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Laporan Evaluasi Pembelajaran Daring/Online Semester Antara 2019 – 2020 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

 

Laporan Evaluasi Pembelajaran Daring/Online Semester Antara 2019 – 2020 merupakan  bagian 

dari evaluasi kualitas proses pembelajaran dalam satu semester. Guna mengukur kualitas proses 

pembelajaran maka Penjaminan Mutu Fakultas melakukan survei melalui angket yang disebarkan 

dalam bnetuk google form kepada mahasiswa. Adapun angket ini terdiri dari 12 pertanyaan yang 

terbagi dari 5 pertanyaan pada aspek  kesesuaian RPS dengan materi ajar dan 7 pertanyaan pada 

yang terkait  penggunaan aplikasi oleh Dosen selama proses pembelajaran.  Penyebaran angket ini 

dilakukan per tanggal 13 Agustus 2020 dengan total respon yang tercatat 1.454 respon dari 4 prodi 

di FKIK. Jumlah respon yang memberikan penilaian kepada setiap dosen bervariasi menurut mata 

kuliah yang diampu oleh dosen tersebut dan umumnya jumlah respon ini tidak sesuai dengan 

jumlah peserta kelas yang sebenarnya. Adapun rekapan hasil perhitungan dari setiap program studi 

di FKIK disajikan sebagai berikut: 

1 Program Studi Ilmu Keperawatan  

Hasil rekapitulasi penilaian proses pembelajaran daring/online oleh mahasiswa terhadap dosen prodi PSIK 

ditampilkan pada Tabel 1.  

Tabel. 1. Rekapitulasi Penilaian Proses Pembelajaran Daring/Online Oleh Mahasiswa Terhadap 

Dosen Program Studi Ilmu Keperawatan  
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Gambar 1. Sebaran Evaluasi Penilaian Proses Pembelajaran Daring/Online Oleh Mahasiswa 

Terhadap Dosen Prodi Ilmu Keperawatan 

 

Dari Gambar 1 menunjukkan bahwa penilaian dalam aspek kesesuaian antara RPS dengan 

materi ajar (tujuan perkuliahan dan RPS diberitahukan di awal, Dosen mengajar sesuai RPS, 

bahan/sumber materi yang digunakan dalam perkuliahan relevan dengan materi ajar dan up to 

date, soal test/evaluasi yang dibuat sesuai materi ajar) pada dosen PSIK berada pada kategori 

Baik hingga Sangat Baik (nilai >5 ). Hal ini menunjukkan  bahwa proses pembelajaran dalam 

hal ini keterkaitan RPS dengan materi ajar sudah sesuai dan sejalan. Sementara terkait aspek 

penggunaan aplikasi oleh Dosen pada proses pembelajaran (materi perkuliahan yang 

disampaikan oleh dosen selama perkuliahan daring/online dapat dipahami dengan baik dan 

kesukaan terhadap aplikasi yang digunakan oleh Dosen) berada pada kategori Sangat Baik 

(nilai≥ 5), namun pada aspek terkait apakah perkuliahan daring/online lebih menyenangkan 

daripada kuliah offline/tatap muka, sebagian mahasiswa memilih jawaban Netral (nilai =4) 

bahkan ada yang menyatakan “ Kurang Setuju” (nilai =3) dan ketika ditanyakan jika kondisi 

tatap muka sudah normal, sebagian besar mahasiswa menyatakan tidak setuju/kurang setuju 

(nilai ≤5) jika tetap dilakukan perkuliahan secara online/daring. 
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Diagram 1. Bentuk Perkuliahan Yang Dilakukan Oleah Dosen Pada Proses Pembelajaran 

Online/Daring Pada Semester Antara 2019/2020 

 

 Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa bentuk perkuliahan yang dilakukan oleh 

dosen sebagian besar (30%) dengan cara memberikan penjelasan langsung tentang materi secara 

online, dan hanya 10% saja yang memberikan referensi berupa video. 

Diagram 2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Mahasiswa Selama Perkuliahan online/Daring Pada 

Semester Antara 2019-2020 

 

Diagram 2 menunjukkan bahwa kendala paling banyak yang dihadapi oleh mahasiswa pada saat 

pembelajaran online/daring yakni 32% menyebutkan kurangnya kuota internet dan 29% 

disebabkan sulitnya mendapatkan akses internet dan 26% menyatakan kurang dapat memahami 

materi yang diberikan oleh dosen karena tidak bertatap langsung dengan dosen. Selain alasan yang 

disebutkan di atas ada beberapa hal yang juga diungkapkan oleh mahasiswa terkait kendala ini 

yakni adanya miskomunikasi antara dosen satu dengan yang lain dalam satu MK atau mahasiswa 

dengan mahasiswa yang berakibat mispersepsi pada bentuk penugasan, jaringan WiFi yang lambat 

atau hilang timbul. 



4 
 

 

 

 

 

 

Diagram 3. Aplikasi Yang Digunakan Dosen Dalam Perkuliahan Online/Daring Pada Semester 

Antara 2019/2020 

 

Dari diagram 3 menunjukkan bahwa aplikasi yang paling banyak digunakan oleh Dosen dalam 

proses pembelajaran online/daring yakni Google Meet (32%) dan Zoom (24%). 

Diagram 4. Aplikasi Yang Disukai Mahasiswa Selama Proses Pembekajaran Online/Daring Pada 

Semester Antara 2019/2020 
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2. Program Studi Gizi 

Hasil rekapitulasi penilaian proses pembelajaran daring/online oleh mahasiswa terhadap dosen 

prodi PSIK ditampilkan pada Tabel 2.  

Tabel. 2. Rekapitulasi Penilaian Proses Pembelajaran Daring/Online Oleh Mahasiswa Terhadap 

Dosen Prodi Program Studi Ilmu Gizi 

 

 

Gambar 2. Sebaran Evaluasi Penilaian Proses Pembelajaran Daring/Online Oleh Mahasiswa 

Terhadap Dosen Program Studi Ilmu Gizi 

 

 

Dari Gambar 2 menunjukkan bahwa penilaian dalam aspek kesesuaian antara RPS dengan 

materi ajar (tujuan perkuliahan dan RPS diberitahukan di awal, Dosen mengajar sesuai RPS, 

Tujuan perkuliahan 

dan Rencana 

Pembelajaran 

Semester 

diberitahukan di 

awal

Dosen 

mengajar 

sesuai 

RPS/silabus 

Dosen mengajar 

sesuai dengan 

jumlah pertemuan 

dalam RPS

Bahan/Sumber 

materi yang 

digunakan dalam 

perkuliahan relevan 

dengan materi ajar  

dan up to date

Soal test/evaluasi 

yang dibuat sesuai 

materi ajar

Materi perkuliahan yang 

disampaikan oleh dosen 

selama perkuliahan 

online/daring dapat Anda 

pahami dengan baik

Perkuliahan 

online/daring lebih 

menyenangkan 

dari pada kuliah 

offline/tatap muka

Jika tatap muka 

sudah normal, 

Setujukah Anda 

jika perkuliahan 

online/daring tetap 

dilakukan pada 

semester 

mendatang?

Dari sekian aplikasi 

yang Anda pilih, 

seberapa sukakah 

Anda dengan aplikasi 

yang digunakan oleh 

Dosen  dalam proses 

pembelajaran?

Tiwi 6,27 6,27 6,25 6,31 6,26 5,19 3,13 3,46 6,17

Dhini 5,88 6,13 5,88 6,13 6,13 5,50 3,88 4,00 6,00

Ferry 5,17 4,25 4,25 4,92 5,00 3,58 2,92 3,92 4,92

Kris 6,52 6,48 6,44 6,46 6,41 5,87 3,98 4,04 6,25

Briggite 6,45 6,73 6,45 6,36 6,00 6,18 4,18 4,45 5,55

Gelora 6,49 6,53 6,40 6,38 6,35 5,81 3,90 4,12 5,96

Firdhan 6,33 6,00 6,00 6,00 5,67 5,33 4,67 4,33 5,67

Sezca 5,88 6,08 5,88 5,79 6,17 4,83 3,38 3,83 5,54

Dr.ajar 6,40 6,46 6,46 6,44 6,33 5,85 3,83 3,92 6,23

Rata-rata 6,15 6,10 6,00 6,09 6,03 5,35 3,76 4,01 5,81
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bahan/sumber materi yang digunakan dalam perkuliahan relevan dengan materi ajar dan up to 

date, soal test/evaluasi yang dibuat sesuai materi ajar) pada dosen PSIK berada pada kategori 

Baik hingga Sangat Baik (nilai >5 ). Hal ini menunjukkan  bahwa proses pembelajaran dalam 

hal ini keterkaitan RPS dengan materi ajar sudah sesuai dan sejalan. Sementara terkait aspek 

penggunaan aplikasi oleh Dosen pada proses pembelajaran (materi perkuliahan yang 

disampaikan oleh dosen selama perkuliahan daring/online dapat dipahami dengan baik dan 

kesukaan terhadap aplikasi yang digunakan oleh Dosen) berada pada kategori Sangat Baik 

(nilai≥ 5), namun pada aspek terkait apakah perkuliahan daring/online lebih menyenangkan 

daripada kuliah offline/tatap muka, sebagian mahasiswa memilih jawaban Netral (nilai =4) 

bahkan ada yang menyatakan “ Kurang Setuju” (nilai =3) dan ketika ditanyakan jika kondisi 

tatap muka sudah normal, sebagian besar mahasiswa menyatakan tidak setuju/kurang setuju 

(nilai ≤5) jika tetap dilakukan perkuliahan secara online/daring. 

Diagram 5. Bentuk Perkuliahan Yang Dilakukan Oleah Dosen  PSG Pada Proses Pembelajaran 

Online/Daring Pada Semester Antara 2091/2020 

 

Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa bentuk perkuliahan yang dilakukan oleh dosen 

sebagian besar (22%) dengan cara memberikan penjelasan langsung tentang materi secara online, 

21% dengan memberikan tugas baca, dan  15% saja yang memberikan referensi berupa video. 
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Diagram 6. Kendala Yang Dihadapi Oleh Mahasiswa PSG Selama Perkuliahan online/Daring 

Pada Semester Antara 2019-2020 

 

Diagram di atas menunjukkan kendala yang paling banyak dialami oleh mahasiswa PSG selama 

proses pembelajaran online yakni kurang kuota internet sebanyak 36%, kemudian 32% disebabkan 

oleh sulitnya mendapatkan akses internet. Namun di sisi lain hanya 3% saja mahasiswa yang 

mengalami kendala dalam hal penggunaan aplikasi pembelajaran. 

Sementara terkait aplikasi yang sering digunakan oleh Dosen PSG dalam proses pembelajaran 

serta aplikasi yang disukai oleh mahasiswa dapat dilihat pada diagram 7 dan 8. 

Diagram 7.Aplikasi Yang Digunakan Dosen PSG Dalam Proses Pembelajaran Online/Daring  

 

Sebagian besar dosen PSG menggunakan aplikasi berupa Google Meet (27%), F-learn 

(26%)Zoom (23%), dan juga whats app group sebagai media komunikasi dengan mahasiswa 

(24%). 
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Diagram 8. Aplikasi Yang Disukai Oleh Mahasiswa PSG Selama Proses Pembelajaran 

Online/Daring Pada Semester Antara 2019/2020 

 

Aplikasi yang disukai oleh mashasiwa PSG selama proses pembelajaran online yakni G-meet 

(28%) dn juga F-learn (28%). 

3. Program Studi Teknologi Pangan  

Hasil rekapitulasi penilaian proses pembelajaran daring/online oleh mahasiswa terhadap dosen 

prodi PSTP ditampilkan pada Tabel 3.  

Tabel. 3. Rekapitulasi Penilaian Proses Pembelajaran Daring/Online Oleh Mahasiswa Terhadap 

Dosen Prodi PSTP 

 

Tujuan 

perkuliahan 

dan Rencana 

Pembelajaran 

Semester 

diberitahukan 

di awal

Dosen 

mengajar 

sesuai 

RPS/silab

us 

Dosen mengajar 

sesuai dengan 

jumlah 

pertemuan 

dalam RPS

Bahan/Sumber materi 

yang digunakan dalam 

perkuliahan relevan 

dengan materi ajar  

dan up to date

Soal test/evaluasi 

yang dibuat sesuai 

materi ajar

Materi perkuliahan yang 

disampaikan oleh dosen 

selama perkuliahan 

online/daring dapat Anda 

pahami dengan baik

Perkuliahan 

online/daring lebih 

menyenangkan 

dari pada kuliah 

offline/tatap muka

Jika tatap muka 

sudah normal, 

Setujukah Anda jika 

perkuliahan 

online/daring tetap 

dilakukan pada 

semester 

mendatang?

Dari sekian aplikasi yang 

Anda pilih, seberapa sukakah 

Anda dengan aplikasi yang 

digunakan oleh Dosen  dalam 

proses pembelajaran?

Dhanang 7,0 6,8 7,0 7,0 6,6 5,6 2,4 4,4 6,0

Ninan 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 5,5 3,5 2,5 6,5

Monika 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Monang 6,7 6,6 6,7 6,7 6,4 5,7 4,0 4,3 6,3

Sarlina 6,6 6,5 6,6 6,6 6,3 5,7 4,5 4,3 6,0

Karina 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 5,0 2,0 6,0

Rata-rata 6,7 6,7 6,7 6,5 6,3 5,8 4,2 3,9 6,1
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Gambar 3. Sebaran Evaluasi Penilaian Proses Pembelajaran Daring/Online Oleh Mahasiswa 

Terhadap Dosen Prodi Studi Teknologi Pangan 

 

Dari Gambar 3 menunjukkan bahwa penilaian dalam aspek kesesuaian antara RPS dengan materi 

ajar (tujuan perkuliahan dan RPS diberitahukan di awal, Dosen mengajar sesuai RPS, 

bahan/sumber materi yang digunakan dalam perkuliahan relevan dengan materi ajar dan up to date, 

soal test/evaluasi yang dibuat sesuai materi ajar) pada dosen PSTP berada pada kategori Baik 

hingga Sangat Baik (nilai >6 ). Hal ini menunjukkan  bahwa proses pembelajaran dalam hal ini 

keterkaitan RPS dengan materi ajar sudah sesuai dan sejalan. Sementara terkait aspek penggunaan 

aplikasi oleh Dosen pada proses pembelajaran (materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen 

selama perkuliahan daring/online dapat dipahami dengan baik dan kesukaan terhadap aplikasi 

yang digunakan oleh Dosen) berada pada kategori Sangat Baik (nilai≥ 5), namun pada aspek terkait 

apakah perkuliahan daring/online lebih menyenangkan daripada kuliah offline/tatap muka, 

sebagian mahasiswa memilih jawaban Netral (nilai =4) bahkan ada yang menyatakan “ Kurang 

Setuju” (nilai =2) dan ketika ditanyakan jika kondisi tatap muka sudah normal, sebagian besar 

mahasiswa menyatakan tidak setuju/kurang setuju (nilai ≤5) jika tetap dilakukan perkuliahan 

secara online/daring. 
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Diagram 9. Bentuk Perkuliahan Yang Dilakukan Oleah Dosen  PSTP Pada Proses Pembelajaran 

Online/Daring Pada Semester Antara 2091/2020 

 

Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa bentuk perkuliahan yang dilakukan oleh dosen 

sebagian besar (37%) dengan cara memberikan penjelasan langsung tentang materi secara online, 

23% dengan memberikan pertanyaan atau latihan untuk diselesaikan, dan 7% saja yang 

memberikan referensi berupa video. 

Diagram 10. Kendala Yang Dihadapi Oleh Mahasiswa PSG Selama Perkuliahan online/Daring 

Pada Semester Antara 2019-2020 

 

Diagram di atas menunjukkan kendala yang paling banyak dialami oleh mahasiswa PSTP selama 

proses pembelajaran online yakni kurang kuota internet sebanyak 37%, kemudian 32% disebabkan 

oleh sulitnya memahami materi yang diberikan karena tidak bertemu langsung dengan Dosen. 

Namun di sisi lain tidak ada mahasiswa yang mengalami kendala dalam hal penggunaan aplikasi 

pembelajaran. 

Sementara terkait aplikasi yang sering digunakan oleh Dosen PSTP dalam proses pembelajaran 

serta aplikasi yang disukai oleh mahasiswa dapat dilihat pada diagram 11 dan 12 
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Diagram 11. Aplikasi Yang Digunakan Dosen PSTP Dalam Proses Pembelajaran Online/Daring  

 

Sebagian besar dosen PSTP menggunakan aplikasi berupa Whats App Group  (44%), F-learn 

(33%), dan G-meet (20%), dan juga Youtube (24%) sebagai media pembelajaran 

Diagram 8. Aplikasi Yang Disukai Oleh Mahasiswa PSG Selama Proses Pembelajaran 

Online/Daring Pada Semester Antara 2019/2020 

 

Aplikasi yang disukai oleh mahasiwa PSTP selama proses pembelajaran online yakni G-meet 

(52%) dan juga F-learn (28%) 

 

4. Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi  

Hasil rekapitulasi penilaian proses pembelajaran daring/online oleh mahasiswa terhadap dosen 

prodi PJKR ditampilkan pada Tabel 4.  
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Tabel. 4. Rekapitulasi penilaian proses pembelajaran daring/online oleh mahasiswa terhadap 

dosen prodi PJKR 

 

Gambar 4. Sebaran Evaluasi Penilaian Proses Pembelajaran Daring/Online Oleh Mahasiswa 

Terhadap Dosen Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 

 

Dari Tabel 4 menunjukkan bahwa penilaian dalam aspek kesesuaian antara RPS dengan materi 

ajar (tujuan perkuliahan dan RPS diberitahukan di awal, Dosen mengajar sesuai RPS, 

bahan/sumber materi yang digunakan dalam perkuliahan relevan dengan materi ajar dan up to date, 

soal test/evaluasi yang dibuat sesuai materi ajar) pada dosen PJKR berada pada kategori Baik 

hingga Sangat Baik (nilai >5). Hal ini menunjukkan  bahwa proses pembelajaran dalam hal ini 

keterkaitan RPS dengan materi ajar sudah sesuai dan sejalan.  

Sementara terkait aspek penggunaan aplikasi oleh Dosen pada proses pembelajaran (materi 

perkuliahan yang disampaikan oleh dosen selama perkuliahan daring/online dapat dipahami 

dengan baik dan kesukaan terhadap aplikasi yang digunakan oleh Dosen) berada pada kategori 

Sangat Baik (nilai≥ 5), namun pada aspek terkait apakah perkuliahan daring/online lebih 

menyenangkan daripada kuliah offline/tatap muka, sebagian mahasiswa memilih jawaban “Tidak 

Setuju” (nilai =3). Hal ini membuktikan bahwa tatap muka dengan dosen langsung dirasa lebih 

menyenagkan daripada online/daring. Selain itu, ketika ditanyakan terkait kuliah online pada  

Tujuan perkuliahan 

dan Rencana 

Pembelajaran 

Semester 

diberitahukan di 

awal

Dosen mengajar 

sesuai RPS/silabus 

Dosen mengajar 

sesuai dengan 

jumlah pertemuan 

dalam RPS

Bahan/Sumber materi 

yang digunakan dalam 

perkuliahan relevan 

dengan materi ajar  

dan up to date

Soal test/evaluasi 

yang dibuat sesuai 

materi ajar

Materi 

perkuliahan 

yang 

disampaikan 

oleh dosen 

selama 

perkuliahan 

online/daring 

dapat Anda 

pahami 

dengan baik

Perkuliahan 

online/daring 

lebih 

menyenangka

n dari pada 

kuliah 

offline/tatap 

muka

Jika tatap 

muka sudah 

normal, 

Setujukah 

Anda jika 

perkuliahan 

online/daring 

tetap dilakukan 

pada semester 

mendatang?

Dari sekian 

aplikasi yang 

Anda pilih, 

seberapa 

sukakah 

Anda dengan 

aplikasi yang 

digunakan 

oleh Dosen  

dalam proses 

pembelajaran

?

Angkit 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,00 2,50 2,50 6,50

Kukuh 5,80 5,69 5,79 5,85 5,69 5,00 2,57 2,74 5,36

Dennys 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,00 2,00 2,50 6,00

Cahyo 5,50 5,00 5,50 5,50 5,50 5,00 2,00 4,00 5,50

Rata-rata 6,08 5,92 6,07 6,09 6,05 5,50 2,27 2,94 5,84
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kondisi tatap muka sudah normal, sebagian besar mahasiswa merespon tidak setuju/kurang setuju 

(nilai ≤3) jika tetap dilakukan perkuliahan secara online/daring. 

Diagram 13. Bentuk Perkuliahan Yang Dilakukan Oleah Dosen  PJKR Pada Proses 

Pembelajaran Online/Daring Pada Semester Antara 2019/2020 

 

Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa bentuk perkuliahan yang dilakukan oleh dosen 

sebagian besar (33%) dengan cara memberikan penjelasan langsung tentang materi secara online, 

24% dengan memberikan pertanyaan atau latihan untuk diselesaikan, dan 8% saja yang 

memberikan referensi berupa video. 

Diagram 14. Kendala Yang Dihadapi Oleh Mahasiswa PJKR Selama Perkuliahan online/Daring 

Pada Semester Antara 2019-2020 

 

Diagram di atas menunjukkan kendala yang paling banyak dialami oleh mahasiswa PJKR selama 

proses pembelajaran online yakni kurang kuota internet sebanyak 42%, kemudian 38% disebabkan 

oleh sulitnya memahami materi yang diberikan karena tidak bertemu langsung dengan Dosen. 

Namun di sisi lain tidak ada mahasiswa yang mengalami kendala dalam hal penggunaan aplikasi 

pembelajaran. 

Sementara terkait aplikasi yang sering digunakan oleh Dosen PJKR dalam proses pembelajaran 

serta aplikasi yang disukai oleh mahasiswa dapat dilihat pada diagram 15 dan 16 
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Diagram 15. Aplikasi Yang Digunakan Dosen PJKR Dalam Proses Pembelajaran Online/Daring  

 

Sebagian besar dosen PJKR menggunakan aplikasi berupa Edmodo (33%), Zoom (29%), dan G-

meet (20%), dan juga Facebook (1%) sebagai media pembelajaran 

Diagram 16. Aplikasi Yang Disukai Oleh Mahasiswa PJKR Selama Proses Pembelajaran 

Online/Daring Pada Semester Antara 2019/2020 

 

Aplikasi yang disukai oleh mahasiwa PJKR selama proses pembelajaran online yakni Edmodo 

 (30%) dan juga Zoom (28%). 
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Secara keseluruhan, evaluasi pembelajaran daring oleh mahasiswa FKIK terhadap dosen setiap 

prodi berada pada angka >5 berarti Baik sampai dengan Sangat Baik.. Harapan kami, kiranya 

laporan sederhana ini dapat menjadi acuan setiap prodi untuk mempertahankan dan meningkatkan 

layanan dosen FKIK terhadap mahasiswa pada semester selanjutnya serta memberikan gambaran 

secara umum kepada pimpinan fakultas. Terima kasih. Tuhan kiranya memberkati pelayanan kita 

Salatiga, 31 Agustus 2020 

                                                                                                                 

Ns. Venti Agustina, S.Kep., MAN 


