerjakan tugas 

lainnyaahasiswanya terlebih disaat pandemi. 

• Saya harap kampus atau fakultas bisa lebih 

toleran saat hari libur nasional kami diberikan 

juga libur dan jangan dibuat perkukiahan pada 

saat libur nasional. 

• Saya berharap bahwa sistem pembelajaran 

elearning tidak menitik beratkan pada mahasiswa 

dengan tugas yang begitu banyak 

 

15 Ardi Primasari, M. Psi., 

Psikolog 

• Menurut saya, lebih suka tatap muka karena bisa 

mendengarkan langsung penjelasan dosen terkait 

materi yang diberikan 

• Hanya saja belum bisa menikmati fasilitas 

kampus. 

• Untung dosennya baik dan menyenangkan jadi 

lumayan semangat 

 

16 Angelina Dyah  Arum S. 

M.,Psi. Psikolog 

• Memperbaiki sistem perkuliahan full e-learning 

• saran saya untuk pemberian tenggaang waktu 

tugas dapat sekiranya diperpanjang, terima kasih 

• Fasilitas kamar mandi dan kecepatan koneksi wifi 

yang ditingkatkan 

• saya mau GMEET SESUAI JADWAL .. 

KARENA BAGI SAYA ITU ADALAH 

KEWAJIBAN DOSEN, KARENA ITU ADALH 

JADWAL YG TELAH DITETAPKAN 

SEPERTI DI SIA. JADI DOSEN DAPAT 

MELUANGKAN WAKTU SEPERTI ANDA 

BEKERJA DI KAMPUS YANG JUGA SESUAI 

JADWAL, KAN BEDANYA ANDA BEKERJA 

DI RUMAH. SEMOGA ANDA BISA 

MENCONTOH SISTE KELAS SEPERTI BU 

INDRA YANG SANGAT MENGASYIKAN 

KARENA DARI PERTEMUAN AWAL 

INGGA AKHIR BELIAU KONSITEN 

MENGADAKAN TATAP MUKA MELALUI 

GMEET DAN SANGAT PROFESIONAL 

SEBAGAI DOSEN YANG SELALU HADIR DI 

GMEET TERSEBUT SESUAI JADWAL. 

SAYA MERASA TERBEBANI JIKA ADA 

DOSEN YANG UPLOAD 

ELERNING/FORUM DENGAN JANGKA 

WAKTU YANG BERHARI HARI 
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PORTALNYA MASIH DIBUKA SEHINGGA 

MAHASISWA BISA AKSES SEMAUNYA. 

DAN ITU SANGAT TIDAK DISIPLIN. 

KARENA SAYA JUGA SEPERTI ITU, TAPI 

BEDA DENGAN KELAS BU INDRA, SAYA 

MERASA SEBAGAI MAHSW YANG 

DISIPLIN DAN BENAR MERASAKAN 

SEPERTI DI KELAS. MAKASIH. 

• sarannya kampus berikan fasilitas kuota untukl 

mahasiswa bukan hanya untuk akses elearning 

karena banyak materi dari elearning berupa vidio 

youtube 

• Saya berharap kampus dapat dengan segera 

menerapkan pembelajaran tatap muka dengan 

protokol kesehatan 

• Saran, kita harus melakukan kuliah secara ofline 

dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang 

berlaku. Terima kasih 

• Saat berlangsungnya ujian, web elearning suka 

tiba-tiba down. Saya harap, di ujian besok, kami 

semua dapat menjalankan ujian dengan lancar. 

• kaalaupun pembelajaran daring tetap berlanjut 

akan lebih baik jika spp di kurangi karena 

mahasiswa/i pun tidak menggunakan fasilitas 

kampus karena mayoritas mahasiswa/i berada di 

kampung halaman masing-masing. 

• Pengen tatap muka lagi 

• melaksanakan tatap muka dengan protokol 

kesehatan yang ada, dan materi yang di 

sampaikan tetap diberikan ke mahasiswa untuk 

belajar dilain waktu. 

• untuk matkul yang praktek nanti gimana??:( 

• Tolong, tugas dan kuis jangan diberikan terlalu 

sering ya. Kalaupun inginnya seperti itu tolong 

juga waktu deadlinenya lebih diperbanyak janga 

waktunya. Untuk mengerjakan kuis juga tolong 

diberikan waktu yang wajar. Ingin sekali bisa 

enjoy dalam perkuliahan dan benar-benar 

menyerap materi yang di kasih sama dosen biar 

tidak percuma. 

• Sebaiknya dosen ataupun pihak kampus lebih 

memberikan dispensasi kelonggaran waktu 

dalam pemberian tugas. Dan pemberian kuota 

belajar lebih 
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15 Domnina Rani P.R.,S.Psi. 

,M.Si., CPHR 

• Memberikan tugas yang sesuai kondisi 

mahasiswa yang tidak semua mahasiswa dapat 

membeli buku rekomendasi dosen dan di internet 

juga tidak ada buku tersebut 

• Saran untuk para dosen agar tidak terlambat 

meng-upload materi perkuliahan karena kalau 

anda telat dan tanpa pemberitahuan terkadang 

kami melewatkan perkuliahan. 

•  

16 Erydani Anggawijayanto, M. 

Psi., Psikolog 

• Saran saya, agar dosen-desen mata kuliah lebih 

mengerti kondisi mahasiswa di saat pandemi saat 

ini, untuk pemberian tugas agar dibatasi dan 

jangan memberatkan mahasiswa, cukup berupa 

kuis dan beberap tugas saja. Kemudian untuk 

teknis pengumpulan seluruh tugas-tugas kuliah 

(jika ada), mohon dengan sangat agar 

pengumpulan/pengiriman tugas tersebut melalui 

Elearnig saja, jangan melalui ketua/koordinator 

kelas, dikarenakan sudah banyak terjadi 

diantaranya tugas tidak di collect oleh 

ketua/koordinator kelas, tugas yang harusnya 

rahasia hanya dosen yang tahu, namun justru 

tugas bisa diketahui oleh orang lain. Jadi tolong 

jika ada tugas yang diberikan, cukup 

pengumpulannya melalui Elearning saja lebih 

efisien dan efektif.  Terima kasih banyak 

• Hanya belum menikmati fasilitas kampus tapi spp 

tetap 

18 Nikmah Sofia Afiati, M.Psi., 

Psikolog 

• Tolong perbanyak tatap muka secara online kalau 

masih daring, terimakasih 

• Keluhan saya, terkait pembayaran kuliah yang 

sangat membebani saya selam pembelajaran 

daring ini, kinerja dosen dalam pembelajaran dan 

pemberian materi juga perlu diperbaiki dan 

menjadi catatan khusus dari pihan universitas. 

• server yang perlu ditingkatkan karena ditakutkan 

kejadian seperti UTS Gasal 2020 kemarin yang 

sempat down. 

• Saran saya mengurangi lagi tugas supaya 

mahasiswa tidak setres. 

19 Aditya Putra kurniawan, S.Psi, 

MSH Counselling 

• Saran saya agar ketika kulon berlangsung dosen 

lebih banyak memberikan penjelasan berupa 

contoh. Karena saya pribadi merasa akan lebih 

paham jika ada contoh. 
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• Non akademik: web elerning di perbaiki agar 

tidak mengalami trouble ketika ujian sedang 

berlangsung 

• Untuk materi yang diberikan cukup bagus dan 

menarik, namun jika lebih baik ditambah video 

lainnya. 

• KTM saya sampai saat ini belum ada bapak ibu. 

Sudah beberapa kali saya tanyakan tapi tetap saja 

tdk ada. Katanya mengisi Google form biar bisa 

ada ktm tapi sampai saya 

• Saya mengalami sedikit kesulitan saat 

menghubungi dosen pembimbing saya secara 

pribadi apabila ada yang ingin saya tanyakan 

mengenai proposal p3 saya. Mungkin saat itu 

dosen saya sedang memiliki kesibukannya 

sendiri jadi tidak bisa merespon semua 

mahasiswa yang menanyakan mengenai proposal 

p3 nya 

• Kalau bisa tugas untuk setiap mata kuliah jangan 

dikasih setiap hari, karena terkadang waktu 

pengumpulan yang diberikan juga tidak cukup 

untuk mengerjakan semua tugas yang ada di 

setiap minggunya 

• Saran saya agar ketika kulon berlangsung dosen 

lebih banyak memberikan penjelasan berupa 

contoh. Karena saya pribadi merasa akan lebih 

paham jika ada contoh. 

• Tolong mahasiswa di beri kemudahan dengan 

memotong biaya SPP apabila kuliah tetap di 

jalankan secara daring. 

• Sebaiknya, website elearning kampus umby 

memiliki kemampuan video call seperti gmeet 

dan zoom 

• Saran saya lebih interaktif dan komunikatif antara 

dosen maupun mahasiswa. Agar mahasiswa atau 

dosen tidak bosan dan diperbaiki supaya lebih 

seperti kuliah offline dengan cara lebih intens 

saja kuliahnya sebab kalau melalui google meet 

atau zoom terkadang dosen yang menyalakan 

kamera atau mahasiswa lain yang menyalakan 

kamera tidak mengetahui keberadaan mahasiswa 

yang tidak menyalakan kamera karena bnyak 

sekali alesannya. 
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• Sarannya kalau bisa upload materi sesuai 

jadwalnya, kalaupun telat setidaknya ada 

pemberitahuan 

• Mungkin google meet dalam setiap matkul boleh 

ditambahin karena ada yg sedikit sekali 

pertemuan dari meet 

• Evaluasi dan perbaiki 

• Selain membantu memberikan subsidi, mungkin 

dapat membantu lagi untuk memperhatikan 

kesehatan mental mahasiswa 

20 Juwandi, S.Psi., M.Si. • Menurut saya pembelajaran tatap muka mulai di 

terapkan di karenakan banyak kendala terutama 

fasilitas internet dan fasilitas untuk mengikuti 

pembelajaran 

• Dikampus lain ada pengurangan untuk 

pembayaran spp atau semesteran selama 

pandemi, mengapa di umby belum/tidak ada? 

• saya harap pihak kampus sudah merencanakan 

untuk masuk kuliah secara offline untuk 

dilaksanakan secepatnya 

• Saran saya perlu adanya keringanan untuk 

pengumpulan tugas berhubung banyak teman-

teman yang kuliah sambil kerja atau kegiatan 

ekstra diluar perkuliahan 

• Sebaiknya mulai semester selanjutnya 

perkuliahan dilakukan secara offline, karena 

menurut saya akan memudahkan dosen dan 

mahasiswa dalam berinteraksi, namun tetap 

dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. 

• Untuk Universitas kiranya dapat benar 2 

memaksimalkan dengan memberikan fasilitas 

yang terbaik untuk para mahasiswa. Terima kasih 

• Keluhan saya selama daring yaitu kurang fokus 

belajar dirumah karena suasana rumah saya 

kurang nyaman untuk belajar 

• Saya harap jika ada tugas yang sulit, waktu yang 

pengumpulannya diperpanjang karena jaringan 

internet saya yang tidak stabil membuat saya sulit 

mengerjakannya. 

• Saya menyarankan jika pembelajaran daring 

masih dilanjutkan, ada baiknya jika biaya kuliah 

diringankan dulu,  sebab kami yang kuliah online 

tidak merasakan fasilitas kampus yang 

sebenarnya 
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• Tolong dibagikan secara merata kuota gratis 

pemerintah,jika ada kendala sinyal sebaiknya 

dikasih dispensasi waktu 

• Saya terlalu capek mengerjakan tugas tiap hari 

,dan saya terkadang harus menunggu berjam jam 

untuk mendownload materi atau pun 

mengumpulkan tugas dikarenakan sinyal saya 

yang lelet 

• Perbaikan pada aplikasi e-learning nya karena 

kadang sering error apalagi saat mengerjakan 

quiz. 

• Cuma minta dikurangi biaya kuliah 

• kalo bisa jangan begitu banyak tuntutan saat 

kuliah daring. 

• Cuma minta diberikan paket data dari universitas 

• Saran saya, mending adakan kuliah tatap muka, 

karna bagi maba seperti saya, perlu mengenal 

dahulu seperti apa dunia perkuliahan itu 

• Sebaiknya saat menjelang UAS atau UTS 

tugasnya jangan terlalu banyak karena jika tugas 

terlalu banyak nantinya akan mengakibatkan kita 

tidak fokus mempersiapkan UAS atau UTS 

malah fokus menyelesaikan tugas. Jika tugas 

menjelang ujian tidak terlalu banyak kita dapat 

fokus belajar untuk ujian UAS atau UTS dan bisa 

menjawab ujian dengan optimal. 

• Saran saya dalam melaksanakan kuliah secara 

daring alangkah lebih baiknya dilakukan gmeet 

lebih dari 2 kali pertemuan supaya lebih 

maksimal dan faham tentang materinya. 

• jika pembelajaran masih dilakukan secara daring, 

alangkah lebih baiknya jika pertemuan gmeet 

diadakan lebih dari 2 kali dan kurang dari 4, 

karena jujur terkadang butuh penjelasan dari sang 

dosen daripada hanya sekedar membaca materi 

• Mengenai kebijaksanaan pembayaran SPP 

sebagai syarat mengikuti UTS/UAS agar diberi 

kesempatan sekali lagi untuk mengisi 'form 

permohonan keterlambatan pembayaran' yang 

sudah closed karena kurang telitinya mahasiswa 

dan atau kurangnya informasi yang didapat oleh 

mahasiswa karena kendala akses internet dlsb. 

Terima kasih. 
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• Saya sangat berharap UAS bisa dilaksanakan 

lebih cepat 

• Mengenai spp seharusnya mendapatkan 

potongan 

• Kurangi tugas kelompok, beri tugas individu 

dengan waktu disesuaikan tipe kelas. 

• Selama pembelajaran daring saya jadi kaku 

ketika berinteraksi dengan orang baru(lewat 

chat,atau zoom,atau akses lainnya),saya merasa 

kekurangan teman dan itu membuat saya selalu 

down ketika belajar.saya harap universitas bisa 

megizinkan kami belajar dengan tatap muka 

dengan mengukuti protokol kesahatan.terima 

kasih 

• saran saya ada baiknya memperkecil 

kemungkinan eror di elearning 

• Terkadang untuk mendapatkan informasi seputar 

jadwal pembayaran, atau informasi tentang 

kuliah jadi sedikit terhambat karena terkadang 

mahasiswa bingung ingin bertanya kepada siapa, 

• Admin media sosial yang terkait Mercubuana 

untuk sedikit tambahan agar tidak slow respon 

untuk menjawab pertanyaan dari 

mahasiswa.Terimakasih 

• Lebih baik untuk kedepannya selalu adakan 

diskusi agar pembelajaran lebih mudah dipahami 

dan semakin menambah wawasan disamping 

hanya membaca materi. 

• Saya hanya memohon kepada pihak kampus 

untuk mengurangi biaya kuliah di masa pandemi 

seperti ini. 

• Organisasi nya lebih di perbanyak, tambah basket 

dan radio kampus 

• Sebaiknya jika memang harus e-learning maka 

sebaiknya diperbaiki lagi 

• Terkadang kalau mau upload tugas dielearning 

sering terjadu troubls 

• Menurut saya diperlukan sedikit perbaikan pada 

e-learning karena kadang masih terjadi eror saat 

diaskes 

• jika pembelajaran melalui e learning maka 

sebaiknya mahasiswa diberikan bantuan berupa 

kuota internet maupun bantuan potongan spp 

karena kita tidak bisa menggunakan fasilitas 
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kampus dan hanya menggunakan e learning yang 

kita butuhkn adalah kuota. 

• Untuk universitas saran saya untuk semester 2 

lebih baik diganti dalam pembelajaran tatap muka 

karena membuat kami kembali produktif serta 

dapat lebih baik memahami materi secara tatap 

muka 

• Memang harus tatap muka :( melalui zoom 

kadang tidak kedengaran 

• Untuk dosen yg lain, karna kami kelas karyawan 

yang berbatas waktu dlm kuliah/mengerjakan 

tugas sebaiknya memberikan batas waktu 

mengumpulkan tugas yang lebih panjang 

dibanding KELAS REGULER dgn pertimbangan 

keterbatasan waktu yang kami punya. Untuk 

UNIVERSITAS: Menjaga kestabilan Sisten 

ELearning saat waktu UTS / UAS, karna 

terkadang saat UTS/UAS justru EL "suka 

troubel", tentu saja hal ini akan sgt merugikan 

bagi mahasiswa ketika mengerjakan soal ujian 

dgn tipe pilihan ganda. 

• Masukan Non Akademik: karene perkuliahan ini 

bersifat daring dan tidak ke kampus serta tidak 

menggunakan fasilitas fisik gedung kampus 

sebaiknya Univ memikirkan win-win solution 

bagi Mahasiswa&kampus untuk perihal 

pembayaran SPP. Dispensasi SPP untuk kami 

alihkan sebagai biaya Quota bulanan kami. 

• Menindak lanjuti keluhan teman-teman yang 

suka masuk ke saya, tolong difikirkan kembali 

untuk pengumpulan SAAT UJIAN DIBERIKAN 

TENGGANG WAKTU 1-2JAM LEBIH 

PANJANG DIBANDINGKAN WAKTU YANG 

ADA DI EL. Mengingat teman-teman didaerah 

terkadang kesulitan mencari jaringan yang stabil. 

• Setiap minggu selalu ada tugas, melihat saya 

mengambil kelas karyawan. 

• Setiap dosen harusnya slalu mengadakan gmeet 

untuk me jelaskan materi, tidak perlu tiap pekan 

tp mungkin 2pekan skali sehingga ada interaksi 

langsung 

• Materi yang diberikan jangan terlalu panjang dan 

jangan berbentuk bhs inggris kecuali memang 
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pelajaran bhs inggris, bisa memaklumi jika 

terjadi kendala jaringan saat mengerjakan ujian. 

• Jangan bebankan dengan tugas dan deadline yng 

tidak sesuai 

• Saran saya, agar nanti ketika harus kuliah secara 

daring lagi di harapkan dosen dan mahasiswa 

dapat bekerja sama dengan baik dan bisa saling 

memahami kondisi satu dan lainya. 

 

21 Noviar Rahmad R.Z, M.Psi., 

Psikolog 

• Untuk Bapak Ibu dosen mohon untuk metode 

yang menyenangkan, memberi waktu yang cukup 

untuk pengerjaan. Mungkin bisa dijadikan 

referensi seperti Pak Piar, Pak Juandi, Bu Ardi 

biar lebih semangat :) 

• Perbaiki lagi metode pembelajarannya dan kalau 

bisa tatap muka untuk mempermudah 

pemahaman. Jika ngasih tugas tolong jgn yg 

memberatkan karena saya juga bekerja jadi nggk 

setiap hari dan harus hari itu juga selesai. 

• Menurut saya ada baiknya dilaksanakan tatap 

muka secara bertahap 

• Dosen sering mengadakan gmeet jika memang 

harus SFH, Diadakan even bagi-bagi paket kuota 

tidak hanya satu kali :) 

• Terimakasih dan mohon maaf sebelumnya atas 

keringanan Waktu pembayaran uang kuliah, 

kebijaksanaan yang sangat baik ditengah 

pandemi saat ini, yang mana saat ini saya juga 

dlm masa Dirumah kan oleh perusahaan tempat 

saya bekerja begitu juga dengan kedua orang tua 

saya juga mengalami hal yang sama.. terimakasih 

dan semoga semuanya cepat membaik agar saya 

mampu bekerja lagi dan segera melunasi Segala 

keuangan yang tertunda. 

• E learning dapat dimaksimalkan dengan baik. 

• Saran saya, lebih baik sedikit memperpanjang 

waktu akses e-learning. baik untuk presensi 

maupun pengumpulan tugas. karena tidak semua 

mahasiswa dapat selalu mengakses atau 

tergantung pada signal. Terima kasih 

• Pembelajaran daring lebih banyak sulitnya 

karena kendala sinyal yg terkadang tidak 

stabil.tidak leluasa untuk bertanya atau berdiskusi 

pada dosen.biaya pembelian kuota lebih boros 
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(pas g meet).terhambat oleh waktu jg kalau saat 

itu ada di jam kantor .Yg tidak memperbolehkan 

membuka hp atau laptop. 

• Untuk program studi sudah cukup baik dan dosen 

cukup berkompeten.hanya untuk buku sebagai 

literatur agar sedikit di permudah.arti nya tidak 

sulit untuk mencari buku tersebut di 

pasaran.Untuk universitas : biaya kuliah di 

peringan karena harus disesuaikan dengan 

kondisi saat ini. 

• Pembelajaran daring lebih banyak sulitnya 

karena kendala sinyal yg terkadang tidak 

stabil.tidak leluasa untuk bertanya atau berdiskusi 

pada dosen.biaya pembelian kuota lebih boros 

(pas g meet).terhambat oleh waktu jg kalau saat 

itu ada di jam kantor .Yg tidak memperbolehkan 

membuka hp atau laptop.Untuk program studi 

sudah cukup baik dan dosen cukup 

berkompeten.hanya untuk buku sebagai literatur 

agar sedikit di permudah.arti nya tidak sulit untuk 

mencari buku tersebut di pasaran.Untuk 

universitas : biaya kuliah di peringan karena 

harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. 

• Umby menyediakan kelas karyawan, dg kondisi 

pandemi tlg tidak menambah kesulitan kami 

mencari nafkah. Bedakan juga perlakuan R1 R2 

R3, tdk disama-ratakan. 

• Sudah sangat baik dalam segi pembelajaran dan 

elearning, lebih di tingkatkan lagi agar tambah 

lebih baik lagi.Terimakasih 

• Zoom meet harus lebih sering 

 

22 Dian Sartika Sari, S. Psi, M. 

Psi, Psikolog 

• lebih bisa meringankan tugas kepada mahasiswa, 

karena mahasiswa juga butuh istirahat badan dan 

otak, tidak selamanya bisa berkecimpung 

mengerjkan tugas yang diberikan secara 

berlebihan , berikan tugas sewajarnya dan 

sepatasnya. contohnya saat minggu tenang 

sebelum uas harusnya tidak ada tugas yang 

diberikan dosen, tapi nyatanya masih ada saja 

tugas yang diberikan dosen. 

• Keluhan saya adalah informasi yang kurang bisa 

didapatkan dari kampus. Contohnya, yaitu 

masalah keuangan, karena tidak bisa langsung 
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bertanya kekampus jadi harus lewat via chat 

WhatsApp dan itu slow respon. 

• Tidak kuat kuliah online terus 

• semoga cepat diadakan kuliah tatap muka, dan 

spp yang dapat disesuaikan dengan keadaan 

pandemi ini. terima kasih. 

• Kendala jaringan seperti saat mengakses elerning 

• Terkait web e-learning yang sering error tolong 

diperbaiki, dibatasi kegiatan didlam kampus bagi 

mahasiswa yang tidak berkepentingan, iya sudah 

memakai masker, namun tidak jaga jarak, tolong 

dikondisikan mereka, jika sekarang situasinya 

sedang seperti ini, mohon diperhatikan. 

• Jangan sering² bikin tugas kelompok dan tugas 

cukup kuis saja. Menurut saya dosen memberikan 

video penjelasan tentang materi yang diberikan. 

• Perbaikan pada e-learning karena kadang web e-

elearning down 

• Pembagian waktu pemberian tugas tidak dalam 

jangka waktu yang bersamaan antara setiap mata 

kuliah agar tidak memberatkan mahasiswa dan 

dapat mengerjakan tugas secara maksimal 

• Tidak memberi tugas secara berlebihan 

• Kuota internet untuk belajar belum memadai. 

• Yang perlu perbaikan adalah web elearning yang 

sering error dan penambahan fasilitas 

dilingkungan kampus untuk menunjang 

perkuliahan tatap muka pada saat masa pandemi 

covid 19 

• Saya tidak tahu mengapa belajar daring itu 

tugasnya banyak sekali sedangkan waktu saya 

untuk memahami materinya itu sedikit sekali, 

karena terkadang saya hanya fokus memahami 

bagaimana cara mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh dosen, mungkin untuk kuis masih 

bisa saya kendalikan karena bentuknya pilihan 

ganda. Jadi saya hanya ingin jika memang 

keadaan diharuskan untuk belajar daring, maka 

akan lebih baik lebih banyak pertemuan secara 

langsung via google meet atau zoom meeting, 

karena mendengarkan penjelasan mengenai 

materi dari dosennya langsung itu lebih baik dari 

pada disuruh mengerjakan tugas namun 

materinya belum benar-benar kami pahami. 
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Tidak apa-apa ada tugas, namun saya lebih suka 

sebelum mendapatkan tugas, saya memahami 

materinya itu, walaupun saya tahu keadaan 

belajar daring ini juga mengharuskan saya untuk 

belajar mandiri lebih giat lagi.Terima kasih, maaf 

jika kata-kata saya ada yang kurang 

berkenan.Tetap jaga kesehatan untuk semuanya 

• Web elearning mungkin dapat ditingkatkan lagi 

dari segi tampilan atau kinerjanya agar lebih 

menarik. 

• Jaringan yang sulit dan tugas yang terkadang 

bertabrakan antara 1 dosen dengan dosen lain 

• Untuk saat ini saran yang diberikan terkait 

dengan subsidi kuota untuk pembelajaran yang 

masih minim 

• Saran saya agar diberikan keringanan biaya 

pembayaran perkuliahan. 

• Lebih mempertimbangkan dalam memberikan 

tugas dan menghargai hari libur nasional dengan 

tidak adanya kuliah (walaupun online) 

• Ternyata cara mengajar Bu Dian Sartika Sari, 

S.Psi, M.Psi, Psikolog sangat mudah 

dipahami.hari ini kami melakukan gmeet dan 

penjelasan beliau sangat mudah 

dipahami,sebelumnya melalui wa dan kami salah 

faham terhadap Bu dian.pada intinya Bu Dian 

dosen yang sangat nyaman,baik dan mengerti 

kondisi mahasiswa.penjelasan dan contohnya 

sangat mudah dipahami.dalam mengajar juga 

tegas namun tetap dengan 

mahasiswa.terimakasih banyak Bu dian.maafkan 

kami yang sebelumnya berprasangka 

buruk,Setelah kami lebih dalam mengenal Bu 

Dian,kami menjadikan ibu Dian salah satu dosen 

favorit kami.maturnuwun Bu Dian 

• Tugas banyak,tidak realistis.. 

• Saran saya yang pertama adalah pada bagian 

penugasan. Supaya tidak terlalu membebani 

mahasiswa. Karena mahasiswa seperti saya 

adalah mahasiswa karyawan yang juga memiliki 

tanggungan pekerjaan. Jadi, ketika tugas kuliah 

sangat membebani itu begitu mengganggu.Yang 

kedua, itu ibu dosen yang terhormat. Mohon maaf 

sebelumnya ibu, tapi saya merasa perkuliahan 
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yang ibu lakukan perlu dibenahi. Yang saya 

rasakan mahasiswa diminta untuk presentasi 

sendiri, tanya jawab sendiri, diskusi sendiri, 

membuat pertanyaan sendiri, dijawab sendiri. 

• Saran model pembelajaran harus diperbaiki dan 

tidak banyak memberikan tugas 

• Beban tugas dari dosen kurang realistis 

• Mengenai pembiayaan perkuliahan yang relatif 

mahal, harus diimbangi dengan fasilitas maupun 

hal-hal yang diperlukan mahasiswa itu bisa 

mencukupi. Dan saya memohon untuk bapak ibu 

dosen, kami anak karyawan berbeda dengan anak 

reguler.Dosen jangan sampe gampang ngambek, 

dengan mahasiswa r33 yang notabene malah 

lebih tua dari dosennya, kadang kami hanya 

menyampaikan apa yg kami rasakan, jangan 

langsung ngambek terus memberikan tugas yang 

kadang diluar nalar mahasiswa.  

• Mohon maaf sekali tapi untuk mata kuliah 

psikologi belajar kelas kami merasa mendapat 

sangat sedikit perhatian. Dosen hanya hadir 

beberapa kali saja itupun hanya memberi 

instruksi tugas yang masih sangat ambigu, 

semuanya dibebankan kepada ketua kelas kami, 

saat pemberian materipun tidak ada penjelasan 

langsung dari dosen. Di awal pertemuan beliau 

menyampaikan bahwa tidak pernah mengajar 

kelas karyawan sebelumnya tapi beliau tidak juga 

bertanya kepada kami untuk mendapatkan 

masukan dalam mengajar kelas karyawan, 

akhirnya pembelajaran di kelas kami sangat 

kacau. Diskusi yang hanya berjalan di antara 

mahasiswa (sebenernya tidak salah, tapi kami 

juga perlu insight dari dosen) jadi tidak ada 

mendapatkan ilmu tambahan dari dosen sama 

sekali. Selain ambigu instruksi tugas juga tidak 

konsisten diawal disebutkan A, mendekati 

tanggal pengumpulan malah berubah menjadi 

B.  Kemarin kami disuruh memberi pertanyaan 

kepada ibunya terkait materi selama ini, katanya 

akan dikasih jawaban besoknya, tapi sampai saat 

ini jawaban juga belum dikasih. Saya paham 

mungkin ibunya juga sibuk karena banyak kelas 

yg harus diajar, tapi kalau begini rasanya kami 

jadi tidak dapat ilmu tambahan apa2 dr dosen, 
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tidak masalah kalau belajar mandiri tapi 

setidaknya didampingi.  

• berikan penangguhan biaya, berikan potongan 

biaya ganti dengan sistem tatap muka,sistem saat 

ini sangat tidak bermanfaat bagi mahasiswa 

dosen seharusnya memberikan materi dan aktif 

berdiskusi bukan hanya memberikan tugas 

makalah, video, presentasi, membut soal yg 

kemudian ditanggapi oleh mahasiswa yg lain 

kami membayar kuliah secara penuh, tapi tidk da 

fasilitas UMBY yg diberikan kepada kami sangat 

mengecewakan 

• yang mengajar mahasiswa, yang membuat soal 

mahasiswa, yang menjawab mahasiswa, yang 

bayar mahasiswa :) sehingga kami kurang paham 

salah benarnya kecuali saat keluar hasil ujian 

• Sebaiknya pengumpulan tugas mahasiswa baik 

mandiri maupun kelompok langsung 

dikumpulkan melalui email dosen atau di 

elearning. Tidak kolektif ke ketua kelas. 

• Perkuliahan di semester gasal 2020 ini saya 

mengalami kesulitan dari pada di semester 

sebelumnya. Di semester sebelumnya, jadwal 

kuliah EL terlaksana dengan sangat rapi dan 

terstruktur. Sedangkan di semester gasal 2020 ini, 

mayoritas dosen tidak memiliki persetujuan 

dengan mahasiswa mengenai jadwal upload 

materi. Sehingga kuliah semester gasal ini terlihat 

tidak terstruktur dengan baik dan rapi. Kadang 

ada yang upload tiap hari sabtu pagi, kadang hari 

jumat. Kadang malah nggk upload sama sekali 

dan di double kan di minggu selanjutnya. 

Pengupload an materi yang tidak terjadwal 

dengan baik membuat mahasiswa harus rajin-

rajin mengecek EL setiap hari. Padahal mayoritas 

mahasiswa UMBY adalah karyawan yang 

terkadang tidak bisa mengecek EL setiap hari 

setiap saat. Hal itulah yang menyebabkan banyak 

mahasiswa yang akhirnya tidak bisa mengerjakan 

kuis, forum dan tugas dengan tepat waktu.Selain 

itu, saya juga mengeluhkan sistem pembelajaran 

yang diberikan oleh beberapa dosen. Di semester 

gasal 2020 ini, banyak dosen yang menerapkan 

sistem kerja kelompok. Padahal sejak adanya 

pandemi, banyak mahasiswa UMBY yang tidak 
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lagi tinggal di Jogja. Dengan adanya kendala 

jarak, waktu, pekerjaan dan jaringan yang tidak 

stabil di masing-masing daerah, menyebabkan 

kita kesulitan bila harus mendapat tugas kerja 

kelompok yang mengharuskan mahasiswa untuk 

presentasi live online kepada dosen. Saya 

berharap di semester depan tidak ada lagi tugas 

kelompok. Kalaupun ada, saya berharap dosen 

tidak mewajibkan mahasiswanya untuk 

melakukan live presentasi online. Dan untuk 

universitas mercu buana, saya berharap pihak 

kampus dapat memberikan keringanan potongan 

biaya spp setiap semester di masa pandemi ini. 

Dan jangan mewajibkan mahasiswa untuk 

membayar spp+uang pangkal. Karena hal itu 

sangat memberatkan mahasiswa yang terkena 

dampak pandemi. Jika kondisi normal (bukan 

pandemi) saya dan mahasiswa lain mungkin tidak 

kesulitan untuk membayar spp+uang pangkal. 

Tapi di masa pandemi ini semua orang 

mengalami krisis keuangan. Uang 330rb yang 

awalnya bukan uang besar buat saya, tapi masa 

pandemi ini uang 330rb sangat berarti untuk 

membeli beras dan kebutuhan lainnya. Saya 

harap pihak kampus bisa memaklumi kondisi 

perekonomian yang tengah dirasakan oleh 

seluruh mahasiswa dan bahkan seluruh rakyat 

Indonesia. Semoga kedepannya pihak kampus 

tidak memaksa dan tidak mewajibkan mahasiswa 

untuk membayar spp+uang pangkal dengan 

peringatan tidak dapat mengikuti UAS ataupun 

tidak dapat melihat nilai UAS. Itulah beberapa 

kritik, keluhan dan saran untuk universitas, dosen 

dan pihak ICT kampus. Semoga survey penilaian 

ini membawa dampak positif bagi kita semua. 

Amiinn 

• Mohon diarahkan dosen ini untuk lebih "hadir" 

atau setidaknya bertanggung jawab dengan 

tugasnya. Kalau perlu, cari dosen lainnya saja. 

Terima kasih UMBY 

• Untuk Bu dosen tolong sempatkan waktu untuk 

ngajar kami.bukan malah memberikan tugas yang 

banyak tanpa ada ilmu yang masuk dari jenengan 

ke kami. 
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• Saya pengguna XL dan subsidi kuotanya hanya 

1GB saja, sedangkan provider lain bisa hingga 

100GB, kan saya jadi sedih  

• Saran saya, agar dosen-desen mata kuliah lebih 

mengerti kondisi mahasiswa di saat pandemi saat 

ini, untuk pemberian tugas agar dibatasi dan 

jangan memberatkan mahasiswa, cukup berupa 

kuis dan beberap tugas saja. Kemudian untuk 

teknis pengumpulan seluruh tugas-tugas kuliah 

(jika ada), mohon dengan sangat agar 

pengumpulan/pengiriman tugas tersebut melalui 

Elearnig saja, jangan melalui ketua/koordinator 

kelas, dikarenakan sudah banyak terjadi 

diantaranya tugas tidak di collect oleh 

ketua/koordinator kelas, tugas yang harusnya 

rahasia hanya dosen yang tahu, namun justru 

tugas bisa diketahui oleh orang lain. Jadi tolong 

jika ada tugas yang diberikan, cukup 

pengumpulannya melalui Elearning saja lebih 

efisien dan efektif.  Terima kasih banyak 

• dosen lebih berinteraksi dengan mahasiswanya 

• Belum menikmati fasilitas kampus 

• Keluhan telah saya sampaikan diatas. 

Terimakasih atas form nya. Lega bisa 

menyampaikan semuanya disini. Semoga 

menjadi bahan evaluasi kampus atas tanggung 

jawabnya mempekerjakan dosen Dian Kartika 

Sari, M.Psi., Psikolog. Terimakasih. 

• Dipermudah dalam pengumpulan tugas. Dan juga 

diperingan untuk biaya spp bagi kami kelas 

karyawan . Terimakasih. 

• Keluhan telah saya sampaikan diatas. 

Terimakasih atas form nya. Lega bisa 

menyampaikan semuanya disini. Semoga 

menjadi bahan evaluasi kampus atas tanggung 

jawabnya mempekerjakan dosen Dian Kartika 

Sari, M.Psi., Psikolog. Terimakasih. 

23 Budiman Al Iman, M.Si • Penjelasan materi dari dosen lebih di perbaiki 

• Dengan situasi seperti ini,yang mengharuskan 

apapun online alangkah baiknya pada durasi 

waktu pengerjaan kuis atau tugas lebih bisa 

fleksibel dan juga tidak terlalu singkat walaupun 

tugas-tugas itu yang membuat kita lebih bisa 

memahami materi tetapi saya memberi saran agar 
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Tabel 13. Kritik dan saran untuk dosen Program Studi Psikologi S2 Sains 

No Dosen Kritik 

1 Dr. Drs. Hajar Pamadfi, MA 

(Hons) 
• pembelajaran ini cukup baik. tapi lebih terasa 

nyaman tatap muka 

• mengenai keterbatasan jaringan. sehingga 

terkendala dalam akses maupun upload tugas. 

 

2 Dr. Rahma Widyana, M.Si., 

Psikolog 
• Menurut saya, dengan kondisi pandemi dianjut 

daring tidak mengapa. Namun dengan beberapa 

masukan :1. Beberapa dosen jarang mengadakan 

kelas, mohon diseimbangkan kelasnya. Karena 

beberapa hal terkadang tidak bisa paham dengan 

membaca sendiri.2. Sistematika disamakan, kalau 

perlu update, pengumpulan tugas diatur admin. 

Karena saya pribadi tidak bisa membuka e-

leraning tiap hari. Kadang belum ada upload an. 

Kadang waktu pengumpuan terambat, karena 

terlambat baca. 

3,10

2,90

3,19

3,07

62,00

58,00

63,81

61,33

Dr. Drs. Hajar Pamadfi, MA (Hons)

Dr. Rahma Widyana. M.Si., Psikolog

Dr. Kamsih Astuti, M.Si., Psikolog

Dr. Triana Noor Edwina Dewayani S, M.Si, Psikolog

D. Rani P Rengganis, S.Psi., M.Si. CPHR

Grafik 10.
Program Studi Magister Psikologi Sains

Q1 Q2

tidak terlalu memberatkan mahasiswa karena kita 

juga sudah punya tugas yang lain nantinya akan 

bertumpuk2 dan membuat kita full seminggu 

kuliah 

• lebih ditingkatkan lagi 
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No Dosen Kritik 

• metode online dengan elearning ini cukup baik, 

tapi tentu saja masih lebih nyaman pembelajaran 

tatap muka. 

 

3 Dr. Kamsih Astuti, M.Si., 

Psikolog 
• cukup baik, tatap muka akan lebih baik lagi 

 

4 Dr. Triana Noor Edwina 

Dewayani S, M.Si, Psikolog 
• dapat tetap dilanjutkan namun rasanya perlu juga 

untuk tatap muka langsung dalam beberapa 

pertemuan kuliah bukan via online 

• Kami mahasiswa mengikuti setiap peraturan 

kampus yang sudah dibuat. Jika pandemi masih 

belum menunjukkan perkembangan ke arah yang 

lebih normal, mau tidak mau daring harus 

dilaksanakan demi keselamatan civitas akademika 

UMBY, walaupun efek yang ditimbulkan kami 

mendapatkan beban tugas yang sangat banyak, 

dengan waktu yang terbatas. Jika kondisi sudah 

membaik, sebaiknya luring kembali. Karena jika 

membandingkan pembelajaran luring dengan 

daring, beban tugas luring lebih bisa berdamai 

dengan mahasiswa dibandingkan dengan beban 

tugas yang diberikan saat perkuliahan daring. 

• dosen (tidak hanya kirim materi) agar lebih paham. 

• Proses pelayanan apabila dilakukan secara online 

bisa lebih dipercepat penanganannya agar tidak 

terlalu lama menunggu. 

• Kiranya elearning diganti tatap muka saja. 

Beberapa kawan mengeluhkan tugas elearning 

yang sangat banyak. Apalagi untuk mhs yang 

sudah masuk dalam tugas akhir, bimbingan online 

cukup menyulitkan dan sabar nya kami menunggu 

respon dosen. Kami juga ingin segera lulus kuliah, 

agar segera mengaplikasikannya dlm pekerjaan 

nantinya. Terima kasih 

• Apabila sudah dimungkinkan untuk tatap muka 

alangkah lebih baik tatap muka, karena dalam 

memahami materi yang disampaikan jauh lebih 

mudah. 

 

5 Domina Rani Rengganis, 

S.Psi, M.Si, CPHR 
• dikarenakan banyak tugas yang seringnya deatline 

bersamaan, harapannya ada tambahan waktu untuk 

mengerjakan dan tidak menggunakan sistem tutup 

di elearning. 

• Secara umum lebih ke beberapa dosen yang minim 

komunikasi dan kelas dengan mahasiswa. Hanya 

kirim tugas di e-learning, tanpa penjelasan dan 

komunikasi baik dengan mahasiswa. Tapi kalau 

PPAU ini komunikasi dan kelas sudah dilakukan 

dengan baik.. 
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No Dosen Kritik 

• Kondisi seperti ini dilanjut saja dengan waktu dan 

sistematika pengumpulan tugas yang lebih 

sederhana 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabel 14. Kritik dan saran untuk dosen Program Studi Magister Psikologi Profesi 

No Dosen Kritik 

1 Dr. Alimtus Sahrah, M.Si., M.M.  

2 Dr. Kamsih Astuti, S.Psi., M.Si. •  

3 Dr. Rahma Widiyana, S.Psi., 

M.Si. 

•  

4 Reny Yuniasari, S.Psi., M.Psi. •  

5 Dr. Sri Muliati Abdullah, S.Psi., 

M.A. 

•  

 

4,16

4,53

3,16

83,16

90,53

63,16

Dr. Alimtus Sahrah, M.Si., M.M.

Dr. Kamsih Astuti, S.Psi., M.Si.

Dr. Rahma Widiyana, S.Psi., M.Si.

Reny Yuniasari, S.Psi., M.Psi.

Dr. Sri Muliati Abdullah, S.Psi., M.A.

Grafik 11. Program Studi Magister Psikologi 
Profesi

Metode Pertama (M1) Metode Kedua (M2)
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Tabel 15. Kritik dan saran untuk dosen Program Studi Ilmu Komunikasi 

No Dosen Kritik  dan Saran 

1 Achmad Oddy W, M.Sn • Pembayaran uang spp kalo bisa jangan dibuat 

batasan tanggal yang penting wajib bayar dalam 

bulan tersebut 

• saran saya adalah untuk materi dalam bentuk  

vidio sebaiknya sedikit memakai bahasa inggris 

karena ada yg tidak mengerti sebagian katanya 

dan edukasi penjelasan  yg berkaitan dengan 

materi yang diberikan , untuk materi lewat 

ppt,word dll sudah bagus jadi tidak ada saran 

dari saya tentang itu 

• untuk bagian administrasi perkuliahan alangkah 

baiknya adanya keringanan, karena situasi saat 

ini secara ekonomi lagi pasang surut 

• saya cuma berharap kita cepat melakukan 

metode pembelajaran secara tatap muka 

• Hotline kampus yang minim karna selalu 

bertanya tapi tidak di respon. Dan untuk 

dosennya memberikan lebih panjang waktu 

untuk absen dan kuis 

• Mohon kelas DKV R2 di buka 

• banyak banyak sabar dalam kendala-kendala 

yang dihadapi mahasiswa karena di masa 

pandemi ini sebagai masa yang sulit terutama 

dalam pembayaran kuliah yang sering telat di 

karenakan banyak kebutuhan lain yang harus di 

3,24

2,97

3,30

3,34

3,12

3,31

3,46

64,73

59,46

65,90

66,83

62,38

66,22

69,22

Achmad Oddy W., S.Sn., M.Sn.

M Nastain. M. Ikom

Rosalia Prismarini N, S.Sos., M.A

Arief Nuryana,S.E.,M.I.Kom

Rani Dwi Lestari, S.Sos, MA

Didik Haryadi Santoso

Dr. St. Tri Guntur Narwaya

Grafik 12.
Program Studi Ilmu Komunikasi

Q1 Q2
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No Dosen Kritik  dan Saran 

cukupi dan kota internet yang terkadang habis 

di waktu pelaksanaan kuliah full elearning 

terimakasih 

• harapan untuk univ, fakultas dan prodi lebih 

mengerti kondisi mahasiswa dalam hal ekonomi 

dan situasi dalam daring dipermudah segala 

bentuk pembelajaran 

• jadwal ujian tidak terlalu mepet jam pulang 

kerja karena itu sangat menyulitkan bagi yang 

sudah bekerja 

• Mengingat pandemi, mohon pihak kampus bisa 

memberikan keringanan bantuan potongan 

biaya KRS 

• terdapat modul - modul dan cara pembelajaran 

serta alur pembelajaran 

• Mohon ditingkatkan layanan chat online setiap 

bagian seperti keuangan, akademik dll, karena 

tidak semua mahasiswa paham betul soal detil 

demi detil perkuliahan online seperti sekarang 

ini. 

• keluh kesah saya hanya pada jaringan yang 

tidak stabil ditempat saya, dan pada saat ada 

zoom meeting saya tidak pernah ikut 

dikarenakan jaringan. 

• sebaiknya diberikan subsidi kepada mahasiswa 

karna mahasiswa minim penjelasan materi. 

kampus telah merugikan mahasiswa 

• metode daring di umby sebenarnya sudah 

sangat memuaskan sekali. namun jika 

perkuliahan dilaksanakan secara  daring terus 

menerus, kami jenuh, kami ingin melihat 

senyum dari dosen kami, kami ingin bertemu 

dengan kawan kawan kami. kami bisa 

kehilangan masa masa kami sebagai manusia, 

• metode pembelajaran dibuat secara variatif dan 

tentunya juga tidak terlalu membebankan tugas 

yang berlebihan kepada mahasiswa. 

• Apabila proses pembelajaran online masih 

berlangsung, mohon diberikan kuota tambahan, 

terimakasih. 

• saya ingin tatap muka saja 

• Keluhan Akademik untuk Universitas : 

Menumpuknya tugas yang rutin hadir d setiap 

matakuliah secara berbarengan. harapannya 

agar frekuensi penugasan tidak periodik setiap 

pertemuan tetapi berselang seling, Kurang 

Efektifnya menu Forum diskusi di elearning 

karena jarang ada feedback (Imbal balik) dari 

Jawaban atau diskusi yang kami layangkan 

sehingga terkesan slow respons, Perlu adanya 



97 

 

No Dosen Kritik  dan Saran 

solusi lain terkait Perkuliahan Online seperti 

Game Online (Game interaktiv/Aktivitas 

Gimmick) atau Pembelajaran dengan AR dan 

VR dalam elearning agar bisa memberikan 

sensasi yang berbeda (tidak monoton) dalam 

perkuliahan, Moda Tatap Muka Online (Video 

Confrence) yang di jatah Universitas (2x dalam 

satu semester) di harapkan dapat di gunakan 

untuk evaluasi selama perkulaian, bukan hanya 

membahsas satumateri saja, Pada Perkuliahan 

Praktikum, Perlu adanya Pendekatan yang lebih 

aktid (Di luar sistem e-learning) yang mewadahi 

mahasiswa dan Dosen dapat aktif 

berkominikasi terkait masalah teknis di 

lapangan seperti WA Grub sehingga Mahasiswa 

dan dosen terdapat ikatan batin yang besar dan 

lebih mendalami matakuliah tersebut 

• Keluhan Non Akademik untuk Universitas  : 

Potongan Biaya Perkuliahan akibat Pandemi 

tidak berjalan otomatis dan Rutin di lakukan 

(hanya di awal saja) Selebihnya harus dengan 

pengajuan,Jalinan Komunikasi lintas angkatan 

menjadi terganggu karena dalam beberapa mata 

kuliah kami harus bergabung (membentuk 

kelompok) dengan angkatan lain (bahkan 

angkatan baru) yang belum pernah bertemu 

sama sekali di dunia nyata, Sedangkan di chat 

melalui e-learning tidak di sediakan fitur 

tersebut. Selain itu dartar mahasiswa yang 

mengambil matakuliah yang bersangkutan juga 

tidak dapat di identifikasi di e-learningnya, 

Informasi bersifat terbuka tetapi tersebar sebar, 

di beberapa pos tertentu sesuai tanggung 

jawabnya sehingga kami harus rajin bertanya ke 

prodi secara langsung. kalau bisa sistem 

informasi tersebut di buat  tampilan Singgle user 

frendly serta terintegrasi dalam satu wadah, 

selain itu juga menggunakan akses Singgle 

login 

• ada dimata kuliah lain materi yang di bahas 

kurang lengkap tetapi ngasih tugas setiap 

pertumuan lancar dan tugas suka 

berkelompok.padahal tugas bagus individu 

supaya mahasiswanya bisa ngerjain tugas hasil 

pemikiran sendiri, sebenarnya belajar online 

kurang efektif menurut saya pribadi tetapi karna 

kondisi sekarang covid-19 dan mencari uang 

susah dan bayaran kampus, kos, hidup jalan 

teruss jadi mending online sementara. 
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• Model pembelajaran full elearning tidak 

semaksimal dengan tatap muka, karena jaringan 

yang buruk ketika sedang melakukan zoom atau 

meet menjadi tidak maksimal. 

• Di masa pandemi ini semua ekonomi sedang 

terpuruk, setidaknya berikan keringanan pada 

uang SPP/KRS 

• Untuk matkul sinematografi, sering2 dong bikin 

tips and trick atau sebangsa nya. contoh video 

atau mungkin sebatas photo. tujuan nya untuk 

menyemangati mahasiswa nya 

• Pengadaan zoom agar lebih sering lagi 

mengingat jika sekedar membaca materi sulit 

untuk dipahami/ resapi. 

• Untuk pertemuan melalui video conference 

menurut saya jangan hanya 2x per mata kuliah 

karena banyak materi yang perlu penjelasan 

lebih dan walaupun mahasiswa dapat diberikan 

kesempatan untuk bertanya pada sesi 2x 

tersebut yang ada materi sebelumnya yang telah 

dipelajari terlupakan karena waktu pertemuan 

sudah berlalu.Apabila semester berikutnya 

masih perkuliahan daring mohon untuk 

memberikan subsidi kuota dari kampus jangan 

hanya satu operator saja dan juga tidak semua 

mahasiswa mendapatkan bantuan kuota 

kemdikbud walaupun sudah mendaftarkan 

nomor telpon.Untuk dosen lainnya tolong 

berikan materi yang rapi dan jelas. Kalau hanya 

memberikan ppt tanpa materi word/pdf mohon 

jangan hanya isi arah panah tapi beserta 

penjelasannya juga.Semoga kedepannya bisa 

lebih baik lagi, terimakasih. 

• saran dong di lorong kelas lt1,2,3 dikasih kursi 

panjang, jadi kalo pas mau ujian nunggu kelas 

dibuka gak pada duduk dilantai kayak orang 

pengungsian diliatnya. 

• mungkin untuk pembelajaran daring waktu 

aksesnya untuk pengumpulan tugasnya bisa 

ditambah 

• keluhan saya tentang biaya spp karena tidak ada 

pengurangan biaya padahal mahasiswa tidak 

datang kekampus, tidak memakai listrik 

kampus, air, dan gedung.  serta harapan saya 

semoga pembelajaran full elearning segera 

berakhir agar dapat memulai pembelajaran tatap 

muka kembali. 

• lebih memahami tentang keadaan yang dialami 

oleh mahasiswa terutama saat memberikan 

tugas (memberi tugas yang sewajarnya). agar 
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tugas yang diberikan tidak memberatkan 

mahasiswanya. 

• saya hanya berharap kondisi cepat membaik 

agar bisa kuliah tatap muka kembali, 

dikarenakan kuliah melalui online ini menurut 

saya sangat tidak efektif dan materi yang 

disampaikan di ppt , word, maupun pdf banyak 

yang kurang di mengerti. lebih mudah 

dimengerti jika dijelaskan secara langsung. 

• hanya saran saja,harap lebih di tingkatkan 

dalam pembelajaran nya,supaya kita bisa 

mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi 

untuk ke depanya 

• menurut saya lebih kepada kuliah online kurang 

membentuk karakter seseorang 

• lebih sering melakukan virtual meeting supaya 

lebih paham terkait materi yang diberikan 

• Pembelajaran secara daring jika terlalu lama 

akan berubah menjadi beban, karena harus 

belajar mandiri dalam mepelajari materi dan 

tugas terlalu banyak. 

• jujur selama mengikuti kuliah daring ini saya 

merasa kesulitan dalam memahami materi yang 

diberikan dosen. karena itu saya berharap akan 

segera dilakukan kuliah tatap muka. kemudian 

ada juga hal-hal yang menghambat perkuliahan 

saya selama kuliah online mulai dari jaringan 

yang tidak stabil dan lainnya. 

• uang spp mohon dipertimbangkan agar sedikit 

dipotong 

• untuk pihak kampus untuk memberikan subsidi 

berupa biaya spp dan kuota internet untuk para 

mahasiswa. 

• Sistem pembelajaran e-learning diperbaiki lagi 

misal video, setiap dosen memberikan video 

berbeda-beda baik ambil dari video yt milik 

orang, menurut saya dalam basis video itu dosen 

langsung memberikan podcast seperti 

pembelajaran multimedia communication, 

agama islam, dan metode penelitian kuantutatif. 

• kurangnya kita menggunakan fasilitas kampus 

namun pembayaran tetap full. 

• Mungkin karena kita daring dan tidak 

menikmati fasilitas kampus, apa tidak ada 

keringanan biaya? Kami semua sedang 

berjuang, termasuk bapak ibu sekalian. Selain 

itu tolong, tugasnya jangan terlalu berat, pun 

kalau berat tolong waktunya yang masuk akal. 

• Saya sebagai mahasiswa selama masa pandemi 

tidak menggunakan fasilitas apapun yang ada di 
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kampus tapi pihak kampus sangat sedikit 

memberikan keringanan. Pihak kampus juga 

tidak memberikan fasilitas kuota agar 

mempermudah kami para mahasiswa untuk 

melakukan pembelajaran daring. Kenapa pihak 

kampus agak sulit memberikan keringanan? 

Kenapa kami para mahasiswa harus beramai 

ramai mengisi petisi baru pihak kampus 

mendengar keluhan kami?. Saya berharap untuk 

kembali kuliah tatap muka karena jika hanya 

membaca materi melalui ppt tidak 

membangkitkan semangat dan kuliah terasa 

membosankan. 

• Jika keadaan memaksa untuk kuliah secara 

daring lagi, mohon kepada pihak universitas 

untuk memberikan bantuan subsidi kuota secara 

keseluruhan karena saya dan teman-teman 

lainnya masih banyak yang tidak mendapatkan 

itu. Selain itu juga dapat berupa pengurangan 

atau keringanan biaya spp karena kuliah daring 

ini tidak seefektif kuliah tatap muka. 

• Saya berharap kepada dosen Oddy untuk 

mempertahankan kualitas materi e-learning 

yang diberikan. Karena semua materi yang 

diberikan adalah yang terbaik diantara mata 

kuliah lainnya 

• jangan terlalu banyak memberikan tugas, sebab 

mahasiswa merasa terbebani dan stress. adakan 

perkuliahan tatap muka offline khusus 

praktikum dengan syarat dan ketentuan yang 

berlaku, karena selama tidak ada praktikum 

kami bingung harus apa, bagaimana jika lulus 

nanti? 

• jadikan sistem pembelajaran sesuai alurnya, 

online berati sistemnya harus online, kalau mau 

offline sistemnya juga offline. 

• Tetap semangat untuk bapak ibu dosen dalam 

melewati rintangan ini, kita bisa saling 

bersinergi dalam menimba ilmu. Dan 

terimakasih atas dedikasinya selama ini, 

semoga makin baik dan bagus lagi dalam 

memberikan materi yang mudah dipahami. 

• Setiap mata kuliah Melakukan pertemuan via 

online seperti zoom/Google Meet tiap 

minggunya. Dan untuk pemberian tugas 

UTS/UAS selain yang berupa soal, saran saya 

dosen dengan dosen bisa saling diskusi , agar 

Tugas yang di berikan waktu pengumpulan 

tidak bersamaa 
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• saya harap universitas bisa menjadwalkan tatap 

muka (offline) maupun online dengan baik dan 

menjadwalkan semuanya dengan sigap. saya 

harap juga universitas bisa melaporkan kegiatan 

selanjutnya dengan cepat dan universitas bisa 

menunjang setengahnya biaya seperti bulan lalu 

(mendapatkan potongan biaya spp) 

• Terkait beasiswa kampus, tidak hanya tugas dan 

deadline saja yg dilihat tapi sebaiknya 

pemahaman mahasiswa juga perlu diperhatikan 

• Saran : berikan video penjelasan lebih lanjut 

terkait materi yang disampaikan beserta 

contohnya. 

• Saran saya tatap muka segera direalisasikan 

kembali, namun hanya sebagian dari total 

keseluruhan mahasiswa di 1 kelas saja yang 

diperbolehkan untuk masuk kelas dan 

sebagiannya lagi tetap di rumah menunggu hari 

masuk kelas selanjutnya. Secara bergantian, 

hari ini yang masuk kelas sebagian, besoknya 

yang akan masuk kelas yaitu mahasiswa yang 

berada di rumah. Dan sesaat sebelum kelas di 

mulai diharapkan agar membuat zoom/google 

meet terlebih dahulu agar yang di rumah dapat 

memperhatikan penjelasan dosen maupun 

mahasiswa di kelas. Tentunya untuk memulai 

perkuliahan ini, fasilitas protokol kesehatan 

harus di tempatkan di setiap pintu keluar masuk. 

Mungkin saran saya terdengar rumit, namun 

kita tidak tahu jika belum mencoba. Terima 

kasih. 

• Materi masih terlalu umum 

• sosialisasi skema alur/step demi step untuk 

melewati proses kuliah seperti sosialisasi 

KKL/KKN karena beberapa mahasiswa 

terkadang masih bingung dengan apa dan 

bagaimana sistem kerjanya. 

• Semoga bisa tatap muka secepatnya karena 

sudah tidak kuat lagi dengan belajar daring 

seperti ini. Hanya sedikit keuntungan yang saya 

dapat selama belajar daring. 

 

2 Astri Wulandari, M.A • Tidak ada data yang masuk 

3 Didik Haryadi Santosa, 

S.Kom,M.A 

• saran saya adalah dosen memberikan tugas 

seperlunya saja, jangan forum, kuis, assignment 

isinya tugas semua, sehingga mahasiswa tidak 

terlalu banyak tugas dan fokus untuk 

mempelajari mata kuliah, apalagi setiap minggu 
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setiap matkul ada tugas dan UTS UAS pun 

semua tugas 

• Spp nya di turun kan atau diskon karna kita ga 

makai fasilitas 

• Seharusnya deadline UTS semua dosen itu 

sama, jangan ada yang 2 hari, yg satu cuman 5 

jam, ada yang seminggu, sebaiknya semua Se 

iya sekata, terlebih di era pandemi ini tidak 

semua dapat mengirim UTS tepat waktu, 

diharapkan toleransi dan tenggang rasa. 

4 Kristina Andriyani, 

S.Sos.,M.I.Kom 

• Tidak ada data yang masuk 

5 M. Nastain, S.Sos.I., M. Ikom • Saran saya semoga ditahun ini dapat segera 

diadakan kuliah tatap muka. 

• Kuota elearning untuk mahasiswa 

• Saya harap pembelajaranya di ganti dengan 

offline 

• Saran saya dalam pembelajaran full elearning 

dapat ditambahkan deng fitur - fitur yang lebih 

mudah di pahami dan diakses oleh mahasiswa. 

• Memberikan fasilitas kuota geratis untuk 

membuka web elearning, melakukan zoom atau 

meet untuk memperjelas mengenai materi yang 

di berikan. sedikit memberikan tugas. 

• Dalam pelaksanaan kuliah daring ini saya 

rasakan saya lebih mendukung apload video 

sebagai peroses penjelasan materi yang ada di 

ppt dan word lainnya 

• Lebih baik, dosen mengupload tugas lebih tepat 

waktu lagi 

• Tolong bantuan kuota belajar untuk semua 

provider 

• Supaya lebih jelas dalam memberi setiap 

informasi kepada mahasiswa/mahasiswi 

• Alangkah baiknya kita memperbanyak melatih 

soft skill dan Hard skill mahasiswa sesuai prodi 

yang di ambilnya 

• SARAN/KELUHAN SAYA DALAM 

BIDANG AKADEMIK ADALAH MEMILIKI 

FASILITAS YANG SANGAT LENGKAP. 

• mungkin lebih banyak keluhan yang dapat 

disampaikan karena pada metode elearning 

dosen tidak mengetahui siswa yang cerdas dan 

tanggap, lain halnya apabila dengan 

menggunakan metode tatap muka. dan saya 

harap pandemic ini akan cepat pulih sehingga 

kita dapat menyeimbangkan metode belajar 

elearning dengan metode tatap muka. 
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• Tetapi saya hanya ingin kuliah mulai tatap muka 

lagi seperti awal sehingga bisa menikmati 

fasilitas kampus dan sebaiknya jika tetap e-

learning kurangi SPP 

• Saya rasa pembelajaran full elearning ini 

semakin lama semakin membosankan (diluar 

matakuliah ini),karena kurang adanya 

interaktivitas dari dosen dosen pengampu 

pembelajaran, beberapa mata kuliah saya rasa 

sangat tidak tepat untuk dilakukan secara full 

elearning karena sangat perlu berinteraksi 

dengan dosen. Saya berharap pembelajaran full 

elearning ini segera disudahi 

6 Rani Dwi Lestari, S.Sos., M.A • Mohon ketika dosen  mengupload tugas jangan 

hanya melampirkan materi, namun referensi 

vidio juga menurut saya perlu agar mahasiswa 

semakin paham. Dan mohon mengupdate 

materi dan tugas tepat pada hari H jadi 

mahasiswa tau menghandle waktu tanpa harus 

setiap hari buka web 

• Maaf sebelumnya, tapi saya hanya minta untuk 

lebih diperhatikan waktu dan batas toleransi 

dalam pengerjaan dan pengumpulan tugas itu 

saja 

• Saran saya terkait pembelajaran elearning yang 

sudah berlangsung beberapa bulan ini dimana 

saya berharap supaya setiap dosen mengerti 

akan keluhan setiap mahasiswa dalam 

mengikuti  pembelajaran metode elearning 

dengan memberikan solusi kepada masiswa atas 

kendala atau keluhan yang dialami setiap 

mahasiswa. 

• Mohon segera tatap muka dengan prokes yang 

ketat 

• Dengan menerapkan full elearning ini membuat 

pemahaman saya mengenai materi kurang dan 

membuat nilai turun. Ada beberapa matakuliah 

yang jam deadline nya kurang tepat seperti am 

dan pm nya. Misal pada deadline tertulis 23 

december 2020, 12.00 Am namun saat saya 

buka pada 23 december 2020, 09.00 am ternyata 

sudah tutup 22 december 2020, 00.00 am. Dan 

jika saya buka sesuai jam perkuliahan materi 

belum di upload. 

• saran saya ialah jika memang harus 

dilakukkannya daring ini, dimohon untuk 

diperbaiki lagi dari segi akamedik seperti 

absensi yang dimana di nilai dari tugas yang 

dikumpul, dari sini kita tidak tau bahwasannya 

ada mahasiswa yang tidak ada alat penunjang 
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untuk membuat tugas itu bisa memperngaruhi 

dari absensi sendir, alangkah baiknya dari 

mengisi forum saja. Selanjutnya dari keuangan 

sendiri, saya merasa keberatan terhadap SPP 

yang tidak ada potongan, karena saya merasa 

tidak memakai atau menggunakan fasilitas 

kampus tetapi biaya SPP masih saja sebanding 

dengan kuliah tatap muka. 

• Dilihat dari sisi positif pembelajaran daring 

sangat membantu saya untuk membaca ulang 

dan memahami materi yang dosen berikan 

karna sudah tersedia di E-learning.apalgi saat 

berada dikampung pagi hari bisa membantu 

orang tua di kebun dan malam hari mengakses 

E-learning. 

• sebaiknya metode pembelajaran diperbaiki agar 

mahasiswa dapat lebih tertarik dlam proses 

pembelajaran 

• Saya rasa perlunya kuota dari kampus yang 

merata soalnya saya sampai sekarang tidak 

mendapat kuota belajar padahal sudah menganti 

nomor di SIA. Selain itu juga kurangilah 

memberi tugas tiap minggu, tidak semua matkul 

begini hanya beberapa. Dan kalau boleh ada 

materi video dari semua matkul, jangan hanya 

beberapa matkul saja 

• Keluhan yang saya berikan mungkin pada 

metode pembelajaran yang masih sedikit 

menggunakan media zoom atau google meet. 

Karena ada materi yang masih susah dipahami 

sehingga apabila dilakukan pertemuan tatap 

muka secara daring maka dosen dapat lebih 

menjelaskan materi yang diberikan. Dan 

keluhan lainnya yaitu untuk prmbayaran spp 

yang jika berkenan diberikan pemotongan. 

Terimakasih. 

• Jika pembelajaran masih daring, keluhan yang 

utama kembali lagi masalah jaringan internet 

dan kuota internet yang terbatas, mohon segera 

tatap muka 

• Saran sebaiknya univ menerapkan protokol 

kesehatan saja supaya bisa tatap muka, karena 

elerning materi2 gitu bisa mahasiswa cari lewat 

google. 

• Untuk mewajibkan dosen membuat video 

pembelajaran yg diupload di web disamping 

mhs yg menolak pertemuan tatap muka online, 

supaya setidaknya mewadahi mhs yg masih niat 

kuliah 
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• Saya rasa pembelajaran full elearning ini 

semakin lama semakin membosankan, karena 

kurang adanya interaktivitas dari dosen dosen 

pengampu pembelajaran ini, beberapa mata 

kuliah saya rasa sangat tidak tepat untuk 

dilakukan secara full elearning karena sangat 

perlu berinteraksi dengan dosen. Saya berharap 

pembelajaran full elearning ini segera disudahi 

 

7 Rosalia Prismarini, S.Sos • Spp tidak ada penurunan, tugas banyak 

• Tahun depan kami harap bisa tatap muka karena 

kami wajib bayar uang kuliah namun materi 

yang kami dapat belum tentu kami bisa pahami 

apalagi kami maba 

• Saran saya untuk beberapa mata kuliah yang 

menggunakan asisten dosen, saya harap lebih 

jelas dalam memberikan tugas. karena beberapa 

ada yang sering kurang jelas dalam 

membeberkan tugasnya itu sendiri. 

• Saran saya pribadi semoga file pptnya bisa 

ditingkatkan lagi jadi lebih menarik 

• Website e-learning kadang kadang suka eror 

• Waktu pengerjaan tugas lebih dilonggarkan 

lagi, karena daerah saya jika mati lampu 

membutuhkan 1 sampai 2 hari untuk nyala 

kembali, jadi jika ada tugas dengan deadline 3 

hari saya selalu mengerjakan terburu2 dan tidak 

maksimal, bahkan ada beberapa yang saya tidak 

bisa mengikuti mata kuliah karena tertinggal 

• Belum diberikan fasilitas kuota yang memadai 

unuk mengakses zoom dan elearning 

• mungkin lebih banyak keluhan yang dapat 

disampaikan karena pada metode elearning 

dosen tidak mengetahui siswa yang cerdas dan 

tanggap, lain halnya apabila dengan 

menggunakan metode tatap muka. dan saya 

harap pandemic ini akan cepat pulih sehingga 

kita dapat menyeimbangkan metode belajar 

elearning dengan metode tatap muka. 

• semoga bisa kuliahnya tatap muka tahun depan 

• Saran saya sejauh ini yaitu saya mengharapkan 

tugas-tugas yang telah diberikan dosen di 

elearning masih dapat kita kerjakan meskipun 

telat dari waktu yang telah ditentukan. Maksud 

saya disini ialah sudah tanggung jawab dari 

mahasiswa yang mengerjakan tugas dengan 

sangat tidak tepat waktu, tetapi masih diberi 

kesempatan tetap bisa mengupload atau 

mengsubmit tugas yang diberikan. Mungkin 

konsekuensi atau perbedaan yang mungkin 
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dapat dosen lakukan yakni mengurangi nilainya 

sedikit 

• Saran saya untuk pembelajaran akademik 

dikompakkan. Misalnya di elearning itu ada 

beberapa yang akses youtube dan ada juga akses 

google drive maka dari itu untuk video silahkan 

kesepakatan dari kampus untuk memilih salah 

satu dari itu. 

• Saya berharap adanya bantuan berupa 

pemberian kuota internet kepada mahasiswa? 

• Memberikan penjelasan yang lebih rinci 

sebelum memberikan tugas agar mahasiswa 

memahami nya dan memberikan keringanan 

tugas agar mahasiswa lebih leluasa untuk 

belajar hal baru lainnya dirumah. 

• Keluhan bagi saya tidak bisa berkumpul dengan 

teman baru atupun merasakan keseruan di 

Universitas, mohon segera tatap muka 

• Untuk jadwal upload materi,forum dan kuis 

lebih di jadwalkan lagi agar tidak membuat 

bingung mahasiswanya. Pengalaman saya 

pribadi, saya sering ketinggalan untuk 

menjawah forum karena jadwal perkuliahan 

yang random. 

• Menurut saya lebih baik tatap muka denga 

prokes yang ketat 

• Menambahkan lebih banyak program dari 

Universitas atau Fakultas agar dapat lebih 

produktif. 

• Pembelajaran agar segera bertatap muka . 

• sarannya meningkatkan kualitas tenaga 

pendidik. 

• Saran saya Forum lebih baik diisi dengan 

kehadiran mahasiswa seperti nama dan nim, 

bukan dengan soal singkat, karena lebih baik 

soal singkat tersebut dimasukan ke tugas, dan 

forum juga bisa digunakan kesempatan untuk 

memberi pertanyaan dari mahasiswa agar dosen 

dapat menjawabnya, jadi tidak perlu lagi untuk 

mengirimi pesan lewat grup WhatsApp lagi 

• Berikan tugas sesuai materi yang diberikan. 

• Saya menyarankan agar dosen lebih toleransi 

dalam pengumpulan tugas karena ada 

mahasiswa yang jaringannya terkadang buruk 

seperti saya dimohon harap maklum 

• Kami menunggu pembelajaran yang 

dilaksanakan secara tatap muka 
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• ktm tolong dipercepat prosesnya, aku udah smt 

5 ktm nya blm jadi-jadi, aku ngurusnya dari 

awal masuk sampai sekarang belum jadi 

• Karena situasi yang tidak memungkinkan ini 

membuat saya belum sempat menjamah 

kampus saya. Jadi untuk saat ini saya rasa saya 

tidak memiliki buah pikiran yang tepat untuk 

memberikan saran. 

• Pembelajaran secara tatap muka lebih baik dari 

pembelajaran online 

• Keluhan saya hanya satu, tolong jadikan 

perkuliahan semester depan sebagai tatap muka, 

kami selaku mahasiswa ingin kuliah dan ber 

interaksi dengan dosen maupun teman teman 

seangkatan. Untuk semua fasilitas baik 

elearning maupun sia ataupun hal2 pendukung 

lainnya tidak ada masalah 

• Akan lebih baik jika dosen menyampaikan 

materi dengan video conference agar 

mahasiswa/i lebih paham. Jika seperti ini 

sepertinya mahasiswa/i belajar sendiri melalui 

file yang diberikan dan masih kurang paham. 

Terima kasih 

• Dosennya harus lebih aktif dalam mengasih 

materi dengan tepat waktu karena semakin 

ditunda upload materi siswa semakin numpuk 

akan tugasnya sehingga mahasiswa setres akan 

tugas yg numpuk terimkasi:) 

• Saran untuk para dosen beri lebih banyak 

keringanan disegala segi untuk kami para 

Mahasiswa Kelas Karyawan. Karena kami juga 

membagi waktu untuk kuliah dan bekerja. 

Mohon bantuannya. Terimakasih. 

• Menurut saya lebih baik melakukan 

pembelajaran secara langsung atau tatap muka 

seperti biasa karena pembelajaran secara e-

learning semakin sulit dimengerti dan dipahami 

pada setiap materi yang diberikan sehingga 

membuat materi yang telah diberikan menjadi 

sia-sia. Selain itu pembelajaran secara e-

learning juga membuat jam kegiatan menjadi 

berantakan, kebanyakan waktu yang digunakan 

ialah untuk terus belajar dan belajar sehingga 

waktu untuk melakukan aktivitas lainnya 

menjadi berantakan. 

• Saya berharap kepada seluruh stakeholder yang 

mengembangkan pembelajaran daring ini 

kalaupun memang pembelajaran daring mau 

diperpanjang maka perbaiki Semua sistem 

untuk mendukung pembelajaran secara online. 
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Berikanlah kami para mahasiswa pembelajaran 

yang interaktif. Ingat ini pembelajaran secara 

online batas semua gaya pembelajaran 

semuanya harus disesuaikan dengan sistem 

online pula, pengertian berikanlah metode-

metode pembelajaran yang setidaknya 

mengasyikkan dan tidak membosankan, Jangan 

membawa gaya pembelajaran secara offline ke 

pembelajaran online, itu konteks ya sangat 

berbeda. Dan kami berharap pula kepada 

seluruh dosen Mohon untuk tidak terlalu 

memberikan tugas secara rutin atau secara 

berkala berikanlah kami ruang untuk dapat 

menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya 

sudah diberikan sehingga kami juga mampu 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

Terima kasih semoga panjang ini cepat berlalu 

dan kita bisa bertemu kembali di kampus kita 

tercinta. Thankyou for your support 

• Saat pembelajaran dari seperti ini banyak 

mahasiswa yang pulang kampung. Dan di 

beberapa kampung internet belum 

terjangkau/tidak stabil ada baiknya dosen 

memberikan kelonggaran jika ada kendala saat 

hendak mengirim tugas ataupun membuka 

elerning. Dengan menerima alasan dari 

mahasiswa yang terkena kendala. Terimakasih 

• Tanggal pembayaran spp di website SIA 

terkadang berubah-ubah tidak konsisten. 

• Jika elearning ini berlanjut tanya jawab pada 

forum lebih aktif lagi untuk membantu 

mahasiswa yang mungkin gagal paham sama 

materi, 

• Saran sebaiknya umby selalu memberikan 

fasilitas untuk mahasiswa nya agar semangat 

untuk belajar/mengerjakan tugas 

• keluhan sampai saat ini yang paling dirasakan 

adalah timbal balik fasilitas yang didapat 

mahasiswa dengan kuliah online. Dimana biaya 

ukt yang tetap berjalan normal untuk saat ini 

walaupun bulan" awal pndemi mendapat 

keringanan . Tetapi karna diperpanjang kuliah 

online hampir 1 tahun orang tua merasa 

keberatan dan terkadang mengeluh. "Tidak 

berangkat ke kampus kok ukt ttp dibayarkan 

penuh, tidak mendapat keringanan selama 

pandemi. sedangkan kuota untuk 

google,zoom,gmeet, dll ditanggung sendiri". 
Lain dari kuota belajar yg diberikan. Meskipun 

ada kuota belajar dan lumayan membantu, tetapi 
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hanya sedikit penggunaanya. karna lebih 

banyak menggunakan kuota pribadi untuk 

mengerjakan dan serching" apapun di web 

selain webnya umby. Nyatanya kuota belajar 

sampai numpuk berpuluh" GB dan tidak bisa 

digunakan untuk keperluan yg lain misal 

mencari referensi untuk mengerjakan tugas. 

Jadi sama saja 

• Saran saya kepada dosen penyediaan waktu 

pengerjaan tugas diperpanjang khusunya buat 

kelas karyawan.terimakasih. 

• Akademik: saya susah untuk paham untuk 

setiap pelajaran yang do berikan, karena lebih 

enak secara langsung Non akademik: kuota, 

jaringan mengjadi penghalang saya untuk 

mengerjakan e-learning, serta banyak sekali 

waktu untuk bekerja di rumah. ( Beres beres dan 

membantu orang tua) yang mengakibatkan saya 

tidak bisa mengerjakan e-learning sehingga 

sering bolos membuka e-learning 

• Pelayanan lebih bagus dong, masa KTM aja 

gabisa ngambil di kampus 3, harus ke kampus 1 

itu memberatkan kami yg tinggal di sekitar 

kampus 3, selain itu kampus ga kasih kepastian 

soal bantuan kuota pemerintah, dekan juga 

seakan tidak punya power buat bertindak. 

• menurut saya jika tugas terlambat harap 

maklum karena terkadang jaringan jelek, 

kecuali tatap muka. dosen harap memberi 

toleransi 

• Diberikan potongan/keringanan biaya kuliah, 

metode pembelajaran lebih intens 

menggunakan virtual meet demi terjaganya 

interaksi antara dosen dan mahasiswa, materi 

juga tetap disampaikan jadi mahasiswa tidak 

otodidak dan hanya bermodalkan searching di 

google, tugas yang diberikan masih dalam batas 

wajar sesuai dengan keadaan di masa pandemi 

sekarang. 

• Saya hanya ingin memberikan saran untuk 

pihak kampus dalam situasi online ini, mengapa 

kuota yang mendapatkan tidak menyeluruh. 

Juga harus lebih memperhatikan mahasiswa 

yang berada di kota2 serta pulau2 kecil yang 

mungkin susah untuk mendapatkan jaringan. 

Sehingga mereka yang sedang berada disana 

hrus mendapatkan prhatian lebih tetapi tidak 

lupa juga untuk mahasiswa yg brada di kota dgn 

cukup jaringan tidak di sebelah matakan dalam 

artian tidak diberikan perhatian juga. 
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• kalo segi akademik tentunya saya gasuka 

belajar e learning bikin pusing dengan setiap 

deadline yang menanti,dimasa sekarang paling 

kesusahan masalah uang krn pendapatan orang 

tua menurun, tp tuntutan mahasiswa malah blm 

di penuhi sampe sekarang,disuruh ttp bayar 

uang kuliah sdgkn uangnya itu seret kan 

bingung mau bayar uang kuliah apa beli beras 

buat makan 

• Pembelajaran e learning seharusnya 1/2 kali 

lewat video call,gmeet, zoom, dll 

• Saya berharap full elearning ini segera berakhir, 

karena beberapa catatan seperti diatas, dan 

Saran saya jika full elearning ini berlanjut maka 

perlu ditingkatkan lagi, seperti dosen 

memberikan penjelasan melalui video 

• Pertama universitas semoga bisa kasih 

keringanan biaya spp,atau yang sudah lunas bisa 

di potong untuk smstr lanjutnya, karena kita 

semua tidak memakai fasilitas kampus, kedua 

untuk dosen sebaiknya 1 bulan 1 kali kelas 

online lewat zoom atau aplikasi lain. 

• maklumi setiap keadaan mahasiswa, kita disini 

juga bayar dan tidak gratis. 

• Saran e learning tapi yang bersifat interaktif, 

tatap muka secara online. Jadi tugas bisa 

dikurangi 

8 Arief Nuryana, SE., M.Kom. • Untuk Universitas dalam hal meningkatkan 

manajemen mutu, dosen harus wajib mengikuti 

pelatihan praktik yang bersertifikat bnsp agar 

bisa berbagi ilmu kepada mahasiswanya dan 

menambah keprofesionalitasnya. Dan untuk 

fakultas tolong untuk menambah fasilitas 

praktikum yang lengkap untuk menunjang 

pembelajaran. Lab komputer dan perpus tolong 

di perlengkap juga. Web elearning mungkin 

bisa di upgrade agar ada fitur videocall grup. 

• Kampus 3 mau kantinnya diisi dong sama 

makanan berat, kasih kursi kursi meja meja buat 

makan. Masa lesehan terus 

• Saya rasa pembelajaran full elearning ini 

semakin lama semakin membosankan, karena 

kurang adanya interaktivitas dari dosen dosen 

pengampu pembelajaran ini, beberapa mata 

kuliah saya rasa sangat tidak tepat untuk 

dilakukan secara full elearning karena sangat 

perlu berinteraksi dengan dosen. Saya berharap 

pembelajaran full elearning ini segera disudahi 

• Untuk informasi yang lebih akurat 
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• Universitas seharusnya memberika akses lebih 

untuk mahasiswa dalam mengakses e learning 

• Kelas offline lebih baik mohon segera tatap 

muka den 

• Semoga cepat masuk tatap muka dengan prokes 

yang ketat 

• sebaiknya sering diadakannya tatap muka 

melalui zoom 

• Semoga cepat masuk tatap muka 

 

 Dr.St Tri Guntur Narwaya • Mengenai keringan biaya perkuliahan melihat 

kondisi saat ini membuat kesulitan dalam hal 

keuangan perkuliahan jika bisa persyaratan 

untuk mengikuti UTS atau UAS diberi 

dispensasi dan dishare info nya melalui yang 
mudah diakses. 

• Semoga pembelajaran lebih mudah dilakukan 

• Semoga semester depan perkuliahan diadakan 

secara tatap muka di kampus. 

• Sulit memahami materi 

• Mohon untuk memberi waktu tambahan untuk 

mengisi kuis agar tidak kewalahan 

• Saran saya pembelajaran jangan lagi melewati 

online karena kendala susah signal dan sulit 

memahami materi saran saya lebih baik 

pembelajaran melalui tatap muka agar dalam 

pembelajaran saya lebih memahami materi 

• Bisa segera kuliah tatap muka, karena jika terus 

secara daring pembelajaran kurang maksimal, 

jenuh, tidak bisa bertemu dengan teman, akan 

sulit beradaptasi dan terkendala dijaringan 

internet 

• Sejauh ini tidak ada keluhan tentang akademik 

maupun non akademik baik di Universitas, 

Fakultas maupun program studi. Karena 

kendala saya hanya sebatas kendala pribadi 

Saran dari saya supaya lebih mengarahkan kami 

pada praktik setelah pandemi ini berakhir bukan 

melulu tentang teori, harapan saya semoga 

sistem pendidikan nya lebih baik lagi, supaya 
mengasah kemampuan mahasiswa karena dunia 

kerja bukan butuh banyak teori namun lebih ke 

skill atau kemampuan 🙏😊seperti jaringan. 

• Waktu pengerjaan tugas diperpanjang karena 

didaerah tempat tinggal saya sering sekali mati 

lampu bahkan bisa sampai 3 hari tergantung 

pada cuaca 

• sistem konfirmasi pembayaran yang lambat 

pada web SIA, mohon untuk diperbaiki. 
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• Saya terkadang kurang memahami materi yang 

diberikan tetapi materi tersebut masih bisa 

untuk di pelajari. 

• Saya merasa penjelasan yg disajikan di modul 

pada beberapa matkul terlalu banyak dan 

penjelasannya berbelit-belit membuat saya 

kurang paham. Menurut saya alangkah baiknya 

saat menjelaskan lebih ditekankan di video.Dan 

jangan meyajikan video dengan bahasa yg sulit 

dipahami seperti terlalu banyak menyajikan 

video berbahasa inggris terkecuali di matkul 

bahasa inggris yang memang harus 

menggunakan video berbahasa inggris. 

• Untuk pembayaran perkuliahan, fasilitas yang 

digunakan mahasiswa tidak selengkap ketika 

perkuliahan tatap muka, namun menurut saya 

dengan kampus memberikan kompensasi dalam 

keterlambatan pembayaran tanpa adanya denda 

sudah cukup meringankan dan saya 

mengucapkan terima kasih kepada pihak 

kampus. 

• Semoga tampilan e-learning dapat lebih 

menarik agar saat membuka e-learning dapat 

lebih semangat 

• saya berharap dikampus 3 ada taman dan 

sediakan wifi juga ditaman itu supaya 

mahasiswa mudah dan nyaman melakukan 

kegiatan dikampus. 

• Akan lebih baik jika setiap jatwal mata kuliah 

kita selalu mengadakan zoom atau gmeet yang 

berguna untuk : menjalin interaksi antara dosen 

dan mahasiwa agar lebih dekat ,Penyampaian 

materi secara langsung dari dosen agar 

mahasiswa tidak hanya memiliki perspektif 

sendiri tentang materi tersebut, Forum lebih 

interaktif antara mahasiswa dan dosen, Video 

pembelajaran yang tidak terlalu menoton dan 

panjang namun singkat tapi jelas, Perbanyak 

contoh kasus dalam setiap modul 

• Saran saya terhadap universitas terutama dalam 

program studi komunikasi adalah jika tetap 

menerapkan perkuliahan secara daring ada 

baiknya lebih diperbanyak perkuliahan via 

gmeet atau zoomeeting karena opsi tersebut 

akan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan 

mahasiswa dan juga ketika melakukan 

pertemuan tersebut alangkah baiknya untuk 

diwajibkan membuka kamera. Tetapi saya 

sendiri lebih setuju jika pertemuan semester 
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depan dapat dilakukan secara luring atau tatap 

langsung. 

• Saran saya, Dosen saat memberikan materi 

harus disertai dengan penambahan objek 

sebagai penunjang materi pembelajaran agar 

tidak membosankan. 

• untuk update atau penginformasian mengenai 

perkuliahan tolong diupload diSIA Umby 

juga,karna tidak semua mahasiswa/i setiap saat 

membuka Instagram atau web Umby ,Karna 

nanti takutnya ada yang tertinggal atau bahkan 

tidak tahu  mengena info yang diberika oleh 

kampus,seperti mengenai persyaratan 

mengikuti uts/uas 

• Keluhan, harus ada pemberitahuan pembagian 

kuota agar semua jelas, masalah jaringan 

dibeberapa wilayah mahasiswa yang kurang 

memadai, kurangnya pemahaman materi yang 

diberikan oleh dosen sehingga membingungkan 

dan mungkin salah mengartikan maksud dari 

materinya. Sarannya, agar perkuliahan ini bisa 

segera beralih dari daring menuju tatap muka 

kembali. 

• mungkin lebih banyak keluhan yang dapat 

disampaikan karena pada metode elearning 

dosen tidak mengetahui siswa yang cerdas dan 

tanggap, lain halnya apabila dengan 

menggunakan metode tatap muka. dan saya 

harap pandemic ini akan cepat pulih sehingga 

kita dapat menyeimbangkan metode belajar 

elearning dengan metode tatap muka. 

• E-learningnya terkadang eror/down.l 
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Tabel 16. Kritik dan saran untuk dosen Program Studi Pendidikan Matematika 

No Dosen Kritik 

1 Melania Eva Wulanningtyas, 

S.Pd., M.Pd 

• Saran saya untuk lebih memperbaiki model 

pembelajaran nya. 

• Semoga kedepannya metode pembelajaran full 

e-learning ini lebih baik lagi 

• Kurang mengerjakan tugas dan jaringan internet 

kurang memadai. 

• Bisa menggunakan waktu yg baik untuk supaya 

siswa dapat mngikuti daring dengan baik dan 

Tugas yg belumlm di kirim karna jaringan 

kurang memadai. 

• Setelah beberapa bulan daring saya belum 

mendapat kuota internet dari kampus sedangkan 

banyak teman kampus yang lain setiap bulannya 

mereka mendapatkan kuota internet untuk 

perkuliahan mereka 

2 Nanang Khuzaini, S.Pd., Si., 

M.Pd. 

• Saran saya sebaiknya perpustakaan FKIP 

jangan dikampus 1, soalnya jauh dari kampus 

2.terimakasih 

• Kedepannya tolong perpustakaan untuk FKIP 

supaya ada juga di kampus 3 karena bagi anak 

FKIP yang ada di kampus 2 susah menjangkau 

untuk pergi ke kampus 1. Dan semoga kedepan 

juga kalau ada acara jangan terlalu banyak 

2,73

3,07

2,87

2,87

2,87

54,67

61,33

57,33

57,33

57,33

Melania Eva Wulanningtyas. M. Pd.

Nafida Hetty, M.Pd.

Nuryadi S.Pd. Si., M. Pd

 Nanang Khuzaini, S. Pd Si., M. Pd

Muhammad Irfan R,, S. Pd. M. Pd

Grafik 13. 
Program Studi Pendidikan Matematika

Q1 Q2
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kegiatan nya di kampus 1 karena mengingat 

terlalu jauh dan biaya untuk pergi kesana juga 

tidak sedikit. 

• Mungkin setiap dosen walaupun sudah 

melakukan pertemuan zoom tetep ada video 

yang di share, agar mahasiswa yang tidak bisa 

ikut karna gangguan sinyal masih bisa 

memahami lewat video tersebut. Terimakasih 

3 Nuryadi, S.Pd., Si., M.Pd. • Mungkin setiap dosen walaupun sudah 

melakukan pertemuan zoom tetep ada video 

yang di share, agar mahasiswa yang tidak bisa 

ikut karna gangguan sinyal masih bisa 

memahami lewat video tersebut. Terimakasih 

• Kedepannya tolong perpustakaan untuk FKIP 

supaya ada juga di kampus 3 karena bagi anak 

FKIP yang ada di kampus 2 susah menjangkau 

untuk pergi ke kampus 1. Dan semoga kedepan 

juga kalau ada acara jangan terlalu banyak 

kegiatan nya di kampus 1 karena mengingat 

terlalu jauh dan biaya untuk pergi kesana juga 

tidak sedikit. 

• Saran saya sebaiknya perpustakaan FKIP 

jangan dikampus 1, soalnya jauh dari kampus 

2.terimakasih 

 

4 M. Irfan Rumasoreng, S.Pd., 

M.Pd. 

• Saran saya sebaiknya perpustakaan FKIP 

jangan dikampus 1, soalnya jauh dari kampus 

2.terimakasih 

• Kedepannya tolong perpustakaan untuk FKIP 

supaya ada juga di kampus 3 karena bagi anak 

FKIP yang ada di kampus 2 susah menjangkau 

untuk pergi ke kampus 1. Dan semoga kedepan 

juga kalau ada acara jangan terlalu banyak 

kegiatan nya di kampus 1 karena mengingat 

terlalu jauh dan biaya untuk pergi kesana juga 

tidak sedikit. 

• Mungkin setiap dosen walaupun sudah 

melakukan pertemuan zoom tetep ada video 

yang di share, agar mahasiswa yang tidak bisa 

ikut karna gangguan sinyal masih bisa 

memahami lewat video tersebut. Terimakasih 

5 Nafida Hetty, M.Pd. • Mungkin setiap pertemuan di e-learning bisa 

disematkan video pembelajarannya juga, 

supaya pemahaman materinya lebih muda 

• Semoga metode pembelajaran full e-learning 

kedepannya lebih baik 

• Semoga bisa cepet kuliah tatap muka 

• Segera adakan kuliah tatap muka dgn mematuhi 

protokol yg ada 
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• Disediakan fasilitas yg lebih memadai di 

kampus untuk mahasiswa 

 

 

 

 
 

Tabel 17. Kritik dan saran untuk dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

No Dosen Kritik 

1 Dr. Dra Hermayawati, 

S.Pd.,M.Pd. 

• Ada beberapa dosen yang mengapload materi telat, tidak 

apada jadwalnya. 

• Saran saya sebelum semua mahasiswa/mahasiswi di 

vaksin sebaiknya pembelajaran masih daring. 

• Mendapatkan kuota internet gratis 

• Peningkatan kualitas belajar secara daring 

• Lebih diperbaiki ke dosen nya, terkhusus Mrs R. Karena 

dia tidak memiliki attitude yg bagus sebagai seorang 

dosen 

 

2 Restu Arini, S.Pd., M.Pd. • Saya cukup puas untuk semuanya. Saya selalu balik lagi 

ke Diri saya peribadi 

• Semoga segera ada yg lebih baik 

 

4,84

4,77

4,29

4,41

4,51

4,79

2,18

96,84

95,37

85,89

88,27

90,26

95,79

43,68

Dr. Dra Hermayawati, S.Pd.,M.Pd.

Restu Arini, S.Pd., M.Pd.

Agustinus Hary Setyawan, S.Pd., M.A.

Elysa Hartati, S.Pd., M.Pd

Valentina Dyah Arum Sari, S.Pd., M.Hum.

Daniel Ari Widhiatama, S.Pd., M.Hum.

Dangin, S.Pd., M.Hum.

Grafik 15. Program Studi Pendidikan Bahasa 
Inggris 

Metode Pertama (M1) Metode Kedua (M2)
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3 Agustinus Hary 

Setyawan, S.Pd., M.A. 

• Memberikan waktu yang memadai untuk pengerjaan 

tugas dan melakukan zoom meeting setiap kali 

pertemuan . 

• Tolong tingkatkan komunikasi /interaksi dg mhs 

• salah satu keluhan saya adalah tugas yg diberikan 

terkadang terlalu berlebihan. 

• Ketidakstabilan jaringan internet yang menghambat 

proses pembelajaran daring. Dengan demikian perlu 

diadakannya untuk meminimalisir pertemuan di zoom/g-

meet misal seperti presentasi, Karena membutuhkan 

waktu yang lama, dan akan memakan kouta yang 

lumayan apalagi jika ingin keluar untuk mencari sinyal 

dan tempat yang sepi itu susah perlu hati" karena kondisi  

• kurangi beban tugas, karena terkadang membuat 

ketidakfokusan antara mata kuliah 1 dan lainnya. 

• mohon diberlakukannya kembali dispensasi/ 

pemotongan spp per bulan 

 

4 Elysa Hartati, S.Pd., M.Pd • Ingin masa pandemi segera berakhir dan kembali 

mengikuti pembelajaran secara langsung (tatap muka) 

• Sebaiknya biaya kuliah kelas karyawan lebih murah 

karena tidak semua memiliki gaji besar apalagi jika 

elearning seharusnya bisa lebih murah biayanya 

• Tugas yg sewajarnya saja :) 

 

6 Daniel Ari Widhiatama, 

S.Pd., M.Hum. 

• Teruskan pembelajaran elerning karena saya pribadi 

lebih suka metode elerning, tetapi jangan terlalu 

dibebankan banyak tugas. Jadinya males buka elerning 

• Komunikasi untuk diskusi kelas yang kurang dalam 

membahasa materi dan juga feedback 

• Jadwal upload tugas/materi mohon disesuaikan dengan 

jadwal kuliah 

• Tidak ada keringanan pembayaran spp,Dosen kurang 

merespon kendala mahasiswa selama kuliah daring. 

• Tugas dikurangi agar tdk terlalu membebani mahasiswa. 

Keringanan pembayaran spp tdk ada. Informasi dari unif 

selalu disampaikan mendadak sehingga membuat 

mahasiswa hilang akal. 

• Tidak ada kuota internet yang cukup untuk mengakses 

platform pembelajaran. 

• Saya merasa pembelajaran daring ini membuat saya 

kesulitan. Karena selalu menggunakan kuota dan tugas 

yang diberikan terlalu berat jika dibandingkan dengan 

tugas yang diberikan sewaktu pembelajaran tatap muka. 

• Saran saya adalah perlu diadakan diskusi bersama-sama 

membahas materi dan saling membantu. 

• saran saya univ lebih bijak dalam memberikan fasilitas 

kepada seluruh mahasiswa di UMBY, sehingga tidak 
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akan ada yang tertinggal selama daring masih 

berlangsung. 

• Apabila masih akan belajar dengan elearning, lebih baik 

jadwal virtual meeting nya lebih banyak dan teratur, jadi 

serasa tetap kuliah walaupun tetap dirumah. Kemudian 

dosen sebaiknya lebih tegas pda siswa ketika mereka 

sering tidak mengikuti virtual meeting tanpa suatu 

alasan. 

• Mohon di kurangi tugas-tugasnya :( dan Untuk persoalan 

biaya, bisa diadakan dispensasi SPP lagi :( dikarenakan 

kondisi keuangan yang tidak menentu.Terimakasih 🙏 

• Sebaiknya untuk mata kuliah yang sifatnya sangat urgent 

seperti presentasi untuk skripsi/ seminar proposal 

diadakan secara OFFLINE untuk menghindari kendala 

koneksi yang tidak diinginkan. Terimakasih 

• Menurut saya, baiknya antara mata kuliah satu dan 

lainnya memperhatikan banyaknya tugas yang diberikan 

apakah membebankan mahasiswa ataukah tidak. Dan 

juga saya sebagai mahasiswa ingin agar setiap pemberian 

tugas satu yang sudah selesai baiknya juga sama2 

dibahas mungkin melalui gmeet atau zoom agar kita juga 

sama-sama bisa paham tentang materi yang telah 

dikerjakan tersebut dan tidak hanya sebatas diberikan 

tugas dan tanpa ada pembahasan seterusnya. Terima 

kasih semoga saran saya bisa 

• Di sistem pembelajaran daring ini saya   sedikit kurang 

paham Karena lebih banyak tugas yang harus di 

selesaikan dari pada pemahaman materi 

• Saran saya, selamat pandemi ini bener bener harus ada 

nya sikap toleransi yang besar baik dari kampus,dosen 

dan mahasiswa . Karena fokus mahasiswa bukan hanys 

pada perkuliahan kalau sedang di rumah. Semua hal 

menjadi rumit dan perlu penyesuaian . Apalagi tentang 

pembayaran spp dll.. semoga ada kebijakan yang baik 

dan waktu toleransi nya. Karena pandemi ini mahasiswa 

juga ikut memikirkan pemasukan keuangan keluarga nya 

• Kuliah diganti tatap muka. Kalaupun harus online 

sebaiknya dalam seminggu sekali perlu adanya vidcon 

untuk memudahkan mahasiswa memahami materi 

• mohon diagendakan untuk ada virtual meeting, jika 

model pembelajaran tatap muka belum bisa 

dilaksanakan. 

• Memberikan waktu yang memadai untuk pengerjaan 

quiz atau tugas-tugas yang diberikan. 

• Mengingat covid 19 masih ada, yang terhormat kampus 

Umby untuk memberikan potongan spp guna 

meringankan beban mahasiswa dan orangtua. Mengingat 

tidak smua mahasiswa memiliki akses internet di 

kediaman masing2. Dan juga lemahnya per ekonomian 

di karenakan covid, terimakasih banyak. 
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No Dosen Kritik 

• Di berikan potongan spp, karena boros kouta atau 

minimnya budjet untuk mengerjakan tugas e-learning. 

• Mengadakan pembelajaran dengan mengikuti jadwal yg 

di tentukan jangan sesuka hati 

• Tolong berikan kami fasilitas yang sesuai dan memadai 

dengan biaya yang kami keluarkan untuk pembelajaran. 

 

7 Dangin, S.Pd., M.Hum. • Tidak ada data yang masuk 

 Arief Nuryana • Keluhan selain mengenai proses belajar mengajar, biaya 

kuliah yang terus bertambah dan keringanannya hanya di 

hilangankan denda saja, sedangkan biaya itu kami juga 

tidak menikmatinya secara langsung terkusus fasilitras2 

kampus yang lain yng bisa menunjuang proses belajar 

para mahasiswa 

 Heribertus Binawan 

S.Pd., M.PD. 

• pengurangan tugas yang berat dan memakan waktu lama 

untuk mengerjakannya 

• Dosen mengadakan video conference minimal 1 kali 

dalam sebulan. 

• Tambahan Provider kuota belajar 

• Ada beberapa dosen yang sepertinya belum biasa 

menggunakan E learning secara maksimal. Mungkin 

diberi pelatihan. 

• Perbanyak lagi UKM seperti basket, bulutangkis, tari 

modern dan lainnya. Jurusan juga ditambah lagi karena 

teman saya dulu ingin daftar UMBY karena tidak ada 

jurusan PGSD teman saya tidak jadi mendaftar 

• Saya berharap kita bisa  melaksanakan virtual meetng 

sekali sekali 

• lebih sering zoom meet krn tidak semua mahasiswa 

langsung faham ketika belajar sndirian. 

• Mungkin waktu di SIA lebih diperhatikan agar kami 

mahasiswa tidak bingung dan telat mengikuti 

perkuliahan. 

• Walaupun dalam e-learning terdapat fasilitas forum, 

namun forum tersebut masih dibilang satu arah. Karena 

baik mahasiswa maupun dosen tidak mendapatkan 

notifikasi jika ada yg membalas forum tersebut. 

Sehingga seringkali diskusi menjadi basi. 

• Kurangnya materi pembelajaran yang cukup lengkap 

• Meningkatkan kualitas pembelajaran di E-learning 

supaya tidak jenuh 

 

 Valentina Dyah Arum S, 

S. Pd., M. Hum 

• Perbanyak UKM dan prodi UMBY 

• Dosen mengadakan video conference minimal 1 kali 

dalam sebulan 

• Saya kurang suka metode e learning, karna saya ingin 

praktik bukan hanya mendalami teori. saya juga sering 

lupa memposting tugas yang sudah saya kerjakan 
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No Dosen Kritik 

• Saya hanya ingin memberikan saran agar lebih dikurangi 

untuk tugas,Saya merasa kelelahan, untuk memahami 

materi terkadang harus dibaca berulang-ulang, dan 

setelah paham baru bisa mengerjakan tugas.Kalo 

dirumah itu banyak pekerjaan yang harus dilakukan 

kadang terduga dan tak terduga, yang tadi mau nugas 

malah batal jadi karena dapat pekerjaan rumah atau 

lainnya.Belum lagi suasan rumah, kadang rame jadi 

hilang konsentrasi an membuat mood hancur, mau pergi 
keluar tapi tidak ada tempat yang dituju.Saya harap 

pembelajar menjadi tatap muka as soon as 

possible....Aamiin 

• Saya kadang masih sulit memahami materia jika tidak 

dijelaskan 

• Sarannya lebih sering mengadakan seminar terlebih 

untuk maba yang mungkin masih ada yang penasaran 

dan ingin tahu tentang kegiatan dikampus kemudian 

apakah harus mengikuti ekstrakurikuler atau tidak. 

• Mungkin dari awal perkuliahan sampai sekarang ini saya 

merasa aman-aman saja. Memang awalnya terasa berat 

tetapi seiring berjalannya waktu saya mulai terbiasa 

dengan semua ini. Saya hanya ingin mengucapkan 

terimakasih untuk beberapa bulan ini sudah memberikan 

yang terbaik bagi seluruh warga kampus Mercu Buana 

Yogyakarta, semoga kedepannya makin sukses, semoga 

pandemi cepat berlalu dan kita bisa saling bertemu. 

• Untuk grammar saya harap dosen bisa menjelaskan 

materi grammar dengan tidak full english mungkin 

60%english 40% bahasa karena sulit kalau misal ada 

yang tidak fasih/handal dalam berbahasa inggris untuk 

mengerti apa yang di sampaikan. 

• Tolong sekaliii tolooong bgt tujuan disebarkannya form 

ini jangan buat FORMALITAS!! Tapi dengarkan lahh 

aspirasi mahasiswanya, dulu jugaa pernah ada form 

seperti ini tapi TIDAK ADA PERUBAHAN!! sekian 

dari saya terimakasihh.. Semangattt admin bacanya :) 

• melaksanakan virtual zoom 

• Tugasnya tolong jangan tiap hari, agar dosen dan 

mahasiswa juga tidak terlalu beban. Walaupun 

dikerjakan ontime, ttp aja ada tugas yg menunggu 

setelahnua, lebih baik zoom terus dan tugasnya tidak 

terlalu banyak. Atau adakan quiz tiap pertemuan agar 

mahasiswa menjadi aktif 

• Saya harap dosen dapat memposting materi di elearning 

tepat sesuai jadwal. 

• Lebih cepat tatap muka lebih baik. Karna kita butuh 

kehidupan kampus yang sesungguhnya. 

• Menurut saya untuk e-learning sudah sangat bagus 

namun saya kurang nyaman dengan dosen r***u karena 

beliau sangat membuat mahasiswa nya down dengan 
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No Dosen Kritik 

perkataan perkataannya ketika beliau marah dan 

menghina bahwa kami mahasiswa mercu buana pantesan 

ga masuk ke PTN karena kita pemalas semua. Namun 

untuk dosen yg lain sangat baik hanya saja saya disetiap 

semester menemui beliau dan setiap kali di matkul nya 

saya dan teman teman di bikin down dengan perkataan 

nya 

• Dimasa pandemi dengan pembelajaran daring memakan 

banyak kuota yang. 

• Mungkin jam di sia ditentukan dengam tepat sesuai 

dengan dosen, agar tidak membuat kami menunggu 

terlalu lama atau salah jam. Terima kasih 

• Saran saya semester depan sudah masuk lagi. 

 

 *) Bagi dosen yang tidak ada namanya dalam rekap berarti tidak ada data yang masuk 

 

 

 

 

Data Grafik 15. Program Studi Ilmu Keolahragaan tidak dapat ditampilkan karena tidak ada 

data yang masuk untuk diolah. 

 

Tabel 21. Kritik dan saran untuk dosen Program Studi Ilmu Keolahragaan 

No Dosen Kritik 

 Ardika falaahudin S.pd.jas.,M.Or. • Jaringan yg tidak stabil , saya harap dapat 

bantuan kuota dari kampus 

• Saran saya sebaiknya ada fasilitas dari 

kampus agar kita sebagai mana bisa 

mudah apabila mengerjakan tugas seperti 

vidio tersebut 

• Jika berkenan saya minta Fakultas Khusus 

nya Prodi Ilmu Keolahragaan untuk 

mengadakan Webinar yang di hadiri oleh 
atlet2 Nasional apa pun itu jenis cabang 

olahraga nya, Terima kasih. 

• Keluhan yang saya alami hanya waktu 

inggin membuat tugas praktek, tetapi 

fasilitas tidak mewadahi karena belum 

tatap muka 

 

 Antonius Tri Wibowo, 

S.Pd.Kor.,M.Or. 

• Harusnya umby menyupport saat praktek" 

Kita butuh fasilitas seperti gym dll untuk 

berlatih 

• keluhan saya selama pembelajaran online 

2 semester ini adalah mata saya menjadi 

rabun dan saya harus mengeluarkan uang 

tambahan buat periksa ke dokter karena 

kesehatan mata saya menurun karena 

menatap komputer berjam- jam . semoga 
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semester depan/ bulan depan sudah 

pembelajaran tatap muka, agar saya tidak 

harus bolak- balik ke dokter  untuk 

memeriksakan mata saya karena belajar di 

depan komputer terus 

• keluhan saya selama pembelajaran online 

selama 2 semester ini adalah mata saya 

menjadi rabun dan saya harus 

mengeluarkan biaya tambahan periksa ke 

dokter karena kesehatan mata saya selalu 

menurun karena menatap  layar komputer 

berjam jam. 

• semoga semester depan/ bulan depan 

sudah mulai kuliah tatap muka, agar saya 

tidak harus bolak-balik kedokter untuk 

memeriksakan mata saya. 

 

 Febri Sulistiya, M.Or • Saran saya untuk setiap dosen mata kuliah  

di minta dengan hormat agar tidak 

memberi tugas di setiap pertemuan 

• Keluhan saya, saya blm bisa cara 

mengerjakan artikel yang benar dan baik 

 

 Aris Priyanto, M. Or • Sebaiknya untuk berkeja sama dengan 

telkomsel maupun im3 dan juga 3 untuk 

mendapatkan kuota geratis dari 

pemerintah jangan hanya berkerja sama 

dengan xl saja 

 

    *) Bagi dosen yang tidak ada namanya dalam rekap berarti tidak ada data yang masuk 
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Tabel 19. Kritik dan saran untuk dosen Program Studi Bimbingan Konseling 

 

No Nama Dosen Kritik 

1 Abdul Hadi, S.Pd., M.Pd. • Sebaiknya kampus menyediakan kuota 

internet untuk setiap mahasiswa jika 

daring tetap di adakan 

• Tingkatkan pembelajaran via elearning 

• Dosennya kalau ngasih tugas ada yg 

deadline nya hanya beberapa jam saja,jadi 

kalau yang terkendala sinyal 

kasihan,karena kadang daerah tertentu 

kadang ga ada sinyal 

• Sebaiknya demi keamanan bersama 

dalam menghadapi pandemi ini, pihak 

universitas selalu memantau 

perkembangan covid-19 di provinsi ini 

dengan selalu mengikuti arahan dan pesan 

dari Sri Sultan HB X. 

• Dalam model pembelajaran daring 

terkadang membuat bosan, kurang 

bersemangat, dan stres Karna sulitnya 

memahami materi. Ditambah kegiatan 

ukm dan organisasi yang lebih efektif 

dijalankan secara luring harus secara 

daring, disinilah penyesuaian diri yang 

sering membuat stres. 

• Sejauh ini keluhan saya hanya tugas yang 

banyak, dan waktu pengerjaan tugas yang 

lumayan singkat. Karena di daerah saya 

sering mati lampu dan sinyal tidak stabil 

3,61

3,38

3,47

3,70

3,24

3,46

3,17

72,10

67,62

69,36

74,04

64,87

69,28

63,33

Abdul Hadi S.pd.M.pd

Ari Murdiyanto, S.Pd., M.Pd

Eka Aryani, S.Pd., M.Pd.

Dhanang Suwidagdho, S.Pd., M.Pd

Luky Kurniawan,S.Pd.,M.Pd.

Palasara Brahmani Laras S.Pd M.Pd

Rully Ningsih,M.Pd

Grafik 17.
Program Studi Bimbingan dan Konseling

Q1 Q2
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untuk mendownload atau mencari 

referensi materi yang diberikan. 

• Untuk kuota belajar sangat diperlukan 

• Saya mencoba membuat perbandingan 

dengan temen² saya yg berada di kampus 

lain.. ternyata mereka sangat berdisiplin 

dalam jadwal mata kuliah pak.. mungkin 

dengan sedikit penjelasan pada jadwall 

mata kuliah tersebut lewat via 

zoom/Gmeet Dll.. dan itu selalu 

dilakukan pada jadwal matkul tersebut.. 

guna menambah pemahaman siswa.. lalu 

dilanjutkan dengan berlatih melalui 

tugas.. untuk mengasa ingatan kita 

tentang materi matkul pada hari itu 

• Mungkin bantuan kuota aja sih kalau 

memang harus elearning lagi semester 

depan. Di rumah saya jaringan Axis, 

smartfren, im3 ngga ada. Jadi harus pakai 

telkomsel. Dan itu mahal. Mana kalo mati 

lampu jaringan nya langsung lemot 

• Sebaiknya memberikan bantuan kuota 

secara merata kepada mahasiswa dengan 

kartu yang mungkin bisa di akses 

jaringannya disetiap daerah 

• Mohon website e learning ditingkatkan 

lagi,karena terkadang susah dibuka 

walaupun jaringan internet cukup stabil 

• Administrasi kurang update suda bayar 

belum d update 

• Mungkin masih mengeluh saat ingin 

mengerjakan tugas belum punya sumber 

buku untuk menjawabnya 

• lebih ditujukan untuk yang admin umby 

untuk lebih konsekuen dalam 

menyampaikan informasi agar lebih 

akurat.  

• Keluhan saya ada beberapa matkul yang 

kurang saya pahami saran saya lebih 

diperjelas kembali apa maksud dari 

matkul/materi yang disampaikan ataupun 

bisa menggunakan salah satu contoh agar 

ada gambaran tersendiri bagi 

pembacanya. 

• Saran saya agar setiap jadwal tetap ada 

video penjelasan atau meet tidak hanya 

materi secara dokumen 

 

4 Eka Aryani, S.Pd, M.Pd. • pemotongan biaya spp 50% 
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• Tolong website e-learning diperbaiki 

karena terkadang susah dibuka walaupun 

jaringan internet cukup stabil 

• Dosen sebaiknya sering menjelaskan 

materi dengan zoom/g meet dan disertai 

materi pembelajaran dengan video agar 

mudah di pahami oleh siswa 

• Dosen dan mahasiswa harus lebih 

memahami tentang jaringan yang kurang 

stabil di daerah mereka tinggal. 

• Kalau harus elearning lagi semester 

depan, kasih bantuan kuota aja. Karna 

banyak teman2 Yg tidak ada Wi-Fi 

dirumah serta tidak ada uang beli kuota 

• Saran saya dengan adanya seminar 

nasional yang di adakan di kampus bisa 

menambah wawasan mahasiswa dengan 

pemateri yang bijaksana 

• Saya berharap di tahaun 2021 universitas, 

fakultas dan program studi mentukan 

kebijakan perkuliahan di lakukan secara 

tatap muka di kampus . Terima kasih 

• Saran kedepannya dengan adanya 

kegiatan seminar baik dari luar kampus 

atau dalam kampus sangat membantu 

untuk menambah ilmu. 

• Lebih di tingkatkan lagi fasilitasnya 

• Jaringan Yang kurang stabil Dan saya 

lebih suka kuliah tatap muka seperti biasa. 

• Berkendala jaringan Yang jelek. 

• Mohon Bu, untuk materi perkuliahannya 

diperbanyak. Terima kasih Bu 

• untuk kedepan semoga kuliah daring ini 

tidak hanya menitikberatkan pada tugas 

namun juga interaktif seperti meet dan 

disitu mahasiswa lebih paham materi 

melalui diskusi dan penjelasan yang lebih 

mendalam dari dosen 

• bantuan gratis untuk mahasiswa 

seharusnya diratakan bukan hanya kepada 

pengguna kartu itu saja. Karena kartu 

yang diberikan kampus tidak jaringan nya 

tidak bagus di daerah saya 

• Untuk kating khususnya prodi BK agar 

bisa membagikan ilmu/ informasi yang 

secara mereka sudah mengetahui entah itu 

seluk beluk prodi terutama BK ataupun 

kampus untuk kita yang masih semester 1. 

Dan semoga UMBY selalu jaya dan 

menghasilkan mahasiswa-mahasiswi 

yang profesional di bidangnya. 
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• Keluhan saya dari penyampaian materi 

ada beberapa materi atau mata kuliah 

yang saya kurang mengerti saran saya 

lebih diperjelas lagi apa maksud dari 

materi tersebut 

 

5 Luki Kurniawan, S,Pd., M.Pd. •  Masalah toleransi atau kebijakan 

mengenai biaya kuliah dimasa pandemi 

• pemotongan biaya spp 

• Berharap semester depan sudah tidak 

kuliah online lagi. 

• Meminta bantuan dalam masalah 

pembelajaran/masa studi untuk bisa 

saling memahami 

• Semisal pembelajarn daring masih 

berlanjut ingin di fasilitasi kuota internet 

tanpa pembagian agar datang browsing 

google dll dan bisa dipakai di semua jenis 

karyu perdana tidak hanyaa tertentu saja, 

terima kasih 

• Seandainya jika pembelajaran daring 

diperpanjang tolong berikan akses kuota 

belajar untuk semua jenis kartu 

• Saya berharap universitas , fakultas 

maulun program studi menentukan 

kebijakan di tahun 2021 kehitan 

perkuliahan secara tatap muka di kampus 

. Terima kasih 

• Sangat disayangkan untuk mhs yg 

berprestasi dan membawa nama kampus 

tetapi tdk dpt reward dari universitas  

• Keluhan saya bahwa dalam kuliah daring 

ini ada beberapa dosen yang saya rasa 

kurang dalam memberikan materi dan 

bertindak sesuka hati, kurang konfirmasi 

kepada kami mahasiswa nya 

• Tolong sesuaikan jam untuk mengupload 

materi karena jika dosen terlambat 

mengupload materi, saya menjadi malas 

membuka elearning,  

6 Palasara Brahmani Laras, S.Pd., M.Pd. • Semoga pihak kampus mengurai 

pebayaran spp 

• Sebaiknya kampus masih 

memberlakukan daring,harus 

menyediakan kuota internet untuk setiap 

mahasiswa 

• Setiap pertemuan ada penjelasan dengan 

video 

• Perlunya kuota belajar 

• Saran saya bagi Universitas , Fakultas dan 

Program studi dapat membuat kebijakan 
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di tahun 2021 suda melakuka kegiatan 

perkuliahan secara tatap mauka di 

kampus . Terima kasih 

• Kalau seandainya kondisi memungkinkan 

please perkuliahan diganti tatap muka, 

karena sudah 2 semester perkuliahan 

dilakukan secara daring dan saya rasa 

saya belum paham apapun mengenai 

materi2 yang selama ini 

dipelajari.terimakasih.Stay healthy 

• Sebaiknya demi keamanan bersama 

dalam menghadapi pandemi ini, pihak 

universitas selalu memantau 

perkembangan covid-19 di provinsi ini 

dengan selalu mengikuti arahan dan pesan 

dari Sri Sultan HB X. 

• Model pembelajaran full e-learning 

terkadang membuat saya sulit 

memahaminya. 

• Saran saya, mohon untuk waktu 

pengerjaan tugasnya ditambahkan Pak. 

Terima kasih 

• Untuk admin UMBY lebih konsekuen 

lagi dalam menginformasikan berita 

sehingga tidak membuat para maba 

kecelik. Terimakasih. 

• mengenai administrasi pembayaran 

tolong di perbaiki. 

• Website e-learning tolong diperbaiki 

karena terkadang susah untuk dibuka 

padahal jaringan internet cukup stabil 

• Keluhannya terdapat pada pembahasan 

materi ada beberapa materi atau mata 

kuliah yang kurang saya pahami dan 

kurang jelas sarannya mungkin lebih 

diperjelas lagi apa maksud dari 

materi/tugas tersebut .terimakasih 

• bantuan kepada mahasiswa berupa kuota 

dengan kartu yang bisa di akses disetiap 

daerah 

 

7 Arie Purwanto, S.Pd., M.Sc. • Tidak ada data yang masuk 

 Rully Ningsih,M.Pd • Jika masih daring, mohon ada keringanan 

Spp 

• Diadakan pertemuan antar dosen dan 

mahasiswa setiap 2 Minggu sekali 

• Pengurangan biaya spp 

 

 Dhanang Suwidagdho, S.Pd., M.Pd. • pembayaran spp di potong selama 

pendemi sebanyak 50% 



128 

 

• Saran agar sering menyampaikan materi 

dengan video atau tatap muka 

• Diperlukan kuota belajar 

• untuk admin umby yang harus lebih 

konsekuen dan akurat dalam memberikan 

informasi, terimakasih. 

• bantuan kuota gratis seharus nya disama 

ratakan dengan kartu yang dapat di akses 

di daerah masing masing 

• Sejauh ini materi yang telah Bapak 

berikan lengkap, mohon untuk 

kedepannya Bapak menjelaskan materi 

via zoom atau diskusi di WAG. 

Terimakasih Pak. 

• Website e-learning terkadang susah untuk 

dibuka walaupun jaringan internet cukup 

stabil.. tolong diperbaiki 

• Untuk keluhannya dari sisi penerapan 

materi yang mungkin semua mahasiswa 

ada yang memahami dan ada yang tidak 

memahami dari materi yang disampaikan 

dosen matkul tersebut saran dari saya 

sebaiknya lebih diperjelas lagi apa 

maksud dari materi tersebut . 

• Fasilitas saya harap jika memang kuliah 

bisa tatap muka secara langsung maka 

fasilitas dapat digunakan dan tidak rusak 

• metode pembelajaran disertai dengan 

video pembelajaran atau pejelasan materi 

dengan zoom/google meet agar lebih jelas 

• Website e-learning tolong diperbaiki 

karena terkadang susah untuk dibuka 

padahal jaringan internet cukup stabil 

 Ari Murdiyanto, M.Pd • pengurangan spp dan hilangkan denda 

• Untuk admin umby jika memberikan info 

harus konsekuen dan akurat 

• saran untuk semua mata kuliah : untuk 

kedepan semoga kuliah daring ini tidak 

hanya menitikberatkan pada tugas namun 

juga interaktif seperti meet dan disitu 

mahasiswa lebih paham materi melalui 

diskusi dan penjelasan yang lebih 

mendalam dari dosen 

• Menurut saya. Mahasiswa perlu adanya 

akses internet untuk menunjang 

perkuliahan online.. karena saya pribadi 

sangat terasa ketika harus membeli paket 

data untuk melakukan Vidio conferen 

baik zoom atau google meet 
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• Website e-learning tolong diperbaiki 

karena terkadang susah untuk dibuka 

padahal jaringan internet cukup stabil 

 

*) Bagi dosen yang tidak ada namanya dalam rekap berarti tidak ada data yang masuk 

 

 

 
 

Tabel 20. Kritik dan saran untuk dosen Program Studi Teknik Informatika 

No Dosen Kritik 

1 Indah Susilawati, S.T., M.Eng. • untuk teknik informatika pemograman. untuk 

installasi program aplikasi paling tidak dosen 

memberi tahu cara penginstallan program 

aplikasi "yang baru,, beserta cara penggunakan 

program dalam soal minimal 1 saja. untuk 

pembelajaran. karena dunia pemrograman 

bersifat update. Kalau memakai instalasi yang 

lama jatuhnya justru kita yang tertinggal. 

• Ganti dosen yang lebih kompeten. 

• kalau bisa secepatnya kuliah tatap muka 

kembali. 

• tidak ada saran dan keluhan sejauh ini semua 

berjalan dengan baik. jika tidak ada elearning. 
Terimakasih 

• Kelas Daring yang lebih menunjang kebutuhan 

sosial mahasiswa 

• untuk informasi mengenai perkuliahan kurang, 

jadi terkadang hanya lewat share salah satu 

mahasiswa kemudian ke mahasiswa yang 

lainnya, ini kurang efektif terutama untuk 

3,54

3,95

3,20

3,53

3,28

3,30

3,41

70,87

79,00

63,98

70,57

65,59

66,03

68,15

A. Sidiq Purnomo, S.Kom., M.Eng.

Arief Nuryana, S.E., M.I.Kom

Arita Witanti S.T.,M.T

Imam Suharjo,S.T.,M.Eng.

Indah Susilawati, ST., M.Eng.

Mutaqin Akbar S.Kom.,M.T

Supatman, S.T., M.T.
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No Dosen Kritik 

mahasiswa transfer yang mengambil 

matakuliah di semua angkatan. 

• Saran Saya Mohon Dikurangin untuk Biaya 

SPP Karna Dari Segi Ekonomii Sangat Tidak 

Diuntungkan 

• untuk dosen yang suka memberi nilai di bawah 

50 dari nilai 100 lebih baik di keluarkan saja, 

karena teman-teman kelas karyawan saya 

banyak yang berhenti kuliah karena pelit 

memberi nilai 

• saya sangat berharap bisa kuliah normal lagi, 

dapat berkegiatan banyak di kampus, dll 

• kalo bisa kkn dicarikan lokasi oleh kampus 

supaya lebih mudah dengan cara 

mengelompokan mahasiswa sesuai daerah asal 

masing masing 

• suasana kampus 2 lebih di dapatkan karna 

selama 3 tahun gak ada suasana kampus kecuali 

pas kegiatan belajar mengajar saja,jujur rasanya 

kurang puas jika hanya ke kampus hanya karna 

cuma mau jadwal tatap muka kepada dosen saja 

• dosen pengampu semestinya bisa memberikan 

demo koding bisa melalui media youtube / yang 

lain sehingga apabila kurang bisa di pahami. 

pisa di play ber ulang-ulang 

• Perkuliahan harap bertatap muka kembali 

dengan protokol kesehatan 

• saya ingin tugas saya diberi respon, dan 

interaksi sosial tetap terjalin baik secara formal 

maupun informal 

• Mahasiswa memang dituntut untuk mandiri, 

tapi paling tidak kami juga perlu bimbingan dan 

arahan untuk mengikuti mata kuliah. Kalaupun 

pembelajaran masih tetap daring dengan 

kerendahan hati mohon untuk Bapak/Ibu dosen 

• Saran saya adalah Ketika dilanjutkan Kuliah 

secara Daring maka Para Dosen bisa 

memperbaiki di bagian Komunikasi anatarkami 

Mahasiswa/i dengan Dosen MAKUL agar tidak 

mempersulit kami mahasiswa/i Apalagi kami 

yang di daerah tertinggal dari Jaringan 

Teleknologi. dan Untuk Pihak Kampus tolong 

supaya ada Fasiltas bantuan bagi Mahasiswa 

Berupa Kouta Data Internet dan ada Keringanan 

untuk Biaya SPP agar kami tidak mempersulit 

kami HARAPAN kami agar ada Kebijakan dari 

pihak Kampus 

• Pemotongan biaya spp, karena mecari uang 

dimasa pandemi tidak seperti sebelum pandemi. 
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No Dosen Kritik 

• Lebih baik perkuliahan tatap muka 

diperbanyak, namun e learning tetap digunakan 

sebagai sarana dokumentasi materi, tugas, kuis. 

untuk forum dan video coference, lebih baik 

dilaksanakan offline 

• kalau kuliah full elearning jangan bayar kuliah 

normal 

• informasi seperti KKN di sampaikan diawal. 

karena saya sendiri takut mengambil KKn 

karena ditakutkan harus datang ke jogja dan 

berkumpul 

• Untuk dosen mata kuliah ini, tolong jangan 

keterlaluan jika memberikan tugas, kita semua 

sudah mencoba untuk mengerjainkan walaupun 

tidak ada hasil, dan ketika memberi nilai uts 

tolong diperbaiki bu, dari 5 soal dijawab semua 

cuma dapet nilai 5 dari 100. 

• Sarannya diperbanyak materi penjelasan video 

yang langsung dilakukan oleh dosen. Lebih 

menjelaskan tentang penggunakan coding untuk 

matlab. 

• Ada beberapa dosen yang sangat baik yang 

menyertakan contoh bahkan membuat video 

yang sesuai masalah materinya. Dan untuk 

dosen yang kurang memberi contoh materi, 

mohon untuk memberi setidaknya contoh yang 

sesuai soal yang diberikan agar kami juga dapat 

belajar tidak hanya membaca materi tanpa 

pehamanan. Terimakasih. 

• Sebaiknya jangan diperbanyak tugasnya dan 

semoga bisa kuliah tatap muka secepatnya. 

 

2 Arita Witanti, S.T., M.T. • Kalau buat anak informatika kuliah daring 

kayak gini sangat tidak cocok, karena kami 

tidak sepenuhnya dapat materi dan penjelasan 

oleh dosen, di tambah dengan codingan nya 

susah di mengerti, kalau masalah non akademik 

saya, saya ketingalan laptop di jogja. 

• jangan terlalu banyak tugas bu, jujur agak 

pusing yahh walaupun memang waktunya 

lumayan cukup tapi kalau semuanya ada tugas 

lumayan sulit bu untuk kita yang masih baru. 

• Keluhan saya salah satunya yaitu sitem 

pembelajaran online, secara pribadi saya yang 

mempunyai background 0 dari informatika 

sangat susah sekali rasanya paham jika tidak 

langsung bertatap muka. Dan karena sistem 

pembelajaran yang online ini saya kurang 

mempunyai teman untuk saling berdiskusi 

mengenai pelajaran-pelajaran yang bapak\ibu 
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berikan. Saran saya untuk ini semoga kuliah 

bertatap muka segera dilakukan, karena untuk 

saya sendiri tidak sanggup untuk mengikuti 

kuliah online ini. Semoga saran saya dapat 

bapak\ibu pertimbangkan. 

• mengambil keputusan yang tegas 

• Saran saya secepatnya kuliah tatap muka saja 

dengan prokes ketat 

• Cara belajar lebih ditingkatkan agar seimbang 

dengan ptn, semoga akreditasi informatika naik. 

• Sebaiknya dosen mengurangi tugas yg 

diberikan setiap minggu 

• Menurut saya harus lebih cepat untuk tatap 

muka karna bukan saya saja yang tidak begitu 

paham tentang materi perkuliahan daring tetapi 

teman saya juga banyak yang mengalaminya 

karna menurut saya kuliah tatap muka lebih 

efisien dibandingkan daring. 

• semoga ada bantuan kuato internet buat 

mahasiswa yang masi tinggal di kampung dan 

menggunakan kuota.agar memperingankan 

beban ekonomi kami. 

• Penuhi fasilitas sesuai apa yang mahasiswa 

telah berikan kepada pihak universitas 

• Keluhan saya hanya Kurang efektif Untuk 

Kuliah Daring 

• Semoga lekas bisa kuliah tatap muka, karna 

dengan daring seperti ini saya harus 

mengeluarkan biaya tambahan lagi beli pulsa 

internet 

• Keluhan saya mungkin hanya kelas tatap muka 

alangkah baiknya jangan mendadak  serta tugas 

yang diberikan relevan dengan materi yang 

diberikan 

• untuk praktikum, saya masih cukup kesulitan 

selama during karna kurang mendapatkan 

pemaparan materi yang baik, saya juga 

kesulitan dalam menghubungi dosen/asdos 

dalam menanyakan materi yang saya tidak 

paham 

• keluhan saya yaitu ada beberapa dosen yang 

hanya memberikan materi dan tugas tanpa 

dijelaskan. 

• 1. Untuk perkuliahan malam sebaiknya 15 

menit setelah sholat maghrib, karena bagi yang 

islam perlu waktu untuk sholat, 2. Untuk e-

laerning lebih efisien juga ketika setelah 

memberikan tugas dan ada jadwal  g-meet atau 

virtual conference yaitu membahas tugas yang 

diberikan sebelumnya dan memberikan 
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pelajaran atau materi baru agar lebih - lebih lagi 

memahami mana yang salah dari tugas 

sebelumnya,3.Berikan kelonggaran kepada 

mahasiswa untuk tidak selalu diberikan tugas di 

setiap materi, 4. memberikan 1 hari perkuliahan 

untuk sharing tentang materi yang telah di 

pelajari 

• kekurangan daring adalah tidak adanya 

organisasi kelas seperti ketua wakil ketua dan 
lain lain 

• Saran dari saya yakni:1. Metode penyampaian 

materi tidak hanya berpatok pada modul, 2. 

Waktu perkuliahan (video coverence) di 

lakukan pada jam yang sesuai (khusus kelas 

karyawan) 

• saran saya, tidak semua di kelas punya 

kemampuan yang sama dalam menangkap 

materi secara cepat mungkin akan lebih baik 

jika menggunakan telling story yang di upload 

di youtube dengan begitu kami bisa mengulang 

setiap saat. 

• Soal yang berhubungan dengan koding bisa 

dibahas bersama 

• kuliah kusus karyawan diusahakan waktu 

malam dan upload sesuai jadwal agar 

manajemen waktu lebih tertata. Dan jika ada 

materi yang sulit agaknya dibuatkan video agar 

mahasiswa tidak hanya membaca materi namun 

langsung dijelaskan oleh dosennya. 

• untuk mata kuliah yang sulit dipahami mungkin 

prosentase tatap muka lebih besar sehingga 

mahasiswa bisa lebih memahami 

• Saran saya, selagi ini masih dalam kondisi 

pembelajaran daring, lebih baik perbanyak meet 

antara mahasiswa dan dosen, agar lebih mudah 

untuk berkomunikasi serta lebih mengenal satu 

sma lain. 

 

3 Imam Suharjo, S.T., M.Eng • Perkuliahan harus sesuai dengan jadwal 

• Saran saya agar semester depan bisa dilakukan 

perkuliahan tatap muka yang sesuai dengan 

protokol kesehatan. 

• Dengan ditingkatkannya fasilitas di kampus 

akan menambah semangat mahasiswa untuk 

belajar. 

• lebih ditingkatkan lagi soal penjelasan materi 

dan forum tanya jawab 

• mohon u pembayaran spp di kasih keringanan 

tenggang waktu dan nilai uts tetap ditampilkan  

si SIA 
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• Untuk pemberian nilai bapak dosen lebih 

mudah (nilai tidak pelit) 

• Mempermudah akses internet gratis kepada 

mahasiswa, apalagi era pandemi seperti ini. 

Sesuaikan dengan beban biaya kuliah yang ada 

• Mungkin untuk lelas R3 perlu adanya forum 

khusus..sehingga bisa mengakomodasi 

kebutuhan kuliah dan pembagian waktu 

demgam bekerja 

• Perbaiki kualitas server supaya tidak sering 

down saat akan diakses/mengerjakan tugas. 

• Sebaiknya dilaksanakan tatap muka karena 

dengan daring setiap hari pembelajaran kurang 

efektif 

• Keterbukaan beberapa dosen untuk 

menjabarkan detail nilai mahasiswa dan kriteria 

penilaian perlu ditingkatkan, adanya video 

conference paling tidak 2 kali dalam satu 

semester, Dosen bisa membuat video dengan 

penjelasannya sendiri, tidak hanya share link 

dari youtube dan atau sumber lainnya. 

• Saran saya sebagai mahasiswa , untuk kelas 

daring metode nya perlu ditingkatkan (untuk 

kuliah praktek pemrograman dan math), tidak 

hanya mengandalkan LMS moodle lalu upload 

tugas. Sebenarnya materi tambahan mungkin 

bisa dicari di internet dan YouTube ataupun 

google untuk memahami lebih. Namun, harus 

ada pemahaman dari dosen itu sendiri, supaya 

yang kami pelari secara mandiri bisa 

diluruskan(benar atau tidaknya)  Karena ujian 

akan keluar dari pemahaman dosen. Jika kita 

tidak sepaham, bagaimana kami bisa menjawab 

ujian dengan benar?. Sementara selama ini yang 

kami jawab berdasarkan pemahaman sendiri 

(dari modul dosen, internet dll). Terimakasih 

umby 

• Saran saya tolong dibuka kegiatan belajar di 

kampus, saya kelas R3 karyawan yang masuk 

seminggu sekali. Jika di dalam sekali saya 

masuk itu dihilangkan saya jelas tidak akan 

mendapatkan kejelasan tentang materi itu, di 

internet hanya rujukan untuk informasi yang 

kurang lengkap di tatap muka, tetapi jika 

internet dijadikan sarana untuk penjelasan 

informasi referensi mana yang akan diambil 

karena terlalu banyak pilihan di internet di kita 

ingin mengetahui hal tertentu, maka dari itu 

tatap muka harus jelas dilakukan, Terima kasih 
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• Usul ketika diberikan tugas lebih baiknya untuk 

materi selanjutnya adalah membahas tugas yang 

sebelumnya terlebih dahulu sebelum masuk ke 

materi baru, Untuk kelas malah di mulainya jam 

18.15 

• Untuk semester ini agak ribet jika ada materi 

yang sulit dipahami dan dosen hanya memberi 

modul tanpa menjelaskan dalam bentuk video 

atau kasus nyata yang sederhana. Karena ada 

beberapa materi tertitama terkait sains dan math 

yang memang dasarnya tidak bisa hanya 

membaca sediri harus ada mentor atau dosen 

yang menjelaskan prinsipnya seperti apa 

• Alangkah lebih baik ulangan diberikan waktu 

yang lebih normal dan manusiawi. Karena 

terkadang internet tidak selalu memiliki 

jaringan yang baik sehingga kadang ada yang 

terlambat dalam mengirimkannya 

• lebih di perbaiki lagi sistem e learning nya 

dalam hal praktikum , karena menurut saya 

untuk praktikum materi di e learning sedikit 

kurang lengkap 

• saran saya:1. Ambil data seluruh mahasiswa 

yang terdampak dan tidak terdampak pandemi 

secara ekonomi. 2. Setelah data didapat--> bagi 

mahasiswa yang secara ekonomi tidak terlalu 

terdampak tetap membayar kuliah secara 

normal.3. Bagi mahasiswa yang terdampak 

secara ekonomi bisa diberikan keringanan atau 

digratiskan biaya kuliahnya.4. Bagi mahasiswa 

yang menerima keringanan atau digratiskan 

diharuskan memiliki IPK yang bagus atau bisa 

juga dari pihak kampus memberikan tugas 

seperti membantu dosen, mempromosikan 

kampus, dll.Yang pada intinya yang masih 

mampu membantu yang kurang mampu. 

Sehingga para dosen dan staff kampus tetap bisa 

memberikan yang terbaik dan juga tetap bisa 

menerima hak mereka(gaji). 

• Untuk tugas besar seharusnya dikerjakan 

bekelompok 

• Agar di permudah untuk materi dan lebih 

mudah toleransi terhadap mahasiswa kelas 

karyawan 

4 Supatman, S.T., M.T. • Info kelanjutan tatap muka ataupun info penting 

lainnya mungkin harus lebih cepat di umumkan, 

jadi mahasiswa luar daerah atau pulau bisa 

mendapatkan info sesegera mungkin mengingat 

biaya transportasi yang mahal serta biaya 

tempat tinggal diperantauan, kalau info lebih 
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cepat sampai kepada mahasiswa tentu akan 

lebih mudah dalam mengatur waktunya 

• saya berharap dapat kembali kuliah normal, 

dapat berkegiatan banyak di kampus 

• saya rasa tatap muka lebih produktif dari pada 

e-learning, tetapi mengingat kembali keadaan 

yang belum kondusif karena COVID 19 

• Saya harap dosen dapat meningkatkan 

perhatiannya kepada mahasiswa dengan cara 

memberikan materi tepat waktu sesuai dengan 

jadwal. Selain itu saya harap materi yang 

diberikan dapat membantu pemahaman 

mahasiswa, tidak hanya materi saya harap dosen 

dapat memberikan video baik itu tutorial 

menggunakan sesuatu untuk menunjang 

pemahaman mahasiswa atau video pembahasan 

yang dibuat oleh dosen/asisten terkait materi 

yang diberikan. 

• waktu untuk mengerjakan tugas, uts dan uas 

lebih di perbanyak 

 

 A. Sidiq Purnomo, S.Kom., 

M.Eng. 

• saya dari semester 1 sampai semester 6 belum 

dapat KTM, kenapa enggak bisa di buat di 

kampus 2 

• sebaiknya diadakan kembali tatap muka 

• Keluhan untuk dosen yang memerlukan 

penjelasan secara detail atau perhitungan, 

mohon dosen memberi video yang sesuai materi 

yang telah direkam dosen itu sendiri atau 

melakukan meet. Dan tolong jadwal meet 

diberitahukan oleh dosen melalui pertemuan 

jauh hari atau sebelumnya pada forum 

elearning. Agar kita tahu kapan dosen 

mengadakan meet. Untuk Pak Sidiq sudah 

sesuai semuanya, terbaik pokoknya, ini untuk 

dosen lain. Terimakasih Pak Sidiq. 

• Elearning ? apa Elearning hanya sekedar dosen 

Upload Materi lalu memberi tugas. 

• Seperti Belajar secara otodidak. lalu, apa arti 

almamater kampus ? 

• Uptime server elearning tolong dibuat lebih 

stabil lg. 

• Di mercubuana bagian Teknik informatik,,, kita 

terlalu banyak Teori sama praktek kepada 

software,, terutuama membuat program,,,,,,,,,  

saran saya harus menambah sedikit bagaimana 

siswa harus tahu instalasi windows sam bongkar 

pasang,,, itu saja yang saya mau,,,, walaupun 

kampus kita dan fakultas kita kecil dan kita 
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jangan kalah dengan "Amikom",,,   sekian 

terima kasih 

• BUAT GEDUNG BARU 

• untuk univ bangun Kampus 4, percuma 

akreditsa prodi banyak yang A, masuk dalam 

100 kampus terbaik nasional tapi vasilitas 

kurang baik, sebaik apapun akreditas prodi dan 

kamus kalau gedung nya kurang tetap saja di 

bilang jelek. dan kalau ada beasiswa di 

informasikan secara detail.kurang nya kelas 

karena mahasiswa semakin banyak jika kuliah 

tatap muka sudah di mulai kembali. 

• saya berharap dapat kembali kuliah normal, 

dapat berkegiatan banyak di kampus 

• sudah jenuh sekali pembelajaran secara daring 

,bukannya ada peningkatan pengetahuan malah 

cenderung menurun . Saran saya , ganti 

pembelajarannya menjadi tatap muka dan bisa 

diterapkan protokol kesehatannya dalam 

pembelajaran 

• pembelajaran yg bersifat daring menyebabkan 

beban tugas lebih banyak dan banyak 

distraction saat sedang belajar ,sedangkan 

interaksi langsung dapat mendukung proses 

pembelajaran. 

• Untuk Universitas, mengenai plotting 

kelompok KKN di masa pandemi ini, kalau 

semester depan masih pandemi (semoga saja 

sudah tidak ada pandemi lagi yaa :)) sebaiknya 

diplotting per daerah saja(misal ada beberapa 

mhs di Kabupaten A bisa dijadikan satu 

kelompok) biar lebih memudahkan mhs dalam 

melaksanalan proker-proker KKN karena 

banyak dari mahasiswa UMBY ketika masa 

pandemi ini pulang ke rumah masing-masing. 

Sekian, terima kasih :) 

• Saya harap semua dosen dapat membantu 

proses kegiatan belajar mahasiswa dengan 

memberikan materi tepat waktu serta diiringi 

dengan materi yang dirasa mudah dipahami 

oleh mahasiswa. Serta saya harap kegiatan 

perkuliahan dapat menggunakan metode 

blended elearning selama masa pandemi ini, 

terlebih pada mata kuliah yang memerlukan 

praktik dalam pembelajarannya. Tidak perlu 

dilakukan setiap minggu, bisa dilakukan secara 

bergiliran sesuai dengan kelas dan NIM (grup 

grup kecil). 

• saran jika kita tatap muka kembali,untuk dosen-

dosen lebih di naikin level sabarnya karna pasti 
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akan banyak mahasiswa kesulitan dalam 

menyerap materi mata kuliah nantinya,dan juga 

ketika pemberian materi dan akan d lanjutkan ke 

materi selanjutnya mohon di pastikan kami 

mahasiswa memahami materi tersebut,jujur 

kadang saya pribadi belum paham materi yg di 

berikan namun sudah pertemuan selanjutnya 

tetap di teruskan 

• Dosen ditambah dengan pengalaman didunia 

industri 

• saya berharap dapat kuliah normal, pergi ke 

kampus, tugas yang masih ada sela, banyak 

kegiatan yang dapat dilakukan di kampus, dapat 

mendengarkan penjelasan dosen akan 

membantu menjadi lebih paham dengan materi. 

• menurut saya kegiatan kkn dicarikan tempat 

dari kampus dan dikelompokan wilayah tinggal 

mahasiswa supaya lebih mudah dimasa 

pandemi seperti ini 

• meminimalisasi penggunaan e learning sebagai 

media untuk mengajar utama. lebih baik e 

learning digunakan untuk dokumentasi materi, 

dan pengumpulan tugas. untuk mengajarnya 

saya kira lebih baik tetap offline 

• saran dosen harus lebih aktif lagi jngan hanya 

mengupload materi dan ngasih tugas tapi juga 

memberikan penjelasan yg lebih detail lagi di 

bandingkan hanya memberikan pdf saja. 

• Saran dari saya untuk metode pembelajaran 

daring agar lebih di mudahkan pemahaman 

materinya 

• biaya perkuliahan apakah bisa dipertimbangkan 

karena selama pembelajaran full e-learning 

tidak menggunakan fasilitas kampus 

• untuk beberapa dosen mungkin masih banyak 

yang memberikan modul hanya sebatas upload 

modul saja, jadi mahasiswa memerlukan effort 

lebih untuk belajar mandiri, kemudian untuk 

komunikasi juga terkadang lumayan sulit 

karena ada beberapa dosen yang sama sekali 

tidak mempunyai ruang atau tempat diskusi 

ketika ada beberapa permasalahan bagi 

mahasiswanya, menurut saya, forum diskusi 

hanya sebatas forum saja, masih banyak dosen 

yang tidak cek isi forum yang dikeluhkan 

mahasiswanya disitu 

• KKN bayarnya telat 1 minggu masa enggak 

boleh ikut KKN 

• KAMI INGIN KEMBALI OFFLINE APAPUN 

RESIKONYA. 
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No Dosen Kritik 

• keuangan yang lagi tidak membaik, karena di 

offkan dari kantor,mohon diringankan spp 

• menurut saya keluhan dari saya mungkin tidak 

ada hanya saja saran ,dalam proses 

pembelajaran daring ini tugas yang lebih 

banyak dari saat tatap muka di berikan 

keringanan 

• dosen mengingatkan lewat WA, jika telah 

mengupload tugas 

• kalau boleh setiap kali ada pertemuan bisa di 

video lewat zoom agar mahasiswa bisa lebih 

paham lagi 

• Untuk semester depan perkuliahan mulai tatap 

muka dengan protokol kesehatan 

• Sebelumnya saya sangat mengapresiasi pihak 

kampus yang telah memberikan kebijakan 

meniadakan denda keterlambatan pembayaran 

spp selama pandemi ini. Namun mungkin akan 

lebih mengapresiasi lagi apabila terdapat 

keringanan /subsidi / potongan pembayaran spp 

• Tolong SPP di turunin, kita kan tidak pakai 

gedung, bayar ko masih full, nyari uang susah 

sekarang itu, 

• Harusnya Tatap muka 50% elearning 50% 

 

 Arief Nuryana, S.E., M.I.Kom • Untuk penyampaian meteri saya harap lebih 

detail lagi karna untuk memahami materi yg 

diberikan secara elearning terkadang sulit. 

• segera ofline dan kuliah tatap muka secara 

langsung 

 

5 Mutaqin Akbar, S.Kom., M.T. • Diperbaiki lg sistem elarning, materi dan tugas 

supaya tidak cepat membuat mahasiswa jenuh 

• Di mohon untuk segera melakukan tatap muka 

dengan protokol ketat 

• Saran dosennya lebih murah senyum dan 

mungkin ada tambahan game dalam 

pembelajaran agar tidak bosan dan ngantuk 

• mungkin uang spp yang bisa sedikit disubsidi 

dan memulai pembelajaran tatap  muka 

secepatnya 

• Permintaan saya utk tugas mohon berikan 

waktu dl nya pak biar bisa ngatur jadwalnya 

nugas dan kerja pak. 

• Untuk tugas lebih baik berkelompok supaya 

lebih mempermudah mahasiswa mengerjakan 

tugas besar 

• Menurut saya model pembelajaran di umby 

sudah sangat baik. Saran saya, semoga dosen 
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No Dosen Kritik 

lebih interaktif lagi dalam hal akademik 

maupun non akademik, serta biaya kuliah dapat 

dikurangi sedemikian rupa. Saya agak 

menyayangkan kuota dari pemerintah yang 

tidak merata. 

• Uang semester dikurangi kalo bisa, karena kita 

juga tidak memakai fasilitas kampus, dijaman 

susah ini, menurut saya itu termasuk mahal 

• Semoga bisa diadakan pembelajaran secara 

tatap muka lagi. 

• Untuk makul tertentu terkadang saya 

mengalami kesulitan, dan pemahaman saya ini 

mungkin akan lebih baik jika pembelajaran 

dilakukan secara tatap muka. 

• Kuota internet, dan potongan/subsidi untuk 

biaya SPP 

• kalau memang di adakan dairing terus menerus. 

biaya sks tolong d kurangkan. 

• Kuota yang di berikan tidak bisa untuk 

browsing yang lebih luas 

• dimasa pandemi covid-19 pembelajaran hanya 

menerapkan daring,membuat saya kurang 

memahami materi yang disampaikan dosen 

malah bingung, smg bisa kumpul lagi dengan 

pembelajaran tatap muka 

• Untuk dosen UMBY, keluhan saya mungkin 

ada sebagian dosen seperti lebih respek ke R1 

padahal kita juga sudah dibuatkan grub 

gabungan R1, R2, R3. Namun R1 mengadakan 

kuliah menggunakan zoom, sedangkan R2, R3 

tidak di adakan kuliah menggunakan zoom 

• Peningkatan fasilitas akan memberi dampak 

positif pada mahasiswa, dengan begitu 

mahasiswa akan lebih semangat belajar 

*) Bagi dosen yang tidak ada namanya dalam rekap berarti tidak ada data yang masuk 
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Tabel 21. Kritik dan saran untuk dosen Program Studi Sistem Informasi 

 

No Dosen Kritik 

1 Anief Fauzan Rozi, S.Kom., M.Eng. • wifi kampus kurang memadai 

• Segera bertatap muka 

• untuk mata kuliah yang sedikit 

menyulitkan mahasiswa lebih baik di 

adakan tatap muka 

• semoga lebih baik lagi untuk kedapan 

nya 

• mohon agar fasilitas penunjang elearnig 

di ratakan contohnya adalah pemberian 

kuota. apabila hanya kartu xl yang 

mendapat kuota lantas bagaimana 

dengan pengguna kartu lain? maka jika 

begitu tidak ada namanya keefektifitasan 

atau kebermanfaatan. kami sangat 

mohon. 

• Dosen kurang efektif soal pengajaran 

• saran bagi saya kualitas dalam mencari 

asdos praktikum harus di tingkatkan 

karena memiliki efek ke pada mahasiswa 

dan fakultas dan kampus biar nilai 

mahasiswa tidak turun drastis akibat 

ketidak pahaman dalam pengajaran oleh 

asdos. dan juga untuk asdos jika dalam 

3,84

3,51

3,32

3,34

3,56

3,49

3,13

76,89

70,19

66,41

66,86

71,11

69,80

62,67

Ahmad Dwi Nur K., S.Pd.I., M.Pd.

Sapta Candra Miarsa, ST MT

Putry wahyu setyaningsih.,S.Kom.,M.Kom.

Putri Taqwa Prasetyaningrum, S.T., MT.

irfan pratama, S.kom., M.Eng.

Anief fauzan rozi S.Kom., M.Eng.

Albert yakobus chandra.,S.Kom.,M.Eng

A.Sidiq Purnomo.S.Kom., M.Eng.

Grafik 20.
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pembelajaran online kita tambah sulit 

untuk bertanya karena alasan yang 

diberikan sibuk atau gak di respon sama 

sekali. terimakasi sudah memberikan 

saya kesempatan untuk memberi saran 

• Menurut saya terkadang tatap muka 

terkadang online 

 

2 Ozzi Suria, S.T., M.T. • - 

3 irfan pratama, S.kom., M.Eng. • wifi kampus kurang memadai 

• Segera bertatap muka 

• Saya sarankan untuk mahasiswa baru 

dilakukan pertemuan tatap muka, 

setidaknya untuk mata kuliah kejuruan 

atau praktikum 

• bagaiman jika pihak kampus tidak hanya 

memberikan paket data untuk kartu 

tertentu agar semua dapat belajar online 

dengan tenang tanpa memikirkan kuota 

• Saya harap tatap muka segera terjadi, 

karena jika terus daring mahasiswa 

bukan nya rajin, tapi malah makin malas 

• Sebaiknya untuk semester yang akan 

datang, lebih baik bertatap muka, karena 

kita lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan bapak/ibuk dosen. 

• saran dari saya sebaiknya jika semester 

yang akan datang dapat dilakukan secara 

tatap muka  

• karena menurut saya metode belajar 

online justru lebih sulit, dan ada banyak 

gangguan yang sifatnya kurang kondusif. 

pikiran jadi buyar dan susah fokus. 

• Sebaiknya semester yang akan datang 

universitas sudah mulai belajar dengan 

metode tatap muka, karena lebih efektif 

dari pada study from home / daring. 

 

 

4 Albert Yakobus chandra, S.Kom., 

M.Eng. 

• lebih baik lagi untuk kedepannya 

• wifi kampus kurang memadai 

• Segera bertatap muka 

• Lebih bisa mendengarkan , menghargai 

dan menanggapi pendapat dan keluh 

kesah para mahasiswa agar tidak terlalu 

memberatkan 

• ditingkatkan lagi kualitasnya untuk tahun 

depan semoga perkuliahan bisa 

dilakukan secara tatap muka dan tidak 

dilakukan secara daring lagi. saya rindu 
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kampus, saya rindu kumpul teman di 

kampus. trimakasih  

• semoga bisa kembali seperti pertemuan 

tatap muka kemabali. 

• saran saya sama seperti sebelumnya, jika 

pemilihan asdos lebih di seleksi pantaass 

atau tidak untuk megajar mahasiswa 

dikarenakan keahlian dalam menjadi 

asdos sangat mempengaruhi mahasiswa 

untuk mengerti dan memahami materi, 

dan juga asdos terkadang hanya memberi 

tugas tanpa memberi pengertian lagi dari 

modul dan responnya menurut saya 

sangat-sangat slow respon atau tidak ada 

respon sama sekali. 

• Kesulitan sinyal dan saya harus membeli 

paket data yang boros, karena subsidi 

dari kampus hanya memberikan paket 

data tertentu saja 

• Meminta keringanan untuk biaya 

administrasi seperti spp dan biaya 

keuangan lain. karena beberapa keluarga 

masih sulit dalam hal keuangan. 

 

5 A.SIDIG PURMOMO.S.KOM.MENG • perbaiki sistemnya 

 

6 Putri Taqwa Prasetyaningrum, S.T., M.T. • Bandwich internet di tambah agar 

pembelajaran efektif 

• Banyakin beasiswa buat yang gak 

mampu sekolah 

• semoga lebih baik lagi untuk kedepannya 

• Menyediakan bantuan kuota belajar serta 

sedikitnya 5 Gb kuota utama. Karena kita 

tidak bisa mengakses e-learning 

mercubuana yogyakarta hanya dengan 

kuota belajar. Dan kuota belajar ini harap 

di bagi rata, banyak teman yang tidak 

mendapatkannya 

• fasilitas kampus 2 tak sperti kampus 3 

• Bagaimana jika terkadang online 

terkadang tatap muka 

• Belajar tatap muka sepertinya juga 

menyenangkan, agar lebih akrab dengan 

teman teman. 

• Fasilitas laboratorium di FTI kurang 

memadai 

 

7 Putry wahyu setyaningsih S.Kom., 

M.Kom 

• Saran saya untuk kuota belajar nya itu 

jangan hanya untuk pelanggan XL saja 
untuk pelanggan telkomsel dll juga bisa 

mengambil kuota nya soal nya di setiap 
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daerah belum tentu udah ada jaringan XL 

contoh nya saya tidak bisa mengambil 

kuota belajar nya karena di tempat saya 

tinggal belum ada jaringan XL hanya ada 

jaringan telkomsel mohon dipahami. 

• Saran saya untuk prodi sistem informasi 

tolong sistem pembelajaranya lebih di 

perbaiki lagi. 

• terlalu banyak tugas sementara materi  

belum terlalu di pahami 

• Pengajaran dan pembelajaran nya lebih 

baik dan memperhatikan kualitas 

pemahaman mahasiswa 

• Keluhan dari kuota untuk mengakses 

materi via elerning, gmeet, 

dll...Penjelasan materi hanya dilakukan 

seminggu sekali itupun banyak 

mahasiswa/i yang tidak faham. 

• Tingkatkan kenyamanan pelayanan dari 

segala sektor. 

• Dosen (bisa di bersifat adil dalam 

memberikan materi atau nilai ) 

• untuk pembelajaran lebih baik di lakukan 

secara offline, jika dilakukan online 

untuk prodi dosen2 lbih sering 

megadakan vidcon 

 

8 Ahmad Dwi Nur K., S.Pd.I., M.Pd. • saya mengerjakan tugas dan menjawab 

soal uts sesuai soal tetapi tetap saja dikasi 

nilai standar padahal quiz yang di beri 

bersifat jelaskan bukan harus terpaku 

sama satu jawaban. 

 

9 Sapta Candra Miarsa, ST MT • wifi kampus kurang memadai 

• Ada dosen yang kurang aktif dalam 

menyampaikan materi, belum pernah ada 

tatap muka selama satu semester ini. 

Harapannya lebih ditingkatkan lagi 

proses pembelajarannya supaya paham 

Mahasiswanya. 

 

*) Bagi dosen yang tidak ada namanya dalam rekap berarti tidak ada data yang masuk 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi Sementara 
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1. Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa terdapat beberapa dosen yang tidak 

memiliki atau kekurangan responden dalam evaluasi kinerjanya. Hal ini menyebabkan 

kemungkinan bias yang sangat tinggi pada nilai AKAD baik untuk individu, program 

studi ataupun fakultas. Oleh karena itu direkomendasikan untuk setiap dosen meminta 

atau mewajibkan mahasiswa untuk mengisi form AKAD yang sudah disiapkan untuk 

setiap mata kuliah yang diampu.   

2. Terdapat beberapa komentar terkait kenyamanan dan kelengkapan sarana dan prasarana 

terupama pada Fakultas Agroindustri di Program Studi Peternakan. Sehingga 

direkomendasikan untuk meninjau dan mengkaji ulang terkait perkuliahan ataupun 

kelengkapan sarana dan prasarana praktikum di Prodi Peternakan. 

3. Terdapat keluhan mahasiswa tentang implementasi e-learning di UMBY sehingga dapat 

direkomendasikan untuk mengkaji ulang implementasi sistem e-learning. 

4. Kesimpulan dan Rekomendasi masih bersifat sementara karena masih belum dilakukan 

evaluasi terhadap penggunaan dosen di luar program studi.  Namun demikian dapat 

dipastikan statistik yang digunakan cukup sebagai informasi penunjang. 

5. Untuk bagian ICT dibuatkan sistem agar keseluruhan mahasiswa dapat mengisi 

kuisioner AKAD. 




