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KATA PENGANTAR 

 

Sebagai upaya dari penetapan standar mutu yang berlaku di FEB UKSW, maka diselenggarakan 

kegiatan monitoring pengajaran mata kuliah pada akhir Semester antara 2019/2020. Kegiatan 

monitoring ini dilaksanakan oleh Tim Satgas Penjaminan Mutu FEB UKSW bekerjasama dengan 

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan Dekan dan 

Kaprodi melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki hal-hal yang masih belum sesuai dengan 

target. 

Metoda yang digunakan untuk mengukur pengajaran mata kuliah adalah survey melalui 

penyebaran kuesioner kepada mahasiswa dengan mengisi beberapa pertanyaan terbuka dan 

tertutup. Survey dilakukan dengan membagikan kuesioner dalam bentuk googleform ke email 

student seluruh mahasiswa FEB UKSW yang terdaftar.  

Secara menyeluruh dapat disimpulkan pengajaran mata kuliah di FEB UKSW secara menyeluruh 

sudah baik. Perbaikan untuk peningkatan diperlukan, sebagai sarana untuk mencapai Visi dan Misi 

FEB yaitu “Terkemuka di ASEAN pada tahun 2022.” 

 

Salatiga, 20 Agustus 2020 

 

 

Tim Penyusun  

Satgas Penjaminan Mutu FEB UKSW 
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1. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

 

 Mengetahui persepsi mahasiswa FEB UKSW atas proses belajar mengajar secara daring 

yang dilakukan selama semester antara 2019/2020 di FEB UKSW. 

 Ruang lingkup monitoring pengajaran mata kuliah secara daring terdiri dari 20 indikator 

dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

 Keberadaan RPS/silabus pada awal kuliah. 

 Ketepatan waktu dengan jadwal kuliah. 

 Kesesuaian materi dengan RPS/silabus 

 Kesempatan bertanya dan mengemukakan pendapat oleh mahasiswa 

 Platform E-learning yang digunakan 

 Metode interaksi dosen dalam pembelajaran daring 

 Kesesuaian tugas dengan materi dalam silabus 

 Sumber internet yang digunakan 

 Kesulitan dalam mendapatkan koneksi internet yang baik 

 Perangkat yang lebih disukai untuk kuliah online 

 Efektivitas pembelajaran daring 

 Kemudahan memahami materi 

 Kualitas materi dan pengajaran daring dibandingkan dengan luring 

 Metode kuliah yang digunakan dosen 

 Kualitas penyajian materi kuliah 

 Transparansi prosedur dan kriteria penilaian 

 Hal yang paling menyenangkan dari kuliah online 

 Hal yang paling kurang/tidak menyenangkan dari kuliah online 

 Persepsi mahasiswa untuk pembelajaran online 

 Masukan mahasiswa atas pembelajaran online 
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2. MANFAAT KEGIATAN 

Hasil dari kegiatan ini menjadi bahan evaluasi bagi fakultas dan prodi untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran secara daring (online). 

 

3. PELAKSANAAN KEGIATAN 

Kuesioner dibagikan kepada mahasiswa FEB UKSW pada tanggal 10-15 Agustus 2020  pada 

saat tes akhir semester dengan jumlah mahasiswa partisipan sebanyak 295 orang. 

 

4. HASIL  

Berdasarkan jawaban responden yang masuk, tabel berikut ini menyajikan ringkasan hasil untuk 

setiap pertanyaan dan jawaban terbanyak/tertinggi yang diberikan. 

Indikator Hasil Tertinggi 

Keberadaan RPS/silabus pada awal kuliah. Semua memberikan  

Ketepatan waktu dengan jadwal kuliah. Banyak yang tepat  

Kesesuaian materi dengan RPS/silabus Semua sesuai  

Kesempatan bertanya dan mengemukakan pendapat 

oleh mahasiswa 

Semua memberikan  

Platform E-learning yang digunakan Google meet 

Metode interaksi dosen dalam pembelajaran daring Diskusi online 

Kesesuaian tugas dengan materi dalam silabus Cukup setuju 

Sumber internet yang digunakan Kuota HP 

Kesulitan dalam mendapatkan koneksi internet 

yang baik 

Jarang 

Perangkat yang lebih disukai untuk kuliah online Laptop 

Efektivitas pembelajaran daring Kurang efektif  

Kemudahan memahami materi Cukup sulit 
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Indikator Hasil Tertinggi 

Kualitas materi dan pengajaran daring 

dibandingkan dengan luring 

Sama baik 

Metode kuliah yang digunakan dosen Sedikit yang menarik 

Kualitas penyajian materi kuliah Sedikit yang menarik 

Transparansi prosedur dan kriteria penilaian Banyak yang jelas dan transparan 

Hal yang paling menyenangkan dari kuliah online Tidak perlu persiapan ke kampus 

Hal yang paling kurang/tidak menyenangkan dari 

kuliah online 

Jaringan internet kadang kurang stabil 

Persepsi mahasiswa untuk pembelajaran online Cukup menyenangkan 

 

Terkait dengan masukkan dari mahasiswa atas perkuliahan daring yang dijalankan selama semester ini, 

berikut ini beberapa usulan/masukan/kritik yang secara umum diberikan mahasiswa: 

No. Usulan/masukan/kritik 

1 Merode pengajaran yang perlu dibuat lebih menarik lagi 

2 Biaya internet (serapan kuota) yang tinggi dan pemberian subsidi kuota internet 

3 Kelas offline seperti biasa di kampus dengan mematuhi protokol kesehatan pada saat 

new normal ini.  

4 Membuat pembelajaran online lebih menarik agar tidak mudah bosan saat mengikuti 

perkuliahan 

5 Untuk kuliah yang banyak praktiknya seperti menggunakan aplikasi, mungkin bisa 

dipertimbangkan lagi jika dilakukan secara daring. 

 

 

5. REKOMENDASI 

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari hasil evaluasi pembelajan secara daring semester, 

yaitu: 

 Perlu meningkatkan penggunaan metode kuliah dan kualitas penyajian materi kuliah agar 

perkuliahan berjalan lebih efektif dan menarik. 
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 Perlu dipertimbangkan kembali penyajian mata kuliah berbasis praktik secara daring yang 

secara umum menurut mahasiswa kesulitan untuk diikuti. 

 Perlu dipertimbangkan adanya subsidi atau kompensasi yang wajar atas dampak biaya 

komunikasi (kuota) perkuliahan daring. 

 Ada cukup banyak usulan untuk kembali ke kuliah offline dengan memperhatikan protokol 

kesehatan. Namun, dalam hal ini kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah pusat maupun 

daerah terkait hal ini tetap harus diprioritaskan.  
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6. LAMPIRAN 

- Diagram hasil survey 

PROFIL RESPONDEN (N=295orang) 
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KUALITAS PEMBELAJARAN MATAKULIAH 

A. Keberadaan RPS/silabus pada awal kuliah. 

 

B. Ketepatan waktu dengan jadwal kuliah. 
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C. Kesesuaian materi dengan RPS/silabus 

 
 

D. Kesempatan bertanya dan mengemukakan pendapat oleh mahasiswa 

 
 

 

 



12 
 

 

E. Platform E-learning yang digunakan 

 
F. Metode interaksi dosen dalam pembelajaran daring 

 
 



13 
 

 

G. Kesesuaian tugas dengan materi dalam silabus 

 
H. Sumber internet yang digunakan 
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I. Kesulitan dalam mendapatkan koneksi internet yang baik 

 
 

J. Perangkat yang lebih disukai untuk kuliah online 
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K. Efektivitas pembelajaran daring 

 
 

L. Kemudahan memahami materi 
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M. Kualitas materi dan pengajaran daring dibandingkan dengan luring 

 
 

N. Metode kuliah yang digunakan dosen 
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O. Kualitas penyajian materi kuliah 

 
 

P. Transparansi prosedur dan kriteria penilaian 
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Q. Hal yang paling menyenangkan dari kuliah online 

 
R. Hal yang paling kurang/tidak menyenangkan dari kuliah online 
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S. Persepsi mahasiswa untuk pembelajaran online 

 
T. Masukan mahasiswa atas pembelajaran online (dipilih beberapa yang banyak diungkapan 

responden) 

1 Saya harap dari segi waktu pembelajaran lebih ditingkatkan lagi agar efektif dan tidak 

terlalu lama(boros kuota) . Saya harap tugas yang diberikan ketika kuliah online juga 

tidak terlalu banyak karena akan menambah beban mahasiswa. 

2 Diberikan subsidi kuota internet dengan cara yang mudah karna sampe saat ini saya 

belum mendapatkan subsidi kuota 

3 Hanya ingin kelas offline seperti biasa di kampus dengan mematuhi protokol 

kesehatan pada saat new normal ini.  

4 Membuat pembelajaran online lebih menarik agar tidak mudah bosan saat mengikuti 

perkuliahan 

5 Untuk kuliah yang banyak praktiknya seperti menggunakan aplikasi, mungkin bisa 

dipertimbangkan lagi jika dilakukan secara daring. 
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