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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat dan 

KaruniaNya sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran Semester 

Ganjil Tahun 2021/2022 ini dapat kami selesaikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang 

dilaksanakan oleh Tim Gugus Kendali Mutu Program Studi dan  Fakultas Hukum Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Laporan ini memuat beberapa temuan yang 

secara keseluruhan telah mendapat tanggapan dari pihak yang berkepentingan, khususnya 

terkait dengan pembelajaran dosen di tingkat fakultas di lingkungan Fakultas Hukum 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu, laporan ini juga 

memuat rekomendasi untuk dilakukan perbaikan proses pembelajaran oleh para dosen di 

Fakultas Hukum. Kami berharap bahwa temuan-temuan tersebut dapat segera dikoreksi 

sehingga pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan dosen pada 

masing-masing program studi dapat ditingkatkan. Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada pihak yang menjadi objek Monev yang telah berlaku sangat kooperatif selama 

proses Monev berlangsung. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak 

yang telah berkenan mambantu sehingga kegiatan Monev ini dapat terlaksana dengan lancar.  

 

 

 

Surabaya, 30 Mei 2022 

Ketua Tim, 

 

 

       Dr. Hervina Puspitosari S.H., M.H. 

       NIP. 198510012019032014 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) 

PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2021/2022 

 

A. Ringkasan Eksekutif 

Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Semester Ganjil 2021/2022 

dilaksanakan oleh Tim Gugus Kendali Mutu Program Studi dan  Fakultas Hukum 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Kegiatan monitoring dan 

evaluasi (Monev) ini diselenggarakan setelah berakhirnya kegiatan pembelajaran 

Semester Ganjil 2021/2022. Kegiatan monev pembelajaran dan mutu proses 

pembelajaran bagi dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jawa Timur ini pada intinya dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu: persiapan, 

pelaksanaan dan pelaporan. Tahap persiapan dimulai dengan konsultasi dan diskusi 

internal Tim Gugus Kendali Mutu Program Studi dan  Fakultas Hukum Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur untuk melaksanakan Monev 

Pembelajaran Semester Ganjil 2021/2022, dilanjutkan dengan rapat persiapan dan 

koordinasi antar semua tim monev. Tahap pelaksanaan monev Pembelajaran Semester 

Ganjil 2021/2022 meliputi pendistribusian angket (form isian) instrumen pengumpulan 

data, pengolahan data dan analisis serta pembuatan laporan pada tanggal  30 Mei 2022.  

Untuk melihat pembelajaran dosen (monev), maka dipilihlah mahasiswa 

sebagai responden yang akan menilai pembelajaran yang telah dosen lakukan. Dengan 

teknik sampling bertingkat (stratified sampling), maka dipilihlah mahasiswa semester 

genap 2, 4, 6 dan 8 untuk memberikan penilaian terhadap pembelajaran dosen yang 

mereka terima di semester sebelumnya (Semester Ganjil 1, 3, 5, 7) dan mahasiswa yang 

mengikuti program Permata di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.. Pilihan 

ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa mahasiswa tersebut masih sepenuhnya (full) 

menerima proses perkuliahan dan baru saja menyelesaikan proses pembelajaran di 

semester gasal. Berdasarkan ketentuan bahwa setiap mahasiswa bisa (atau bahkan 

harus) menilai lebih dari satu orang dosen yang mengajar di semester sebelumnya, 

maka monev ini hanya bisa menghasilkan jumlah tanggapan yang masuk, bukan jumlah 

responden yang memberikan tanggapan. Karena itu, sampai batas waktu penerimaan 

tanggapan berakhir, monev ini hanya berhasil menjaring sebanyak 36 tanggapan dari 

mahasiswa program Permata terhadap penilaian pembelajaran semester ganjil 

2021/2022 dan sebanyak 334 tanggapan dari mahasiswa yang mengikuti pembelajaran 

daring di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Sebagaimana tujuannya, kegiatan 



Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ini dilakukan guna untuk mendapatkan data dan 

informasi aktual terkait dengan pembelajaran yang diberikan oleh para dosen selama 

satu semester. Dengan data-data tersebut selanjutnya proses penilaian, pengawasan dan 

pengendalian mutu pembelajaran dosen dapat terus dilakukan, dipantau dan dievaluasi 

sebagaimana siklus kerja penjaminan mutu yang disebut PPEPP (penetapan standar, 

pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar). Dari hasil monev 

seperti ini perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran dosen dapat terkendali dan 

dievaluasi, dan pada akhir aspek mutu dan kualitas pembelajaran dosen menjadi 

terjamin. Sebagaimana dalam ketentuan tugas dan fungsi dosen dalam pembelajaran, 

maka hasil monev ini penting untuk mendukung bagi jaminan mutu pembelajaran mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Selain itu, kegiatan Monitoring dan 

Evaluasi Pembelajaran Dosen ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan 

dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu 

pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan, 

memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu persiapan dan pelaksanaan 

pembelajaran yang telah ditentukan; memberi kesempatan dosen yang dimonitoring 

untuk memperbaiki sistem mutu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran 

yang mereka lakukan; meyakinkan bahwa program studi  akuntabel pada mutu dan 

standar yang telah ditentukan, merupakan sarana untuk peningkatan dan pengembangan 

mutu program studi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 

oleh dosen di tingkat program studi; membantu dosen pengampu matakuliah untuk 

memperbaiki pelaksanaan perkuliahan dan mutu proses pembelajaran yang diberikan; 

memberikan rekomendasi kepada Dekan Fakultas Hukum sebagai dasar pembinaan 

bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar pelaksanaan pembelajaran dan mutu 

proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam SPMI; serta untuk memberikan 

masukan terhadap pengambilan keputusan, apakah pembelajaran yang telah 

dilaksanakan sudah cukup baik, sudah memenuhi standar mutu proses, atau perlu 

adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 

 

 

 

 



Adapun rekomendasi terkait dengan pembelajaran Semester Ganjil 2021/2022 

(sebagai feedback dari hasil monev pelaksanaan pembelajaran dan Mutu Proses 

Pembelajaran) adalah sebagai berikut: 

1) Perlu dibuatnya SOP Perkuliahan Semala Masa Pandemi Covid 19 

2) Perlu dibuat Standar Mutu Akademik Pendidikan meliputi: 

a)  Standar Kompetensi Lulusan  Fakultas  Hukum 

b)  Standar Isi Pembelajaran  

c)  Standar Penilaian Pembelajaran 

d)  Standar Proses 

e)  Standar Dosen dan Tendik 

f)  Standar Sarana Prasarana Pembelajaran 

g)  Standar Pengelolaan Pembelajaran 

h)  Standar Pembiayaan 

3) Prodi menyampaikan kepada dosen-dosen pengampu untuk segera 

melengkapi administrasi dan persiapan perkuliahan selambat-lambatnya 1 

bulan setelah perkuliahan berlangsung. 

 

B. Latar Belakang 

Penjaminan mutu diharapkan dilakukan di seluruh perguruan tinggi dengan 

memperhatikan butir-butir mutu yang ditetapkan antara lain: kurikulum program 

studi, sumber daya manusia (dosen dan tenaga penunjang), mahasiswa, proses 

pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, keuangan, penelitian dan 

publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong, manajemen lembaga, sistem 

informasi, serta kerja sama dalam dan luar negeri. 

Penjaminan mutu merupakan pekerjaan rutin yang berkesinambungan dan 

harus terus menerus dilakukan dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat adhoc. 

Oleh karenanya, proses monitoring dan evaluasi perlu diterapkan secara terus 

menerus dengan penekanan bahwa kegiatan ini bukan mencari-cari kesalahan 

melainkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pemantauan dan pengendalian 

mutu pendidikan. Karenanya proses monitoring dan evaluasi ini mesti dilakukan 

secara terus menerus dan proses perbaikan dan peningkatan mutu yang 

berkesinambungan. Monitoring pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang 

menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan 

penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan dan mutu proses 



pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen. Fokus kegiatan monitoring dan 

evaluasi pembelajaran ini ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan 

pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan 

monitoring pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan penilaian terhadap 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian tindakan untuk 

memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Proses 

monitoring dapat dilaksanakan oleh tim yang berdiri sendiri dan terdiri dari beberapa 

personil. Kegiatan monitoring merupakan cara untuk mengetahui hasil yang 

diharapkan dalam standar/peraturan/pedoman/program yang diarahkan pada 

pengembangan kemajuan tertentu. Oleh sebab itu pelaksanaan monitoring harus 

dilakukan secara terintegratif dan koordinatif melalui tahapan perencanaan, 

pelaksanaan dan penganalisaan dengan menyusun rencana sasaran, mendesain 

instrumen, melakukan observasi di lapangan, kemudian menganalisis atau 

mengevaluasi hasilnya, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang cerminan kinerja unit kerja terhadap output kualitas operasional. Kegiatan 

monitoring juga untuk mengetahui apakah indikator keberhasilan standar/peraturan/ 

pedoman/ program yang harus dilaksanakan unit kerja sesuai dengan hasil yang 

diharapkan (outcome) dan sesuai dengan yang ditetapkan. 

Monitoring merupakan salah satu cara pengendalian dalam Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terhadap semua unit kerja dan unsur yang terkait 

dalam rangka penyelenggaran pendidikan di Universitas Pembangunan Nasuional 

“Veteran” Jawa Timur yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan 

terencana dalam suatu program penjaminan mutu yaitu mulai dari persiapan, 

pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan. Dalam hal monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang akan dilakukan, fokusnya 

lebih mengarah kepada upaya untuk memantau, mengawasi, mengevaluasi 

pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen, sehingga pelaksanaan dan mutu 

proses pembelajarannya senantiasa terukur, dan pada akhirnya peningkatan dan 

perbaikan dapat terus dilakukan secara kontinuitas dan berkesinambungan. 

C. Keluaran 

Pada bagian ini sesungguhnya kami ingin menyampaikan hasil dari kegiatan 

monitoring yang sudah dilakukan terhadap keselurahan aspek pembelajaran yang telah 

dosen lakukan, berdasarkan penilaian dari mahasiswa. Karena itu bagian ini kami beri 

sub tema keluaran, yang dengan diharapkan dapat menjadi bahan utama dalam 



perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 

Sebagaimana dalam instrument monev yang memilah aspek pembelajaran 

dosen kepada persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, maka dalam merumuskan keluaran 

(hasil) ini juga menggunakan pilahan tersebut. Berikut uraian singkatnya (summary) 

disampaikan secara umum dan secara spesifik. 

 

 

 

 

 

 

 



334 jawaban

Menerima jawaban

Angkatan

334 jawaban

Media yang digunakan untuk pembelajaran daring

334 jawaban

Ringkasan Pe�anyaan Individual

Salin

2017
2018
2019
2020
2021
MKBM (PERMATA MERDEKA)

43,4%

27,8%

23,1%

Salin

0 100 200 300 400

WA Group

E-Learning UPN Veteran Jawa
Timur (ilmu.upnjatim.ac.id)

Googleclassroom

Zoom/ Google Meet/ Media
sejenis

Video offline/online melalui
Youtube

268 (80,2%)268 (80,2%)268 (80,2%)

299 (89,5%)299 (89,5%)299 (89,5%)

215 (64,4%)215 (64,4%)215 (64,4%)

312 (93,4%)312 (93,4%)312 (93,4%)

184 (55,1%)184 (55,1%)184 (55,1%)

KUISIONER EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN DARING BAGI MAHASISWA FAKULTAS H

Pe�anyaan Jawaban 334 Setelan

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=id&continue=https://docs.google.com/forms/d/19QmfjrvAHf_rGkIOg_99leEy8CbgZk_xQZ4gVPj-5HY/edit%3Fusp%3Ddrive_web


Pembelajaran daring terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwal perkuliahan

334 jawaban

Pelaksanaan proses pembelajaran daring

334 jawaban

Cara Dosen dalam memberikan materi pembelajaran melalui media dan sistem daring

334 jawaban

Salin

Sangat Tidak Puas
Tidak Puas
Netral
Puas
Sangat Puas

16,5%54,5%

26%

Salin

Sangat Tidak Puas
Tidak Puas
Netral
Puas
Sangat Puas

17,4%50,9%

29%

Salin

Sangat Tidak Puas
Tidak Puas
Netral
Puas
Sangat Puas

16,8%
55,1%

25,4%



Fasilitas dalam pelaksanaan KBM daring

334 jawaban

Kesesuaian antara RPS dan materi yang disampaikan oleh dosen dalam pembelajaran

daring

334 jawaban

Dari beberapa kendala berikut, pilih salah satu yang berdampak signifikan pada

pelaksanaan KBM secara daring

334 jawaban

Salin

Sangat Tidak Puas
Tidak Puas
Netral
Puas
Sangat Puas

12%

48,2%

35%

Salin

Sangat Tidak Puas
Tidak Puas
Netral
Puas
Sangat Puas

20,1%

22,2%

55,4%

Salin

Koneksi internet
Alat pembelajaran
Keterbatasan materi
mati lampu gadibolein masuk
sulit dipahami
Alhamdulillah, selama pembelajaran d…
Menurut pendapat saya dalam pembe…
Saya capek belajar daring dikarenaka…

1/2

18%

74,3%



Pilih salah satu dari beberapa media di bawah ini, yang menurut saudara paling efektif

untuk digunakan dalam KBM daring

334 jawaban

Interaksi yang terjalin dalam KBM daring

334 jawaban

Salin

Video Conference
Video Offline
Chating via WA Group
Google Classroom
E-Learing UPN Veteran Jawa Timur
(ilmu.upnjatim.ac.id)
offline

33,8%
9,3%

11,1%

39,2%

Salin

Sangat kurang
Kurang
Cukup
Baik
Sangat baik

11,7%

42,5%

37,4%



Sampaikan kritik dan saran terkait pelaksanaan KBM daring melalui media berikut

334 jawaban

-

Tidak ada

.

tidak ada

Sudah cukup baik

Biaya kuota yang agak mahal dan susahnya sinyal 
Meskipun sudah ada bantuan jika terus menerus menggunakan zoom atau googlemeet kuota cepat habis dan
belum lagi sinyal yang kadang kurang bagus juga sangat mempengaruhi pembelajaran

saran saya jika dosen tidak dapat mengisi atau tidak dapat hadir pada hari tersebut (sesuai dengan jadwal)
maka harus ada pemberitahuan sebelum hari H.

Pelaksanaan KBM daring sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

penyampaian materi kurang maksimal

lebih dioptimalkan

untuk pelaksanaan KBM cukup puas dan ada beberapa faktor KBM terkendali dengan jaringan dengan itu
mohon diberikan keringanan atas kendalaan tersebut�

Pelaksanaan KBM daring sudah terlaksana dengan baik, tapi terkadang dalam pelaksanaan kelas daring melalui
zoom/meet dan sejenisnya terkendala akan sinyal atau lemot akibat memakan kuota internet yang banyak.
Saran saya agar kedepannya lebih mengurangi menggunakan media yang menghabiskan kuota internet banyak.

Mahasiswa juga manusia

Menurut saya, banyak yang harus dibenahi terkait toleransi terhadap mahasiswa/i yang ketika mengikuti
pembelajaran daring khususnya saat video conference yang sering mengalami kendala sinyal maupun device
yang sering mati sehingga sering leave saat kegiatan tersebut. Dosen maupun tenaga pendidik seharusnya bisa
memahami dan memaklumi bahwa keadaan mahasiswa/i itu berbeda-beda dan sarana prasanana atau fasilitas
yang dimiliki mahasiswa/i berbeda. Jadi, ketika mahasiswa/i yang mengalami permasalahan tersebut agar tidak
diberi sanksi/hukuman untuk tidak boleh mengikuti pembelajaran lagi karena gangguan tersebut tidak disengaja
dan tidak bisa diprediksi. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaiannya, terima
kasih



Terkadang terkendala jaringan yang membuat suara dosen terputus, semoga saat kbm daring dapat lebih di
antisipasi segala permasalahannya seperti jumlah participant yang berlebih dengan akses masuk yang terbatas.

Saya siap menerima pembelajaran daring maupun luring.

sudah sesuai dengan kriteria KBM daring, mungkin lebih ditambah lagi yang belum memadai atau kurang

Kritik: proses pembelajaran daring sangat sulit dan terkendala bagi mahasiswa-mahasiswa yang tidak
mempunyai media tambahan seperti laptop+koneksi jaringan yang sesuai serta kurangnya pemahaman dalam
pemberian materi perkuliahan yang dirasa sedikit kurang sempurna  

saran: perkuliahan hybrid mungkin bisa mengatasi masalah ini

kadang dosen menyampaikan materi terlalu cepat

subsidi kuota internet

Semoga pembelajaran secara daring yang sudah terlaksana dengan baik ini tetap di pertahankan.

Menurut saya sudah baik dan pemyampaian materinya juga sudah bagus

Saran kalau bisa untuk kedepannya mohon dengan amat sangat dipergunakan e learningnya untuk pemberian
materi dalam perkuliahan entah itu ppt atau video lainny. Karena tidak semua dosen secar teratur mengakses e
learning dalam pemberian materi. Ada yang menggunakan platform A B C dst hingga materinya kadang tidak
dishare di e learning dan kadang terpecah² karena banyaknya platform yang digunakan

Untuk pembelajaran daring kurang maksimal dalam memahami materi yang diberikan oleh dosen karena tidak
ada interaksi langsung. Saran untuk segera diberlakukan perkuliahan tatap muka.

Menurut pendapat saya dalam kegiatan belajar mengajar daring ini terdapat kendala yaitu seperti jaringan yang
terkadang kurang stabil.

pembelajaran online baik untuk di laksanakan namun hanya terkadang terkendala oleh jaringan, karena di setiap
daerah memiliki kestabilan koneksi yang berbeda

sudah baik bapak/ibu, hanya terkait dengan sinyal saja

Mohon bersabar apabila dosen sedang memanggil mahasiswa, bisa jadi memang benar-benar terkendala
jaringan/perangkat. Sebab ada oknum dosen yang tidak sabar sehingga mengeluarkan mahasiswa dari room
meeting. Meskipun mahasiswa tersebut bukan saya, tetapi saya turut prihatin. Terima kasih.

Untuk pelaksanaan jadwal masih kurang optimal, jam perkuliahan terkadang tidak sesuai jadwal dan kerap
terjadi perkuliahan mendadak

rps harusnya tercantum di setiap e learning, beserta materi dosen pada setiap pertemuan



klo daring susah mencerna materi

Alhamdulillah

Pelaksanaan kbm daring berjalan dengan baik

kapasitas e-learning sebaiknya lebih ditingkatkan lagi karena sering terjadi error/down server

semoga cepat offline

Untuk pembelajarannya sangat baik

Berjalan dengan baik. Namun terkadang dosen ketika ingin berganti jam kelas memberi kabar secara mendadak

semoga pembelajaran online dapat tetap berjalan dengan baik mengingat kondisi ini yang masih belum stabil.
Dan berharap mengenai pembelajaran secara Offline dapat di pertimbangkan kembali.

ada beberapa matkul yg memiliki kendala, seperti dosen datang tidak tepat waktu, dan juga kurang
maksimalnya dalam memberikan materi

menurut saya terkadang ada beberapa dosen yg koneksi internetnya kurang bagus sehingga penyampain materi
menjadi terputus dan kurang jelas

dosennya tolong dimaklumi bila terjadi mati lampu

Untuk Kedepannya pembelajarannya diharap sesuai jam² yang ditentukan

Kendala jaringan internet pada pelaksanaan KBM daring menyebabkan terhambatnya penyajian materi
pembelajaran. Saran saya, pembelajaran tatap muka dengan standar prokes perlu dilakukan untuk kelancaran
dalam pemberian materi pembelajaran.

semoga kedepannya pembelajaran kbm secara daring lebih baik lagi

Lmohon dimengerti jika ada mahasiswa yang keluar masuk video confers dikarenakan jaringan tidak selalu
stabil di suatu wilayah

Keren

Suara bapak ibu dosen kadang-kadang terdengar kecil/putus-putus, mungkin bisa tolong dibesarkan lagi.

Seringkali koneksi internet menjadi penghambat dalam pembelajaran

lebih menguasai materi menyeluruh

semoga kbm daring selanjutnya lebih tertata lagi dan lebih baik lagiii



Ketika pemberian materi sebaiknya materi yang sudah diberikan dapat di unggah di e-learning agar mahasiswa
dapat mendownload kembali apabali ada ketertinggalan dari penjelasan yang diberikan yang dimana biasanya
itu diakibatkan oleh kendala dari jaringan internet nya sebab berada di desa yang biasanya sering adanya
pemadaman

Baiknya lebih disinkronkan jadwal pelaksanaannya karena aering terjadi tabrakan jadwal

materi akan lebih efektif jika disampaikan menggunakan video offline karena tidak terhalang sinyal yang buruk
seperti menggunakan video conference

Pelaksanaan pembelajaran secara offline sudah cukup baik

mohon kelas dibuat lebih menarik dan interaktif�

Kritik = Materi power pointnya kalimatnya disingkat - singkat. 
Saran = Semoga materi lebih banyak dan jelas lagi.

Mengenai izin dikarenakan koneksi jaringan internet lebih dipertimbangkan lagi karena, masih banyak yang
mengalami hal serupa sehingga tidak merugikan para mahasiswa yang sedang mengalami gangguan jika
melaksanakan perkuliahan, terima kasih.

menurut saya ketika sedang terhambat koneksi akan lebih baik apabila pembelajaran menggunakan video yg
disediakan di youtube

kritik: tidak ada 
saran: sebaiknya materi ppt dipublikasikan di elearning

menurut saya, platform elearning sudah cukup baik untuk melaksanakan KBM dan terkadang terjadinya server
down yang membuat telat dalam pengumpulan tugas / ujian

Saya merasa KBM yang dilakukan melalui daring ini kurang efektif, karena memiliki banyak kekurangan. Dan
juga kendala yang saya alami yaitu koneksi internet yang tidak stabil dan terkadang mata saya perih karena
terlalu sering menatap layar, sehingga saya mengalami rabun jauh pada mata saya.

Sangat puas, mungkin kendalanya ada pada jaringan saja

Semoga kedepannya dapat ditingkatkan kesesuaian jadwal KBM

Sistem web E-learning yang seringkali down diharapkan kedepannya menjadi lebih baik, serta semoga pada
pembelajaran berikutnya dapat berjalan lebih baik, lebih lancar, dan lebih efektif.

Saran dan kritik saya yaitu pembelajaran daring ini harus segera dihentikan karena saya sebagai mahasiswa
ingin sekali disegerakan terjadinya pembelajaran via offline alias agar bisa bertemu langsung dengan bapak ibu
dosen serta teman teman sekalian. meskipun saya sendiri tidak mengalami kendala apapun selama
pembelajaran online ini. Terimakasih



Kadang koneksi internet tiba tiba terputus di sela sela perkuliahan dan tidak boleh masuk ke zoom lagi, jadi
tidak di absen. Padahal mengikuti dari awal perkuliahan.

Keterbatasan sinyal internet menjadi penghambat yang utama pada pembelajaran daring.

Bagus

sudah baik

Semoga semakin ditingkatkan

saran saya supaya kedepannya lebih baik lagi

Kbm selama ini berlangsung dengan baik hanya saja terjadang terkendala jaringan yg kurang stabil yg
menghambat kegiatan kbm

Menambahkan contoh penerapannya saat menyampaikan materi, agar mahasiswa dapat lebih memahami isi
materi. Semoga koordinasi antara mahasiswa dengan dosen lebih baik kedepannya, terima kasihh.

Semoga pembelajaran daring berjalan dengan lebih baik lagi dan diharapkan pembelajaran offline dapat
dipertimbangkan kembali

Cukup memenuhi dalam pembelajaran tingkat lagi proses pembelajaran dengan lebih menarik agar mudah
untuk dipahami dan mau memperhatikan

Dalam pelaksanaan KBM daring sudah cukup baik walau terkadang ada masalah koneksi internet yang
mengganggu jalannya KBM daring

sudah sangat dan semakin baik sekali

Pelaksanaan KBM daring menurut saya sudah baik karena kita juga sudah melakukan sekolah jarak jauh selama
2 tahun. Namun, memang kendala yang sering terjadi adalah sinyal dan terkadang mengalami macet ditengah
kegiatan pembelajaran lumayan mengganggu.

Kegiatan belajar mengajar secara daring menurut saya sudah dilaksanakan dengan sangat baik dengan
memanfaatkan berbagai media, jadi tidak ada kritik maupun saran.

Pelkasaan kbm berjalan dengan lancar namun ketika susah mendapat internet maka pembelajaran menjadi
terganggu

Saya rasa pelaksanaan KBM melalui metode daring cukup baik dan efektif untuk dilaksanakan, hanya sering kali
kita lihat mahasiswa lalai dalam tugasnya. Inilah yang perlu disadarkan oleh para dosen bahwa mahasiswa
harus aktif dalam perkuliahan bagaimanapun keadaan serta kondisinya. Jangan karena kuliah online
mahasiswa hanya puas dengan absensi serta nilai tugas, tanpa memaksimalkan nilai keaktifan dalam KBM
berlangsung. Mungkin bapak/ibu dosen yang terhormat dapat menemukan kiat-kiat yang baru untuk membuat



kelas menjadi menarik serta interaktif dikalangan para mahasiswa dengan keterbatasan sarana dan prasarana
KBM di masa pandemi ini.

Menurut pendapat saya terkait pelaksanaan daring selama ini tidak ada yang harus di kritik atau dikasih saran,
mengapa ?, karena pembelajaran daring di upn sudah sangat bagus dan memuaskan

Dalam kbm, kurang dalam pendekatan bersama mahasiswa mahasiswi lainnya, semoga bisa tatap muka secara
offline dan bisa berinteraksi dengan mahasiswa, ibu bapak dosen

menurut saya pembelajaran daring selama ini sangat bagus sayangnya kurang materi yang bapak ibu dosen
kirim ke elearning untuk dipelajari

Menurut saya kekurangan ada pada pemahaman materi dan keterbatasan interaksi. Dibanding offline , bebas
diskusi. Online hanya terbatas waktu ketika diskusi dan kurang puas

Dengan menggunakan PPT, PPT Video atau penjelasan melalui youtube dapat memudahkan mahasiswa/i yang
tertinggal dalam penjelasan dikelas

Lebih baik dan interaktif

Mungkin ke lebih sarana media yang digunakan dalam pelaksanaan KBM daring dimana mahasiswa sering
mengalami gangguan koneksi internet dan hal itu dapat mengganggu proses pembelajaran.

Fasilitas dalam pelaksanaan KBM lebih dimaksimalkan lagi dan semoga Kendala jaringan tidak ada lagi
kedepannya soalnya sangat menghambat jika kuliah berlangsung maupun ujian sehingga dari mahasiswa
sendiri takut sekali adanya kesalahpahaman dengan bapak atau ibu dosen terkait kendala tersebut.

sebaiknya pelaksanaan KBM daring ini dilakukan dengan efektif lagi dan seharusnya jika selesai matkul materi
bisa dikirimkan melalui wa grup

walaupun terkadang masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal, sekiranya juga sudah cukup baik dalam
pelaksanaannya.

mahasiswa diharap oncam ketika dosen sedang mengajar, jadi sama-sama enak untuk melakukan pembelajaran

Terkadang ada dosen yang tidak membagikan ppt dari pertemuan sebelumnya sehingga mahasiswa kesusahan
saat akan menghadapi uts/uas karena tidak adanya ppt materi dari dosen tersebut

dalam pelaksanaan KBM daring lebih sulit untuk menangkap materi dikarenakan terkadang koneksi internet
yang kurang stabil sehingga terkadang ilmu yang disampaikan pun tidak tertangkap dengan maksimal namun
karena sudah lama menjalani KBM daring kami para mahasiswa sudah mulai terbiasa dan semakin lama pun
juga sudah semakin baik, sarannya yaitu mungkin terkadang ada jadwal yang bertabrakan antar mata kuliah
sehingga disarankan pelaksanaan KBM pun dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
sejak awal. Terimakasih

Semoga bisa offline



Pembagian materi perkuliahan tidak dibagikan dengan baik kepada mahasiswa, terkadang ada dosen yang
mengajar materi tidak sesuai rps, ada mata kuliah yang tidak memberikan rps kepada mahasiswa

Cukup baik

Baikkk

melakukan secara terus menerus video conference

Saran kedepanya tentang penggunaan video conference dengan media lain seperti e learning, classroom,
youtube dapat seimbang.

LAINNYA (204)
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Pandangan dan pendapat terhadap Program Permata/Permadi 2021
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Mengapa anda memilih mengambil mata kuliah di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

29 jawaban

Karena waktu itu saya iseng saja melihat di postingan instagram official FH UPNVJ ada info mengenai
pertukaran permata di FH UPNVJT, lalu saya agak tertarik dan akhirnya mencoba daftar dan mengikutinya, lalu
juga bisa menambah pengalaman dan saling mengetahui sistem belajar dan budaya di FH UPNVJT, terlebih lagi
UPNVJ dan UPNVJT merupakan satu UPN, sehingga itulah yang membuat saya tertarik untuk mengikuti
pertukaran kuliah permata di FH UPNVJT.

Karena sesuai dengan mata kuliah yang dapat dikonversi dalam krs saya, juga untuk mengetahui budaya
pembelajaran di FH UPN

dikarenakan saya berasal dari fakultas kelautan dan perikanan jadi biar relevan

Karena saya ingin mendapatkan mata kuliah pendidikan bela negara dan berkuliah di universitas yang sama
dengan tempat tinggal saya

Menambah ilmu dan pengetahuan yang didapat pada mata kuliah Fakultas Hukum di UPNVJT

Karen tertarik dengan matakuliah yang berhubungan dengan hukum. Karena saya berasal dari FEB

karena tertarik dengan mata kuliah tersebut dan salah satu matkul wajib yang harus diambil

Dikarenakan saya mencari peluang untuk lolos seleksi

Karena dosen dari universitas asal merujuk kepada UPN Veteran Jawa Timur

Saya mengambil hukum perbankan, saya pikir ini relevan dengan jurusan sama yaitu manajemen. Dan saya ingin
mempelajari lebih dalam terbaik perbankan beserta hukum yang mengaturnya

Karena saya ingin mengetahui mengenai materi pembelajaran hukum keluarga di universitas ini

UPN SANGAT BAGUS

Alasannya karena ingin mencari koneksi yang lebih luas serta ingin mengetahui sistem pembelajaran yang
dijalankan oleh UPN Veteran Jawa Timur serta menambah pengalaman dalam hal mencoba belajar di
Universitas lain.

Karena sesuai dengan jurusan/ prodi saya

karena upn dekat dengan tempat saya tinggal, dan saya mendapat info bahwa pelaksanaan nya luring tetapi
ternyata daring.

Karena saya tertarik untuk mengetahui bagaimana hukum yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia



Karena tertarik dengan mata kuliah yang ditawarkan

karena pada saat itu program mbkm yang membuka pendaftaran adalah FH UPN "Veteran" Jawa Timur dan saya
mendapatkan dukungan dari teman saya beda fakultas yang mengikuti program ini di UPN "Veteran" Jawa
Timur. Saya juga ingin memiliki pengalaman belajar diluar universitas yang saya ampu.

karena jarak antara rumah saya, kampus asal saya dan upn dekat sehingga jika dikemudian hari terdapat
informasi untuk melakukan kuliah secara offline pada upn maupun utm saya bisa mudah untuk menjangkau
keduanya.

Sangat baik

Jarak yang mendukung

Karena dulu upn adalah kampus impian saya, selain itu untuk menambah wawasan juga relasi, dan ingin
merasakan ranaya kuliah di upn dengan dosen dan teman yang beragam

Karena programnya hanya tersedia di UPN Veteran Jawa Timur

Karena bekerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya dan menambah relasi dan memperluas sudut pandang
yang didapat dari FH UPNV Jatim

Karena Pt Penerima

Karena ditentukan oleh pemerintah

Ingin belajar mengenai mata kuliah hukum

Karena dapat dikonversi ke mata kuliah yang saya ampu di Universitas asal

Karena masih berhubungan dengan jurusan saya

Media yang digunakan untuk pembelajaran daring

36 jawaban

Salin

WA Group
E-Learning UPN Veteran Jawa Timur
(ilmu.upnjatim.ac.id)
Googleclassroom
Zoom/ Google Meet/ Media sejenis
Video offline/online melalui Youtube
Campuran dari yang disebutkan diatas

55,6%

33,3%



Pembelajaran daring terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwal perkuliahan
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Pelaksanaan proses pembelajaran daring
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Cara Dosen dalam memberikan materi pembelajaran melalui media dan sistem daring

36 jawaban

Salin

Sangat Tidak Puas
Tidak Puas
Netral
Puas
Sangat Puas

13,9%61,1%

25%

Salin

Sangat Tidak Puas
Tidak Puas
Netral
Puas
Sangat Puas

16,7%
58,3%

22,2%

Salin

Sangat Tidak Puas
Tidak Puas
Netral
Puas
Sangat Puas

22,2%

52,8%

25%



Fasilitas dalam pelaksanaan KBM daring
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Kesesuaian antara RPS dan materi yang disampaikan oleh dosen dalam pembelajaran

daring
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Dari beberapa kendala berikut, pilih salah satu yang berdampak signifikan pada

pelaksanaan KBM secara daring
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Koneksi internet
Alat pembelajaran
Keterbatasan materi27,8%

66,7%



Pilih salah satu dari beberapa media di bawah ini, yang menurut saudara paling efektif

untuk digunakan dalam KBM daring

36 jawaban

Interaksi yang terjalin dalam KBM daring
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Video Conference
Video Offline
Chating via WA Group
Google Classroom
E-Learing UPN Veteran Jawa Timur
(ilmu.upnjatim.ac.id)

30,6%

19,4%

41,7%
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Sampaikan kritik dan saran terkait pelaksanaan KBM daring melalui media berikut

36 jawaban

-

KBM Daring ini sudah berjalan sangat lancar, mungkin saran agar KBM daring kedepannya bisa dilaksanakan
dengan on-time atau tepat waktu sesuai dengan jadwal/jam kuliah.

E-learning yang sering mengalami down disaat waktu penting misalnya waktu uts maupun uas

Saran dari saya semoga untuk pembelajaran kedepannya materi perkuliahan di upload di elearning upnv jatim
supaya para mahasiswa bisa mempelajari materi dengan baik

Mengenai jumlah mahasiswa menurut saya yang mengambil mata kuliah hukum perbankan kelas F, overload
jadi kurang maksima dalam pembelajaran dan juga penugasan

Kritik saya sendiri mungkin sering terkendala jaringan internet yang sering trouble

Semoga penyampaian materi lebih bervariasi dan intrraktif dengan mahasiswa. Agar tidak terkesan monoton
dan bosan

sudah baik, semoga dapat ditingkatkan lagi.

ada baiknya lebih diperhatikan lagi agar mahasiswa dari luar UPNVJT mendapatkan informasi yang jelas terkait
perkuliahan. jujur saja, saya kebingungan ketika akan absen atau bahkan ketika pengumpulan tugas. mungkin
dibeberapa pertemuan ketika saya hadir, sistem mencatat saya tidak hadir dan dibeberapa tugas mungkin saya
tidak mengumpulkannya tepat waktu, perihal informasi yg simpang siur semestinya dapat di atasi sebelum
pelaksanaan permata ini berlangsung pada saat itu. saya berharap, ke depannya hal sepele seperti ini agar lebih
diperhatikan agar tidak ada yg merasa dirugikan. terimakasih.

sudah cukup baik

Menurut saya lebih baik menggunakan segala media pembelajaran yang ada secara fleksibel dan disesuaikan
dengan kondisi mahasiswa

Kurangnya informasi mengenai jadwal perkuliahan cukup mengganggu KBM daring sehingga diharapkan agar
ketepatan informasi lebih ditingkatkan lagi

Perkuliahan berjalan dengan lancar

saran dan kritik menurut saya dosen menjelaskan materi sudah sangat baik dan mahasiswa dapat mengerti.
Jika ada yang bertanya, dosen juga menjawab sampai mahasiswa mengerti.

Kritik dan saran tidak ada, karena proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh FH UPN Veteran Jawa Timur
sudah sangat baik serta dosennya sangat interaktif kepada mahasiswanya dalam mengajar.



menurut saya KBM daring efektif dilaksanakan dengan menggunakan zoom.

sistem e learning upn sudah cukup bagus, semoga kedepannya makin bagus dan makin efektif.

Terimakasih sudah diterima dan diperkenankan untuk ikut belajar Hukum Keluarga

Mungkin agar lebih interaktif dari dosen kepada mahasiswa

Semoga bisa terdapatmetode baru dan di tingkatkan lagi untuk sarana dan prasarana dalam pembelajaran
dsring

Pengen ngeresain kuliah offline, 3 semester daring terus. Ilmu yg didapat sangat kurang dikarenakan hal
tersebut. Interaksi terhadap teman sekampus juga kurang. Satu lagi, ukt saya mahal gol.7 jadi sia2 bayar mahal
klk ga dapet ilmu. Sekian terima kasihhh👍

mungkin bisa lebih diperhatikan lagi untuk jam mengajar dari dosen/tim pengajar UPN Veteran Jatim dengan
jam mata kuliah mahasiswa, agar tidak terdapatnya bentrok dengan kelas dan mata kuliah lain. terima kasih..

Semoga menjadi lebih baik untuk kedepannya

Lebih baik offline

Selanjutnya mungkin lebih dipersiapkan lagi untuk mahasiswa permata

Semoga lebih baik lagi.

Ditingkatkan lagi saja dari segi komunikasi. Disesuaikan dengan asal mahasiswa. Karena sering terjadi kesalah
pahaman

Program nya kurang memuaskan karena mungkin terkendala saat pandemi

Semoga keluhan dan pertanyaan mahasiswa kedepannya direspon dengan cepat

.

Untuk pemberian informasi mengenai pelaksanaan kelas hendaknya jangan mendadak

Sudah baik, semoga kedepannya dosen dan mahasiswanya lebih semangat lagi.


