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Bagaimana pendapat anda terhadap layanan perkuliahan daring selama
masa tanggap darurat COVID 19 ini?
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Bagaimana motivasi anda dalam mengikuti perkuliahan daring ini?
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Bagaimana interaksi anda dengan dosen selama masa perkuliahan daring
ini?
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Bagaimana ketepatan waktu selama perkuliahan daring ini?
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Saat Kuliah daring sebagian besar anda mengikuti di?
66 responses

Rumah
Kantor
15.2%

Luar rumah (cafe, warung, dll)
Keluar mencari jaringan
pondok
Dirumah , keluar rumah
Tergantung kondisi signal
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Anda mengikuti kuliah daring menggunakan?
66 responses

Laptop
smartphone

31.8%

Keduanya

63.6%

Aplikasi yang dipergunakan dalam kuliah online ?
66 responses
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google meet
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31 (47%)
56 (84.8%)

whatsApp
Moodle

0 (0%)
21 (31.8%)

Schoology
2 (3%)

Edmodo
Youtube

40 (60.6%)
0

20

40

https://docs.google.com/forms/d/1rieZKjkLEOVsLRxAgrO1VuuFxs3GASZ52ly5sSGvucs/viewanalytics

60

80

4/11

11/3/2021

Evaluasi Kuliah Online Program Studi MSP

Kualitas jaringan internet di wilayah anda?
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Menurut anda kuliah secara daring saat pandemi covid apa diperlukan?
66 responses
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Kesan-kesan anda saat kuliah daring?
66 responses
Praktis

17 (25.8%)

Hemat biaya

17 (25.8%)

Dapat bertatap langsung

3 (4.5%)
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Tak perlu ke kampus
9 (13.6%)

Kuliah sambil kerja
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Kurang memuaskan
Dapat kuliah dari rumah
Sinyal jelek dan ketika
mendengarkan te…
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Tingkat pemahaman saat kuliah daring?
66 responses
40
33 (50%)

30

24 (36.4%)

20

10
1 (1.5%)

6 (9.1%)

1

2

2 (3%)

0
3

https://docs.google.com/forms/d/1rieZKjkLEOVsLRxAgrO1VuuFxs3GASZ52ly5sSGvucs/viewanalytics

4

5

6/11

11/3/2021

Evaluasi Kuliah Online Program Studi MSP

Kendala paling utama dalam kuliah daring?
66 responses

60 (90.9%

Internet
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Apakah pelaksanaan praktikum sudah dilakukan secara daring/online?
66 responses

Belum dilakukan
Sudah dilakukan secara online
21.2%

Dilakukan sebagian secara
online sebagian
Jika bisa praktikum
dilaksanakan seperti waktu
kuliah offline, jangan di tumpu…

53%
21.2%

Semester 1 dilakukan secara
daring, di semester 2 karena
baru minggu kedua belum dia…
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Bagaimana sebaiknya praktikum dilakukan?
66 responses

Secara online semua
43.9%

Secara offline (menunggu
kondisi sudah diperbolehkan)
Campuran (online dan offline)
Offlane karna butuh untuk PKL

21.2%

33.3%

Menurut pendapat anda aplikasi yang paling baik/paling mudah dipahami
sat dipergunakan untuk kuliah online ? (pilihan boleh lebih dari satu)
66 responses

Google classroom

56 (84.8%)

Google meet
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Zoom
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Mata Kuliah Semester Ganjil 2020/2021 yang menurut anda
pelaksanaannya secara online belum optimal/tidak optimal (pilihan boleh
beberapa mata kuliah)
66 responses

Kewarganegaraan
(semester 1)
Kimia dasar (semester
1)
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Renang (semester 1)
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Klomatologi (semester
3)
Biologi Perikanan
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Metode Penulisan dan
Penelitian Ilmiah …
Produktifitas Perairan
(semester 5)
Pencemaran dan
ekotoksikologi
(semester…
Analisis System
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Penanganan Hasil
Perairan (pilihan)
Analisis Resiko
Lingkungan (pilihan)
Manajemen Perikanan
Berbasis Ekosistem …
Diversifikasi Produk
Hasil Perikanan (p…
Tidak ada
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0
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Mata Kuliah Semester Ganjil 2020/2021 yang menurut anda
pelaksanaannya secara online sudah baik (pilihan boleh beberapa mata
kuliah)
66 responses
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Avertebrata Air
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Klomatologi (semester
3)
Biologi Perikanan
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Metode Penulisan dan
Penelitian Ilmiah …
Produktifitas Perairan
(semester 5)
Pencemaran dan
ekotoksikologi
(semester…
Analisis System
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Penanganan Hasil
Perairan (pilihan)
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Berbasis Ekosistem …
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Saran/masukan untuk kuliah daring lebih baik :

















Saran saya lebih ke perbanyak diskusi daripada materi, karena materi yang di letakkan di
classroom pasti bisa dibaca oleh masing2 mahasiswa, dan selain itu lebih banyak
memberi motifasi saja ke mahasiswa, karena terlalu lama di rumah pun bisa bikin stress.
Untuk praktikum, jika sudah didapat gambaran yang cocok tentang pelaksanaannya
sebaiknya disegerakan, jangan menunggu waktu uas semua praktikum mandiri di berikan.
Dan untuk dosen saya harap kesediaannya jika pesan dari mahasiswa sudah dibaca
maka balaslah kalau ada kesalahan dari mahasiswa di beritahukan jangan di cuekin, jika
dirasa jaringan sudah tidak mendukung diadakan diskusi online saja perihal materinya
Masuk offline
Jadwal tidak berubah ubah tanpa persetujuan sebelumnya..
Semoga saja ada fasilitas kuota dari pemerintah lagi
Semoga mendapatkan fasilitas kuota dari kampus
karena offline masalah absensi kadang lupa, dan kadang telat, kadang juga sudah
meringim tugas tapi ternyata tugas nya tidak sampai entah itu karena murni faktor hp
mahasiswa atau sinyal
Kuliah daring sudah dilaksanakan dengan baik oleh bapak/ibu dosen tapi ada beberapa
masukan dari saya yaitu kalau penyampaian materi dilakukan google classroom
sebaiknya ditambah dengan vidio penjelasan supaya mahasiswa lebih paham lagi untuk
materi yg diberikan dan untuk praktikumnya ada beberapa mata kuliah yang praktikumnya
bisa dilakukan di rumah dengan memanfaatkan lingkungan sekitar itu lebih baik dan bisa
diterapkan lagi di semester ini karena dengan diadakan praktikum dirumah itu akan
menambah pengetahuan, skill dan juga meningkatkan gemar membaca kepada
mahasiswa.
Saran dari saya sebagai mahasiswa untuk kuliah daring ini sebaiknya beberapa dosen
yang memutuskan untuk menggabung 2 kelas atau lebih untuk perkuliahan baik secara
sinkronus dan asinkronus sebaiknya dipisah saja dua kelas tersebut agar lebih efektif dan
kondusif bagi mahasiswa. Lebih tepatnya mengajar mengikuti krs untuk yang
menggunakan metode diskusi dan menggunakan meet karna dari beberapa mahasiswa
lebih nyaman untuk dipisah cara mengajarnya. Terimakasih
Semoga paket bantuan data bisa dapat lagi,jika mengajar dosen harus sabar dan
memahami kondisi mahasiswa nya, adannya toleransi dlm penilaian,tdk memaksa untuk
melakukan tugas praktek sec langsung yg blm pernah d pelajari mhsnya(renang),karna
sebagian mhs nya tdk bisa.
Sebaiknya tidak daring karna saya pribadi butuh praktikum efisien untuk bekal PKL dan
skripsi kalau praktikum semua online dan tanpa didampingi sangat susah untuk mengerti
Kuliah sesuai jadwal (disiplin) 2. Fasilitas paket data tidak hanya di khususkan untuk
aplikasi belajar (mengingat banyak kuota terbuang/tak terpakai serta penggunaanya
sangat lemot sehingga tidak bisa di manfaatkan dengan baik). 3. Praktikum online
sebaiknya di laksanakan jauh sebelum UAS agar tidak bentrok dengan tugas tugas
lainnya dan persiapan untuk UAS menjadi lebih matang.


























Bantuan Kuota belajar lebih di perhatikan lagi, guna untuk mempermudah pembelajaran
mahasiswa yang kesulitan dalam belajar secara daring.
Sebaiknya kuota dari pemerintah bisa digunakan secara optimal tidak hanya kuota belajar
saja yang diperbanyak
Dosen dan Mahasiswa lebih tepat waktu dalam melaksanakan kuliah online/daring dan
saling berkoordinasi.
saran saya untuk cara penjelasan dari dosen lebih jelas agar mudah dipahami oleh
mahasiswa
Lebih baik offline/ kuliah tatap muka.
sebaiknya offline saja
Dilaksanakan secara tepat waktu dan menggunakan strategi yang kreatif sehingga tidak
membuat bosan mahasiswa
Sudah cukup baik, namun kebijakan kampus juga memikirkan untuk pemberian kuota
internet untuk mahasiswanya
Beberapa dosen ada yang lupa ketika mengisi kuliah, mohon ditingkatkan lagi efisiensi
pemberian materi pada mahasiswa, lebih tepat waktu lagi dalam melaksanakan kuliah
online
Semoga bisa kuliah langsung
Semoga semster depan offlinw
Lebih meningkatkan kualitas pembelajaran dengan lebih baik lagi
Semoga lebih baik lagi, dalam segala hal apapun. Aamiin, terimakasih
kuota gratis
Sebaiknya jika dosen tidak bisa memberikan materi mohon untuk segera ada konfirmasi
ke mahasiswa sehingga tidak ada kejadian matakuliah yang sama sekali tidak di isi dan
tidak diberikan penjelasan sama sekali
Semakin baik lagi, waktu untuk kuliah daring harus tepat pada waktunya. Semoga Kita
semua diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menghadiri pandemi ini
Untuk kedepannya semoga secepatnya dilaksanakan secara offline kalau ngk bisa offline
ya setidaknya pakek metode online offline terimakasih
Mungkin sebaiknya dosen dapat menyampaikan materi perkuliahan lebih menarik lagi
untuk bisaa lebih dipahami oleh mahasiswa (penjelasan lewat YouTube). Sebaiknyaa
jugaa untuk tugas kelompok tidak terlalu memberatkan mahasiswa, karenaa jarak tempat
tinggal antar mahasiswa cukup berjauhan sehingga jika diharuskan kelompok pasti hanya
akan memberangkatkan salah-satu mahasiswa saja.
Kolam renang di kabupaten saya tutup sejak pandemi. Mahasiswa tidak mendapat
pelatihan sama sekali. Info UAS renang secara dadakan. Dari awal dosen tidak ada
kepastian. Otomatis saya mengulang renang di semester 3. Seyogyanya mata kuliah
renang disamakan dengan sistem prodi Perikanan Tangkap IPB University dimana mata
kuliah renang diganti senam dan yoga biasa. Kita juga tidak tahu pandemi akan berakhir.
Besar harapan saya untuk diperbaiki. Sekian terimakasih.
Untuk kuliah daring seperti harus dibikin lebih efektif























mungkin bapak/ibu dosen bisa menggunakan berbagai metode kuliah daring, jadi
perkuliahan tidak monoton dengan satu aplikasi, misalnya selalu menggunakan google
meet disetiap pertemuan bisa divariasi dengan menggunakan classroom atau youtube
Dosen lebih memaksimalkan dan mempersiapkan jaringan yang akan digunakan,
terkadang selama kuliah jaringan terputus sehingga dapat mengganggu proses belajar
mengajar.
Bapak atau dosen dari universitas harap memalumi apa bila ada kendala jaringan dan
lain-lain
membuat metode pembelajaran yang lebih efektif ,menarik ,tidak membosankan
Harapannya pemerintah lebih memerhatikan mahasiswa dengan memberikan bantuan
subsidi kuota kembali karena jika dihitung pengeluaran untuk membeli paket internet
sangat besar dan tidak jarang orang tua juga mengeluhkan hal tersebut.
Kendala sinyal dan jaringan memang menjadi masalah yang klasik dalam perkuliahan
daring ini, jadi kedepannya bisa diberikan materi atau pembelajaran yang memungkinkan
mahasiswa/i bisa mengakses kapan saja
Untuk internet paket data seharusnya segera diberibantuan karena memerlukan paket
kuota yang banyak untuk membuka google meet,zoom atau apl belajar yang lainnya
Alangkah baiknya daring tidak selalu menggunakan meet/zoom mengingat kuota internet
terbatas
Sabaiknya dosen yang mengampu matakuliah tsb dapat dengan bijak dalam mengajar.
Ada dosen yang tidak pernah mengajar dan saat akan ujian diberi ppt dan tidak ada ujian
namun nilai sudah keluar. Itulah yg menyebabkan kami sebagai mahasiswa kurang
menguasai materi dan kurang optimal untuk dapat terjun ke dunia masyarakat nantinya.
Serta sebaiknya dosen mengerti keadaan mahasiswanya karena dakam kondisi sekarang
ada yang bekerja dan membantu orang tua dirumah, untuk tugas maupun pratikum
jangan yang memberatkan karena lokasi mahasiswa berbeda tidak sepenuhnya dapat
mengkondisikan dengan tugas yg diberikan. Semangat semuanya...
disiplin waktu dan lebih dieksplor lagi, tetap semangat dan semoga pandemi segera
berakhir
saran saya kuliah itu,lebih baik tatap muka dikarenakan jika daring saya banyak kendala
di jaringan.
Dosen mungkin bisa memberikan materi dengan metode yang lebih menarik dengan
penyajian yang ringkas sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh mahasiswa
Pelaksanaan kuliah harap tepat waktu, bilamana memang ada kesibukan mohon
bapak/ibu dosen memberi info sebelumnya agar tidak miskom dengan mahasiswa
Sebaiknya Bapak, Ibu Dosen ketika memberikan materi juga memberikan gambar
bergerak ataupun berupa video yang mana sama hal nya dengan penjelasan yang akan
disampaikan sehingga saat pembelajaran berlangsung dari mahasiswa bisa santai tidak
tegang.
Bapak ibu dosen harus lebih memahami mahasiswa / mahasiswinya , terlebih dengan
kendala internet , kami mahasiswa terkadang susah sinyal, tidak semua mahasiswa
memiliki internet yang stabil, ada juga yang internet belum stabil didaerah kami , untuk
tugas jangan terlalu memberatkan karena terkadang didaerah kami tidak ada sampel










yang dicari , dan harus ke kota dulu baru mendapatkan sampel, rumah kami jauh dari
perkotaan ,
Terimakasih atas kesempatannya: 1. kuliah online sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan
jadwal kuliah, jika diluar jadwal diusahakan sudah ada kesepakatan deng an mahasiswa.
2. Pengisian Kuliah juga harus tepat waktu dan selesai dengan waktu yang sudah
ditentukan. 3. Mohon memaklumi dan memberikaan solusi jika ada mahasiswa yan tidak
bisa ikut kuliah karena kemdala jaringan 4.mohon adanya transparansi nilai dan absensi
di akhir perkuliahan untuk menghindari kesalah pahaman jika ada beberapa mahasiswa
yang tidak bisa ikut UTS/UAS karena belum memenuhi presensi. terimakasih
Sebaiknya dalam presentasi ppt itu dibuat secara vidio yang menarik bagi yang
melihatnya sehingga tidak bosan dan mudah dipahami.
Semoga kita semua bisa memahami semua materi yang ada walaupun secara daring
Lebih baik kuliah offline/tatap muka, karena daring terkendala kuota dan kondisi
Lebih baik kuliah offline, kerena kuliah daring banyak kendala jaringan
Sebaiknya tugas kuliahnya/praktikum di ringankan, karena kuliah secara daring ini banyak
kendala, mulai dari sinyal dll.
Saran agar pelaksanaan matkul dilakukan sesuai jadwal

