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Program 
Studi: 

Nama 
Mahasiswa : NIM 

Silahkan tuliskan evaluasi pelaksanaan PJJ yang anda ikuti sejauh ini 
secara rinci (tidak diperkenankan menyebutkan dosen pengampu, cukup 

mata kuliahnya saja). 

pendidikan 
Biologi Yayu Mulyati 19543009 

Menurut saya evaluasi terkait dengan PJJ terutama mata kuliah biokimia 
seharusnya ada penjelasan dari dosen tersebut dikarenakan biokimia sendiri 
lebih banyak perhitungan dari pada bacaan. 

Sistem 
Informasi 

Ahmad Faraz 
Mutaqin 19572006 

untuk semua matakuliah dimohon untuk menyesuaikan porsi tugas dan jadwal 
kuliah dengan situasi pandemik ini karena memengaruhi psikologis 
mahasiswa, tidak semua mahasiswa selalu mampu mengerjakan dengan 
kondisi seperti ini, tidak semua mahasiswa selalu mampu membeli kuota 
hanya untuk pjj apalagi kebijakan biaya semester yang nihil dan tidak 
signifikan keringanannya 

Pendidikan 
Matematika Rekasari 19512021 

Pelaksanaan PJJ selama perkuliahan mungkin membuat mahasiswa lebih 
rumit saat memahami materi yang diberikan apalagi saya selaku mahasiswa 
prodi pendidikan matematika yang setiap materinya itu harus rinci di jelaksan 
dan harus sangat di pahami oleh mahasiswa sedangkan banyak dosen yang 
hanya memberikan materi setumpuk dan tugas tanpa dengan menjelaskan 
dengan rinci isi dari materinya 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia SUHARTATI 17212017 

Sejauh ini menurut saya baik baik saja, hanya saja ada beberapa dosen yang 
tidak menjelaskan materi karena mahasiswanya ada yang presentasi. 
Seharusnya dijelaskan kembali agar mahasiswa mendapatkan kepastian 
mengenai benar atau kurang tepatnya materi yang telah disampaikan, karena 
hal itu juga memengaruhi keterpahaman mahasiswa. Selain itu, adanya tugas 
di setiap pertemuan membuat PJJ bukanlah PJJ, karena PJJ itu perkuliahan 
jarak jauh sedangkan ini rasanya seperti Tugas Jarak Jauh karena setiap 
pertemuan diberikan tugas.  

PKN Tian Siswanti 18612006 

Menurut saja pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh ditengah pandemi ini 
merupakan satu satunya jalan keluar untuk menghindari penyebaran virus 
corona. Saya harap pembelajaran jarak jauh ini di terapkan sampai situasi 
benar benar aman dan sudah tidak ada wabah lagi untuk menghindari 
penyebaran virus ini semakin meningkat. Hanya saja yang jadi permasalahan 
dewasa ini adalah tritment dari beberapa dosen yang bersangkutan yang 
mengubah paradigma kuliah di rumah saja menjadi nugas di rumah saja. Saya 
harapkan kedepannya ini bisa menemukan solusi terbaik bagaimana 
seharusnya pembelajaran jarak jauh ini dilaksanakan karena sejatinya 
keadaan pandemi ini merugikan semua pihak. Mahasiswa di rugikan dengan 
pembelajaran jarak jauh yang kurang efektif karena jatuh sebagai penugasan 
dan dosen dirugikan dengan harus mencari metode apa saja yang mesti 
diterapkan di tengah kejenuhan stay at home. Semoga kita sama sama dapat 
menemukan solusi yang tidak terlalu merugikan kedua belah pihak. Oleh 



karena itu kita juga masih membutuhkan recovery setelah pandemi berakhir 
dan pembelajaran jarak jauh ini menjadi pembelajaran paling aman selama 
pandemi ini  semoga ada solusi. 

PGSD 
GINA SRI 
AISYAH 19841023 

Pendidikan TIK,PDPB, Pendidikan Pancasila,SBM, Etika dan profesi guru SD, 
pedagogik,evaluasi, b.inggris, media pembelajaran, filsafat 

Pendidikan 
Matematika Widi Sri Lestari 19512011 

Sebaiknya sebelum memberikan tugas, dosen memberikan penjelasan terlebih 
dahulu. Kemudian dosen harus mengajar sesuai dengan jadwalnya. Karena 
yang saya alami sering sekali 2 mata kuliah terlaksana dalam satu waktu, hal 
itu terjadi karena dosen tidak menaati jadwal perkuliahan yang harusnya 
selesai jam sekian tetapi dosen malah tidak memperhatikannya. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Ewinda Meina 
Sari Jelly 19223007 

PPKn : Banyak mempelajari tentang geopolitik,integrasi nasional. 
PBPD : Mempelajari tentang Masa Remaja 
Writing : Paragraf describtive,pola2 kalimat 
Literature : Sastrawan2 kuno 
Grramar : Mempelajari verb,adverb, conjungtion dan penggunaan2 lainya 
Pronoun : Syllable 
Reading :Kalimat utama dalam paragraf 
Listening : Mempelajari tentang nilai moral yang ada di sebuah audio atau 
video 
Speaking : Speak formal English. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Hera Yani 19222011 

Lebih memahami kondisi mahasiswa yang dalam kendala, lebih efektif dalam 
memberikan materinya supaaya tidak jenuh. 

Pendidikan 
Matematika Muni Siti Aminah  19512006 Lebih mengefektifkan lagi waktu 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 

DEDE 
ASTRIYATI 17213044 

Tata wacana kurang memberikan materi jadi kurang paham namun tugas 
lumayan di rasakan berat lebih Banyak ke tugas online daripada kuliah online 
pemahaman 
Penulisan feature dan berita pun demikian ada materi namun Penjelasan 
Sangat minim dan tugas terlalu berat 
Psikolingusitik dan seminar pai sangat baik walaupun pjj namun tetap sesi 
diskusi dan tanya jawab pemahaman yang di perolehpun hampir sama dengan 
kuliah di kelas 
Simantik dan simulasi mengajar sangat baik dalam pjj karna sesuai jam dan 
tidak memberatkan tugas perkuliahan di pahami dan selesai sesuai dengan 
jam pelajaran 

Pendidikan 
Matematika Anisa Rahayu 19512019  terlalu banyak tugas dan materi tanpa d jelaskan 

Pendidikan 
Fisika Iklimah badriah 19822015 Semoga tidak terlalu memberikan tugas bayak, 



Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Salma Fitria  19223014 

Saya harap dosen lebih mengerti jangan terlalu banyak memberikan tugas 
kepada kita  

IPS 
Almah 
nurhasanah 18811003 Geografi regional indonesia 

Sistem 
Informasi 

Rifki Nugraha 
Nurilahi 19573023 

Dari keseluruhan jumlah matakuliah yang di dara baik atau efektif hanya pada 
matakuliah yang menggunakan aplikasi zoom yang berjumlah 2 mata kuliah 
yaitu sistem informasi dan prilaku organisasi, di luar dari itu sulit di dapati 
pembelajaran yang maksimal 

PTI rendi firmansyah 13831030 
alhmdulilah dengan ada nya hikmah dari covid19 yang mna qtu bisa ttp 
menjalankan kuliah dengan metode jaringan jarak jauh  

Sistem 
Informasi 

Raihan 
muhamad 
fadhilah 19572013 

Evaluasi kedepannya untuk para dosen khususnya SI dimohon jangan tiap 
pertemuan memberikan tugas 

PTI Rulif Lesmana 18833003 

Berkenaan tentang PJJ, saya kurang puas dengan pelayanan beberapa dosen 
terkait pembelajaran, karena beberapa dosen tidak mengerti akan keadaan 
mahasiswa terkait PJJ 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Siska Atikah 17223010 Sulit memahami 

Pendidikan 
Fisika 

Muhammad 
Maulana 
Syaputra 18823006 Penyampaian materi kurang jelas ,tapi pemberian Tugas Sangat keras 

PGSD Dea Sugianti  19843001 
Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan internet tidak 
efektif karena banyak kendala nya 

Pendidikan 
Matematika Multi Nuraeni 19512027 

Pesan saya utk PJJ harusnya dosen jangan terlalu banyak memberi tugas, 
tapi pastikan dulu mahasiswa itu benar² paham terhadap materi yang di 
berikan, karna saat PJJ banyak gangguan sekali dimulai tidak fokus klo belajar 
dirumah dan masalah jaringan yang kadang² membuat PJJ kurang efektif 

PTI januwar arova 17833003 semua dosen memberikan waktu pengenerjaan tugas sedikit 

pendidikan 
Biologi 

Hajar Shofarina 
Yasrifah 17543017 

sejauh ini yang di rasakan ada segi positif dan negatifnya mungkin positif nya 
yang dirasakan tidak terlalu cape seperti kuliah tatap muka karena pulang 
pergi tidak kos, negative nya memang materi yang diajarkan kurang di pahami 
dalam beberapa matakuliah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada 
beberapa matakuliah yang bisa di pahami karena tergantung kepada yang 
memberikan materi ajarnya. 

Pendidikan 
Matematika Ulfa Maulidia 17512014 

Menurut saya begitu tdk efektif karena ada beberapa terkendala seperti sinyal 
dll , dan pada penyampaian pun tdk jelas, begitu pula dgn pemberian materi 
tdk sesuai dgn waktunya jdi suka terlalu banyak jdi otak pun klo terlalu banyak 



materi drop begitu pula waktu dirumah habis dgn membaca materi tersebut jdi 
tdk bisa ada wktu luang untuk keluarga 
Jdi klo d kmpus langsung menurut saya dosen itu perhitungkan waktu 
pembelajaran berpa sks sks nya , nah klo pj mah dosen serasa bebas kasih 
materi suruh baca  

PTI Sugiantini 17832012 

Karena kondisi wilayah yang saya tepati kadang dalam pelaksaan kuliah 
jwringan selalu terganggu, terlalu banyaknya tugas tang di kasih kadang ada 
juga dosen yang memberikan waktu pengerjaan kurang cukup menurut saya, 
dalam materi juga kadang ada yang memberikan banyak materi tapi isi dari 
nateri itu sudah untuk di pahami 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Laila Wati Nurdini 19223017 

Menurut saya mata kuliah writing dan reading sangat membebani murid 
dimana metode yg mereka berikan mempersulit mahasiswa disaat kegiatan 
PJJ berlangsung jarak antara teori dan tugas sangat dekat sehingga kita sulit 
untuk memahami materi secara jelas. Menurut saya kami tidak ada waktu 
untuk memahami materi sedangkan tugas banyak tidak seimbang. 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 

Arief Lukmanul 
Hakim 19215004 

Diharapkan PJJ bisa berjalan sebagaimana mestinya, harus ada saling 
pengertian antara mahasiswa dan dosen dalam PJJ, serta Dosen harap 
memaklumi keterbatasan mahasiswanya 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 

Annida Firdaus 
Nisa 17213002 

Pembelajaran jarak jauh menurut saya kurang efektif karena materi yng 
dijelaskan kurang jelas dan rinci sehingga kurangnya pemahaman. kemudian 
banyaknya tugas yg diberikan tetapi materi kurang tersampaikan sehingga 
membuat mahasiswa sering mengeluh. Belum lagi jaringan dari berbagai 
wilayah yang meragukan yg memhuat pembelajaran tersebut kurang efektif.  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Khoerun Nissa 18222028 

Sejauh ini bisa dibilang sulit, khususnya untuk mata kuliah research 
methodology dan mata kuliah teaching media yang hanya memberikan tugas 
dan diskusi tetapi tidak ada materi dr dosen tsb 

IPS 
Atiatunisa 
shidiqah 18813011 

Untuk mata kuliah ISBD,pengelolaan pendidikan, sebaiknya memberikan 
tugas harus on time dan herus ada sesi diskusi atau sharing antara dosen 
dengan makasiswa 

Pendidikan 
Matematika Siti Maryam 19512022 

PJJ itu kan menggunakan media elektronik handphone atau laptop dan 
memakai jaringan (kuota) maka dari itu ketika ada gangguan dosen 
menganggapnya tidak hadir padahal ada suatu kendala. 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 

Nurlathifah 
Khalifatunnisa 18212001 

Di harap materi disampaikan sesuai jadwal perkuliahan serta tugas yg di 
berikan pada matkul yang sering melampirkan tugas pada setiap 
pertemuannya juga diharap tidak terlalu rumit dan tidak membuat mahasiswa 
menjadi jenuh. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Linda shalina 
nabila 18222013 

Seharusnya para dosen lebih banyak memberi materi atau lebih baik jika 
dosen memberi materi lewat video. Supaya setiap pertemuan tidak selalu 
diberi tugas pada mahasiswa. Bagaimana mahasiswa mau mengerti tugas 



yang diberikan dosen jika dosennya saja tidak memberi materi sama sekali 
atau hanya memberi materi alakadarnya. 

Pendidikan 
Matematika 

Anugrah Agung 
Nurbayan 17513034 

Lebih di pikirkan lagi ketika memberikan perkuliahan selama PJJ , jangan 
hanya memberikan tugas tugas dan tugas terus, menjelaskan materi dan 
berdiskusi dengan mahasiswa tidak ada , mohon lebih di pahami lagi kami 
mahasiswa juga merasakan lelah merasakan kebingungan ketika 
melaksanakan kuliah daring, permasalahan dari sinyal , kuota dan lain" , jadi 
beri kami juga keringan oleh bapa ibu dosen ketika kami terlambat mengikuti 
perkuliahan atau terlambat mengumpulkan tugas yang bapak ibu berikan 
kepada kami  

pendidikan 
Biologi 

Neng Ayu 
Ningrat 17542004 Zover, bophan, SBM, ISBD, Statistika,  

PGSD 
Hidayatulloh 
Nurul Haq  19843003 Evaluasi ,filsafat, setrategi, dll 

PTI Arby Silda Aulia 18833007 

Kebanyakan dosen hanya memberikan tugas tanpa melekasanakan 
perkuliahan terlebih dahulu, dan kehadiran di nilai dari tugas bukan dari 
perkuliahan 

PTI Vicriana Rafli 17834001 

Pendapat saya bagi para dosen pengampu mata kuliah jangan terlalu sering 
memberikan tugas yang bersifat online karena tidak semua mahasiswa dalam 
posisi yang sama ada yang terbatas untuk internet ada yang tidak.  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Putri Salsabila 19223026 Mohon untuk menjelaskan ketika mahasiswa tidak mengerti secara rinci  

PTI 
Naufal T EL 
Muharam 19833012 Terlalu banyak tugas... Boros duit DSB 

IPS Siti Mulyani 18813028 

> Beberapa dosen menjejali tugas tanpa disertai materi sehingga membuat 
mahasiswa hanya sekedar mengetahui materi tanpa memahaminya.  
> Beberapa dosen memberikan tugas lebih dari satu jenis tugas sehingga 
membuat mahasiswa tertekan. 
> Beberapa dosen tidak mempertimbangkan selang waktu dalam pengerjaan 
tugas sehingga membuat mahasiswa stress terutama bagi yang letak 
geografisnya jauh sehingga terkendala jaringan.  

PKN 
Agus Risman 
Yusup 19613001 

Saya rasa PJJ cukup menyenangkan dan sangat memudahkan mahasiswa, 
namun semua itu bisa diraih jika memang demua aspek didalamnya ikut andil, 
maksudnya dosen memberikan pengajaran dan mahasiswa mengikutinya, 
bukan hanya dosen memberikan ringkasan materi kepada KM lalu 
mengirimkan soal soal tugas, yang tadinya PJJ itu menyenangkan berubah 
menjadi seperti UAS tiap hari, belum lagi dosen yang memberikan tugas tanpa 
berfikir spt apa mahasiswa nya kebingungan mengerjakannya karena sangat 
banyak sekali tugas, jika saya diizinkan untuk menyebutkan nama mata kuliah 



apa yang tidak disukai karena bukan belajar malah kuis setiap waktu maka itu 
adalah PKn1, Hukum Islam, HTN, KDKN 

PKN Rizki zidan 19613008 

Insyaalloh  semuanya mungkin sudah di usahakn se makaimal mungkin untuk 
melaksanakan pjj mhngkin ada beberapa mata kuliah yang agak kurang di 
fahami oleh anak anak dikarenakan kudangnya diskusi tapi ini bukan diskusi 
tiap pertemuan pjj pasti pertnyaan test dan tidak di jelasnak  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Esi Sri Rahayu 18222014 

Pelaksanaan PJJ ini sangat membantu untuk belajar, biasanya dosen 
memberikan materi dan tugas secara seimbang, tidak banyak tugas tatapi 
materi ada, ataupun sebaliknya. 

PGSD Ahmad Ali topan 17842036 9 

Pendidikan 
Fisika Risma Yanti 19823014 

Pelaksanaan PJJ dari setiap matkul berjalan dengan lancar, namun hanya 
saja gangguan yang sering terjadi pada signal nya dikarenakan daerah-daerah 
nya yang terpelosok. 

Pendidikan 
Matematika 

Neng Kintan 
Rahmawati 17511002 

Geometri Transformasi dalam pelaksanaa perkuliahan memberikan contoh 
tertulis namun tidak rinci dalam pembahasan materi dan selalu ada tugas 
meski tidak terlalu banyak namun saya mengeluh kurang paham karena hanya 
berpegang pada contoh dan materi yang tersedia di internet sa serta diskusi 
bersama dengan teman namun kurang efektif karena kurang paham.. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Ayuandira 
Triagustin 18221027 

Untuk mata kuliah Translation, dinohon untuk memberikan tenggat waktu yang 
tidak terlalu singkat untuk kenghindari adanya mahasiswa yang absen. Dan 
untuk mata kuliah Research Methodology atau ESP, sebaiknya tugas chapter 
report dikumpulkan dengan cara scan/ diketik dan dikumpulkan sebelum UAS.  

IPS Alni Dahlena 18811001 

Pelaksanaan PJJ yang sudah dilaksanakan sampai dengan saat ini,  menurut 
saya efektif hanya saja terkadang ada beberapa mahasiswa yang terkendali 
akses internet nya,  namun Alhamdulillah selama perkuliahan jarak jauh yang 
saya ikuti bapak/ibu dosen nya memberikan kelonggaran waktu akses 
terhadap saya beserta teman-teman saya.  Hal tersebut tentunya menurut 
saya sudah efektif.   

PKN 
Purwa 
Burhanudin  18613012 

Hampir 50% pelaksanaan PJJ di kira belum efektif. Semisal ada beberapa 
dosen yang masih menggunakan waktu singkat dalam pengerjaan tugas, 
sementara signal dan kuota masing-masing mahasiswa tidak bisa dipukul rata, 
selanjutnya, masih ada pula beberapa dosen yang masih menggunakan 
metode penugasan tanpa pemberian/penguatan materi. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Tami Tamalasari 17221004 

Pelaksanaan PJJ selama ini berjlan dngan baik. Meskipun hanta 1 dosen yg 
mmberikan sesi tanya jawab dalam Schoology. Saya selama ini kurang 
memahami materi selama PJJ. Mskpun ada bberapa mata kuliah yang sangat 
mudah dipahami dan diikuti tigas dll nya. Terkadang juga masih ada dosen 
yang mmberikan materi diluar jam perkuliahan. Alangkah baiknya, jika 
pemberian materi atau tugas ssuai jadwal. Contohnya, mata kuliah A di jdwal 



pada hari Selasa, tapi memberikan materi pada hari Minggu disaat kita 
beristirahat. Lebih baik disesuikan dengan jadwal.  

PKN 
WANDI 
MULYANA 19612017 

mohon maaf untuk mata kuliah hukum islam, pkn, dan htn karena dosen 
pengampu terkendala umur makanya pengerjaan setiap tugas dan ujian harus 
disertai bukti fisik . 
 
ditambh lagi mata kuliah media pembeajaran hanya ngasih materi tanpa ada 
penjelasan .. 
 
dll 

Pendidikan 
Matematika Rineta Ajeng V 19511012 

ada beberapa dosen yang menerangkan secara rinci dalam pjj ini dan ada 
juga yang hanya memberikan materi saja setelah itu dilanjutkan memberi 
tugas latihan 

Pendidikan 
Matematika 

Ajeng Sherina 
Safitri  19511005 

Hanya sebagian mata kuliah yang di awalnya di awali materi, hampir setiap 
mata kuliah di beri tugas. Banyak sekali materi yang kurang di pahami 

Pendidikan 
Matematika Ila ropikil a'la 19512018 Jangan terlalu banyak memberi tugas, jelaskan materi secara detail 

Sistem 
Informasi 

Deva Hafiansyah 
Febriana 19573005 

Menurut saya, yang perlu di evaluasi adalah cara penyampaian materi supaya 
lebih diperjelas lagi dan untuk pemberian tugas tidak hanya sekedar memberi 
tugas yang berat. Akan tetapi disertai dengan penjelasan yang rinci supaya 
kami tidak kebingungan. 

IPS 
Fadlika 
Sulaeman 18814002 

Berhubung tidak ada sosialisasi sebelumnya terkait PJJ, maka tidak semua 
matakuliah dapat dipelajari dengan baik, masih ada dosen yang memberi 
tugas secara terus menerus tanpa mengadakan belajar secara realtime 

Sistem 
Informasi Awitzaswanti 18573018 Kurang efektif dan efisien 

Pendidikan 
Matematika 

KOKOM 
KOMALASARI 19513016 

Selama PJJ ini saya kurang memahami materi yang di berikan dosen kepada 
saya ,dan saya rasa kurang efektif dengan adanya PJJ karena belajar bisa 
dengan keadaan yang tidak memungkinkan,dan ketika bertanya dosennya 

selow respon🙏🙏🙏🙏 

PGSD Wina Auliana 19841013 

Untuk pelaksanaan pjjnya, diharapkan harus sistematis. Kita juga bisa 
memanfaatkan apk hangouts, atau google meet agar bisa melangsungkan 
perkuliahan, jangan hanya memberi tugas saja. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Wanda Putri 
Khasanah 18223043 

Apabila ada tugas,  Saya ingin tugas itu ketika sudah diperiksa,  ada 
pembahasannya,  sehingga mahasiswa bisa mengoreksi kesalahan yang 
dilakukan dalam mengisi soal sebelumnya.  (Extensive Reading, Translation). 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Saumi Ridhawati 18223049 

Ketika minggu pertama pelaksanaan PJJ, saya sangat merasa tertekan karena 
semua dosen memberikan tugas dengan deadline yang berdekatan. Tapi 
karena libur diperpanjang, saya jadi menuntaskan semuanya karena jika tidak 



pasti ada tugas yang tidak terkerjakan.  
Sebelum uts, sangat sedikit dosen yang memberikan penjelasan materi. 
Kebanyakan hanya memberi materi dan tugas dan tugasnya ada yang tidak 
diberikan penilaian jadi kita tidak tahu mana yang salah dan harus diperbaiki. 
Tapi setelah uts sistem pembelajaran jadi lebih baik. 

pendidikan 
Biologi Abdul wapa 16543024 kurang efektif 

PKN 
Rusli Maulana 
Ramadhan 19613011 Menurut saya semua mata kuliah berjalan secara efektif 

PTI 
Rofiqoh 
Nurazizah 18832005 

Ketika pjj yang paling sering terjadi kurangnya kuota untuk mengikuti pjj, lalu 
terkendala oleh sinyal yang kurang bagus sehingga mempengaruhi. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Rafika hasna nur 
oktavia 18223030 

Sejauh ini lebih ke dosen hanya memberikan tugas dan meminta mahasiswa 
untuk memahami materi sendiri, pjj yg saya rasakan sejauh ini adalah kami 
memahami materi sendiri, menjelaskan materi sendiri dan dosen hanya 
memberi tugas saja. memang ada beberapa dosen yg menjelaskan dan 
diskusi tetapi hanya 2/1 dosen saja.  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 

Fauzi 
Hidayatullah 19213014 

Selama pandemi berlangsung perkuliahan dilakukan dengan jarak jaruh 
dengan menggunakan media elektonik yang tentu saja online. Ada beberapa 
dosen yang memang sulit untuk memberi kemudahan kepada mahasiswa. 
Saya harap semoga kedepannya agak dimudahkan mengenai perkuliahan. 
Kita sedang dilanda kesulitan ekonomi sosial dan kesehatan, jangan tambah 
mempersulit kami dengan kemauan ibu/bapak dosen yang terhormat. 

Sistem 
Informasi Jani dwi putra 18572007 

Untuk jurusan yang saya ambil tidak bisa belajar dgn otodidak saja perlu 
bantuan dosen untuk bisa memahami suatu materi, untuk belajar diklas pun 
saya lama untuk bisa memahami materi, perlu bertanya pada dosen atau 
teman, apalgi belajar dirumah, untuk bertanya pun canggung karena sudah 
ada materi yg diberikan namun tetap tdk paham olh materi tsb. Dgn bntuan 
youtube dan google mnrt sya kurang se efektif di kelas. Trlebih sya tidak ada 
basic di jurusan ini krna bukan dri SMK. Dan jgn lupa kouta pun sgt terbatas 
pak. Sekian 

PTI 
Riki Ahmad 
Roqin Muntaha 17833012 

Selama pelaksanaan PJJ bagi saya sebagai mahasiswa yang sudah bekerja, 
kadang ada waktu dimana kewajiban melaksanakan tugas kampus dan 
pekerjaan berbenturan, alangkah baiknya ketika ada tugas jangka waktunya 
jangan harus beres hari itu juga, karena kita tidak tau apakah ada hal yang 
mendesak yg harus diprioritaskan, sehingga tugas kampus kadang tidak 
maksimal dalam pengerjaannya. 

Pendidikan 
Matematika Lita safitri 17512015 

Rata rata dosen yang melakukan pjj hanya memberi tugas dan sedikit materi 
pendukung tanpa ada penjelasan.. dan kurang memancing mahasiswa untuk 
lebih aktif, dan apa lagi kuota yang di butuhkan cukup besar dari biasanya, 



sedangkan dengan pjj kita tidak mendapatkan uang mingguan dan minta pun 
malu 

IPS Faris Abdul Hafiz 18813019 matkul koperasi 

PGSD Dede Roni 17842020 

Terlalu rumit dan bingung untuk memahami materi ketika kuliah d laksanakan 
secara online, karena jika ads pertanyaan atau kendala malah pasuruwet 
dengan pembahsan yang lain 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Ziya Rizka Nur 
Azizah 19222005 Saya rasa sama saja seperti kuliah offline dan lebih membuat enjoy 

pendidikan 
Biologi Komarudin 18542012 Tidak 

Pendidikan 
Matematika Widi Gusti Aulia 19511007 

Terlalu banyak tugas yang di berikan dan saya pribadi tidak begitu bapam 
dengan cara menjelaskan nya sehingga harus beberapa kali membaca 
mendengarkan VN menonton video nya berulang kali 

pendidikan 
Biologi edi kusnadi 18543023 

Tugas deadline jangan terlalu cepat ... 
Tugas harus dijeaskan secara jelas 

Pendidikan 
Fisika Siti Liya Awalliya 19822018 

Pelaksanaan nya sekarang lebih efektif sesuai dengan jadwal,walau kadang-
kadang agak sedikit melenceng dari waktu perkuliahan. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Nursyipa Sri 
Setiani 18222018 

Pjj sejauh ini cukup memuaskan namun ada salah satu dosen yg memberikan 
tugas banyak dan ada beberapa dosen yang suaranya kecil pada saat 
membuat video materi jadi kami tidak begitu fokus 

Pendidikan 
Matematika Hapsoh 17511005 

Selain dari ketidak efektipan media, menurut saya kendala utama dari PJJ 
adalan ketersediaan Jaringan begitupun kuota antar mahasiswa berbeda 
beda. Sehingga jika ada tugas dengan deadline waktu dari setiap mahasiswa 
pasti berbeda beda.  
Meski memang materi dapat di pelajari sendiri, alangkah lebih baik nya materi 
eksak apalagi matematika di jelaskan secara langsung 

Pendidikan 
Matematika Ririn Damayanti 19513006 

Sejauh ini pelaksanaan pjj cukup berjalan lancar. Ada matkul yang isinya 
mengenai penjelasan juga beserta tugasnya. Ada juga yang hanya 
memberikan tugas lalu diskusi tapi hal ini kurang efektif. Malah tidak terjadi 
diskusi sama sekali. Ada yang hanya memberikan tugas. Dan kendala yang 
sering terjadi yaitu saat kurang mengerti materi mengenai matkul yang sedang 
berlangsung. Yang sudah memberikan materi serta penjelasannya juga 
kadang ada materi yang kurang di mengerti apalagi yang hanya memberikan 
materi dan tugas saja, tentu saja pasti materinya kurang di fahami karena kita 
harus memahami sendiri materinya. Memang dipersilahkan pertanyaan jika 
ada yang tidak mengerti namun setidaknya ingin sekali ada penjelasan atau 
pembahasan mengenai materi. Karena kadang suka bingung juga mau nanya 



seperti apa karena materinya saja belum mengerti. Kalau misalnya nanya 
mengenai semua materinya takutnya gimana. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Sarah Zahra 
Nurbani  19223047 Pkn,perkembangan peserta didik,grammer 

Pendidikan 
Matematika 

FAHMI ABDUL 
ROZI 17513009 

Kurang dimengerti karena ada beberapa matri yang tidak ada penjelasannya 
secara rinci di google, sangan perlu bingbing dari dosen 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Shilmi insani putri 18212029 

Isbd karena pada proses kuliah terlalu banyak memberikan tugas dan tidak 
sesuai dengan jadwal,padahal tidak semua mahasiswa mempunya kouta 
banyak dan untuk dalam keaadan di tengah pandemi korona ini 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Yasmi rosana 
perdana 18222026 

Research methodology itu tidak ada penjelasan dosen, tetapi materi semua 
dibebankan pada mahasiswa. Jujur, saya lebih memahami apabila para 
mahasiswa yang mendapat tugas ada feedback dari dosen. Materi perlu 
dijelaskan bukan sekedar dibaca, karena ini menyangkut dengan ahlinya. 
Untuk ISBD, secara bahasa kurang bisa langsung untuk dipahami, bahasa nya 
terlalu rumit dan bertele-tele. Selain dua mata kuliah ini, tidak ada kendala 
yang berarti selain susah sinyal. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Gina Siti Habibah  18221017 

Pelaksanaan PJJ sejauh ini efektif dan lancar ,tetapi tugas yang diberikan 
menjadi lebih banyak. 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Aulia 17213024 

Utk mtkul tatawacana dan penulisan feature jgn bnyak tugas ,  krna terlalu 
memberatkan mahasiswa apalagi tgsnya mmbuat video 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Ernawati  17221005 

- Dosen harus memberikan materi dan menjelaskannya dengan sejelas-
jelasnya. 
- tidak banyak memberikan tugas. 
- gunakan media yang simple dan mudah d gunakan oleh mahasiswa dan 
mudah untuk di akses.  
- menyediakan ranah diskusi agar bisa interaksi dan terbangun komunikasi 
dua arah.  

PKN Dera Siti Husniar 19613018 

Menurut saya pelaksanaan ppj ini tidak efektif karena beberapa dosen 
memang mengirim materi untuk dipelajari, namun tidak dengan penjelasannya. 
Seperti yang kita ketahui bahwa pemahan tiap orang berbeda tentu 
pengiriman materi saja tidak cukup untuk pengalaman belajar yang lebih baik. 
Selain itu banyaknya apk yang tiap dosen gunakan untuk melakukan 
perkuliahan sangat memberatkan menurut saya, karena ada beberapa apk yg 
tidak dapat terpasang atau penuhnya kapasitas hp yang tidak dapat 
memasang karena banyaknya dokumen tugas yang sering didownload. 



Beberapa dosen tidak masuk dalam apk yang sama, sehingga perlu banyak 
apk perkuliahan dihp yang memberatkan. Dalam masa pandemi ini juga 
banyak keluarga dari para mahasiswa yang kehilangan mata pencahariannya, 
sedangkan perkuliahan mengharuskan tiap mahasiswa untuk tetap online 
untuk mengikuti perkuliahan, yang mana tentu menggunakan kuota. Alih-alih 
mendapat kuliah online yang diharapkan, yang datang malah tugas online 
tanpa penjelasan materi yang mendalam. Beberapa dosen juga banyak 
memberikan tugas, ya memang batas pengumpulannya itu lama namun dilain 
sisi bukan hanya satu-dua tugas yang diemban mahasiswa. Terlebih untuk 
kalangan mahasiswa yang sulit mendapatkan sinyal di wilayahnya. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Haifa Nurul 
Lathifah 17224005 

Menurut saya pribadi SLA, TEACHING METHOD, ENGLISH TRANSLATE, 
mata kuliah tersebut  hanya memberikan tugas tanpa adanya penjelasan 
materi yang rinci, memang dengan adanya tugas mahasiswa akan membaca 
materi tersebut tetapi ada kalanya mahasiswa pun bingung ataupun butuh 
fasilisator untuk memonitor saat mahasiswa mempelajari materi tersebut, 
kalau research project memberikan tugas tidak apa-apa karena berbentuk 
project tetapi mahasiswa butuh feedback untuk pengetahuan yang lebih luas 
dan research project sudah cukup bagus dalam segi penjelasan karena 
dengan adanya penjelasan materi di youtube channel,  kalau teaching media 
sudah cukup dengan cara diskusi materi dan semnatic dan pragmatics pun 
cukup memenuhi karena sudah menjelaskan materi dalam bentuk video di 
youtube.  

PKN Shela Fitriana 18613015 
Sebaiknya setiap dosen pengampu setidaknya memberikan arahan materi 
disertai penjelasannya 

PGSD 
Isma Resti 
Nopianti 19841009 pedagogik 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Resa Amelia 
Putri A 19223024 

PJJ ini sedikit meresahkan karena mahasiswa ataupun dosen tidak mampu 
berkomunikasi secara langsung. Karna tidak semua yang ingin ditanyakan 
atau dijelaskan bisa diketik. Jika lewat Grup WhatsApp tentu saja itu bisa 
diatasi. Tapi jika yang menggunakan Google Class Room tentu saja akan 
sedikit sulit. Maka menurut saya PJJ kurang menguntungkan bagi semua 
pihak. Apalagi sebelumnya para dosen berbondong-bondong memberikan 
tugas kepada mahasiswa dan hanya memberikan deadline yang relatif singkat. 
Hal itu diluar dari kebiasaan saat pembelajaran secara langsung, yang lebih 
efektif yaitu dengan sistem tanya jawab, dan jelaskan  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Ai Rasmanah 18213023 Semua matkul 



PGSD 

Ressa 
Khaerunnisa 
Amarullah 17843013 

Agar lebih baik dan efektif , dalam memberikan tugas harus bervariatif akan 
tetapi memudahkan kedua belah pihak baik dosen maupun mahasiswa 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Dini Safitri 19223022 

Pelaksanaan PJJ sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan lancar , tapi 
ada matkul yang seharusnya dilaksankan pada pukul- sekian, malah tidak ada, 
ada2 nya matkul ini selalu telat, dan selalu memberikan tugas. 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Taufik Hidayat 18213005 

Meskipun waktunya terbilang lebih fleksibel, tapi tetap materi yang 
disampaikan tidak secara maksimal dimengerti oleh mahasiswa 

Sistem 
Informasi 

Pandu Prio 
Pamungkas 18572003 

Sejauh ini pelaksanaan PJJ baik,tapi selama ada PJJ,ada sedikit 
keluhan.Yaitu tentang tugas.Setiap ada tugas saya selalu tidak mengerti.Nah 
untuk menanyakan ke dosen juga terbatas.Tidak langsung paham dengan 
tugas yang diberikan. 

IPS Gilang ramadhan 18812012 Lebih banyak tugas dibandingkan menyampaikan materi 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Rita Agustiani 18221015 

Research methodology terlalu banyak memberikan tugas tetapi materi tidak 
tersampaikan secara jelas  

PKN Rizal Aldifahri 19613004 

Selama PJJ ini mahasiswa terutama saya di sibukan dengan tugas dengan 
materi nya sendiri tidak di mengerti karena hanya memberikan materi berupa 
bentuk PPT tanpa ada penjelasan dari materi tersebut 

Pendidikan 
Fisika 

Dewi Septi 
Nurjanah 19823004 

Untuk mata kuliah yang sering persentasi,  harusnya setelah pjj berakhir di 
setiap persentasi diberikan kesimpulan berupa materi yang telah 
dipersentasikan,  agar lebih paham dan mudah dimengerti, atau komentarnya 
berupa tanggapan kpd mahasiswa atau kelompok yang telah melakukan 
persentasi 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Vera Sri Rahayu 18221011 

Menurut saya, selama PJJ dosen menyampaikan materi secara jelas dan 
memberikan materi dengan lengkap tetapi ada mata kuliah yang memberikan 
banyak tugas. 

PGSD 
Tassya Mughniya 
Ridwan 19842054 

Evaluasi pelaksanaan PJJ yang saya ikuti sejauh ini yaitu B.Inggris, PKN, 
Evaluasi, PBPD, Strategi 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Aida Nurhayati 17221008 

Dalam pelaksanaan pjj,  
1. Kepada dosen yang tidak menjalankannya dimohon untuk menjalankan Pjj, 
karena itu kewajiban dosen dan hak kami sebagai mahasiswa. Apalagi biaya 
pendidikan itu tidak sedikit 
2. Kepada dosen yang setiap pertemuannya selalu memberikan tugas 
dimohon untuk sesekali atau di selang seling dengan upload vidio penjrlasan 
materi. Jujur saja PJJ ini sangat berdampak kebada saya, karena tidak se 



mudah pembelajaran langsung dalam menyerap materi. Apalagi saya pribadi 
mulai merasa kurang nyaman dengan tangan dan mata saya akibat radiasi.  

IPS 
Ahmd Sahid 
Abdulah 19812007 

Pembelajaran jarak jauh dirasa kurang efektif dikarnakan proses jaringan yang 
tidak stabil. Dan dosen ynag kirang relevan  
 Sepeti dosen bahasa inggri. Y adosen baru di ips tnigkat 1. Bnayak 
mmberikan tugas padahal kuliah sering berjalan..  

PTI Diki ramdani 17835004 Tekpen dan etika profesi 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Agisni 
Rahmayanti 19222023 

Lebih ditingkatkan lagi mengenai peranan dosen, strategi pengajaran, serta 
prinsip-prinsip belajar yang diterapkan. 

PGSD Aviffa Lutviani 17843025 

PJJ itu kan dilaksanakan untuk semua dosen dan mahasiswa seharusnya 
kepada yang bersangkutan nya itu melakukan PJJ bukan malah tidak, 
hendaknya penggunaan Aplikasi belajar itu tidak lebih dari 2 karena yang saya 
rasakan bahwa setiap Aplikasi itu memiliki data nya sendiri tidak sama.  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Sani Islamiati 19221008 

Semuanya berjalan baik, namun terkadang mata kuliah PKN dalam pemberian 
materi serta tugas tidak sesuai waktu yang ditentukan, beberapa matkul 
lainnya pun sama, namun sejauh ini semua berjalan baik dan lancar, semua 
tergantung dari pemahaman masin-masing mahasiswa, hanya saja harus 
super ekstra dalam pemahaman materi yang diberikan. 

Pendidikan 
Matematika Ai Rahmawati 19513030 

Pend.Kewarganegaraan,Bhs.Inggris,Aljabar Linear, Membaca dan 
Membuktikan Dlm Matematika,Kalkulus Diferensial,Perkembangan dan 
Bimbingan Peserta Didik,Media Pembelajaran Dan TIK, Kapsel Pendasmat II 

IPS Siti Sunduz 19812013 

Bilamana ada peralihan jadwal harap komunikasi kan bersama mahasiswa 
terlebih dahulu, alangkah baiknya bilamana pembelajaran dosen memberikan 
bahan materi setelah pembelajaran untuk dapat dijadikan rujukan bahan 
pembelajaran bagi mahasiswa untuk kedepannya, bilamana dosen tidak 
masuk karena halangan alangkah baiknya untuk memberikan bahan materi 
pembelajaran untuk dapat dibaca dicermati oleh mahasiswanya 

Pendidikan 
Matematika 

Naina Bila 
Salwiyah 18514007 

Untuk Mata Kuliah Khususnya mata kuliah Ekstrak, dimohon pengertiannya 
dalam mengerjakan soal, dikarenakam tidak semua mahasiswa mempunyai 
jaringan yang bagus, untuk pengumpulan tugas diharapkan harus bisa melihat 
kondisi mahasiswanya juga.. Dan untuk pemberian tugasnya juga dimohon 
untuk tidak banyak-banyak pak, bu., karena kami sebagai mahasiswa 
terkadang kesulitan akan materi dan soal yang bapak, ibu berikan.  

IPS 
Agisna Putri 
Nurahmi  18813007 

1. ISBD dan PENGELOLAAN PENDIDIKAN, NALISIS KURIKULUM, 
RESOLUSI KONFLIK, MODAL SOSIAL, Mohon untuk tidak terus menerus 
setiap pertemuan hanya memberikan tugas dan soft file PPT materi saja 
kepada mahasiswa tanpa ada pemaparan, saya mohon adakan diskusi dan 
pemaparan materi dengan jelas secara langsung bisa menggunakan Grup wa 



Chat,Vn atau GC dengan pengetikan.. dan dijelaskn secara rinci, dengan cara 
hanya memberikan penugasan saja dan mengirimkan soft file materi saja 
jangan harap mahasiswa memhami materi yang diampu oleh Bapak/Ibu Dosen  
2. SAINS TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT, gunakanlah Media yang semua 
mahasiswa itu gampang untuk menggunakannya karena tidak semua 
mahasiswa dalam hal keadaan fasilitas yang sama,.  
Tolong untuk matkul yang ada di point  pertama menyemptkan untuk 
melakukan PJJ dengan sebaik"nya agar mahasiswa itu memhami terhadap 
mata kuliahnya, berikan kesempatan untuk saling berargumen mengeluarkan 
pendapat antar dosen dan mahasiswa, jangan sampai mahasiswa menghindar 
dan terdiam tanpa ada pengetahuan, karena apabila mahasiswa tidak 
memhami matkul tersebut berarti dosen yang mengampupun gagal dalam 
mencerdaskan anak bangsa. 

Pendidikan 
Fisika Mohamad Yamin 19822016 

PJJ memang sangat bagus dilakukan dalam kondisi ini... Tetapi banyak sekali 
keendala contohnya jaringan buruk dan pemborosan kouta 

PGSD 
Rafi Sri 
Rismayantini 17842029 

Pelaksanaan pjj yang diikuti selama ini cukup sesuai dengan ketentuan atau 
peraturan yang sudah ada tetapi ada beberapa mata kuliah juga yang masih 
jarang melaksanakan PJJ ini 

PKN Mutiani 19612011 

Pelaksanaan PJJ sejauh ini iya walaupun terkendali oleh suatu situasi dan 
kondisi yang sangat kurang baik tetapi tidak meringankan kita untuk semangat 
dalam menjalani segala aktivitas khususnya pembelajaran daring yang seperti 
ini khususnya yaitu mata kuliah PPKn yang saya rasakan yaitu lebih banyak 
memberikan tugas" dari pada pembelajaran tetapi itu juga di diberikan dengan 
pembahasannya tetapi dengan itu justru mahasiswa akan bosan jika dosen 
memberikan setiap test yang diberikan 

PGSD 
Rizalludin 
Akhzani 17842030 

PJJ seharusnya jangan banyak kasih tugas, karena banyak mahasiswa yang 
terkendala diantaranya kuota internet dan sinyal jelek, apalagi lagi puasa 
bawaannya ngantuk terus, jangan membuat mahasiswa banyak mikir kalau 
dibulan ramadhan,jadi bawaan nya emosi, mau menanyakan ke dosennya 
kadang jarang ditanggapi, kedepannya dosen mengerti hambatan yang dimiliki 
mahasiswa. 

PTI Diana sonia 17833015 

metode numerik. seminar pai . mikroticing.kebijakan ti. communication skil.e-
bisnis. desain pembelajaran.( kalau pembelajaran SPK tidak ngasih materi, itu 
pas uts juga ada 1 materi yang ada di e-learning. setelah uts juganda gak ada 
materi atau ngasih tugas ) .jarkom.tekpen. 

PGSD xxx 1884xxxx 

Menurut saya, harusnya pembelajaran berjalan secara diskusi. Tidak hanya 
dosen lgsg memberikan tugas resume. Lalu memberikan tugas lagi. 
Kemampuan kami sebagai mahasiswa terbatas apalagi tentang pengetahuan. 
Meresume bukan berarti kami mengerti apa yg di ajarkan. Karena tidak ada 
diskusi tentang materi antara dosen dengan mahasiswa. Kami juga butuh 



penjelasan dari dosen tersebut tidak hanya di berikan tugas dan kami 
mengerjakan.  

PGSD Rani Yulianti 17842022 

Jujur saja menurut saya kuliah online ini kurang efektif karna kebanyakan 
dosen cuma ngasih materi ngasih tugas. seharusnya di terangkan terlebih 
dahulu materinya supaya anak anak bisa mengerti dan paham terhadap materi 
tersebut. Bisa melalui video call atau yang lainnya 

Sistem 
Informasi Rizik Nur Fajrin 18573008 

Khususnya di prodi sistem informasi ini,  bahwasanya di matkul praktek itulah 
menjadi kendala perkuliahan..  Kalau masalah yang lainnya di maksimalkan 
saya sendiri banyak membaca seperti pelajaran isbd ataupun spk 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Adhinni Millah 19222022 Tidak ada 

Sistem 
Informasi Lusi Susilawati 19573011 

Saya cukup mengerti dengan PJJ yg d lakukan dengan kondisi yg seperti ini. 
Dan hanya satu saja untuk dosen, jika bisa jadwal waktu kegiatan PJJ di 
sesuaikan dengan jadwal nya sehingga tidak menggangu kegiatan yang lain. 
Itupun jika bisa, jika tidak ada kemadaratan. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Raisya Nabila 
Kurnia 19223035 

Sejauh ini PJJ berjalan dengan baik, adapun dosen yg memberikan tugas 
tetapi tidak terlalu memberatkan mahasiswa karena dosen yang memberikan 
tugas memberikan deadline cukup lama. Pada matkul introduction to literature 
terkadang dosen masuk jam matkul tidak tepat waktu. 

Pendidikan 
Matematika Syifa Silvia 19512023 

Sejauh ini pelaksanaan pjj berjalan cukup lancar. Begitulah, ada matkul yang 
isinya mengenai penjelasan juga beserta tugasnya. Ada juga yang hanya 
memberikan tugas lalu diskusi tapi hal ini kurang efektif. Malah tidak terjadi 
diskusi sama sekali. Ada yang hanya memberikan tugas. Warna-warni 
kejadiannya. Dan kendala yang sering terjadi yaitu saat kurang mengerti 
materi mengenai matkul yang sedang berlangsung. Yang sudah memberikan 
materi serta penjelasannya juga kadang ada materi yang kurang di mengerti 
apalagi yang hanya memberikan materi dan tugas saja, tentu saja pasti 
materinya kurang di fahami karena kita harus memahami sendiri materinya. 
Memang dipersilahkan pertanyaan jiga ada yang tidak mengerti namun 
setidaknya ingin sekali ada penjelasan atau pembahasan mengenai materi. 
Karena kadang suka bingung juga mau nanya seperti apa karena materinya 
saja belum mengerti. Kalau misalnya nanya mengenai semua materinya 
takutnya gimana. 
Dan hal umum yang tentunya dialami semuanya adalah mengenai kuota 
internet yang harus disiapkeun oleh setiap mahasiswa. Kadang dalam 
beberapa matkul kuota terkuras lebih banyak karena harus mengunduh video 
mengenai penjelasan atau karena harus live ig sebagai ganti presentasi, serta 
mengupload tugas yang kapasitasnya cukup besar sehingga penggunaan 
menjadi boros yang biasanya kuota cukup untuk sebulan ini hanya untuk 1 



minggu. Selanjutnya yang saya alami, di kampung saya yang jualan pulsa itu 
terbatas. Kadang-kadang saldo pulsa masih ada kadang sudah habis dan pjj 
akan/sedang berlangsung. Saya harus pergi ke luar kampung untuk membeli 
pulsa atau kuota padahal keadaan sedang psbb. Selain itu kendala jaringan 
dan deadline tugas membebani. Namun tetap harus menikmati prosesnya 
karena memang keadaannya juga tidak seperti biasanya. Karena sedang 
pandemi covid-19 jadi tetap harus bersabar dan menikmati setiap prosesnya. 
Semoga pandemi covid-19 ini segera berakhir dan kbm kembali dimulai seperti 
sedia kala. 

Pendidikan 
Matematika 

Restu 
Rahmawati 19513035 

Memberikan tugas dan materinya setiap pertemuan tetapi mahasiswa belum 
sepenuhnya mengerti dari materi materi sebelumnyaterus saja dikasih materi 
dan tugas yang selanjutnya 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Cicah  Supiatin 18213033 

Mohon jangan terlalu banyak tugas yang dibatasi dengan waktu yang sedikit 
karena tidak semua masiswa berada di daerah yang signalnya bagus,  
Hambur kuota pengeluaran  jadi lebih besar  bukannya meringankan beban 
ortu ini malah tambah memberatkan harus bayar semester, harus ngisi kuota, 
kondisi perekonomian lagi kaya gini, kasian tahu.  

Sistem 
Informasi 

Yosep Budi 
Lesmana 18574008 Ada beberapa dosen yang tidak melakukan pjj 

Sistem 
Informasi Rizki Ramdhani 18572006 PBO, Apsi, Sistem penunjang keputusan, ISBD, 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Lemia Edelweis 
Sanding 19223008 Beberapa dosen memberikan materi tidak pada jam mata kuliahnya  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Sandi syahrulloh 19213025 B. Inggris ,pkn ,membaca efisien, menulis 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Siti paujiah 18212014 Evaluasi pembelajaran 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Wanda Nissha Ul 
Hasanah 19222013 

Untuk mata kuliah Speaking for formal, Interpretive Reading, Paragraph 
Writing,Interpretive Listening and Literature menurut saya sejauh ini sudah 
efektif dan dosen mampu mengajak mahasiswa agar lebih aktif dan mampu 
berdiskusi dengan pelajaran yang sudah di fahami dari materi perkuliahan 
tersebut. 

pendidikan 
Biologi Novi firgianti  19542008 

Evaluasi dari saya mungkin harus lebih baik lagi dari perihal fasilitas selama 
daring seperti kuota karena kalo gak ada kuota mungkin tidak akan berjalan 



komunikasi yang baik dengan dosen pengampunya agar bisa mengerjakan 
tugas nanti nya yang diberikan dengan baik dan benar  

PKN 
Indah mayang 
sari 18613003 

Hampir 50% pelaksanaan PJJ belum efektif. Semisal ada beberapa dosen 
yang masih menggunakan waktu singkat dalam pengerjaan tugas, sementara 
signal dan kuota masing-masing mahasiswa tidak bisa dipukul rata, 
selanjutnya, masih ada pula beberapa dosen yang masih menggunakan 
metode penugasan tanpa pemberian materi. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Fitriani dewi sari 17224010 

PJJ cukup berjalan baik, tetapi mungkin diharapkan dalam memberikan 
penjelasan secara sederhana/mudah dipahami. Toleransi waktu pada saat 
pengumpulan tugas krn tidak semua mhs hanya rebahan, misal tadinya 
dkmplkn jam 12.00 diberi lebih waktu sampai 15.00 atau 17.00, dan ada 
kendala seperti fasilitas mhs yg kurang memadai. 

PKN 
Teguh 
Pamungkas 18613007 

Ada beberapa dosen yang masih menggunakan waktu singkat  dalam 
pengerjaan tugas, sementara signa dan kuota masing masing mahasisswa 
tidak bisa dipukul rata, selanjutnya masih ada beberapa dosen yang masih 
menggunakan penugasan tanpa pemberian/penguatan mataeri. 

PGSD 
Siti Resma 
Maulidiah  19843049 

Tidak ada penjelasan sama sekali dari dosen tentang apa yang seharusnya 
terbahas agar ada bekal untuk ujian,, seringkali memberikan tugas diselipkan 
beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan mahasiswa tetapi pertanyaan 
pertanyaan itu tidak pernah terbahas.. banyak kendala yang dihadapi terutama 
masalah signal dan kuota, apalagi sekarang ortu penghasilannya berkurang 
sehingga uang jajan pun terkadang tidak ada jatahnya jadi sulit buat beli 
kuota.. apalagi kalau ada dosen yang memberikan tugas hari ini dan harus 
diselesaikan hari ini juga dalam jumlah yang tidak sedikit  sedangkan jadwal 
PJJ padat, apa yang harus dilakukan mahasiswa? Ingin sekali meraih nilai 
yang bagus tapi keadaan tidak mendukung? Apakah ada toleransi? 
Kebanyakan hanya memikirkan dirinya saja yang penting sudah memberi 
tugas sedangkan mahasiswanya tak dipikirkan kesulitan dan kendala dalam 
mengerjakannya.. PJJ berjalan beberapa bulan dan fasilitas kampus tak 
terpakai mahasiswa tetapi uang bangunan dan yang lainnya masih tetap harus 
dibayar.. tidak adakah toleransi di keadaan seperti ini? 

Pendidikan 
Matematika Siti Sanidah 17511003 

evaluasi dari saya kepada dosen harus bisa maklumi jika ada mahasiswa 
yangbtela mengirim tugas karena tidak semua daerah sinyalnyabagus, tidak 
semua mahssiswa punya kuota..tolong juga untuk dosen harap menjelaskan 
terlebih dahulu materi sebelum memberikan tugas. 

IPS Nia kurniawan 18813010 
Saya minta, jangan sering menggunakan aplikasi atau media PJJ yang banyak 
menggunakan kuota dan juga kami minta pemberian materi dengan jelas 

PGSD 
Phidia khoerun 
nisa  17842047 

Diharapkan interaksi antara mahasiswa dan dosen terus terjalin meskipun ppj, 
diharapkan dalam pemberian materi dan tugas harus seimbang. Ppj juga 



diharapkan dapat berjalan dengan 2arah bukan 1 arah yang saya rasakan ada 
beberapa fosen yang hanya memberi tugas tanpa memberikan penjelasan  

PGSD Anggina Resa 17842050 
Semoga saat pembelajaran PJJ materinya dijelaskan dulu secara detail, 
jangan langsung memberikan tugas. 

PGSD Yuni Nurmalinda 17842046 

Menurut saya pelaksanaan pjj kurang efektif karena beberapa dosen hanya 
memberika materi tanpa menjelaskan sehingga membuat kebingungan 
mahasiswa 

PGSD Tasya monica 18841025 

Menurut saya pelaksanaan PPJ ini selum seluruhnya efektif di lakukan oleh 
dosen , ada sebagian kecil dosen yang memenuhi kebutuhan mahasiswa 
untuk belajar , tapi ada juga yang membiarkan mahasiswa dengan belum 
pernah melakukan ppj ini tapi langsung saja melakukan ujian ,seperti kemarin 
UTS contohnya seperti matakuliah pend.matematika SD 1 dan PSBD  

pendidikan 
Biologi Rismayanti 17543009 

PJJ sejauh ini cukup evisien meskipun ada beberapa dosen yang tidak 
melaksanakan PJJ. Materi yang disampaikan cukup dimengerti, komunikasi 
mahasiswa dan dosen berjalan dengan lancar. Kendala untuk PJJ hanya 
sinyal dan juga pembelian kuota. Sebagian besar dosen memberikan materi 
dengan baik bahkan ada yang sangat baik, ada juga yang sampai tidak 
memberikan materi. 

PGSD Saliha Caturrini 17844006 

Menurut saya pelaksanaan pjj kurang efektif dilaksanakan dikarenakan ada 
beberapa dosen yang lebih cenderung memberikan materi dan tugas tanpa 
memberikan penjelasan sehingga mahasiswa kebingungan.  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 

Abdul Karim 
Mulyana 18214004 

Saya lebih suka di jelaskan terlebih dahulu oleh dosen tersebut lalu 
memberikan tugas isbd 

PGSD Meri Nursadilah 17845064 

Pelaksanaan pjj sangat kurang efektif karena masih banyak dosen yang hanya 
memberikan tugas dan materi tanpa memberi penjelasan sehingga mahasiswa 
kebingungan. 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Ayumi Mulyana 18215003 

Selama mengikuti PJJ untuk mata kuliah tatawacana materi aga sulit 
dimengerti karena memang saya sendiri belum paham. Jadi untuk 
mengerjakan tugas-tugas yg diberikan agak lama mengerjakan nya soalnya 
memahami materi terlebih dahulu. Untuk semantik dirasa juga sedikit sulit 
untuk memahami. 

Pendidikan 
Matematika 

Widya Puji 
Lestari 19514004 

Alajabar linear, b inggris, pkn, kalkulus,membaca dan membuktikan, 
perkembangan peserta didik,media pembelajaran,kapsel 

PTI 
Ade Rian 
Andriana 17831001 CBT 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Novia Julianti 19222015 

Evaluasi mengenai pjj yang menurut saya perlu adalah mungkin lebih baik 
saat bapak dan ibu dosen penyampaian materi ada exercise sesudah diskusi. 



Karena menurut saya menjadi lebih mudah dipahami dan diingat dari pada 
pemberian quiz atau tugas dengan tenggat waktu tertentu setiap pertemuan. 

PGSD 
Henita 
Hendrayati 17842049 

Tidak semua mata kuliah melaksanakan PJJ dengan Efektif, serta banyak 
kesalahpahaman dan kurang kejelasan selama proses PJJ berlangsung. 
Sehingga menimbulkan banyak pendapat yang berbeda, keterbatasan kuota 
selama mengikuti PJJ juga jaringan seluler pada sering kali terbatas menjadi 
penghambat terlaksananya PJJ dengan efektif dan efisien. Untuk beberapa 
matakuliah ada yang tidak memberikan tugas ataupun tidak memberikan 
materi sesuai dengan jadwal perkuliahan yang seharusnya, sering kali ada 
beberapa mata kuliah yang melakukan perkuliahan tidak pada jadwal yang 
telah ditentukan, dengan keterbatasan ruang tak jarang ada mata kuliah yang 
kurang memahami tentang situasi saat ini dan membuat mahasiswa merasa 
tertekan dengan tugas yang diberikan  

Pendidikan 
Matematika 

Nafal Ismei 
Nurinsani 19513013 

Semua mata kuliah sayang mengikutinya namun ketika PJJ saya ada yang 
sulit dipahami 

Pendidikan 
Matematika Muhamad Kholik 18512003 

PJJ ini berubah kepanjangan yang tadinya Pembelajaran Jarak Jauh menjadi 
Penugasan Jarak Jauh... rata rata dosen memberikan tugas banyak yang 
melebihi kapasitas seseorang mahasiswa, yang mungkin menurut dosen itu 
tugasnya sedikit, ( Tugas Yang Istiqomah ) setiap pertemuan ada tugas :) ,  

PGSD Nita Nuranisa 17842026 

Beberapa dosen harus mempertimbangkan kembali apabila akan 
melaksanakan pjj dengan menggunakan zoom, karena adanya hambatan 
terkait jaringan dan kuota terhadap beberapa mahasiswa. Pelaksanaan pjj 
juga kurang efektif karena beberapa dosen cenderung memberikan tugas 
terus menerus tanpa memberikan penjelasan sehingga mahasiswa tidak 
paham terkait tugas yang diberikan. 

IPS Hani pebriani 18814003 Menurut saya sejauh ini efektif dan sangat mudah 

PKN Yadi Setiadi 19613016 

Saya berharap pelaksanaan PJJ berjalan semestinya, profesional, dan saya 
berharap Ibu/Bapak dosen menganggap hal ini penting bagi kami selaku 
mahasiswa, tolong bedakan antara kuliah online dengan tugas online, kami 
pun mengerti dengan kesibukan Ibu/Bapak Dosen, namun kami pun memohon 
pengertiannya untuk tidak (dengan cara diberikan tugas tanpa ada penjelasan 
materi), dan diharapkan untuk menggunakan media termudah saja seperti 
What's app, dengan mengurangi aplikasi-aplikasi yang memakan banyak 
kuota dan kendala jaringan sinyal, stop memberikan tugas, setidaknya jika 
menjelaskan materi dengan mengetik pesan terasa berat, saya kira voce note 
bisa menjadi solusi 

Pendidikan 
Matematika 

Salma Rofifah 
Pratami 18511006 

Dengan pjj ini dosen jarang memberikan pemahaman cukup dengan 
memberikan tugas saja 



PGSD 
Fikri Taufik 
Hidayat 18842013 

Pelaksanaan pjj mata kuliah pendidikan b.indonesia sd 1 sudah cukup bagus. 
Dosen & mahasiswa bisa saling berdiskusi sehingga materi pembelajaran 
dapat dimengerti. 

Pendidikan 
Matematika Naufal Fakhri 19512001 Kapsel Pendasmat 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Revi Herdianti  19223020 

Pelaksanaan PJJ tidak selalu berjalan dengan lancar, terdapat kendala" yang 
di luar dugaan ketika melangsungkan PJJ, untuk dosen yang kurang mengerti 
tolong kebijaksanaan nya, jika kita sebagai mahasiswa harus mengerti dosen 
ketika ada jadwal yang harus di cancel.lalu kenapa dosen tidak mau mengerti 
ketika terdapat mahasiswa yang berhalangan.  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Nuni Nuraini 17223029 

Sebaiknya pjj tidak hanya dengan selalu memberikan tugas kepada 
mahasiswa, karena mahasiswa pun merasa jenuh dengan tugas tugas 
tersebut ya walaupun niatnya memang untuk membuat kita membaca buku 
mungkin. Tapi lebih baik setiap dosen melakukan live conference saja supaya 
pelaksanaan perkuliahan bisa dimengerti. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Nurzaqiah 
Iskandar 17223016 

Evaluasinya penggunaan teknologi yang tidak merata karena tidak semua 
dosen menggunakan media dengan serempak dan sama, ada sebagian 
matakuliah yang berupa pengerjaan tugas saja. 

PGSD 
Asniati 
widianingsih 18845011 

Kebanyakan para dosen hanya memberikan materi tanpa ada penjelasan dan 
memberikan tugas tanpa ada pembahasan jadi perkuliahan terasa 
mengambang tdk menemukan titik temu dalam proses pembelajaran 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Euis Rosita 17212003 

Sejauh ini, pelaksanaan PJJ tidak ada kendala. Namun, yang menjadi kendala 
adalah dalam pemberian materi dan tugas. Memang bagus, ketika 
pelaksanaan PJJ menjadikan mahasiswa lebih bebas mengemukakan 
pendapat secara bebas terkait materi yang disampaikan, tetapi terkadang, 
salah satu dosen tidak memberikan penguatan terkait jawaban materi dan 
materi yang didiskusikan apakah sudah sesuai atau belum. Hal ini, membuat 
mahasiswa menjadi kebingungan. Terkait tugas,lebih banyak diberikan saat 
PJJ dibandingkan dengan pembelajaran secara langsung. Apalagi dengan 
waktu yang sedikit yaitu satu sampai tiga hari. 

PGSD 
Sheika Intani 
Subagja 19843026 

Sebaiknya perkuliahan berlangsung, mau matkul apapun kalau bisa diadakan 
sesi tanya jawab. Agar pelajaran juga bisa masuk dan bisa berdiskusi. 

PKN 
Annisa nurul 
hikmah 19612007 

Dari pelaksanaan PJJ sekarang lebih baik dari kemarin kemarin. Soalnya 
sekarang semua matkul melaksanakan PJJ, kalau kemarin kemarin hanya 
sebagian yang melaksanakan PJJ. Dan pelaksanaan PJJ ini saya kira kurang 
efektif. 

PGSD 
Sintya Maretina 
Wahyuni 18841007 

Masih ada dosen yang memberikan tugas setiap pertemuan tanpa 
memberikan materi terlebih dahulu, dan waktu pengumpulannya sangat mepet 
.  



PGSD Dita Astriani 18841010 Pendidikan olahraga, terlalu rumit ketika memberikan tugas 

PGSD 
Belania 
Ayunanda 18841005 

Masih ada dosen yang memberikan tugas pada setiap pertemuantanpa 
memberikan materi terlebih dahulu  

Pendidikan 
Matematika 

Sinta Agung 
Candra Mawar  17512010 

Seharusnya ada toleransi dalam pembelajaran maupun dalam pengumoulan 
tugas, karena di kampung sinyalnya jelek 

PKN Intan Maulani 17612004 - 

PKN Siti Nurlela 19612015 

Dalam segi pembelajaran semuanya bapak ibu dosen alhamdulilah selalu 
memberikan pembelajaran dengan baik. Namun mungkin saya kurang 
mengerti atau memahami materinya apabila dijelaskan secara online. Saya 
merasa kurang efektif dan menurut saya tidak semuanya mahasiswa belajar 
dengan sungguh-sungguh dan slalu stay pada pembelajaran online. Atau 
istilahnya kurang memperhatikan.  

PGSD Marlina 18841013 

Pendidikan ips  , pendiidkann ipa , pendidikan matematika sd 1 , pendidikan 
seni rupa , pendidikan olahraga , pendidikan bahasa indonesia , seminar 
pendidikan agama , metadologi pendidikan kualitatif ,pengelolaan pendidikan  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 

Ujang Abdul 
Sopiadin 17213003 

Sebaiknya dosen tidak langsung dan tidak banyak memberikan tugas. 
Kehadiran juga jangan diberi waktu tenggat karena tidak semua mahasiswa 
memiliki jaringan internet yang kuat.  

pendidikan 
Biologi Rezal Fauzan 19543027 Semuanya baik - baik saja 

IPS Ai Siti Nuraeni 18812017 

Selama PJJ, terdapat mata kuliah yang hanya memberikan oenugasan tanpa 
diskusi online. Hal jni membuat mahasiswa kesulitan untun memahami dan 
menjawabpenugasan karena tidak ada diskusi terlebih dahulu. walaupun 
terkadang ada pemberian ppt dan file materi, namun karena tidak ada 
penjelasan dari dosen mengenani materi tentu saja hal itu membuat 
mahasiswa sulit mengerti. 

PGSD Apriani Suryani  18841015 

Metodologi penelitian kualitatif sebaiknya  memberikann contoh lalu 
memberikan Tugas karna saya kebingungan ketika mengerjakan tugas karna 
tidak ada bayangan sama sekali 

PGSD Wanda Nurza 18841031 
Metedologi penelitian kualitatif memberikan tugas yang agak sulit kemudiam 
dalam.konsuotasi tugas sangat slow respon 

PGSD Rika Herliana 17842045 

Menurut saya pelaksanaan PJJ kurang efektif, karena ada beberapa dosen 
yang lebih cenderung memberikan materi dan tugas dan sangat kurang dalam 
memberikan penjelasan terkait materi. Pembelajaran cenderung searah 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Muhamad Luthfi 17223036 

Sejauh ini menurut saya kurang efektif, kebanyakan dosen hanya memberi 
tugas namun tidak menjelaskan dahulu tentang materi yang akan dipelajari, 
juga masalah jaringan internet, tidak semua mahasiswa mempunyai jaringan 
internet data dan juga tidak semua mahasiswa memiliki jaringan signal yang 



kuat, apalagi untuk mahasiswa yang berada di daerah yang memang minim 
jaringan internet, saya sendiri mengalaminya ketika sedang ujian tengah 
semester. Saya harap pandemi ini semoga cepat selesai agar perkuliahan bisa 
efektif kembali seperti dahulu. 

PKN 
Sri Rahma 
Nuraini 17612002 

PJJ merupakan kuliah online, bukan tugas online. Kami butuh pemahaman, 
kami butuh materi perkuliahan, bukannya dikasih  setumpukan tugas tanpa 
kami mengetahui terlebih dahulu sebelumnya.  

Sistem 
Informasi Shinta rispayanti 18574007 

Mata kuliah yang sudah saya ikuti secara PJJ dalam belajar praktek saya 
kurang memahaminya dan kesulitan dalam belajar nya terutama jika jaringan 
nya tidak ada dan Kouta pun tidak ada saya suka ketinggalan informasi saat 
belajar 

Sistem 
Informasi Pikas somantri 19514002 

Sebagian matkul ada yg sulit di pahahmi, terkadang signal hp tidak mendung, 
kuota miris, terkadang orang tua kurang memahami mereka menyangka libur 
sehingga suka menyuruh melakukan sesuatu 

IPS 
Anggi Tia 
permana  19813002 

Pelaksanaan PJJ mungkin di awal kita mampu melaksakannya dengan baik, 
karena kita juga sadar akan keadaan sekarang, nah semakin kesini belum ada 
solusi yg membuat mahasiswa semngat dalam melakukan pjj ini, terkadang 
proses pembelajaran terbengkalaikan karena egoisme masing-masing yg 
bosen dengan keadaan, aplikasi yg di pakai dosen juga terkadang 
membingungkan tetkala aplikasi tsb yg belum pernah di pakai atau di kenal 
oleh mahasiswa mungkin itu dapat di lakukan dengan metode metode yg lain.  

PGSD Fitria Meliana 18841003 

Untuk pelaksanaan pjj metodologi penelitian kualitatif, sebaiknya tidak 
memberikan tugas proposal ini karena bagi saya dalam kondisi seperti ini 
mahasiswa tidak bisa maksimal dalam mengerjakannya 

PGSD Imas Sa'adah 18841030 
Dalam pemberian tugas, tidak menyesuaikan dengan kondisi mahasiswa saat 
ini 

Sistem 
Informasi Elis Hartini 19573007 

Selama pelaksanaan PJJ, kurang memahami materi yang diberikan apalagi 
yang hanya disampaikan lewat WA atau berupa file dokumen. Dan untuk mata 
kuliah yang ada praktikum, itu terasa sulit jika harus praktikum sendiri yang 
apalagi contohnya hanya diberikan berupa gambarnya saja seperti mata kuliah 
pemrograman 2. Dan juga untuk mata kuliah aplikasi komputer sejak setelah 
UTS, itu hanya memberikan materi berupa file nya saja, dan langsung 
memberikan tugas yang belum dipelajari sebelumnya. Dan untuk mata kuliah 
matematika diskrit kurang memahami jika penyampaian materinya lewat voice 
note atau tulisan di WA saja. Apalagi kebanyakan disuruh merangkum materi 
dari buku hanya untuk memperbanyak tambahan nilai, tapi kita kurang 
memahami isi materi dari buku tersebut. Dan untuk mata kuliah B. Inggris, 
sedikit terasa sulit jika harus belajar speaking sendiri tanpa bimbingan dosen. 
Dan juga terkadang setiap mata kuliah jam kuliahnya tidak sesuai dengan 



jadwal. Juga saat perkuliahan berlangsung sering terkendala oleh jaringan dan 
signal yang akibatnya kuliah jadi tidak efektif. 

Sistem 
Informasi 

Ali Ridho 
Behesyti 18574004 

Mobile Programming Software nya harus selalu di update + kurang nya 
pengarahan, APSI susah untuk bertanya, Sistem Basis data Kurang 
memahami, Program berorientasi Kurang memahami karena sulit untuk 
bertanya 

PGSD 
Suci Handayani 
Putri 18841027 

Sejauh ini mahasiswa masih kebingungan mengenai tugas yang di berikan 
dan sinyal yang tidak memadai selama proses pembelajaran berlangsung 

PTI 
Pebi Boni Reky 
Rikaldi 17832005 

Menurut hal yang saya alami sendiri PJJ berubah makna dari Pembelajaran 
Jarak Jauh menjadi Penugasan Jarak Jauh. Mumet rasanya jika dalam 1 hari 
saya harus mengerjakan 3 tugas mata kuliah yang begitu banyak, tugas 
kuisioner, tugas pemahaman mata kuliah e-business di e-learning, dilanjutkan 
dengan tugas pemahaman kebijakan teknogi informasi seperti resume, 
membuat study kasus, dll di google form, lalu dilanjutkan tugas membuat 
desain dan media kampanye covid-19 yang harus di upload di sosial media 
pada mata kuliah communication skill, karena proses mendesain itu butuh 
waktu yang tidak sedikit, bayangkan hal tersebut harus selesai tergantung 
kebijakan deadline dosen pengampu. Deadline tiap tugas (communicator skill, 
kebijakan, e-business) ada yang sampai jam 2 siang, jam 5 sore, jam 12 
malam di satu hari itu, Istilahnya belum beres satu tugas nambah satu tugas. 
Di hari berikutnya dilanjutkan dengan penugasan teknologi pendidikan yang 
juga sama membuat resume, Pendapat tentang materi, dan study kasus.   
Dihari lainnya tugas mata kuliah metode numerik menunggu dengan 
banyaknya tugas latihan soal, biasanya kami diminta mengerjakan 3 atau 2 
latihan soal dimana, 3 latihan soal tersebut harus menggunakan 2 teknik atau 
metode pengerjaan, jadi bisa dikatakan kami mengerjakan 6 latihan soal 
dimana tiap soal berisi 3-6 perulangan rumus (iterasi) biasanya tugas 
maksimal dikumpulkan 3 hari dengan format tulis tangan kemudian di foto lalu 
di scan pdf (bisa sampai 6 lembar kertas binder bolak balik). Nah kalau boleh 
dikatakan kami tuntas mengerjakan tugas metode numerik, besoknya kami 
bertemu kembali dengan tugas e-business, kebijakan TI, dan communication 
skill karena tanpa sadar kami sudah melewati 1 Minggu. Dan yang paling 
membuat stress adalah semua penugasan tersebut kami harus kerjakan tugas 
tugas tersebut di tiap minggunya (selalu ada penugasan disetiap pertemuan 
PJJ) oh iya tambahan mungkin hari ini baru pertama kali dosen metode 
numerik memberi 1 latihan soal dengan deadline 1 hari, setidaknya aga 
meringankan tidak seperti tugas Minggu Minggu sebelumnya. Yang paling 
saya pribadi suka adalah pelajaran jarkom yang sudah menggunakan aplikasi 
zoom, materi pembelajaran jelas, media penyampaian materi bagus. Meskipun 
sama juga kadang memberi tugas kuisioner. Kesimpulannya adalah jangan 



beri kami tugas ditiap pertemuan, kami sudah stress dengan situasi pandemi 
ini ditambah banyaknya tugas yang ada. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Meida Nurfitryani 17221003 

Evaluasi pelaksanaan pjj yang sudah saya ikuti sejauh ini, yaitu ada beberapa 
mata kuliah yang hanya memberikan tugas saja, tidak diberangi dengan 
memberikan penjelasan materi. 

Sistem 
Informasi 

Aldy Moehamad 
Reynaldi 18573009 

Matkul yang melaksanakan PJJ berjalan dengan baik, dari mulai penyampaian 
materi maupun pemberian tugas. 
Namun pada mata kuliah sistem basis data, jaringan komputer, pemrograman 
web dosen tidak memberikan e book atau modul untuk dipelajari lebih lanjut.  

PGSD Dina Pratama 18841022 

Pelaksaan perkuliahan secara daring yang diikuti oleh saya selama ini, 
menurut saya sedikit memberatkan sebagian dosen hanya memberikan tugas 
tidak memberikan penjelasan materi, kemudian dalam pemberian tugas 
tersebut rata-rata bersifat rumit, yang mana dapat membuat mahasiswa/i 
menjadi stress. 

IPS Risma Agustina 18814019 

untuk beberapa mata kuliah yang dalam penugasannya seperti menganalisa 
namun bentuk tugasnya sistem tulis tangan lalu di scan, saya merasa 
keberatan karena tugas yg berbentuk tulisan lebih memakan banyak waktu 
sehingga sering menghabiskan waktu untuk istirahat atau untuk aktifitas 
lainnya, meskipun kami hanya di rumah saja tetapi kami punya beberapa 
aktifitas yang harus kami lakukan. Menurut saya bentuk tugas berupa word 
lebih memudahkan dan penggunaan waktunya lebih efisien. 

PGSD Anisa Octapiani 18841029 Semua mata kuliah  

PGSD Syipa hanun  18841018 

Evaluasi pjj untuk semua mata kuliah saya harap dosen lebih baik lagi 
memberikan pembelajaran,  lebih kreatif, dan  jangan terlalu banyak 
memberikan tugas. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Hasni Nuranisa 
Ramadhianti 17222023 

Sejauh ini, online class atau daring memang lebih praktis namun dalam 
penyampaian materi kurang adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa. 
Ada beberapa dosen cenderung menyuruh mengerjakan tugas saja, meskipun 
materi ada di pdf masing2 mahasiswa, namun tidak disertai penjelasan akan 
materi tersebut. Hal itu yang menyulitkan mahasiswa dalam memahami materi. 
Tapi juga ada beberapa dosen yang menjelaskan materi di youtube dengan 
penjelasan yang gamblang. Jujur , untuk pemahaman materi cenderung lebih 
memahami dosen yang mengupload video sedang menerangkan sebuah 
materi dibanding hanya menyuruh mahasiswa membaca materi dan 
mengerjakn tugas dirumah tanpa ada penjelasan tambahan. 

PGSD Uliyani Agustinah 18843045 

Lebih di perhatikan lagi, selama PJJ kadang dosen tidak masuk. Sangat di 
sayangkan sekali, tetapi bila dosen masuk juga jangan terlalu sering 
memberikan tugas kepada mahasiswa terlalu banyak.  



PGSD 
Sipa Hayatul 
Pauziah 18841011 

Untuk sejauh ini semua mata kukiah di laksanakan dengan baik namun kurang 
efektif, ada mata kuliah yang memberatkan mahasiswa dalam penugasan dan 
kurang paham mengenai materi yabg di berikan 

Pendidikan 
Matematika Febrian permana 19513002 

Untuk evaluasi membaca dan membuktikan saya ingin sekali pas 
pembelajaran, untuk pemberian materi itu di jelaskan dulu bisa pake voice. 
Dikarenakan yang saya alami bayak materi yang sulit di pahami oleh saya 
karena penyampaian materi tanpa penjelasan dan langsung tugas 

PTI Reka Mirandani 17833006 

Menurut saya sangat tidak efektif karena banyak sekali kendala dari jaringan,  
apalagih mata kuliah yang rumit susah untuk dipahami. Disaat mahasiswa 
mengeluh kita tidak dibimbing tetapi malah disebut bisa apa sebagai 
mahasiswa.  Mungkin mata kuliah tersebut tidak memahami masalah 
mahasiswa.  Diharapkan kedepannya mengintruksikan dan mengarahkan 
dengan baik Khususnya mata kuliah Kebijakan IT, comunicasi skill, Tekpen, 
Metode Numerik  

PGSD Indriyanti Karmila 17842044 

Pelaksanaan PJJ yang diikuti cukup baik meskipun ada beberapa mata kuliah 
yang hanya memfokuskan mahasiswa memberikan tugas tanpa menjelaskan 
materi. 

Sistem 
Informasi Randi Ahmadi 18572001 

saya kurang paham mengenai jarkom dan android kalo web saya bisa sendiri 
mencari sumber media baik yt atau kelas online, kalau untuk dua mata kuliah 
ini terutama android karena say tidak memeiliki spek yang vukup untuk 
membuat aplikasi android karena biasanya di laptop teman yang memiliki spek 
yang mumpuni, tetapi karena keadaan sekarang saya tidak bisa meminjam 
laptop teman saya karena kodisi yang seperti ini. 

pendidikan 
Biologi De Tri Salisanti 19543001 

Beberapa matakuliah disampaikan secara tulisan,  jadi mahasiswa yang 
disuruh memahaminya sendiri sehingga mengalami kesulitan dalam 
menyelesaikan tugas. Terutama mata kuliah eksak.  

Sistem 
Informasi Dede Sarifah 18574012 

Dengan pelaksanaan PJJ ini kita bisa mengikuti perkuliahan dimana pun yg 
kita mau. Hanya saja saya memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaan 
pembelajaran seperti ini, diantaranya: 
- Untuk matkul praktikum saya sulit dalam memahaminya. 
- Karena keterbatan internet terkadang suka telat mendapatkan informasi. 
- Gagal paham dengan materi yg disampaikan dosen. 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Syahid Abdilah 18213001 selalu ada saja perkuliahan dadakan. 

PKN Rini Mulyani 19612002 

Menurut saya pelaksanaan PPJ tidak efektif karena masih ada beberapa 
dosen yang hanya memberikan tugas disetiap pertemuannya tanpa adanya 
penguatan materi terlebih dahulu. Beberapa dosen memang mengirim materi 
untuk dipelajari. Namun, masih ada saja dosen yang tidak menjelaskan materi 



tersebut. Seperti yang kita ketahui kemampuan seseorang terhadap sesuatu 
itu berbeda-beda tentunya pengiriman materi saja tidak cukup untuk 
pembelajaran karena ditakutinya adanya miskonsepsi dari mahasiswa. Selain 
itu, masih ada saja beberapa dosen yang memberikan waktu singkat dalam 
mengerjakan tugas apalagi jika mahasiswa tersebut terkendala masalah kuota 
dan signal diwilayahnya.  

PGSD Asry yatul jannah 18843037 Bahasa indonesia  

Sistem 
Informasi 

Surya Jaya 
Dilaga 18574001 Apsi, pbo, web progeming 

PTI 
Gilang ahmad 
ismail 17832010 

Evaluasi nya dosen harus mengerti ke adaan yang ada di setiap mahasiswa 
dari semua kendala, ini mencakup semua mata kuliah.  

PTI 
Gian Miftah 
Maulana 17832002 

terlalu banyak tugas buat di kerjakan nggk paham sama materi yang di kasih 
dosen nya  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Restu sihabudin  19213016 

Kurang efektip karena belum tentu semua mahasiswa ikut pjj apalagi 
mahasiswa yang malas 

PGSD Anisa Suciyani 18843007 
Pelaksanaan pjj ini tidak dilakukan oleh semua dosen, ada dosen yang tidak 
melakukan komunikasi sama sekali  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Dalva herawati 19212023 

Lebih baik belajar bertatap muka langsung di kelas d banding pjj .agak kurang 
mengerti ada juga selalu ada ganggu masalah jaringan apalagi harus beli 
kuota dikala sudah habis. 

IPS 
Rifki Hoerul 
Anam 18814018 Tidak ada 

Pendidikan 
Matematika 

Rd. Rina 
Rosmawati 17513004 

matkul (Geometri transformasi, Teori ring, Kalkulus Vektor, Penelitian 
Kualitatif) tidak ada penyampaian materi secara jelas, hanya mengirimkan file 
saja dan tidak dijelaskan, jadi materi tidak bisa dipahami dengan baik 
 
matkul geometri transformasi dan teori ring, setiap pertemuan selalu 
memberikan tugas, sedangkan materinya saja kurang paham 

PKN 
Barlan Husni 
Mubarak 17613003 

Alhamdulilah selama PJJ ini relevan dengan tiap" program, situasional, 
menurut saya tinggal meningkatkan dalam segi absen terlalu kaku kalo 
membandingkan dalam segi kuliah langsung dan PJJ 

PGSD Dea wahyuni 18844008 

Pemberian nateru yang hanya diberikan satu arah membuat kami menjadi 
kurang mendapatkan pengetahuan walaupun ya memnag seharusnya di baca 
isi materinya tapi banyak mahasiswa yang mengabaikannya. 

Pendidikan 
Bahasa Sifa Fitriah  17212012 Mata kuliah semantik agak sulit untuk di pahami dengan baik  



dan Sastra 
Indonesia 

PTI 
Resty malikall 
mulky 17833010 

Oke kenapa dalam pelaksanaan pjj ini dosen seolah" hanya memberikan 
materi berupa pdf atau ppt lalu diakhiri dengan tugas yang harus dikerjakan 
pada hari itu juga tanpa menjelaskan materinya. Jadi ada materi baca lalu 
ngerjain tugas selesai, tapi dosen tidak menanyakan kita paham tidak ttg 
materinya.  

PGSD 
Delvira Novianty 
Budipertiwi 18844004 Tidak memberikan tugas yang memberatkan,  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Putri Indriani 19222009 

Lumayan baik.  
- Sebagian dosen ada yang memaparkan materi juga ada yang hanya 
mengirimkan materi tanpa menjelaskan. 
- Ada yang bertanya pada mahasiswa untuk meyakinkan materi difahami atau 
belum, juga ada yang tidak. 
- Sekarang sudah tidak terlalu banyak tugas yang memberatkan.  
- Dan uang saya dihabiskan untuk membeli paket data.  

PGSD Puji 18843024 

Kepada dosen pengampu Pend IPA SD 1 sebaiknya menjelaksan materi 
sedikit. Agar mhsiswa ada gambaran untuk pembelajaran bagaimana sains di 
tingkat SD.  Mahasiswa tdk bisa menjalankan tugas tanpa ada bimbingan atau 
penjelasan materi dari dosen. Untuk para dosen lainnya. Tolong jangan 
memberikan tugas yang beratt2. Karna kita dirumah ini ingin beistirahat 
sebaik2 nya berusaha manjan imun. Karena nya jika tugas sangat 
memberatkan, maka diri ini menjadi lemah dan tidak semangat. Sehingga 
terkena kepada imun yg tidak stabil. Maka dari itu beri kita tugas yang 

sederhana sesuai psikologi siswa. 🙏🏻 

PTI Nurul Fauziyah 17833005 
Selama mengikuti PJJ ada beberapa matkul yang banyak memberikan tugas 
yang lumayan membuat kita kewalahan. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

intan siti 
nurrohamh 17221006 em 

PGSD 
Muhammad Hadi 
Fauzi 18843015 

Semua matkul diusahakan untuk banyak lebih diskusi dan membagikan materi 
materi yang akan dipelajari 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Siti hopipah 17223023 

Harus banyak komunikasi langsung dengan mahasiswa via telpon atau 
apapun itu dg menggunakan b inggris kalo belajar face to face itu 
seenggaknya ada motivasi tergugah untuk meningkatkan kemampuan dlm b 
inggris. Dan suka ada kultum atau motivasi terlebih dahulu dari dosen  

Pendidikan 
Matematika Herdiana 19513003 Kurang efektif 

PKN Hamdan Sutisna 19612009 
Hampir 50% pelaksanaan PJJ di kira belum efektif. Misalnya ada beberapa 
dosen yang masih menggunakan waktu singkat dalam mengerjakan tugas. 



Selanjutnya masih ada pula beberapa dosen yang masih menggunakan 
metode penugasan tanpa penguatan materi.. 

Pendidikan 
Matematika Rani  16511012 Jangan terlalu memberatkan mahasiswa semester 8 kebawah dengan tugas 

Pendidikan 
Matematika Yulia anwari f 17513020 

Dosen sebaiknya memberikan penjelasan kepada mahasiswa mengenai 
materi yang akan disampaikan sebelum memberikan tugas agar mahasiswa 
dapat memahami dengan mudah 

PGSD 
Revyna Widia 
Putri Hermaniati  18842011 Pendidikan IPS SD 1 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Anggi Meulanti 
Rosdiani 17223018 

Sejauh yang saya rasakan, pelaksanaan pjj ini kurang berjalan dengan baik. 
Apalagi banyak teman teman yang terkendala oleh terbatasnya media. Ada 
beberapa teman yang tidak memiliki laptop. Ada hp yang memorinya kurang 
sehingga fidak bisa menginstall banyak aplikasi berbeda untuk pembelajaran, 
yang akhirnya dia harus terus install-uninstall aplikasi di hp karena media yang 
digunakan dosen berbeda-beda. Adapun jaringan di wilayahnya kurang baik 
sehingga pembelajaran tidak berjalan dengan baik, apalagi pengumpulan 
tugas yang deadlinenya mepet, sudah pasti bikin panik. Ditambah lagi dengan 
hal hal tak terduga lainnya seperti yang sudah saya alami sendiri beberapa kali 
yaitu pemadaman listrik dalam durasi waktu yang tidak sebentar (dari pagi 
sampe sore, bersamaan dengan jadwal perkuliahan) di wilayah kami karena 
sering ada perbaikan, sehingga sulit untuk bertahan dengan baterai hp yang 
seadanya dan jaringan internet yang juga ikut terganggu bahkan sampai tisak 
bisa mengirim atau menerima chat whatsapp sekalipun.  
Lalu, ada sebagian kecil dosen yang berinovasi untuk mengakali pjj ini 
sehingga materi yang dibahas cukup bisa dipahami, namun sisanya tidak. 
Saya rasa pembelajaran jauh ini tidak lebih baik daripada pembelajaran secara 
langsung (tatap muka). Saya pribadi kurang bisa memahami materi yang 
dibahas selama pjj, diskusi yang diadakan pun kurang bisa dipahami. Hal ini 
tentu sangat berbeda dengan pembelajaran tatap muka seperti biasanya 
dimana para mahasiswa dan juga dosen bisa berinteraksi dan berdiskusi 
secara langsung. Ditambah lagi jika pembelajarannya hanya berupa tugas-
tugas, bukannya pemaparan materi oleh dosen yang bersangkutan dan 
pembukaan sesi diskusi seperti yang dilakukan di mata kuliah semantics and 
pragmatics. Jika misalkan hanya menyuruh mahasiswa untuk membaca buku 
lalu membuat rangkuman dan membuat sejumlah pertanyaan beserta 
jawabannya, saya rasa itu bukanlah pembelajaran yang efektif. Kita kan 
banyak tidak tahunya, kita tidak paham jika hanya membaca buku tanpa 
dijelaskan. Terkadang saya pribadi mengalami perasaan bingung dan bahkan 
tidak tahu mana bagian buku yang penting dan mana yang tidak penting.  
Ditambah lagi harus membuat pertanyaan beserta jawabannya sendiri. Apalagi 



jika dosen yang bersangkutan tidak membuka sesi diskusi setelahnya ataupun 
memberikan feedback pada mahasiswa, ya blank saja, kita tidak tahu apakah 
pemahaman kita dari baca buku itu sudah benar atau tidak.  
Saya rasa, pembelajaran seperti yang diterapkan di mata kuliah semantics and 
pragmatics bisa jadi referensi untuk pjj ini. Dosen yang bersangkutan 
mengupload video di youtube dimana isinya beliau menerangakan materi yang 
dibahas di buku sumber yang telah diberikan, dan ini bisa ditonton kapan saja 
mahasiswa punya waktu senggang serta bisa diputar kembali secara 
berulang-ulang. Dosen tidak memberikan tugas tugas, dan dosen membuka 
sesi tanya jawab di beberapa pertemuan tertentu dan juga sekaligus 
memberikan feedback. Lalu ada pembelajaran variatif yang diterapkan di mata 
kuliah translation, sehingga tidak monoton. Pembelajaran ini terdiri dari 
pelatihan berbagai skill seperti menulis, berbicara, mendengarkan, membaca, 
dan memahami hal hal yang berkaitan dengan translation. Saya rasa hal ini 
sangat menyenangkan. 

PTI Nanang rahmat 17834002 

Dosen lebih banyak memberikan tugas dibandingkan dengan pengajaran dua 
arah dan itu pun belum terpenuhi semuanya. Ke depannya mohon lebih 
kepada penjelasan materi dan bukan tugas materi 

PGSD Yusriyyah Amalia 17842031 

Pelaksanaan PJJ lebih ditingkatkan lagi dalam memberikan materi 
pembelajarannya agar materinya dapat dipahami semua mahasiswa. 
Pemberian materi dan tugas harus seimbang 

PGSD Aal lestari 17842043 

Dalam melaksanakan pjj kurang efektif tapi dalam melaksanakan tugas dosen 
selalu ngasih toleransi kepada mahasiswanya karna sinyal yang tidak 
memadai 

IPS Lisna Deriyanti 19813011 
Pelaksanaan PJJ sudah berjalan sebagaimana mestinya , sehingga proses 
pembelajaran tidak terganggu 

Pendidikan 
Matematika 

Tika Nurliani 
Hajar 17513021 

Sejauh ini PJJ tidak terlaksana dengan lancar karena sebagian besar dari 
mata kuliah yang diikuti dosen hanya memberikan materi dan tugas saja tanpa 
tau mahasiswa paham tidaknya, selain itu saat dosen diminta menjelaskan 
dengan memberikan video masih ada saja dosen yang tidak memberikan 
pengertian seperti itu dan pada akhirnya jalan akhir dari tugas yang diberikan 
dosen itu mahasiswa hanya mengandalkan nyontek tanpa paham maksudnya 
apa. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Falen Yuanisa 18223011 

Masih saja sampai sekarang dosen dosen memberikan tugas banyak tanpa 
pemberian materi yang jelas dan rinci supaya mahasiswanya mengerti. 

PGSD 

SENNI 
YUNIANTI 
HERDIANA 18841020 

Untuk pelaksanaan PJJ yang sudah diikuti, masih ada sebagian dosen yang 
hanya memberikan tugas dibanding dengan materi pembelajaran 



Pendidikan 
Fisika Ayu Milda Lestari 19822012 

Lebih aktif lagi dalam pembelajarannya. Apalagi ketika proses presentasi 
kelompok, dimana beberapa dosen hanya membantu mengarahkan jalannya 
presentasi saja tanpa memberikan dan menjelaskan materi lebih rinci 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Emmir Sulaeman 
Angkasa 18222001 

Untuk matakuliah apapun tolong jangan memberi Deadline di mendadak 
setidak nya 24jam dikarenakan saat kami di rumah apa yang di lakukan tidak 
seperti saat pergi ke kampus kami tidak berfokus dalam 1 pekerjaan tapi 
sebagian dari kami juga memiliki kepentingan tertentu seperti membantu orang 
tua, apalagi jika saat pulan puasa ini ada yang ikut pengajian jadi tolong. 
Bukan nya tidak disiplin waktu, tapi kami butuh waktu yang fleksibel supaya 
memudahkan juga bagi kami. 

PGSD Mira Aulia 18841026 Pengelolaan Pendidikan 

PTI 
Maris Sofwah 
Sani 17833022 

Metode numerik, seminar PAI, kebijakan TI, E bussines, communication skill, 
teknologi pendidikan, jarkom, sistem pengambilan keputusan 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Abdul hakim  17213005 kurang efektif 

PGSD 
Seny Dwi 
Febrianty 18843014 

Terkhusus untuk mata kuliah pendidikan jasmani sd 2, dimohon untuk 
mengerti keadaan mahasiswa dengan apa yang diberikan oleh bapak yang 
berupa tugas setiap minggunya yang harus dikumpulkannya pun pada hari itu 
juga. Jujur itu sangat memberatkan , karena apa? Karena kami mahasiswa 
tidak semuanya berada di daerah perkotaan yang sinyal/jaringannya bagus 
kami sering terkendala dengan sinyal dan kami dipaksa untuk selalu berpikir 
keras dalam 1 matkul ini saja, dan untuk mengisi PJJ juga dimohon sesuaikan 
dengan jadwal yang sudah dibuat oleh instansi.  
Untuk mata kuliah Pendidikan IPA Sd, dari minggu ke minggu tidak pernah 
berkabar apapun bahkan memberi silabus saja tidak sama sekali, lantas kami 
mahasiswa dipaksa untuk terus mengerjakan tugas tanpa adanya gambaran 
terlebih dahulu. 
Dimohon dengan sangat pembayaran untuk semester ini disesuaikan dengan 
keadaan dan situasi kami mahasiswa yang tidak selalu berkecukupan dalam 
segi material... 

PKN Rismawati 17613017 Cukup efektif hanya saja kadang jaringan kurang memadai 

IPS 
Robbiah 
Adawiyah 18814013 

Kurang efektif karena ada beberapa beberapa mahasiswa yang berkendala 
seperti kesulitan sinyal 

IPS Resviana 19813026 Semua mata kuliah  

Pendidikan 
Matematika Sufi Nur Hakiki 17513030 

Menurut saya pelaksanaan PJJ ini kurang efektif, karena kebanyakan dosen 
hanya memberika tugas saja. Dan materinya pun kurang dipahami apalagi 
jurusan matematika yg sulit dimengerti.  



pendidikan 
Biologi Ainun Safitri 19542005 

Sejauh ini saat pelaksanaan PJJ kendala yang saya rasakan di jaringan yang 
kurang baik dan dari mata kuliah PKN baru setelah UTS melaksanakan PJJ 
dan untuk matkul biokimia dan teklab setiap pembelajaran pasti ada tugas 
yang diberikan kepada mahasiswa  

IPS 
Hamdan 
Hamdani 19812009 

Beberapa dosen sangat baik menggunakan media yang ada untuk 
pembelajaran. Tapi relatif dosen hanya presentasi ada juga yang langsung 
memberikan tugas tanpa menerangkan materi tersebut 

Pendidikan 
Matematika 

Euis Nurozakiyah 
Fadilah Rizky 16511005 Skripsi 

PGSD Arneta Rindiani 17842034 Berjalan dengan lancar, tetapi ketika memberikan tugas jangan malam 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Muhammad 
Rinaldi 17223047 

Kebanyakan dosen mata kuliah lebih banyak memberikan tugas sebagai 
pengganti kuliah tatap muka daripada memberikan materi atau juga membuka 
diskusi untuk mencari solusi materi yang seharusnya sedang dibahas di kuliah 
tatap muka. 

IPS Eka Febrian 19813006 
Menurut saya Evaluasi PJJ sekarang harus lebih menekankan terhadap 
pemahaman manusia terhadap mata kuliah 

PGSD Fazrin Ayustin 17842032 

Ditingkatkan lg mulai dari pemberian materi agar lebih dipahami mahasiswa 
tidak hanya memberi tugas saja tapi juga penjelasan tentang setiap materi 
yang disampaikan 

IPS Rina Sri Rahayu 18812001 Ada beberapa mata kuliah yang hanya memberikan tugas tanpa kita mengerti 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Marleni  18212006 

 Ada beberapa dosen yang melaksanaan PJJ tidak sesuai dengan jadwal mata 
kuliah, pemberian tugas setiap pelaksanaan PJJ membuat mahasiswa 
kewalahan, karena bukan satu mata kuliah yang demikian. Adapula dosen 
yang hanya memberikan materi pembelajaran yang tidak memberikan 
penjelasan.  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Ai Rizki Amelia 17213014 

Menurut saya, pelaksanaan PJJ sejauh ini berjalan dengan lancar dan tidak 
ada kendala. Hanya saja, yang menjadi kendala ialah mengenai materi dan 
pemberian tugas  kepada mahasiswa. Yang ketika proses PJJ berlangsung, 
materi didiskuaikan bersama-sama, tapi tidak diberi penguatan kembali terkait 
materi yang dipelajari. Hal demikianlah yang membuat mahasiswa bingung, 
dan agaknya kurang dapat memahami materi tersebut dengan sempurna. 
Selain itu, berkaitan dengan tugas, terkadang mahasiswa juga merasa lelah 
karena seringnya diberikan tugas setiap kali pertemuan, dan tugas tersebut 
pun dalam mengerjakannya hanya diberi waktu beberapa hari saja. Pada 
intinya, pembelajaran dirasa lebih efektif dan mudah memahami materi jika 
dilakukan secara tatap muka. Selain itu, pemberian tugas pun dirasa tidak 
terlalu sering apabila pembelajaran secara tatap muka. 



IPS Sania Helviana 18811002 

Cara menyampaikan materinya tidak lengkap dan tidak ada yang 
menyampaikan materi sama sekali , mata kuliah ISBD dan pengelolaan 
pendidikan  

PKN Sirri Masruroh SF 19613019 

Saya ingin pjj ini memang nyata mahasiswa melakaaanaknan pembelajaran 
jarak jauh kemudian dosen menerangkan setiap materinya bukan hanya 
memberikan tugas saja dan bukan melaksanakan tugas online 

PTI 
Luthfi 
Azizaussadiyah 17833021 

diharapkan untuk semua mata kuliah memaklumi dan mengerti bahwa tidak 
semua mahasiswa itu sama dan tidak semua ketika di suruh untuk 
mengumpulkan atau mengerjakan lancar, bisa saja memiliki hambatan apalagi 
mengenai sinyal dan kuota 

IPS Aldi septiadi 19813040 

Pelaksanan PJJ kali ini menuai pro dan kontra tetapi banyak hikmah dibalik ini 
semua, kita banyak belajar hal baru dengan adanya PJJ ini dan di uji 
kesabaran dengan adanya PJJ yang terkadang membuat kita stress karena 
banyak nya tugas yang deadline nya mepet satu sama lain. Tetapi saya ingin 
mengevaluasi PJJ karena sebagian dosen hanya memberikan tugas saja 
tetapi kewajiban untuk memberikan materi dan memaparkan materi terhadap 
mahasiswa itu tidak ada, saya berharap bilamana nilai hasil ujian kita 
dinyatakan gagal jangan salahkan mahasiswa nya, tapi kembali lagi ke dosen 
bersangkutan bagaimana dalam perkuliahan memaparkan materi atau tidak, 
maka dari itu kami mohon kita sedang melakukan PJJ ( Perkuliahan Jarak 
Jauh ) Bukan Tugas Jarak jauh. kami sebagai mahasiswa menuntut hak 
kepada dosen yang suka memberikan tugas dan tidak memberikan materi 
agar menjalani tugasnya seperti halnya perkuliahan seperti biasa tetapi berupa 
online bukan tugas online.  

Pendidikan 
Matematika Muhamad yusup  17513024 Udah Lumayan dari segi daring Tapi butuh peningkatan atau terobosan baru 

pendidikan 
Biologi Hani Hitami 19543021 Hampir semua kecuali praktikum 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Siti Fadia 
Nurhikam 19222018 

Keseluruhan dari pelaksanaan PJJ diikuti secara lancar karena menggunakan 
media yang relatif mudah . Akan tetapi kadang kala ketidaklancaran PJJ terjadi 
karena koneksi jaringan yang sering terganggu. 

PTI Eva Nurfaidah 18834003 Pelaksanaan PJJ ini cukup baik 

IPS Yunita Lutfiah 19813024 
Assalammualaikum wr.wb . evaluasi selama pjj ini ada satu atau dua dosen 
yang hanya memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan 

PGSD Eulis hermawati 18841012 

pjj yang saya ikuti selama ini menurut saya dengan kondisi pandemi seperti 
ini,dengan ekonomi yg merosot untuk membeli sebuah kuota juga terbatas.  
Misal nya mata kuliah pjok harus menggunakan media zoom sedangkan kami 
yang kekurangan siyal dan kuota merasa sangat   terbebani dengan hal 
trsebut   



PGSD 
AYU SYABANI 
MUTAQIN 18841004 

Saya harap ibu bapak dosen tidak memberikan tugas yang memberatkan 
terhadap mahasiswa/i nya 

pendidikan 
Biologi 

Nur Holisoh 
Maryam 18542002 

Terlalu banyak tugas terlalu banyak tekanan sehingga kami bukan semngat 
tapi malah dwon dengan tugas dan tekanan segala macam telat mengumpln 
jawaban uts dianggap 0 

PTI Erwin nawawi  16833019 Kurang efektif  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Neng Asri 
Muharani 19222027 

Selama PJJ lancar tetapi ada beberapa dosen yang menurut saya kurang 
maksimal dalam menyampaikan materinya kepada mahasiswa dan kadang 
terkendala dengan jaringan Internet,sehingga tertinggal dalam pemahaman 
materinya. 

pendidikan 
Biologi 

Annisa 
muthmainah 17543004 Jangan memberikan tugas banyak 

PTI Ripa suripto 17833008 
Sejauh ini saya merasa tidak nyaman dengan di adakanya pjj ini karena 
kurang episien menurut saya 

pendidikan 
Biologi Yuli Sumiati 17543018 

Ada satu matkul yg saya sangat mengerti ketika pjj dari pada tatap muka. 
Namun kebanyakan lebih baik tatap muka saja. 

PTI 
Yayan Siti 
Nurjanah 18834006 Pelaksanaan PJJ  yang saya ikuti sudah baik 

pendidikan 
Biologi Desri Mulyati 19542010 

Cukup jelas dalam menyampaikannya tetapi terkadang kurang memahami 
dalam matavkuliah kuliah biokimia 

PGSD 
AHMAD IRFAN 
RIFA'I 19842003 

Media pembelajan.. seharusnya dosennya lebih dekat lagi dengan mahasiswa 
nya dan menjelaskan materi bukan hanya sekedar memberi tugas saja. 

pendidikan 
Biologi 

Lingga Panca 
Komara 195440003 

Untuk sebagian dosen yang hanya memberikan tugas dan materi saja, lebih 
baik diperbaiki cara melakukan PJJ 

Pendidikan 
Matematika 

Diar Muhammad 
Ikhsan 18513015 

Kedepannya agar pihak kampus memberikan arahan secara spesifuk terhadap 
dosen terkait sistematika pelaksanaan Pjj, Karena tiapw dosen menggunakan 
media dan penyampaian yang berbeda, mungkin maksudnya membuat dosen 
lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pjj, begitupun mahasiswa, tetapi 
banyak perbedaan media dan cara penyampaian membuat mahasiswa 
kebingungan dan harus kembali menyesuaikan situasi, apalagi jika terkendala 
dengan jaringan yang tidak begitu baik didaerahnya, menjadi kendala serius, 
kemudian ada mahasiswa yang tidak mempunyai gadget ataupun pc yang baik 
dan mampu menyimpan banyak fike dan aplikasi, sehingga mereka sangat 
kesulitan, bahkan jadi tertinggal dari yang lain 

pendidikan 
Biologi Fahri ainul yakin 17543006 Pelaksanaan pjj ini terkendala dengan biaya kuota dan jaringan seluler 

pendidikan 
Biologi 

ANDI 
KHAIRUNNISAA 
SYAHRIATI 19543023 

Sebenarnya sy berterima kasih kpd dosen2 khususnya di prodi sy dan di 
kampus IPI, krn beliau2 ini sudah berusaha untuk selalu memberikan ilmu 
untuk kita mahasiswa. Kendalanya hanya satu kita kurang dalam TEKNOLOGI 



maupun itu alat untuk berkomunikasi antara dosen dan mahasiswa ataupun 
masalah jaringan dan kuota. Jujur sy mengalami kemunduran dalam kualitas 
belajar maupun nilai akdemik sy sendiri, sy merasa PPJ sangatlah tidak efektif, 
dibandingkan dengan kuliah tatap muka langsung. Sy hanya berharap dan 
berdoa agar kita bisa kuliah tatap muka dan menjalani aktifitas kampus seperti 
biasa. 

PKN Dian Putra 17613020 
Jangan banyak banyak kasih tugas setiap pertemuannya, kali kali harus ada 
pbm nya 

Pendidikan 
Matematika Dede Royinah 17512018 

Jangan memberikan tugas setiap matkul, tugas boleh tapi harusnya tidak 
setiap jadwal kuliah tugas terus. Karena tidak mengerti.  

IPS Sopi Nuraeni 18812004 

Pembelajaran jarak jauh ini kurang efektif karena banyak kendala yang di 
alami selain jaringan juga masalah sistem aplikasi yang susah di muat jadinya 
mengalami kendala yang cukup besar dalam pengerjaan tugas tugas, 
terkadang ketinggalan melakukan perkuliahan online maka dari itu harus 
banyak memberikan waktu dalam PJJ 

pendidikan 
Biologi Dea Fitriani 17543010 

Pada pelaksanaan pembelajaran daring, masih terdapat dosen yang tidak bisa 
menyampaikan materi sama sekali dari awal sampauli sekarang. Beliau hanya 
memberikan materi pada saat akan berlangsungnya Uts(mendadak). Tidak 
hanya itu kendala berikutnya adalah faktor pinansial berkaitan dengan kuota, 
tidas semua mahasiswa mampu menyediakan kuota setiap hari karena 
keterbatasan biaya.  

Pendidikan 
Matematika 

Ripki mågani 
kusnadi  18513014 Iya 

IPS Eka Nur pebrianti 18814021 
Ada beberepa matakuliah yang hanya memberikan tugas sehingga kurang 
paham 

Pendidikan 
Matematika Firza Azkiah 17512012 Kurang begitu efektif, mau mata kuliah yg mana sja juga 

Sistem 
Informasi Karlina 18574010 

Untuk matkul pbo dan web desain saya ada keluahan di karenakan banyak 
nya matkul untuk sisitem informasi lebih ke praktik jadi dalam pemberian tugas 
atau pembelajaran lain nya kurang di pahami lebih jelas . 

Pendidikan 
Matematika 

Silvia Rindu 
Astuti 17513002 Statistika matematika, komputasi statistik, variabel fungsi kompleks 

IPS Leni muslimah 19813032 

Pembelajaran jarak jauh ini kurang efektif dikarenakan banyak kendala yang di 
hadapi seperti masalah signal , masalah kota dan lain sebagainya , dan jugaa 
ada salah satu matakuliah yang hanya memberikan tugas , tidaj dibarengi 
dengan materi pembelajaran , dan itu membuat mahasiswa lebih bingung , 
sebab belum ada oembelajaran yang dipwlajari tentang tugas yang harus di 
kerjakan. 

pendidikan 
Biologi Aulia Yasmin 19543013 Hampir semua 



PTI Panji Robianto 17833002 
Teknologi Pendidikan,Comunications Skill,Metode Numerik,Seminar 
PAI,Jaringan Komputer,Analisis Desain Sistem,Microteacing 

PGSD 
Adis Permata 
Utami 18843040 

Perkuliahan jarak jauh sebaiknya bisa menggunakan metode² yang lebih 
inovatif agar mahasiswa juga senang menjalani dan tidak merasa 
terbebani,dan juga jangan terlalu banyak memberikan tugas sekedarnya saja 
misal minggu ini materi Minggu depan tugas. 

Pendidikan 
Matematika suhendi 18513030 

ketika pjj mahsiswa sulit dalam interaksi untuk menanyakan materi yang sulit 
di pahami, terkadang kebanyakan mahasiswa sulit memahami materi apalagi 
matakuliah yang bersangkutan dengan matematika yang biasa nya di jelasakn 
secara rinci, akan tetapi sekarang harus memahami sendiri dan itu membuat 
sebagian mahasiswa sulit mengerti. 

Pendidikan 
Matematika 

Rifaa Nadaa 
Nurfadillah 18513020 

Untuk beberapa matkul saya ingin ada penjelasan secara lisan karena jika di 
kirim pia poto atau gambar kadang kurang mengerti, karena untuk saya lebih 

paham jika dijelaskan🙏 

pendidikan 
Biologi 

Zidni Nur 
Rimadini 19543025 Semua mata kuliah kecuali praktikum morfologi tumbuhan 

PGSD 
Melati Munifah 
Fahira 19841022 

Lebih mengerti dengan keadaan mahasiswa, mengasih tugas dengan 
sewajarnya 

PGSD 
Rizki Safaat 
Nurohim 18844010 Jangan terlalu banyak memberikan tugas 

Pendidikan 
Matematika Widia Aprilianti 18513016 

untuk mata kuliah statistik inferensial menggunakan dua app yaitu google 
clasroom dan wa tapi untuk penjelasannya di wa, tapi itu sangat efektif karena 
bukan kita yg diskusi dosennya pun ikut menjelaskan. saya suka 
untuk mata kuliah geometri analitik menggunakan Ig meski sering gangguan 
tapi cukup efektif serta dosennya pun ikut berdistribusi 
untuk kapsel juga menurut saya efektif walau hanya di wa dan dosennya pun 
tetap menjelaskan 
untuk mata kuliah yg lain yah masih tetap memberikan kuliah hanya saja ada 
beberapa yg tidak menjelaskn terlebih dahulu  

pendidikan 
Biologi 

Neng salwa 
qurota a'yun 19542006 

Biokim,pkn,bimbingan dan perkembangan peserta didik,mortum,inggris,ilmu 
lingkungan,teknik lab,daspen 

Pendidikan 
Matematika Devi rahmawati 18513012 Kurang merata 

Pendidikan 
Matematika 

Martha wida 
kusuma dewi 17512002 

Dalam pelaksanaan PJJ banyak kendala yang dialami, terlebih dalam materi, 
dosen memberikan materi saja tanpa mengadakan diskusi atau menjelaskan 
nya, lalu memberikan tugas tanpa bertanya sudah paham atau belom. Dosen 
menggunakan waktu perkuliahan diluar jam mata kuliahnya, melebihi waktu 
jam perkuliahan yang sebenernya  



PTI Gina Rahayu 16832008 

Secara keseluruhan tidak masalah hanya ada 2 matkul (dari 5 matkul) yang 
saya ikuti selama daring setiap pertemuannya selalu presensi di syaratkan 
dengan tugas, mungkin ada baiknya hal tersebut dapat membuat dosen 
mengetahui ketercapaian mahasiswa terhadap materi setiap pertemuan tetapi 
tanpa ada penjelasan mahasiswa juga terbebani dan kadang stres apalagi 
tugasnya berupa hal yang memerlukan kajian, mahasiswa terbebani dengan 
tugas dan juga beban kuota. Sementara di situasi saat ini keadaan ekonomi 
sangat berat ditambah dengan beban tugas yang demikian. Harusnya disaat 
pandemi seperti ini pembelajaran dibuat lebih menyenangkan dan tidak 
membebankan sehingga tidak membuat stres.  

IPS Melani Shofaria s 18814004 
Pelaksanaan PJJ cukup baik, tapi jika ingin memberikan tugas tolong diberikan 
pada waktu pelaksanaan PJJ pada pelajaran yang bersangkutan 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Risni Trianistia 19223015 

Selama ppj ada beberapa dosen yang hanya memberikan tugas saja tanpa 
menjelaskannya dan itu membuat mahasiswa menjadi bingung, dan ada juga 
salah satu dosen yang memeberikan tugas banyak , padahal selama belajar 
online (melalui wa/gc) sudah cukup .  Karena pembelajran secra online 
bergantung pada koneksi internet ,bagaimana jika salah satu mahasiswa ada 
gangguan jaringan dirumahnya,otomatis itu bisa merugikan sepihak yaitu 
mahasiswa.  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris SYIFA AISYAH 18222005 

Ketika pelaksanaan PJJ alangkah baiknya dosen memberikan penjelasan 
terlebih dahulu berupa materi dan di terangkan sebelum memberikan tugas 
kepada mahasiswa supaya dapat lebih dipahami 

pendidikan 
Biologi Ai Hamidah 17542001 

dimohon untuk mata kuliah genetika lbh ditingkatkan, minimal memberikan file 
materinya saja 

PKN Reni Nurfaujiah 19613003 

Sejauh ini yang saya dan kawan kawan rasakan PPJ bukan seperti 
perkuliahan yang didambakan seperti perkuliahan biasa yang hanya saja 
pindah menjadi online tapi PPJ ini lebih ke "Tugas Online" yang bertubi-tubi. 
Dan rasanya itu sangat tidak efektif karena mengingat deadline yang tidak 
karuan dan tugas yng jumlahnya tidak msuk akal.  

PTI 
IMAN 
MUDZAKIR 19833003 

Selama pelaksanaan PJJ, beberapa mata kuliah menjelaakan materi dengan 
baik, ada beberapa yang tidak. 
 
Namun, dalam pemberian tugas, saran dari saya sedikit di kurangi, dengan 
alasan banyak mahasiswa yang terkendala dengan signal, dari beberapa info 
yang saya temui, bahwa beberapa operator sim card selama wabah covid 19 
ini mengalami penurunan kecepatan jaringan, sehingga mahasiswa rela 
mencari signal ke tempat tertentu demi memenuhi tugas yang telah di berikan 
dosen. Yang akhirnya beberapa mahasiswa pun rela keluar rumah.  
 
Di khawatirkan terjadi apa apa. 



Pendidikan 
Matematika Windi Pebrianti 19511006 

Jangan terlalu banyak memberikan Tugas Dan harus mengerti dalam 
pengumpulan Tugas tolong berikan keringan dalam pengiriman Tugas Karena 
jaringan data itu tidak selalu baik setiap Hari jam menit detiknya 

PTI Susilawati 18834009 Kalau ngasih tugas jangan tiap pertemuan 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Rafli Hafiz Sani 19223012 

Sangat efisien,sangat mudah, sangat bermanfaat untuk mengikuti PJJ yang 
tertinggal dan dapat dipelajari kembali. 

PTI Irma Rahmawati 19832001 Bahasa Inggris 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Raden Utari 
Maharani  17223014 

Jika memang menggunakan teknologi harap bukan hanya mahasiswa yang 
dituntut untuk memahami cara kerjanya tetapi dosen juga harus mengerti 
sehingga ketika ada ketidaksesuaian bisa diselesaikan dengan jelas tidak 
membuat rugi dan bingung mahasiswa  

Pendidikan 
Matematika 

Dianny putri 
amalia 19511004 Memberikan materi harus dengan penjelasan 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Iqbal yazid 19215005 

Evaluasi PJJ selama ini cukup baik, tpi banyak dosen yang memberikan tugas 
terlalu banyak.  

Pendidikan 
Matematika Wildah Nurjanah 19512024 

Dari Prodi Matematika khusunya ada beberapa matkul yang sangat 
membebankan saya mungkin termasuk teman saya juga. Dimana ada 3 
matkul mereka tidak pernah memberi materi atau menjelaskan malahan 
memberikan setumpuk tugas tapi hasil akhir nilai kami tidak sesuai yang 
diharapkan 

Pendidikan 
Matematika 

Widia Shifa 
Fadila 18513019 

Sejauh ini dalam pelaksanaan pjj , mahasiswa sangat terkendala dengan 
signal. Jadi sangat menghambat pada kuliah daring ini.  

Pendidikan 
Matematika 

Jannatun Naiema 
M 19511011 

Saya merasa sedikit tertekan dengan pelaksanaan PJJ sejauh ini , karena 
sebagian mata kuliah hanya memberi materi tanpa diterangkan dan langsung 
memberikan tugas yang cukup banyak . Belum lagi kami tidak terlalu faham 
dengan materinya jika hanya dipelajari secara mandiri , ketika kami bertanya 
kepada kaka tingkat pun . Selain itu, waktu yang diberikan untuk 
mengumpulkan tugas tersebut terlalu sempit , sedangkan kami membutuhkan 
waktu yang cukup lama untuk mengerjakan tugas tersebut. Kemudian ada 
beberapa matkul yang dengan seenaknya selalu mengubah jam pelajaran , 
sehingga ada beberapa waktu dimana kami menjalani beberapa mata kuliah 
secara bersamaan dalam satu waktu . Hal itu tentu membuat kami sangat 
tertekan .  

IPS Lusi Nur Fauzi 19812010 

pembelajaran jarak jauh sangat efektif karena bisa belajar sambil berkumpul 
dengan keluarga khusus nya bagi saya yang beda kota dengan kampus..   
Dengan pembelajaran jarak jauh juga kita dapat belajar dengan santai tapi 



bukan untuk malas malas an.  Santai disini maksudnya jika saat ada diskusi 
atau presentasi kita tidak gugup dan tidak merasa malu ketika ingin bertanya 
atau menjawab, tapi kalau diskusi lewat pjj ini kita merasa lebih aktif bertanya 
atau menjawab saat diskusi berlangsung beda dengan diskusi secara tatap 
muka langsung.  

Pendidikan 
Matematika Mutia Nur Arofah 17512005 

Menurut saya PJJ ini sangat tidak efektif dan efisien, karena ada beberapa 
dosen hanya memberikan materi kemudian tugas yang lumayan banyak 
dengan waktu yang sangat sedikit. Beberapa dosen khususnya matkul 
transformasi geometri, dosennya pada saat memberikan materi beliau hanya 
sekedar memberi dan menyuruh mahasiswa untuk memahami tanpa 
memberikan penjelasan lebih. Jujur saya sebagai mahasiswa merasa 
dirugikan ditambah dengan pemberian materi tidak sesuai dengan jdwal dan 
pemberitahuan terlebih dahulu dengan mahasiswa.  

Pendidikan 
Matematika Rina Nurdiana 19513005 

Pjj sudah dilaksanakan dengan cukup baik, tetapi terkadang ada dosen yang 
memberikan tugas dengan tingkat kesulitan yang tidak semua mahasiswa 
mampu dalam waktu yang cukup singkat,belum lagi ada tugas lain yang harus 
dikerjakan dalam waktu yang sama sehingga menyebabkan stress.  

Sistem 
Informasi 

Ryhman Aji 
Pangistu 19572016 

PJJ selama ini cukup membantu dalam penyampaian materi, namun karena 
PJJ kurang interaktif dan tidak seperti suasana didalam kelas, mengakibatkan 
susahnya fokus dalam belajar dan susah untuk memahami materi yang 
diberikan. Saran dari saya adalah bila tak memungkinkan untuk melakukan 
video conference, sajikan lah materi dengan sebuah video yang menarik dan 
mudah untuk difahami dan tetap sesuai dengan porsi materi yang biasa 
disampaikan di dalam kelas 

Sistem 
Informasi 

RANTI ARIA 
SONDARI 19572014 

Dalam pelaksanaan PJJ selama ini tidak efektif karena tidak fokus dalam 
pembelajaran beda sama suasana dikampus, banyak teman bisa menanyakan 
kalau gak dimengerti, dan tidak sesuai.kalau sering menggunakan google atau 
you tube  ada yang dipahami ada yang enggak. Dan suka ada gangguan 
seperti sinyal, ada juga yang memakan kuota.  

pendidikan 
Biologi Eulis Rahayu 18543019 

sulit mengerti dan sulit memahami ketika mahasiswa memiliki keterbatasan 
sinyal di tempatnya, bahkan ketika telat kirim tugas dianggap nilainya 0. 
Padahal selama pelaksanaan tugasnya ada banyak hambatan, mulai dari 
susah sinyal, ponselnya error, bahkan kuota internet yg tidak mendukung.  

Pendidikan 
Matematika Siti Robiah 19512009 Waktu perkuliahan selalu tidak sesuai dengan jadwal 

Pendidikan 
Matematika 

Anisa Nur 
Fadilah 17513013 

Saran saya, dosen seharusnya menyampaikan materi dalam bentuk video lalu 
dikirimkan melalui media, selanjutnya dipahami oleh masing-masing 
mahasiswa, setelah itu baru boleh bertanya, bukannya hanya mengirimkan 
materi dalam bentuk  file pdf/power point yang tidak setiap mahasiswa mudah 
memahaminya lalu langsung memberikan tugas, karena hal tersebut dapat 



membuat mahasiswa kebingungan dan saat diberi tugas dalam waktu yang 
singkat mahasiswa akan bertindak tidak jujur karena belum terpenuhinya 
pemahaman mereka tentang materi yang diberikan dalam bentuk pdf/power 
point tersebut.  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Novi Risnawati  19222028 

Lebih banyak ketidakpastian jadwal, masuk tidal sesuai jadwal pernah dalam 
satu waktu ada dua mata kuliah yang harus diikuti di grup wa. Selebihnya oke 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 

Fuzi Novelia 
Citra Resmi 19213033 

fonologi :jawaban dikirim via email dalam bentuk ms word dikerjakan sampai 
pukul 12.malam yang terdiri Dari 5 soal 
apresiasi puisi dikerjakandalam bentuk word 
apresiasi prosa fiksi dikerjakandalam dalam bentuk file diunggah do classroom 
perkembangan peserta didik,menggunakan dokumen Google 
konsep dasar menulis,dikirim dalam bentuk file word ke email,3 soal berrantai 
b,inggris ditulis tanagan 5 soal diunggah jawabannya di classroom 

PKN Silvi Ulfia 19613014 

Pelaksanaan PJJ menurut saya belum efektif. Karena terdapat beberapa 
dosen melakukan PJJ yang hanya memberikan materi dengan mengirim PPT 
tanpa adanya penjelasan kemudian kami suruh memahami dan bertanya jika 
ada yang tidak paham tanpa adanya penjelasan materi, kemudian ada salah 
satu dosen yang ketika kami bertanya dalam pelaksanaan PJJ tetapi dosen 
tersebut slow respon sehingga waktu tersita banyak dan pertanyaan 
mahasiswa tidak semua dosen tersebut jawab, lalu bagaimana dengan 
pertanyaan sebagian mahasiswa yang belum terjawab sedangkan ketika 
pertemuan selanjutnya dosen tersebut membahas materi berbeda dengan 
materi  Minggu lalu, menurut saya itu membuat mahasiswa bukannya mengerti 
dengan materi yang di bahas tapi malah membingungkan mahasiswa mau 
bertanya pun bagaimana. Selanjutnya masih ada pula dosen yang 
melaksanakan PJJ hanya memberikan tugas tanpa ada penjelasan atau 
penguatan materi. Kami mengharapkan metode pembelajaran yang benar-
benar dengan suatu pembelajaran adanya timbal balik antar mahasiswa dan 
dosen yang menimbulkan suatu pemahaman, tetapi kami juga membutuhkan 
kuota untuk melaksanakan PJJ ini  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Aghisna Zaqiah 
Humaira  19223023 

Kami sebagai mahasiswa berharap para dosen lebih banyak mengajak diskusi 
mahasiswa nya dari pada terus memberikan tugas, tapi kalau tugas membantu 
dalam menambah nilai boleh diadakan tapi waktu pengumpulannya Di 
sesuaikan jangan memberi deadline terlalu singlet. Terima kasih.  

Pendidikan 
Matematika 

Fawaz hapiz 
efendi 18513017 

Menurut saya pelaksanaan pjj sudah lumayan efektif ,karena mahasiswa 
cukup responsif dan antusias melaksanakan perkuliahan,tetapi jika 
dibandingkan dengan perkuliahan tatap muka jelas jauh lebih mudah dan 
efektif di kuliah tatap muka. Dalam sesi diskusi ada beberapa dosen yang 
menggunakan aplikasi Whatsapp, dimana pada saat diskusi itu banyak sekali 



point-point yang penting tertimpa oleh chat-chat yang baru, sehingga 
mahasiswa harus bolak-balik slide grup. Selain itu, ada beberapa dosen yang 
memberikan banyak file materi berupa PPT, Word, Pdf, dan sebagainya. 
Sehingga saat PJJ dilaksanakan mahasiswa harus bolak-balik membuka 
materi yang sedang di bahas. 
Intinya hal itu bisa membuat kurang efektif PJJ karena tidak adanya suatu 
pedoman mengenai bagaimana pelaksanaan PJJ, sehingga mahasiswa yang 
menjadi peserta PJJ menjadi tidak paham mengenai materi yang sedang 
dibahas. 
Solusi untuk menyelesaikan masalah ini yaitu pihak kampus harus 
memberikan suatu pedoman yang jelas dalam pelaksanaan PJJ ini, mulai dari 
bagaimana pemberian materi kepada mahasiswa, bagaimana pelaksanaan 
presentasi bagi mahasiswa, dan yang terpenting bagaimana pemberian tugas 
kepada mahasiswa karena pada masa masa saat ini kesehatan mental 
mahasiswa pun harus di pikirkan, pemberian tugas yang yang banyak malah 
akan menjadikan beban pikiran tersendiri bagi mahasiswa. Saat pelaksanaan 
PJJ juga mahasiswa diberatkan dengan masalah jaringan, tidak semua 
mahasiswa mempunyai jaringan yang bagus. Sehingga hal itu bisa  
mempengaruhi proses pembelajaran mahasiswa tersebut. Lalu tidak semua 
smartphone yang dimiliki oleh mahasiswa mempunyai spesifikasi yang 
memumpuni untuk digunakan dalam PJJ, banyak kasus hp nya lag, terus 
error. Sehingga hal itu sangat menghambat proses pembelajaran. Mahasiswa 
juga dibebankan dengan kuota data, dimana yang biasanya kouta data 
tersebut digunakan seperlunya sekarang menjadi boros. Apalagi sekarang 
pendapatan orang tua juga berkurang. Masalah utama dalam pjj ini adalah 
kesiapan, baik itu mahasiswa maupun dosen. Kami sebagai mahasiswa 
sebenarnya belum siap sepenuhnya melaksanakan pjj ini. Tetapi siap tidak 
siap kita harus siap meskipun banyak keterbatasan yang dirasakan. Didalam 
pelaksanaan pjj ini aplikasi WhatsApp(wa) lumayan membantu pembelajaran, 
namun karena wa adalah aplikasi yang sering digunakan sehari hari. Tidak 
hanya untuk urusan kampus, malah membuat mahasiswa kebingungan, 
karena banyak pesan masuk ketika proses pembelajaran dilaksanakan. Juga 
tidak semua mahasiswa mempunyai android dengan spek yang tinggi. Ini 
membuat aplikasi wa yang membutuhkan memori hp yang besar membuat 
mahasiswa keberatan, ketika harus mendownload materi, namun memori 
penuh. 

PTI 
Muhammad 
Salman 19834003 

Kurang dapat memahami karena ada dosen yang tiba tiba memberikan tugas 
tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu 

PTI Nita Ramyani 17832004 
1.Metode Numerik 
2. Seminar Pend.Agama Islam 



3. Teknologi Pendidikan 
4. Communication Skills 
5. Kebijakan-kebijakan TI dalam pendidikan 
6. Jaringan Komputer 
7. E-Business 

pendidikan 
Biologi Siti Huriah 16542007 Tidak ada 

PKN 
Siti 
Hanifatussa'diyah 18612004 

Pelaksanaan PJJ tidak efektif, masih ada beberapa dosen yang hanya 
memberikan tugas tidak ada penguatan materi, hanya di kasih ppt sama tugas. 

IPS kamaludin 19813010 

dalam pelaksanaan pjj bagi saya yaitu baik akan tetapi masalah yang 
menghambat adalah kondisi jaringan di daerah saya kurang bagus sehingga 
saya ketinggalan materi dari yang lain 

PKN 
Triyana Dewi 
Elwinda 19612003 

Menurut saya pelaksanaan PJJ yang diselenggarakan saat ini akibat adanya 
pandemi covid 19 ini mungkin jalan satu satunya bagi mahasiswa agar tetap 
bisa menjalankan pembelajaran, namun PJJ yang saat ini kita rasakan kita 
sangat tegusur oleh pembelajaran ini dikarenakan  masih kurang efektif dan 
culture diindonesia itu wajib tatap muka diruangan.. Online bagi indonesia 
hanya pemalasan segelintir , maka dari itu pemalasan semakin bertambah di 
diri mahasiswa selain itu mahasiswa merasa masih banyak ketidak puasan 
karena disisi lain dosen pun masih belum sepenuhnya memahami konsep ini, 
seperti yang saya rasakan saat ini pertama dimulainya PJJ ini tidak sesuai 
dengan jadwal ,kedua dosen sebagian hanya memberi sejenis materi melalui 
ppt, diklat, bahkan materi via onlien lainya tanpa di beri penjelasan namun 
tanya jawab harus selalu dilontarkan pritest selalu harus diisi tepat waktu, 
ketiga ketika di beri soal pritest selalu diberi waktu sedikit, padahal mahasiswa 
banyak kebingungan sehingga munculnya mis konsepsi dikarenakan pertama 
tidak paham kedua harus mencari lewat internet jawaban harus dikembangkan 
secara pendapat pribadi, mungkin saat ini saya masih merasa bersyukur saya 
masih bisa mengikuti PJJ ini walaupun tergusur tapi saya masih bisa 
mengejarnya apapun hasilnya saya sudah berusaha karna banyak sekali 
hambatan dimulai dari banyaknya penggunaan aplikasi sehingga terkadang 
menjadi gaptek terlebih lebih jika saya lupa mengisi kuota saya pasti selalu 
ketinggalan ataupun sinyal sedang  tidak bersahabat itu sangat menghambat .. 
jikalau PJJ ini akan terus terjadi saya hanya meminta mari saling timbal balik 
antara mahasiswa dan dosen agar tidak ada yang merasa dirugikan.. Salam 
sehat semoga semua akan kembali membaik Terimakasih 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Manar aulia 
utama  18223037 

Setelahh evaluasi pjj pasca UTS menjadi sedikit berubah Alhamdulillah dosen 
jadi memberikan materi yg lebih variatif, tugas sedikit berkurang. 



Pendidikan 
Matematika Heni sri utami 18513022 

Selama melaksanakan PJJ untuk beberapa mata kuliah yg di luar matematika 
PJJ cukup efektif , tpi untuk mata kuliah yg khusus matematika mungkin PJJ 
kurang efektif karena saya kurang bisa memahami materinya. dalam mata 
kuliah kalkulus integral dosen hanya memberikan file materi beserta tugas tapi 
tidak diberikan penjelasannya jadi saya sulit memahaminya.  

PKN Dede Sukandi 16612011 - 

Sistem 
Informasi 

Sofiatul 
Mubarokah  19573020 

Sangat tidak efektif, karena ada beberapa mahasiswa yang tidak mngerti 
dalam pembelajaran pemprograman, dan matematika Diskrit, di perlukan 
adanya bimbingan secara langsung 

Pendidikan 
Matematika Lilis Alawiah 19511013 Tidak menjelaskan pembelajaran dengan rinci. Hanya secara garis besar 

Pendidikan 
Matematika Husni Finiyati 19512012 

Diharapkan dosen dapat memanage time agar perkuliahan berjalan dengan 
efektif dan tidak ada istilah kuliah 2 in 1 

IPS Jenal Arip 19813009 Pelaksanaan pjj Alhamdulillah lancar lancar saja  

IPS Irwan Nurkholis 18812014 

Saya harapkan untuk dosen yang hanya memberikan tugas dan tidak 
memberikan pembelajar supaya mulai memberikan pembelajaran, supaya 
tidak setiap pertemuan hanya di isi oleh pengisian tugas 

IPS 
Ai istiqomah 
nurusyifa 18814007 

jangan banyak tugas,,karna tidak semua mahasiswa mempunyai alat 
elektronik yang mampu membantun mengerjakan tugas tugas tersebut,,,waktu 
yang diberikan juga harus lebih di perpanjang lagi 

Pendidikan 
Matematika 

Milpa 
Nursyamsiah 19513033 

Batas waktu pengumpulan tugas yang memadai, ketika tugasny lumayan sulit 
dan banyak. 

Pendidikan 
Matematika 

Fauzia Nurul 
Hidayah 19513014 

Saya cukup merasa keberatan pada mata kuliah kalkulus differensial dan 
Membaca dan Membuktikan Matematika, karena diberi tugas yang lumayan 
banyak - banyak tugas. Meskipun ada diskusi tetapi diskusi itu tidak efektif dan 
waktu yang terbatas. Saya tipe orang yang harus ada penjelasan ketika ada 
materi hitungan, jadi saya cukup keberatan. Sebenarnya ada juga yang ketika 
jadwal mata kuliah hanya presentasi saja tetapi sedikit penjelasan dari 
dosennya,jadi saya menyarankan untuk semua dosen mengadakan 
pembelajaran minimalnya dijelaskan melalui video/ pesan suara secara detail 
agar lebih mengerti dan tidak menyia-nyiakan masa ini 

Pendidikan 
Matematika 

Dita Amanda 
Maulani 19513026 

Jujur, apabila hanya diberi slide PPT atau word lalu penugasan saja. Tidak 
akan pernah faham mendalam dan seakan-akan ruang diskusi tertutup. Dan 
mahasiswa termasuk saya sangat males hanya membaca PPT yang diberikan 
selebihnya kurang di fahami karna saya prodi matematika yang membutuhkan 
penjelasan mendalam mengenai materi. Tetapi saya mengharapkan metode 
yang benar-benar terdapat kesinambungan. Misalnya menggunakan Apps 
Google Meet ataupun ZOOM yang dapat menghubungkan antara mahasiswa 



dan dosen terkait. Namun semua itu terkendala oleh satu faktor yaitu faktor 
Kuota Internet. 

Pendidikan 
Matematika Hendi Abdul Aziz 19513023 

Pelaksanaan PJJ alhamdulillah berjalan lancar walaupun banyak terkendala 
bagi sebagian mahasiswa yang memang keadaannya tidak mendukung 
seperti sinyal yang tidak atabil, alat komunikasi yang kurang mendukung dan 
lain sebagainnya 

IPS 
ADE KHILDA 
MUMINAT 18814023 

ecopedagogy, sosiopreuneurship 2, Pengelolaan Pendidikan, ISBD, KWU dan 
Koperasi II, Sains Teknologi dan Masyarakat, Geografi Regional Dunia, 
Resolusi Konflik, Modal Prososial, Analisis Kurikulum.  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Vina Siti Saadah  18213028 

Pelaksanaan PJJ terkadang ada hambatan seperti jaringan yang kurang baik, 
batrei ponsel habis, tidak fokus mengerjakan tugas karna beberapa hal yang 
ada disekitaran rumah dll  

PKN 
Elis Nur Aisiah 
Jamilah 19612006 

Bagi saya selama kegiatan PJJ ini saya keberatan di sisi lain mengenai materi 
pelajaran kebanyakan kurang dapat di pahami,kurang di mengerti,dan di 
tambah kebanyak dosen selama PJJ ini memberikan tugas/pertanyaan bukan 
nya pernyataan penjelasan.Ada juga sebagian mata kuliah dari awal 
pertemuan-akhir memberikan tugas terus belum pernah menjelaskan.Hanya 
ada beberapa kriteria dosen yg memenuhi syarat PJJ yaitu mata kuliah 
Pendidikan IPS,mata kuliah pendidikan IPS dapat di pahami,dan juga ada 
interaksi antara dosen dgn mahasiswanya.sebagian juga mata kuliah yg lain 
kebanyakan Presentasi terus atau penugasan. 
Dengan adanya PJJ ini saya terkendala dengan faktor Kuota.setiap hari harus 
memiliki kuota sedangkan keadaan sedang PSBB gini kedua orang tua saya 
tidak bekerja,jadi tidak ada penghasilan. 

IPS Ralin Rahyana 19812012 Semua mata kuliah 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Eva Zulva 19212004 

Dalam pjj kadang ada dosen yang hanya menshare materi tanpa memberikan 
penjelasan, ada juga yang suka over time terus waktu kuliahnya tidak sesuai, 
karena kan mahasiswa tidak selalu memegang hp jadi ada mahasiswa yang 
ketinggalan dalam jam pelajarn karena tidak ada konfirmasi dari awal. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Ainun rahayu 
putri  19222031 

Alhamdulillah bersyukur sekali bisa bersua dan belajar meskipun tidak secara 
tatap muka, alhamdulillah juga beberapa dosen sudah sangat pengertian dan 
bijak terhadap kenyamanan bersama namun ada juga yang mungkin belum 
menemukan titik kenyamanan bersama contoh salah satunya mata kuliah 
pendidikan pancasila sangat kurang komunikasi setiap minggunya hanya 
memberikan intruksi mengerjakan tugas dan memberi modul tanpa 
menjelaskan atau sekedar berbincang-bincang.besar harapan saya agar 
segera menemukan titik tamunya untuk membantunya pelaksanaan pjj yang 
adil bagi kepentingan bersama. terimakasih 



IPS Maya Mufidah R 19813012 

Semua matkul berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran namun sering 
terkendala oleh jaringan dan masalah tugas yang lumayan hal ini mungkin 
terasa berbeda dengan kiliah langsng namun kita juga harus mematuhi 
beberapa aturan pemerintab dengan baik dan semoga segera langsng kuliah 
dan bertemu langsng. 

Sistem 
Informasi Rika Amelia 19572002 

 Untuk menyampaikan materi dengan jelas, dan tidak terfokus pada satu 
mahasiswa saja. 

PGSD 
Vina Nurhofifah 
Ahmad 19841003 

Pelaksanaan pjj secara daring ini .menurut saya kurang efektif karena banyak 
nya kendala yang saya rasakan dan dalam memahami pembelajaran pun 
sedikit terhambat  

Pendidikan 
Matematika Duriyatin Farbeta 19512008 

Sebaiknya memberikan materi yang lebih lengkap sehingga mahasiswa dapat 
memahaminya  

Pendidikan 
Matematika Regita 18512007 

PJJ berjalan lancar tapi tidak efektif karena penyampaian materinya kurang 
jelas  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Melinia Hardin 19221003 

Untuk Pend. Kewarganegaraan, saya mengikuti kuis tiap minggu, tetapi tidak 
begitu paham terhadap materinya. 
Sedangkan untuk 8 matkul lainnya, alhamdulillah saya masih bisa memahami 
materi. Hanya mungkin tetap jaringan hp saya kadang tidak bagus. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Gizti Febriandini 
Sagiqa 19222012 

Kurang efektif karena terbatas oleh ruang, maksudnya kita berdiskusi tidak 
dengan tatap muka, jadi lebih sulit memahami materi, ditambah jika diskusi di 
grup WA banyak tertimbun oleh chat mahasiswa lain. Juga kadang tidak fokus 
karena kadang ada notifikasi dari media sosial 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Beyi Nurul Zaki 17213021 

Untuk semua mata kuliah menyarankan tidak memberikan tugas yang sulit 
untuk di akses serta tidak memberatkan mahasiswa, yang di inginkan 
mahasiswa diperbanyak penjelasan materi.  

Pendidikan 
Matematika Tia nurul aeni 17512023 

Materi yang diberikan tidak dapat dipahami karna kebanyakan dosen hanya 
memberikan materi, tanpa memberikan penjelasan mengenai materi tersebut 

pendidikan 
Biologi Astrid Susilawati 19543014 

Selama PJJ, ada matakuliah yang memang perlu penjelasan materi, akan 
tetapi dosennya hanya memberikan materi (penjelasannya dalam materi) tidak 
menjelaskan secara langsung (melalui vn), mungkin bagi sebagian orang 
paham, tapi kebanyakannya tidak paham. Untuk matakuliah yang memang 
hanya perlu diskusi dan presentasi itu cukup berjalan dengan baik.  

PGSD 
Eneng Wifaul 
Khoiriyah 17842023 

sebaiknya jangan terlalu bnayk memberikan tugas , afa baiknya di sertai 
penjelasan materi dan pemahaman 

Pendidikan 
Matematika Gita Fitri Aini 19511010 

selama pembelajaran terkadang ada soal dan materi yang sulit dipahami 
karena keterbatasan watu 

Sistem 
Informasi M Naufal H 18574006 

Menurut saya pelaksanaan PJJ  sangatlah tidak efisien, Dikarenakan kegitan 
belajar mengajar daring ini tidak cocok untuk mahasiswa Sistem Informasi, 
Dimana asupan yang djberikan hanya berupa teori saja tanpa praktek yang di 



dampingi akan menimbulkan banyak kalimat tanya yang harusnya mereka 
tanyakan. Selain itu dalam pjj ini ada beberapa matkul yang tidak memberikan 
materi , hal tersebut pula meresahkan mahasiswa akan keberlangsungan nya 
massa pembelajaran daring ini. 

Pendidikan 
Matematika 

sani syipa 
sopiani 18513025 

menurut saya pelaksanaan PJJ ini lebih susah sibandingkan dengan 
melakukan perkuliahan bisa. dan ada beberapa dosen yang memberi tugas 
tetapi materi belum kami kuasai meskipun bertanya dosen tidak menjelaskan 
secara rinci.  

IPS 
Aditsutya 
pratama 18813006 Mengenai pjj ini sangat efektif dan efisien bagi mahasiswa  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Putri hardiyanti 18221014 

Ada beberapa dosen yang memberikan materi perkuliahan dengan media 
berbentuk video tetapi mungkin kurang jelas ada beberapa kendala seperti 
video kualitas yang kurang bagus dan audio nyapun kurang bagus sehingga 
cukup sulit untuk memehami materi dan tugas yang di berikan 

Pendidikan 
Matematika Ihda Eisya Utami 18513013 

Dari saya, saya tidak memiliki otak yang cerdas ataupun jenius. Saya tidak 
bisa melihat materi yang diberikan langsung mengerti begitu saja. Wahai para 
dosen, mengertilah bahwa di masa pandemi ini, saya bukan membutuhkan 
tugas yang diberikan setiap hari, saya membutuhkan sebuah pemahaman 
agar pemikiran saya sejalan dengan yang dituliskan para dosen. Meskipun 
saya mencoba memahami berhari hari tapi, apakah ada inisiatif menggunakan 
vn atau apapun itu untuk menjelaskan? Saya mohon maklumi saya ataupun 
teman yang lainnya sebagai mahasiswa yang menginginkan pembelajaran 
dengan sebenar benarnya paham bukan sebena benarnya tugas.  

Pendidikan 
Matematika Eneng Alfiati Nur 18514004 

Ketika pelaksanaan PJJ berlangsung, terkadang ada kendala dengan jaringan. 
Terutama ketika ada tugas yang pengumpulannya dibatas waktu. (Strategi 
Belajar dan Pembelajaran Matematika) 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Atthiyyah Naifa 18223057 Ada beberapa materi yang diberikan cukup sulit dipahami 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Safitri Nur Affifah 18224002 

Memberikan tugas harus sesuai dengan kemampauan mahasiswa dan dl tidak 
mepet. Alhamdulillah sekarang ada peningkatan.  

Pendidikan 
Matematika Parida nurfadilah 17513010 

Kami khususnya dari jurusan matematika ilmu yang abstrak mohon dosen 
memberikan materi secara verbal/lisan bisa lewat video bukan hanya materi 
saja ditambah tidak ada penjelasan sama sekali dan terus aja tugas, mau 
bagaimana mengerjakan tugas tapi materinya saja tidak dijelaskan 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Alawi Pauzi 19212024 

Yang menjadi permasalahan besar bagi mahasiswa bukan persoalan 
bagaimana proses akademik online, ujian online dll. Yang menjadi persoalan 
adalah ketika fasilitas kampus tidak terpakai, mahasiswa harus tetap 



membayar biaya sama seperti halnya kita menggunakan fasilitas kampus 
secara full. 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Restu Restanura 17213001 Materi tidak lengkap, 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Ayu Novia 19211005 

Sangat tidak efektif, karena tidak semua dosen mengerti susahnya beli kuota, 
nyari sinyal dsb 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 

Bubun 
burhanudin 1721 Pjj pjj lahh lieur 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Ina nuryina 17212016 

Setiap pertemuan diberikan tugas setiap harinya tugas menumpuk berbeda 
dengan kuliah langsung 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Ai Herlianti 17213019 

Evaluasi dari saya, untuk pelaksanaan PJJ dimohon kepada Yth para dosen 
untuk tidak memberatkan setiap pertemuan harus memberikan tugas 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia yopi lestari 19213034 

Pelaksanaan PJJ sejauh ini bagi saya cukup baik. Baik dari dosen pengampu 
ataupun mata kuliah namun, hanya kendala yang saat ini saya alami yaitu 
jaringan yang kadang kala membuat saya menangis dan kesal sedangkan 
perkuliahan sedang berlangsug.Tidak hanya masalah jaringan tetapi masalah 
pemahaman juga menjadi masalah berbeda dengan tatap muka langsung. 

Pendidikan 
Matematika 

Silhi Dzatil 
Hukmiyah 19513025 8 

 

 

 

 



Program 
Studi:  

Nama 
Mahasiswa :  NIM  

Silahkan tulliskan evaluasi pelaksanaan Ujian Daring yang anda ikuti 
secara rinci (tidak diperkenankan menyebutkan dosen pengampu, cukup 
mata kuliahnya saja) 

pendidikan 
Biologi Yayu Mulyati 19543009 

Mata kuliah yang diberikan hanya fokus terhadap tugas dan tugas sedangkan 
untuk pendalaman materinya kurang diperhatikan contohnya seperti yang 
sudah saya sebutkan tadi seperti matkul biokimia tapi untuk matkul yang lain 
tidak ada kendala karena hal tersebut dibaca dan dipahami pun insya Allah 
akan berjalan lancar karena memang kebanyakannya bacaan sedangkan 
untuk perhitungan itu sendiri harus lebih dipahami sekali apalagi tidak ada 
penjelasan yang detail. 

Sistem 
Informasi 

Ahmad Faraz 
Mutaqin 19572006 

untuk ujian waktu pengumpulan jangan mepet karena itu akan mempengaruhi 
kualitas jawaban yang diberikan soal ujian. maksimal 24 jam 

Pendidikan 
Matematika Rekasari 19512021 

Pelaksanaan Ujian Daring dirasa sangat tidak efektif dikarenakan waktu 
tempat dan keadaan mahasiswa dirumah dan penilaian juga tidak akan sesuai 
kemampuan murid yang sebenarnya karena dosen tidak akan tau apakah 
pelaksaan ujian siswa telah berlaku jujur ataw tidak 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia SUHARTATI 17212017 Sudah cukup rincian yang sebelumnya saja. 

PKN Tian Siswanti 18612006 

Untuk ujian daring memang menggunakan sistem yang lebih memudahkan 
seperti open book dan lain lain akan tetapi saya merasa dirugikan bukankah 
ujian adalah evaluasi hasil belajar? Lantas apa yang harus di evaluasi ketika 
pembelajaran tidak berjalan semestinya. 

PGSD 
GINA SRI 
AISYAH 19841023 Pendidikan TIK,PDPB, Pendidikan Pancasila, evaluasi 

Pendidikan 
Matematika Widi Sri Lestari 19512011 

Seharusnya diberikan pertambahan waktu selama 30 menit, dan waktu itu 
digunakan untuk menscan lembar jawaban, mempdf-kan lembar jawaban, dan 
untuk mengirim file jawaban. Karena tidak banyak mahasiswa yang tinggal di 
perkampungan dan terkendala dengan jaringan. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Ewinda Meina 
Sari Jelly 19223007 

PPKn : Banyak mempelajari tentang geopolitik,integrasi nasional. 
PBPD : Mempelajari tentang Masa Remaja 
Writing : Paragraf describtive,pola2 kalimat 
Literature : Sastrawan2 kuno 
Grramar : Mempelajari verb,adverb, conjungtion dan penggunaan2 lainya 
Pronoun : Syllable 
Reading :Kalimat utama dalam paragraf 
Listening : Mempelajari tentang nilai moral yang ada di sebuah audio atau 
video 
Speaking : Speak formal English. 



Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Hera Yani 19222011 

Berikan waktu secukupnya supaya mahasiswa yang mengerjakan ujian daring 
tidak merasa dikejar oleh waktu  

Pendidikan 
Matematika Muni Siti Aminah  19512006 Waktu dalam pengiriman dan durasi pengerjaan ditambah 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 

DEDE 
ASTRIYATI 17213044 

Psikolinguistik , semantik , simulasi mengajar , tata wacana , penulisan future 
berita , seminar pai semua melakukan ujian daring secara baik sesuai yang 
telah d pelajari dan di sampaikan 

Pendidikan 
Matematika Anisa Rahayu 19512019 Jaringan kurang mendukung 

Pendidikan 
Fisika Iklimah badriah 19822015 Baik, karena di rumah kita bisa santay mengerjakan naya. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Salma Fitria  19223014 

Saya harap dosen dapat memudahkan proses daring jangan menggunakan 
media yang aneh aneh apalagi saya tidak punya laptop 

IPS 
Almah 
nurhasanah 18811003 tidak ada 

Sistem 
Informasi 

Rifki Nugraha 
Nurilahi 19573023 

Secara keseluruhan terhambat pada perangkat yang di gunakan dan signal 
sehingga tidak sedikit orang yang mengalami gagal pengiriman jawaban 

PTI rendi firmansyah 13831030 alhmdulilah mudah di pahami dan lebih gampang di akses 

Sistem 
Informasi 

Raihan 
muhamad 
fadhilah 19572013 Seperti halnya tugas biasa cuman waktu pekumpulannya di persingkat 

PTI Rulif Lesmana 18833003 Tidak efektif karena tidak faktual jawaban yang di serahkan 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Siska Atikah 17223010 Lebih rumit 

Pendidikan 
Fisika 

Muhammad 
Maulana 
Syaputra 18823006 

Kalau di Waktu saat ujian nya maka beritahukan lah kepada mahasiswa nya 
dengan jelas, jangan hanya memberikan soal terus tidak di kasih waktu, Maka 
dari itu saat sebelum ujian Dosen" di harapkan Konfirmasi terhadap siswa nya 
Sebelum ujian  

PGSD Dea Sugianti  19843001 Kurang jelas, kurang di mengerti  

Pendidikan 
Matematika Multi Nuraeni 19512027 

Ketika ujian daring pengawasan ujian tidak ada sehinggal menimbulkan 
banyak kelicikan bagi mahasiswa yang tidak jujur. Lebih baik ujian  daring di 
tiadakan, karna setiap pertemuan juga tugas selalu ada. 

PTI januwar arova 17833003 bisa di diskusikan dengn teman 



pendidikan 
Biologi 

Hajar Shofarina 
Yasrifah 17543017 

Untuk pelaksanaan ujian daring yang saya rasakan kurang efektif karena 
besar kemungkinan juga ada mahasiswa yang tidak jujur dalam pelaksanaan 
ujian daring (menyontek) 

Pendidikan 
Matematika Ulfa Maulidia 17512014 sama 

PTI Sugiantini 17832012 

Waktu dan junlah soal yang menurut saya kurang seimbang karena jaringan di 
tempat saya susah kadang dalam satu soal butuh berapa menit untuk pindah 
ke soal lainnya itu membuat kurang enak dalam mengerjakannya, materi sama 
ujian kadang berbeda 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Laila Wati Nurdini 19223017 Writing dan reading 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 

Arief Lukmanul 
Hakim 19215004 Sudah cukup baik 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 

Annida Firdaus 
Nisa 17213002 

Ujian daring kurang efektif karena ketika dedline yg ditetapkan harus tepat 
waktu kemudian adanya pengurangan nilai jika telat dengan sinyal yg kurang 
mendukung membuat mahasiswa merasa cemas.  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Khoerun Nissa 18222028 So far so.good 

IPS 
Atiatunisa 
shidiqah 18813011 Alokasi waktu  

Pendidikan 
Matematika Siti Maryam 19512022 

Dalam pelaksanaan ujian daring harus dikmpulkan pada waktu 90 menit kalau 
melebihi batas tidak akan diperiksa padahal suka ada kendala di hpnya atau di 
sinyal, menurut saya padahal untuk kedepannya tidak hanya waktu dengan 90 
menit asalkan hari itu juga di kmpulkan 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 

Nurlathifah 
Khalifatunnisa 18212001 

Alhamdulillah berjalan lancar, hanya terburu-buru saja karena waktu yang 
diberikan sangat terbatas sedangkan jawaban yg harus di isi oleh mahasiswa 
menuntut penjelasan yang sangat jelas dan rinci,  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Linda shalina 
nabila 18222013 

Untuk ujian daring lebih baik jika ujiannya tidak mempersulit mahasiswa 
karena mahasiswa tidak mengerjakan 1 matkul itu saja tetapi mahasiswa juga 
mendapatkan soal ujian dari dosen lain 

Pendidikan 
Matematika 

Anugrah Agung 
Nurbayan 17513034 

Lebih di perhatikan dalam pengumpulannya jangan sampai di tekankan bila 
telat mengumpulkan tidak akan di nilai, bagaimana rasanya ketika hp tidak ada 
sinyal atau kuota tidak ada ,  



pendidikan 
Biologi 

Neng Ayu 
Ningrat 17542004 Zover, bophan, SBM, ISBD, Statistika 

PGSD 
Hidayatulloh 
Nurul Haq  19843003 Evaluasi , PPKn , perkembangan dll 

PTI Arby Silda Aulia 18833007 
Terkendala dalam jaringan dan waktu, bsnyak soal tetapi waktu tidak 
mencukupi 

PTI Vicriana Rafli 17834001 

Waktu yang sangat singkat sangat sulit bagi mahasiswa untuk mengerjakan 
soal, dengan soal yang cukup panjang dan pilihan yang panjang mahasiswa 
tentu butuh waktu yang cukup lama, dan koneksi atau media yang digunakan 
juga mungkin ada yang tidak memadai terutama jaringan internet dan jaringan 
server untuk ujian. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Putri Salsabila 19223026 

Masalah waktu, menurut saya ada mahasiswa yang mendapati rumah susah 
signal dengan kemampuan internet lambat. Mohon untuk memberi waktu yang 
lebih panjang karena ketika mengalami hal itu mahasiswa begitu insecure dan 
tergesa gesa mengisi jawabannya. Ketika waktu habis mahasiswa terpaksa 
tidak mengumpulkan hasil ujiannya karena waktu yg sedikit padahal 
masalahnya adalah jaringan koneksi yang lambat, itu sangat disayangkan. 

PTI 
Naufal T EL 
Muharam 19833012 Lumayan 

IPS Siti Mulyani 18813028 

 > Membuat mahasiswa tertekan karena soal yang diberikan sangat menguji 
terutama ketika tidak sesuai dengan materi juga tugas yang disampaikan. 
> Membuat beberapa mahasiswa grogi terutama yang masih gugup teknologi, 
terutama karena terkendala jaringan terkadang menguras emosi mahasiswa 
ketika sudah mengisi soal namun harus diulangi karena terdapat kendala.  
> Memberikan jalan kemudahan untuk mahasiswa dalam mengisi soal, melalui 
beberapa cara yang notabene berpengaruh bagi dosen pengampu baru yang 
belum mengetahui kemampuan mahasiswa pada waktu-waktu sebelumnya, 
sehingga secara garis besar bisa jadi menimbulkan kepincangan nilai.  
  

PKN 
Agus Risman 
Yusup 19613001 

Ujian daring sangat memudahkan mahasiswa, hanya tolong saja oleh 
lembaga/Fakultas dirapihkan kembali untuk teknisnya jangan sampai diberikan 
kebebasan kepada dosen untuk teknis masing masing, akhirnya banyak dosen 
yang memberikan soal dan jawabannya harus ditulis tangan dan dikumpulkan, 
loh? Bukannya Daring? Kok ditulis? Trus dikumpulkan, lantas apa artinya 
dirumah saja? Kenapa tidak dikelas saja jika spt itu, mata kuliah yang spt itu 
adalah PKn1, Hukum Islam, dan HTN 

PKN Rizki zidan 19613008 
Evaluasinya buat kedepan intinya lebih bertanggung jawab lagih terhadap 
kewajiban 



Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Esi Sri Rahayu 18222014 

pelaksanaan ujian daring sangat membantu mahasiswa untuk mengikuti ujian 
seperti biasanya, tetapi seharusnya waktu yang disediakan agak diperpanjang. 

PGSD Ahmad Ali topan 17842036 10 

Pendidikan 
Fisika Risma Yanti 19823014 

Untuk ujian daring berjalan Lancar dan baik, namun alangkah lebih baiknya 
dalam proses pengerjaan soal dan pengumpulan jawabannya di beri waktu 
yang agak panjang dikarenakan jaringan/signal nya yang sering menghilang.  

Pendidikan 
Matematika 

Neng Kintan 
Rahmawati 17511002 

Geometri transformasi saat uts memberikan 10 soal dan tidak ada waktu 
pengumpulan seperti mata kuliah lainnya selain 10 soal diberi waktu 90 menit 
dengan pengumpulan jawaban kan mtk jawabannya nggak satu baris satu 
baris :( 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Ayuandira 
Triagustin 18221027 

Sebaiknya ujian daring dilaksanakan dengan tidak meminta mahasiswa untuk 
mengirim atau mengunggah video 

IPS Alni Dahlena 18811001 

Ujian Daring yang diberikan oleh bapak/ibu dosen  kepada saya dan teman-
teman saya selaku mahasiswa tentunya menurut saya sudah efektif dan dapat 
dilaksanakan dengan baik.  Namun memang kendala yang dihadapi oleh saya 
dan teman-teman saya yaitu dalam akses internet. Sehingga memerlukan 
kelonggaran waktu yang lebih.  

PKN 
Purwa 
Burhanudin  18613012 

Jujur, kalo hanya sekedar diberi Slide PPT atau Word trus penugasan. Gak 
akan pernah faham mendalam dan seakan-akan ruang diskusi tertutup. Dan 
mahasiswa termasuk saya pun merasa males kalo hanya membaca PPT yang 
diberikan, karena saya sudah mengerti secara teoritis/bukan anak SMA yang 
di terus menerus di faham kan teori. Tapi kami lebih mengharapkan metode 
yang benar benar terdapat kesinambungan/sinergitas. Misalnya menggunakan 
Apps Google meet/Zoom yang dapat menghubungkan antara mahasiswa dan 
dosen terkait. Namun, semua ini terkendala oleh satu Faktor yakni KUOTA 
INTERNET.) 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Tami Tamalasari 17221004 

Pelaksanaan ujian daring menirut saya cukup efisien. Tetapi, alangkah 
baiknya jika dalam pemberian waktu diberi seperti biasanya. Tidak dikurangi 
10 menit. Itu membuat terburu buru dan tidak konsentrasi. 

PKN 
WANDI 
MULYANA 19612017 ribet terkecuali mata kuliah hukum adat, htp, p-ips dan kdkn 

Pendidikan 
Matematika Rineta Ajeng V 19511012 

banyak yang kewalahan saat akan mengirimkan jawaban ujian daring karena 
harus di foto terlebih dulu setelah itu harus berbentuk pdf dan terakhir baru di 
kirim lewat email 
Ada beberapa dosen yang memberikan perpanjangan waktu tetapi ada juga 
yang tidak memberikan perpanjangan waktu 



Pendidikan 
Matematika 

Ajeng Sherina 
Safitri  19511005 

Soal ujian sedikit tapi jawaban lebih dari 2 lembar kertas polio, waktu tidak 
mencukupi sehingga banyak soal yang tak sempat terisi karena deadline, 
kendala sinyal ketika mengirim jawaban 

Pendidikan 
Matematika Ila ropikil a'la 19512018 . 

Sistem 
Informasi 

Deva Hafiansyah 
Febriana 19573005 

Menurut saya, yang perlu di evaluasi adalah cara penyampaian materi supaya 
lebih diperjelas lagi dan untuk pemberian tugas tidak hanya sekedar memberi 
tugas yang berat. Akan tetapi disertai dengan penjelasan yang rinci supaya 
kami tidak kebingungan. 

IPS 
Fadlika 
Sulaeman 18814002 

Kemudian untuk ujian daring saya rasa cukup baik karena dosen masih 
memberi keringanan bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan akses sinyal 

Sistem 
Informasi Awitzaswanti 18573018 

Menurut saya ujian daring tidak efektif,, karna ada beberapa dosen 
mengumumkan 30 menit sebelum ujian di mulai, bahwa akan di adakan ujian 
daring 

Pendidikan 
Matematika 

KOKOM 
KOMALASARI 19513016 

Ujian secara daring/PJJ saya kurang setuju karena tidak bisa di lihat oleh 

pembimbing secara langsung 🙏🙏 

PGSD Wina Auliana 19841013 

Untuk mata kuliah ppkn,inggris, perkembangan dan bimbingan , mohon beri 
waktu yang memungkinkan untuk mengisi jawaban uts nya, dengan soalnya 
yang cukup rumit tidak cukup mengisi jawaban dengan waktu yang terbilang 
agak singkat 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Wanda Putri 
Khasanah 18223043 

Keluhan dari Saya,  terkadang selama Kuliah Online, Saya terkendala dengan 
kuota,  dan jaringan.   

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Saumi Ridhawati 18223049 

Untuk uts alhamdulillah tertuntaskan dengan baik walaupun tidak semuanya 
baik. Ada matkul yang memang open book dan diberikan waktu lebih tapi 
soalnya sangat banyak dan materinya juga ada beberapa bab jadi lama untuk 
mencari jawaban satu soal pun, pada akhirnya saya mengarang beberapa 
jawabannya. Atau mungkin sayanya saja yang lambat mengerjakannya.  
Jadi, saya harap dosen memberikan jumlah soal uts dengan sewajarnya dan 
kiranya mampu dituntaskan oleh mahasiswa. Meskipun open book, tapi 
soalnya banyak, mahasiswa akan tetap keteteran. 

pendidikan 
Biologi Abdul wapa 16543024 kurang efektif 

PKN 
Rusli Maulana 
Ramadhan 19613011 Menurut saya efektif 

PTI 
Rofiqoh 
Nurazizah 18832005 

Ketika ujian daring yang paling sering terjadi kurangnya kuota, lalu terkendala 
oleh sinyal yang kurang bagus sehingga mempengaruhi. 



Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Rafika hasna nur 
oktavia 18223030 

Ujian daring yang saya rasakan tahun ini cukup efektif karna saya tidak 
merasa dikejar waktu dan bisa mengerjakan dengan lebih efisien. 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 

Fauzi 
Hidayatullah 19213014 

Mengenai ujian, waktu kira-kira 90 menit itu full dengan menghidupkan laptop 
jika ada yang punya, memberi nama, mengedit tulisan, dll. Saya harap 
waktunya ditambah karena masih belum cukup, apalagi yang mengetiknya 
lambat. Jika ibu/bapak memberikan solusi untuk latihan mengetik, mungkin itu 
kemampuannya karena fasilitas yang tidak memadai. 

Sistem 
Informasi Jani dwi putra 18572007 

Ujian daring yg sya ikuti ya baik baik saja hanya terkecuali ujian yang 
mengandalkan project, mksudnya nilai ujian kami diambil dari project yg kita 
buat. Tentunya susah ya untuk mmbuat project itu sendiri. Tntunya saya harus 
brkunjung ke rumah teman untuk menyelesaikan project tsb dikarenakan perlu 
bantuan untu bbrpa hal yang sya belum pahami. Mngkin itu saja, sebaiknya 
lebih di pertimbangkan untuk ujian yg brupa project untuk situasi PJJ saat ini. 

PTI 
Riki Ahmad 
Roqin Muntaha 17833012 

Untuk pelaksanaan ujian daring beberapa kali server down. Soal ujiannya 
banyak yang harus dipahami terlebih dahulu akan tetapi gara-gara server 
down lambat ganti soalnya, akhirnya soal tidak terjawab semuanya. 

Pendidikan 
Matematika Lita safitri 17512015 

Ujian sistem daring sangat menyulitkan karena rata rata dosen memberikan 
soal yang cukup banyak dari biasanya dan seharusnya tanpa menghitung 
waktu, dan selalu terkendala oleh signal 

IPS Faris Abdul Hafiz 18813019 ISBD 

PGSD Dede Roni 17842020 Lebih baik kuliah tatap muka daripada kuliah online 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Ziya Rizka Nur 
Azizah 19222005 

Merasa ada matkul yang tidak sesuai pronun harusnya belajar berbicara ini 
hanya asupan materi saja jadi ujian pun materi saja 

pendidikan 
Biologi Komarudin 18542012 Semuanya matkul 

Pendidikan 
Matematika Widi Gusti Aulia 19511007 

Kewalahan saat mengirimkan hasilnya, waktu nya juga mepet, tidak kondusif 
menurut saya 

pendidikan 
Biologi edi kusnadi 18543023 

Jangan terlalu banyak soal yang diberikan supaya dapat sesuai dengan waktu 
yang diberikan. 

Pendidikan 
Fisika Siti Liya Awalliya 19822018 

Pelaksanaan ujian secara daring yang saya ikuti sangat efektif,tepat waktu 
dalam pengiriman tugas dan media untuk pelaksanaan ujian daring nya sangat 
memenuhi. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Nursyipa Sri 
Setiani 18222018 Ujian daring lebih enak dibandingkan ujian tatap muka 

Pendidikan 
Matematika Hapsoh 17511005 

Apalagi banyak perhitungan, rumus rumus, yang tidak bisa di pikirkan sendiri. 
Diskusi bersama teman pun dirasa kurang efektif. 



Pendidikan 
Matematika Ririn Damayanti 19513006 

Pelaksanaan Ujian Daring berjalan lancar, hanya saja ingin ditambah waktu 
pengerjaannya dan waktu pengumpulannya. Karena ada beberapa kendala 
ketika mau mengumpulkan seperti sinyal yang kurang bagus sehingga 
memperlambat pengumpulan jawabannya. Kemudian jawaban dari soal ujian 
tersebut juga harus di PDFkan terlebih dahulu sehingga memerlukan waktu yg 
lebih lagi. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Sarah Zahra 
Nurbani  19223047 Sebagian  

Pendidikan 
Matematika 

FAHMI ABDUL 
ROZI 17513009 Kurang nyaman karena mengerjakan dirumah kirang fokus  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Shilmi insani putri 18212029 

Dimohon untuk tidak memberatkan tugas kuliah online maupun di maktul yang 
lainnya 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Yasmi rosana 
perdana 18222026 

Semua ujian daring yang saya ikuti kendalanya hanya susah sinyal saja. Tidak 
ada kendala lebih dari itu. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Gina Siti Habibah  18221017 

Pelaksanaan Ujian daring lancar, tetapi batas waktu pengumpulan jawaban 
yang diberikan terlalu singkat.  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Aulia 17213024 

Sebaiknya smua matkul melaksakan ujian daring dlm bntuk take home dgn 
tenggat waktu yg wajar , krena lbih efektif 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Ernawati  17221005 

- Gunakan media yang tepat, simple dan mudah di akses.  
- jangan memberikan deadline yang terlalu cepat karena ketika daring kadang-
kadang koneksi tidak stabil dan itu menghambat proses pelaksanaan daring.  

PKN Dera Siti Husniar 19613018 

Dalam ujian daring B. Inggris menurut saya materi yang diberikan sangat 
menolong, karena cukup dapat dipahami. Namun ada beberapa ujian yang 
bahkan pembahasannya saja belum dijelaskan karena dosen yang 
bersangkutan lebih memilih memberi tugas. Untuk pengumpulannya menurut 
saya memang tidak merepotkan hanya saja beberapa file menjadi menumpuk 
dan dapat memicunya error yang mengakibatkan file hilang. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Haifa Nurul 
Lathifah 17224005 

Kalau ujian daring hanya tidak ada masalah paling disesuaikan saja soal dan 
deadline yang logis. 

PKN Shela Fitriana 18613015 
Pelaksanaan ujian daring sudah baik, hanya saja dari segi waktu terlalu cepat 
karena akses jaringan tidak selalu lancar 



PGSD 
Isma Resti 
Nopianti 19841009 evaluasi, perkembangan ,tik 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Resa Amelia 
Putri A 19223024 

Menurut pengalaman saya saat pelaksanaan Ujian Daring, ada satu atau dua 
mata pelajaran yang memberikan soal yang cukup banyak dan cukup sulit 
tetapi dengan waktu yang relative singkat. Hal itu tentu saja membuat cemas 
dan membuat konsentrasi berkurang, all hasil nilai menjadi kurang baik. Selain 
itu, dimohon untuk seluruh dosen memberi keringanan bagi yang telat 
mengirimkan tugas, karna signal/koneksi internet dari setiap orang berbeda-
beda  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Ai Rasmanah 18213023 tidak ada 

PGSD 

Ressa 
Khaerunnisa 
Amarullah 17843013 

Karena terkadang ada kesalahan teknis sebaiknya quiz menggunakan aplikasi 
di tiadakan dan diganti dengan tugas yang lebih mudah 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Dini Safitri 19223022 

Kendala ujian daring untuk saya adalah masalah jaringan , dan terbatasnya 
kuota yang saya miliki. 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Taufik Hidayat 18213005 Tidak ada 

Sistem 
Informasi 

Pandu Prio 
Pamungkas 18572003 

Untuk pelaksanaan Ujian Daring tidak ada masalah.Semua berjalan dengan 
lancar. 

IPS Gilang ramadhan 18812012 Ada kendala dimuali dari alat komunikasinya dan juga sinyal tentunya 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Rita Agustiani 18221015 Waktu terlalu singkat untuk ujian daring karena kadang jaringan tidak stabil  

PKN Rizal Aldifahri 19613004 

Jika bisa untuk ujian dilaksanakan dengan waktu lebih lama atau cukup karena 
2 jam tidak cukup karena menimbang beberapa hal sperti jika tidak punya 
laptop,jaringan susah,habis kuota 

Pendidikan 
Fisika 

Dewi Septi 
Nurjanah 19823004 

Untuk ujian daring, setelah waktu habis harusnya diberikan waktu sejenak 
untuk mengirimkan file jawaban,  karna biasanya pengiriman file jwbna itu 
membutuhkan waktu yang lama, karena biasanya terkendala dg sinyal atau 
lain sbgainya. Sehingga banyak file yang belum terkirim sedangakn ujian 
matkul selanjutnya sudah dimulai itu membuat susah fokus untuk mengisi ujian 
selanjutnya.  



Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Vera Sri Rahayu 18221011 Menurut saya, waktunya singkat apalagi jika jaringan sedang tidak bagus. 

PGSD 
Tassya Mughniya 
Ridwan 19842054 

Evaluasi pelaksanaan Ujian Daring yang saya ikuti yaitu, B.Inggris, Filsafat, 
PBPD, Evaluasi, Strategi, Media pembelajaran, TIK 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Aida Nurhayati 17221008 

Untuk ini tidak ada masalah, hanya saja untuk salah satu matkul jumlah soal 
jangan terlalu banyak karena bukan berarti mudah jika dikerjakannya dirumah. 
Alangkah baiknya sama spt biasa  

IPS 
Ahmd Sahid 
Abdulah 19812007 Cukup..  

PTI Diki ramdani 17835004 Etika profesi 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Agisni 
Rahmayanti 19222023 

Lebih ditingkatkan lagi mengenai peranan dosen, strategi pengajaran, serta 
prinsip-prinsip belajar yang diterapkan. 

PGSD Aviffa Lutviani 17843025 Hendaknya di persiapkan kembali materi yang hendak diajarkan  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Sani Islamiati 19221008 

Alhamdulillah sejauh ini semuanya berjalan baik, dan media yang digunakan 
bisa kita peroleh, namun hanya saja jika dalam bentuk isian berupa Google 
Forms beberapa pengisian tidak membuat kepuasan dalam mengisi soal, serta 
apa yang dibahas saat PJJ tidak ada keterkaitan dengan soalnya. 

Pendidikan 
Matematika Ai Rahmawati 19513030 

Pend.Kewarganegaraan,Bhs.Inggris,Aljabar linear, Membaca dan 
membuktikan dalam matematika,Kalkulus Diferensial,Perkembangan dan 
bimbingan peserta didik, Media pembelajaran dan TIK, Kapsel Pendasmat II 

IPS Siti Sunduz 19812013 

Bilamana ada pengumpulan kolektif dari hasil ujian ujian alangkah baiknya 
untuk memberikan batas waktu yang cukup mengingat beberapa kendala 
dalam proses pengolektifan seperti terlambatnya yang mengumpulkan, teman 
agak sulit dikonfirmasi karena faktor jaringan Daan lain sebagainya 

Pendidikan 
Matematika 

Naina Bila 
Salwiyah 18514007 

Untuk ujian daring dimohon untuk pengumpulan waktunya juga diperhatikan 
pak, bu.. Seperti yang sudah dijelaskan tadi tidak semua mahasiswa 
mempunyai jaringan yang bagus. Jadi mohon pengertiannya untuk 
pengumpulan jawabannya harap diberikan waktu.. Terimakasih  

IPS 
Agisna Putri 
Nurahmi  18813007 

Ujian daring sangat meleset dari materi, ujian daring lebih susah dibandingkan 
ujian tatap muka di kelas, mungkin dari bberpa matkul ada yang memberikn 
kesemptn untuk mengisi dengan bbrpa hari, tapi itu sangat menguras juga 
pikiran mahasiswa bayangkan jika semua dosen memberikan batas 
pengumpulan ujian daring sama mana yang harus di selesaikan terlebih 
dahulu  dan akhirnya mengerjakan seadanya bahasanya yang penting di isi itu 
beberrti mahasiswa tidak memiliki semangat ketika belajar,  sedngkn 
mahasiswa itu harus berpikir mohon untuk diskusi terlebih dahulu ketika akan 
memberikn pembatasan untuk pengumpulan jawaban ujian  



Pendidikan 
Fisika Mohamad Yamin 19822016 

Ujian daring memang bagus dalam kondisi sekarang tetapi bagi anak fisika 
ada kesulitan apalagi dalam matkul yang berbasis hitungan 

PGSD 
Rafi Sri 
Rismayantini 17842029 

Ujian daring yang dilakukan menurut saya tidak hanya selalu itu itu 
saja,melainkan harus ada pembajaran yang dilakukan lainnya yang secara 
lebih menarik agar tidak jenuh ,misalkan tidak terus menerus mata kuliah itu 
memberikan tugas  saja  

PKN Mutiani 19612011 

Pelaksanaan ujian daring yang telah saya ikuti melalui proses daring yaitu 
Menurut saya sudah berjalan baik khususnya apa yang telah saya rasakan 
sendiri.. namun ada hal yang sangat terkendali bagi saya yaitu khususnya 
dalam mata kuliah HTP seharusnya memberikan keringanan dalam 
mengirimkan soal UTS soalnya terkadang susah juga jika dosen meminta 
jawaban soal tersebut untuk d fdfkan atau doc jadi seharusnya memberikan 
penambahan waktu dalam mengedit jawaban soal tersebut. 

PGSD 
Rizalludin 
Akhzani 17842030 

Dalam membuat soal ujian Daring jangan yang sukar-sukar, mau lihat di 
internet sinyal jelek, lebih baik pengetahuan umum saja 

PTI Diana sonia 17833015 
metode numerik. seminar pai . mikroticing.kebijakan ti. communication skil.e-
bisnis. desain pembelajaran.SPK.jarkom.tekpen. 

PGSD xxx 1884xxxx .  

PGSD Rani Yulianti 17842022 

Pelaksanaan ujian daring pula kurang efektif dan membuat mahasiswa 
kewalahan dikejar waktu karna terdapat beberapa dosen yang hanya memberi 
waktu sebentar untuk pengisian jawaban ujian daringnya. Sedangkan terdapat 
banyak mahasiswa yg sinyalnya kurang mendukung.  

Sistem 
Informasi Rizik Nur Fajrin 18573008 Memungkinkan mahasiswa untuk berlaku curang saat ujian daring.  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Adhinni Millah 19222022 Tidak ada 

Sistem 
Informasi Lusi Susilawati 19573011 

Ujian daring cukup membatu dalam kondisi seperti ini tetapi signàl yang 
membuat sulit mengirimkan jawaban. Hanya itu saja 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Raisya Nabila 
Kurnia 19223035 Untuk ujian daring sejauh ini belum ada keluhan  

Pendidikan 
Matematika Syifa Silvia 19512023 

Kalau menegenai Ujian Daring alhamdulillaah semua dosen memberikan 
kemudahan. Ada yang open book ada juga yang close book. Yang open book 
tentunya dari kami sendiri harus lebih baik dalam mengerjakan karena 
materinya kita tinggal lihat. Yang close book soalnya sesuai dengan materi. 
Dan tentunya kejujuran kami yang harus di pegang.  



Pendidikan 
Matematika 

Restu 
Rahmawati 19513035 

Jangan memberikan tugas diluar kemampuan mahasiswa karena tidak 
menjelaskan materinya secara rinci hanya cukup sekedar memberikan materi 
dan tugas saja  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Cicah  Supiatin 18213033 

Memusingkan, karena dosen jadi memberikan soal Lebih sulit  contoh ngasih 
soal memgkaji itu kan perlu waktu lama. 

Sistem 
Informasi 

Yosep Budi 
Lesmana 18574008 Materinya diperjelas, komunikasi, jadwal diperjelas, 

Sistem 
Informasi Rizki Ramdhani 18572006 

ISBD, Apsi, PBO, jaringan komputer, web desain, Sistem penunjang 
Keputusan. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Lemia Edelweis 
Sanding 19223008 

Untuk ujian daring saya tidak memiliki kendala, saya dapat mengikutinya 
dengan baik  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Sandi syahrulloh 19213025 Morfologi 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Siti paujiah 18212014 Strategi belajar mengajar 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Wanda Nissha Ul 
Hasanah 19222013 

Ujian Daring menurut saya kadang ada kendala, diantaranya jaringan atau 
kuota habis sehingga membuat Mahasiswa merasakan kecemasan karena 
takut tertinggal ujian. 

pendidikan 
Biologi Novi firgianti  19542008 Selama ujian daring mungkin bermasalah di signal  

PKN 
Indah mayang 
sari 18613003 

Kalau hanya sekedar di beri slide PPT atau Word lalu penufasan. Gak akan 
pernah paham, dan mahasiswa termasuk saya pun merasa malas dan bosan 
kalau hanya membaca PPT dan Word yang di berikan. Kami lebih 
mengharapkan metode yang benar dapat kami ikuti selama daring tanpa 
merasa bosan, misalnya menggunakan Apps Google meet/Zoom yang dapat 
menghubungkan antara mahasiswa dengan dosen. Namun, semua ini 
terkendala oleh satu faktor yaitu KUOTA INTERNET  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Fitriani dewi sari 17224010 

Cukup baik, namun sama sprti PJJ diberi waktu pengerjaan lebih karena bbrp 
masalah sprti sinyal, fasilitas, kuota. Dan karena secara daring lebih degdegan 
jadinya lihat jam merasa terburu-buru. 

PKN 
Teguh 
Pamungkas 18613007 

Kami mengharapkan metode yang benar benar terdapat sinegritas. Misalnya 
menggunakan apk zoom/yutub yang bisa menghubungkan mahasiswa dan 



dosen. Namun semua terkendala faktor KUOTA INTERNET YANG TETAP 
BIAYA SENDIRI. Sedangkan kuliah tetap lanjut tanpa alasan Apapun :)  

PGSD 
Siti Resma 
Maulidiah  19843049 

Saya sangat tidak menginginkan keadaan ujian seperti ini dimana peribahasa 
"kejujuran kunci kesuksesan" tak lagi berlaku jika pun berlaku tak mungkin 
semua jujur.. saya ingin sekali melaksanakan ujian tanpa melihat sumbernya 
tetapi apakah materinya tersampaikan? Kebanyakan tidak.. atau saya ingin 
sekali berlaku jujur dengan mengisi seadanya tapi apakah kejujuran saya akan 
dihargai? Mungkin nilai saya malah akan lebih down dari orang yang 
menyontek dari sumber materi..  

Pendidikan 
Matematika Siti Sanidah 17511003 

evaluasi dari saya kepada dosen harus bisa maklumi jika ada mahasiswa 
yangbtela mengirim jawaban karena tidak semua daerah sinyalnyabagus, 
harus bisa lewas apk yang lain.misal di GC susah harus bisa via WA 

IPS Nia kurniawan 18813010 Tidak ada 

PGSD 
Phidia khoerun 
nisa  17842047 

Menurut saya dengan ujian daring tidak efektif dikarna kan soal yang di 
berikan lebih sulit di banding ujian di dlam kelas dan juga waktu pelaksanaan 
ujian juga tidak sesuai dengan jadwal yang di berikan  

PGSD Anggina Resa 17842050 

Diberi kelonggaran waktu agar saat mengerjakan tidak terburu-buru sehingga 
mahasiswa dapat mengerjakan dengan teliti. Ketika Ujian Daring mata kuliah 
PJSD hanya diberi waktu kurang lebih 2 jam an sehingga saat mengerjakan 
terburu-buru belum lagi dengan adanya hambatan seperti mati lampu dan 
jaringan internet yang kurang memadai akan memakan waktu untuk 
mengerjakan dan mengirim hasil jawaban ujiannya. 

PGSD Yuni Nurmalinda 17842046 

Pelaksanaan ujian daring tidak efektif dikarena kan soal ujian lebih sulit 
dibandingkan ujian di kelas dan waktu pengerjaan soal pun tidak sesuai 
dengan yang ditentukan 

PGSD Tasya monica 18841025 

Untuk pelaksanaan ujian di rasa tidak terlalu memberatkan karena sebagian 
besar dosen memberikan tenggang waktu pengumpulan yang cukup untuk 
mahasiswa mengerjakan soal dengan baik.  

pendidikan 
Biologi Rismayanti 17543009 

Ujian Daring yang kemarin mudah diikuti, pertanyaan yang diberikan sangat 
mudah dimengerti, tapi masih ada dosen yang memberikan ujian dan 
pertanyaan nya rada sulit dipahami. Karena ujian daring ini pertamakali jadi 
cukup menegangkan. 

PGSD Saliha Caturrini 17844006 

Pelaksanaan ujian daring tidak efektif dikarenakan soal yang diberikan lebih 
sulit fibandingkan ujian yang dilaksanakan dikelas juga waktu pelaksanaan 
ujian juga tidak sesuai dengan jadwal yang fi berikan 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 

Abdul Karim 
Mulyana 18214004 

Ujiannya cukup menyulitkan karna apa yang di sampaikan tidak sama seperti 
kita di jelaskan 



PGSD Meri Nursadilah 17845064 

Ujiaan daring tidak efektif karena soal yang diberikan lebih sulit dibandingkan 
dengan ujian yang dilaksanakan dikelas dan untuk waktu pelaksanaan juga 
tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan. 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Ayumi Mulyana 18215003 

Untuk kebijakan dari semua dosen sudah sangat bagus, tetapi ada mata kuliah 
yg memberikan soal yg mendalam tapi sebelumnya tidak di terangkan, 
mengakibatkan waktu pengerjaan terbuang habis untuk memahami materi  

Pendidikan 
Matematika 

Widya Puji 
Lestari 19514004 

Alajabar linear, b inggris, pkn, kalkulus,membaca dan membuktikan, 
perkembangan peserta didik,media pembelajaran,kapsel 

PTI 
Ade Rian 
Andriana 17831001 CBT 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Novia Julianti 19222015 

Yg perlu di evaluasi menurut saya adalah ketika ujian daring menggunakan 
google form, menurut saya alangkah lebih baik jika soalnya tidak terlalu 
panjang, mengingat sebagian mahasiswa ujian daring dengan smartphone 
masing masing dan agak sulit sebenarnya karena terbatas dan waktu nya juga 
terbatas, karena sebagian mahasiswa tidak menggunakan laptop saat ujian 
daring berlasung karena berbagai kendala. 

PGSD 
Henita 
Hendrayati 17842049 

Soal Ujian Daring yang diberikan sering menimbulkan kesalahfahaman saya 
secara pribadi, lebih baik soal yang diberikan menyertai penjelasan terhadap 
soal maupun tentang tekhnis pelaksanaan serta pengumpulannya, agar tidak 
menimbulkan pertanyaan yang akhirnya memutuskan untuk menyimpulkan 
kembali, kemudian terkait tenggat waktu pengumpulan jawaban ujian saya 
harap semoga menjadi pertimbangan karena dengan situasi dan kondisi yang 
terbatas seperti sekarang ini tentu banyak hambatan yang tentunya pasti ibu 
bapak dosen sekalian turut merasakan 

Pendidikan 
Matematika 

Nafal Ismei 
Nurinsani 19513013 Berjalan dengan lancar 

Pendidikan 
Matematika Muhamad Kholik 18512003 mungkin menurut saya kurang efektif. 

PGSD Nita Nuranisa 17842026 
Tidak efektif , seharusnya walaupun daring soal yang diberikan jangan terlalu 
rumit dan banyak. 

IPS Hani pebriani 18814003 Tidak ada  

PKN Yadi Setiadi 19613016 

Penangguhan ujian bagi Mahasiswa yang belum melaksanakan pembayaran 
administrasi dirasa tidak tepat untuk saat ini, mendesak tanpa ada keringanan, 
dalam pelaksanaan ujian pun kami merasa Kekurangan bahan materi, bahkan 
ada beberapa soal yang bahkan belum kami bahas dengan dosen terkait,  

Pendidikan 
Matematika 

Salma Rofifah 
Pratami 18511006 

Servernya yang lemah sehingga susah mengakses jika menggunakan e-
learning 



PGSD 
Fikri Taufik 
Hidayat 18842013 

Waktu Pelaksanaan ujian daring mata kuliah pendidikan b.indonesia sd 1 
terlalu singkat dan tidak memuaskan. Dosen hanya memberikan waktu ujian 
kurang lebih 1 hari, sehingga waktu pelaksanaan ujian menjadi terburu buru 
karena ada juga mata kuliah ujian lain yang harus segera diselesaikan pada 
hari itu juga. 

Pendidikan 
Matematika Naufal Fakhri 19512001 Kapsel pendasmat 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Revi Herdianti  19223020 

Semua dosen dalam hal ujian daring tidak terlalu membebani 
mahasiswanya,tetapi kadang sistem nya yang membingungkan sehingga kita 
sudah menyelesaikan tepat waktu tetapi karena gangguan atau lain hal 
menjadi telat. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Nuni Nuraini 17223029 

Apabila sedang ujian lalu terdapat kesalahan yang dilakukan dosen semisal 
soalnya ada yang salah dosen sebaiknya memberikan waktu tambahan untuk 
mengisi ujian, karena saya pernah mengalami ketika ujian lalu terdapat 
kesalahan yang mana soalnya tidak muncul lalu untuk memperbaikinya 
dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dan tentu saja itu sangat merugikan 
mahasiswa karena berkurangnya waktu dalam mengisi soal  ujian. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Nurzaqiah 
Iskandar 17223016 

Penggunaan waktu yang sebentar tidak sebanding dengan banyaknya soal 
dan tugas yang harus dikerjakan. 

PGSD 
Asniati 
widianingsih 18845011 

Dosen hendaknya ketika memberikan materi dibarengi dengan penjelasnan 
bisa berupa VN di WA atw chat diskusi atw media lainnya yg menunjang 
pembelajaran  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Euis Rosita 17212003 

Berkaitan dengan ujian daring, menurut saya kurang efektif karena menjadikan 
mahasiswa malas untuk membaca dan mempelajari materi yang akan 
diujiankan karena sudah mengetahui dari awal bahwa ujian bersifat open 
book.sedangkan saat ujian langsung, hanya beberapa matkul yang sifatnya 
open book. Dalam pelaksanaan ujian daring, yang saya rasakan adalah lebih 
sibuk mencari jawaban dibanding menjawab pertanyaan karena dituntut untuk 
menjawab dengan jawaban yang mendekati sempurna sedangkan waktu yang 
diberikan mwnurut saya tidak cukup. Ditambah dengan jaringan yang buruk 
membuat keadaan menjadi lebih menegangkan ketika harus mencari jawaban 
di google. 

PGSD 
Sheika Intani 
Subagja 19843026 

Banyak kendalanya, terutama pada jaringan. Sedangkan dalam ujian tidak ada 
perpanjangan waktu. 

PKN 
Annisa nurul 
hikmah 19612007 

Pelaksanaan Ujian daring menurut saya kurang efektif juga, kan jawaban 
harus diketik, nah itu lumayan agak lama. Jadi bisa menguras waktu yang 
lama juga, akhirnya waktu Ujian tersita habis oleh pengetikan dan pengeditan 

PGSD 
Sintya Maretina 
Wahyuni 18841007 

Ujian daring cukuo baik, tpi mungkin karna ujiannya dilakukan dirumah jadi 
soal yng diberikan cukup rumit 



PGSD Dita Astriani 18841010 Metodologi penelitian , terlalu berat memberikan tugas 

PGSD 
Belania 
Ayunanda 18841005 

Masih ada dosen yang memberikan tugas pada setiap pertemuan tanpa 
memberikan materi terlebih dahulu 

Pendidikan 
Matematika 

Sinta Agung 
Candra Mawar  17512010 

Dalam pengumpulan jawaban harus ada toleransi, jalan lain untuk 
mengirimkannya, jangan terpaku pada satu 

PKN Intan Maulani 17612004 - 

PKN Siti Nurlela 19612015 

Semuanya tetap masih sama seperti ujian langsung terkait sistematika ujian 
hanya berbeda tempat saja namun untuk ujian dilaksanakan dengan lancar. 
Namun saya kurang nyaman karena mungkin saya tidak terbiasa. 

PGSD Marlina 18841013 

Pendidikan ips  , pendiidkann ipa , pendidikan matematika sd 1 , pendidikan 
seni rupa , pendidikan olahraga , pendidikan bahasa indonesia , seminar 
pendidikan agama , metadologi pendidikan kualitatif ,pengelolaan pendidikan  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 

Ujang Abdul 
Sopiadin 17213003 

Cukup. Hanya saja di beberapa mata kuliah ada dosen yang memberikan soal 
yang cukup banyak. Kurang menyesuaikan dengan masa tenggat. Seharusnya 
waktu tenggat pengumpulan jawaban ujian disesuaikan dengan tingkat 
kesulitan soal. 

pendidikan 
Biologi Rezal Fauzan 19543027 Semuanya dilaksanakan dengan baik 

IPS Ai Siti Nuraeni 18812017 

Ujian Daring pada UTS kemarin menurut saya ada hal positif sama negatifnya. 
Positifnya mahasiswa diberikan waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan 
ujian karena sifatnya take home sehingga kita lebih bisa mempersiapkan 
jawaban yang tepat. Selain itu, tidak menghabiskan kertas banyak karena 
jawaban ujian di ketik berbeda dengan ujian di kamous yang menggunakan 
kertas. 
 
Namun negatifnya, karena sifatnya take home sehingga bobot soal yang 
diberikan sangat berbeda dari biasanya (berat). Kemudian bagu mahasiswa 
yang tinggal di daerah pedesaan memgalami kendala sinyal, kuota, dan 
prasarana yang kurang memadai seperti ketidaktersediaan laptop padahal 
jawaban soal di ketik di word. Hal itu membuat kami sangat stress bahkan 
sampai saat sakit. 

PGSD Apriani Suryani  18841015 Pendidikan olahraga 

PGSD Wanda Nurza 18841031 Terkendala sinyall dan kuota boros 

PGSD Rika Herliana 17842045 
Pelaksanaan ujian daring tidak efektif, adanya soal yang terlalu sulit/tidak 
dipahami dan tenggat waktu yang tidak sesuai 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Muhamad Luthfi 17223036 

Menurut saya untuk keefektifan pelaksanaan ujian daring ketika saya 
mahasiswa yang biasanya melaksanakan ujian tatap muka dikelas yang 
tegang terlalu banyak aturan justru membuat mahasiswa terkekang dan tidak 



fokus melaksanakan ujian, namun untuk ujian daring mahasiswa lebih ke relax 
Dan fokus melaksakan ujian daring tersebut. 

PKN 
Sri Rahma 
Nuraini 17612002 

Untuk ujian daringnya itu sendiri, tidak seribet dengan apa yang dipikirkan 
sebelumnya. Kami hanya terkendala signal dan toleransi penambahan waktu 

Sistem 
Informasi Shinta rispayanti 18574007 

Mobile programing ujian nya tidak ada untuk UTS  
Basis data ujian nya tidak ada UTS  
APSI  ujian ujian nya membuat suatu perancangan  
Sistem pendukung keputusan ujian nya membuat esay  
Pbo ujian nya membuat suatu projek 
Web programing ujian mengisi esay  
Jaringan komputer ujian nya PG  dan di waktu jam kerjanya dengan sedikit 
mungkin 
PSBD ujian nya latihan esay 

Sistem 
Informasi Pikas somantri 19514002 

Kendala cara pengumpulan jawaban.. Terkadang terganggu oleh signal,kuota. 
Shingga pengumpulan telat dan tidk terimput oleh dosen 

IPS 
Anggi Tia 
permana  19813002 

Untuk ujian mungkin semua mata kuliah di lakukan dengan baik, walaupun 
jaringan terkadang menjadi masalah utama dalam pelaksanaan ujian tersebut.  

PGSD Fitria Meliana 18841003 Tidak ada 

PGSD Imas Sa'adah 18841030 Dalam memberikan jangka waktu pengerjaan terlalu cepat. 

Sistem 
Informasi Elis Hartini 19573007 

Pada saat pelaksanaan Ujian Daring, kurang efektif karena kalau ujian di 
rumah itu kurang fokus banyak gangguan dari luar. Dan terlebih lagi 
terkendala dengan jaringan dan signal,  yang akhirnta telat dalam mengirim 
jawaban hasil ujian. 

Sistem 
Informasi 

Ali Ridho 
Behesyti 18574004 

baru melaksanakan UTS, Sejauh ini saya tidak yakin kalo saya bakalan dapat 
nilai yang bagus  

PGSD 
Suci Handayani 
Putri 18841027 Dalam pelaksanaan ujian darling tidak terlalu efektif ketika ujian bertatap muka 

PTI 
Pebi Boni Reky 
Rikaldi 17832005 

Dimohon untuk dosen yang melaksanakan ujian daring cbt e-learning lebih 
memperhatikan waktu pengerjaan, karena koneksi internet yang kadang tidak 
stabil kami dipepet waktu pengerjaan. Saya pribadi mengklik soal dibeberapa 
waktu kadang lama menunggu proses loading jawaban di save oleh server e-
learning karena server e-learning IPI yang kadang overload user, karena 
semua mahasiswa mengakses e-learning bersamaan. Sampai pernah server 
e-learning down itu saya mengklik jawaban bisa sampai 4 menit dan bahkan 
langsung tidak dapat konek ke e-learning, padahal ada koneksi internet, 
padahal soal yang harus saya kerjakan sekitar 45 soal dalam kurun waktu 
kurang lebih 45 menit. Gimana mau selesai dengan baik? Alhasil nilai jeblok. 
Dan terkhusus untuk mata kuliah kebijakan TI, communication skill, dan 
Teknologi Pendidikan untuk memberikan soal sesuai dengan materi yang 



pernah disampaikan, saya ngafalin 5 pertemuan power point, yang ada di ujian 
yang keluar hanya 10 soal dari materi yang saya baca, sisanya soal soal yang 
belum pernah saya lihat dari materi materi yang pernah diberikan. Saya masih 
ingat soal yang bunyinya kurang lebih seperti ini, apa saja pengelolaan 
pendidikan di tingkat instansi daerah (mengacu pada dapodikmen), nangis 
saya baca soal itu, yang saya pelajari dan yang ada di materi padahal cuma 
ada jenis dapodikmen di sekolah, dan tingkatan dapodikmen. Yang lebih 
pusing saya liat soal dimana saya harus pilih penjelasan suatu konsep dari 
satu tokoh dimana namanya sendiri baru saya temukan pertama kali di soal, 
padahal saya baca 5 materi power point yang diberikan dosen, tidak ada 
materi tentang tokoh tersebut. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Meida Nurfitryani 17221003 

Ketika pelaksanaan ujian daring, kadang ada yang mempunyai permasalahan 
akses sinyal, sehingga kadang pengerjaan ujian tersita waktu nya dengan 
mencari akses sinyal, saya harap ada tambah waktu pengerjaan ujian untuk 
meminimalisir permaslahan akses sinyal. 

Sistem 
Informasi 

Aldy Moehamad 
Reynaldi 18573009 

Pada mata kuliah pemrograman Android dan sistem basis data, ujiannya akan 
diganti dengan membuat projek. Namun tidak ada informasi lebih lanjut 
terhadap projek yang ditugaskan.  

PGSD Dina Pratama 18841022 

Untuk pelaksanaan ujian daring itu juga memberatkan di karenakan jawaban 
dari soal-soal tersebut lumayan rumit, bahkan jawabannya pun panjang-
panjang. Itu menguras banyak pikiran. 

IPS Risma Agustina 18814019 

Untuk beberapa mata kuliah yg sebelumnya suka langsung memberikan tugas 
tanpa memberikan materi, sebaiknya sampaikan dulu materi walaupun sumber 
referensi mudah didapatkan di internet, tetapi kami membutuhkan materi yg 
lebih relevan. 

PGSD Anisa Octapiani 18841029 Semua mata kuliah  

PGSD Syipa hanun  18841018 
Evaluasi ujian daring untuk semua mata kuliah agar soalnya tidak sulit,  
diberikam waktu tenggang yg sesuai  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Hasni Nuranisa 
Ramadhianti 17222023 

Sejauh ini saya selaku mahasiswa memang mengakui lebih praktis ketika 
melaksanakan ujian daring, namun yang memberatkan perihal waktu yang 
terbatas , kita tidak tahu apa saja kendala yang akan dihadapi saat ujian 
online, seperti tidak adanya sinyal, ataupun kendala lain yang menghambat 
jalannya ujian, sedangkan waktu terus berjalan dan membuat kita 
mengerjakan ujiannya dengan tergesa-gesa, nervous, serta was-was akan 
kendala yang dihadapi selama ujian. 

PGSD Uliyani Agustinah 18843045 
Sangat tidak efektif, saat ujian darling banyak yang terkendala tidak ada 
jaringan, mati lampu dan sebagainya. 

PGSD 
Sipa Hayatul 
Pauziah 18841011 

Jangan terlalu memberatkan siswa dalam soal ujian dan waktu pengerjaan 
diberikan waktu yabg cukup tidak terburu-buru 



Pendidikan 
Matematika Febrian permana 19513002 Untuk ujian tidak diketahui mahasiswa itu bekerjasama atau tidak 

PTI Reka Mirandani 17833006 

Waktu yang terbilang cepat tidak sesuai dengan soal yang dilaksanakan,  
kemudian jaringan yang tidak baik,  tidak semua mahasiswa mempunyai 
laptop ,hp sehingga dia . Server yang mengganggu membuat semua 
terganggu apalagi server sering jadi saat ujian.  Mohon kebijakannya.  Kuota 
pun tidak ada potongan tidak berlaku!   

PGSD Indriyanti Karmila 17842044 Pelaksanaan ujian daring yang diikuti baik,tanpa membebankan mahasiswa.  

Sistem 
Informasi Randi Ahmadi 18572001 

ujian daring sudah lebih dari cukup karena menggunakan berbagai media 
untuk melakukan ujian baik form atau website tertentu yang digunakan untuk 
ujian online atau daring 

pendidikan 
Biologi De Tri Salisanti 19543001 

Dalam ujian PKn,  kami kesulitan sekali karena sebelum UTS daring 
dilaksanakan, tida diberi materi sama sekali. Dan pembagian soalnya pun telat 
tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh lembaga.  

Sistem 
Informasi Dede Sarifah 18574012 

Untuk ujian daring yang saya ikuti itu cukup efektif karena kalau untuk ujian itu 
kita hanya fokus pada pertanyaan dan jawaban kita sendiri. Tidak 
membutuhkan dosen atau pun teman untuk menjawabnya. Berbeda seperti 
proses beljarnya, dimana kita membutuhkan bantuan dosen supaya kita 
paham dengan materi yg disampaikan. 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Syahid Abdilah 18213001 pengiriman LPJ UTS, sering terlambat karena faktor signal internet  

PKN Rini Mulyani 19612002 

Dengan pengerjaan waktu yang begitu singkat menurut mahasiswa termasuk 
saya dalam melaksanakan ujian daring. Tentu saja itu membebankan bagi 
kami apalagi bagi mahasiswa yang belum memahami materi yang diberikan 
oleh setiap dosen serta dengan terkendalanya sinyal diwilayah masing-masing 
bagi sebagian mahasiswa yang tetap mengharuskan mengirim tepat waktu.  

PGSD Asry yatul jannah 18843037 Semua mata kuliah  

Sistem 
Informasi 

Surya Jaya 
Dilaga 18574001 Apsi, pbo web progeming,  

PTI 
Gilang ahmad 
ismail 17832010 Ujian daring bagus tidak ada yang harus di evaluasi menurut saya 

PTI 
Gian Miftah 
Maulana 17832002 

boros kuota belom lagi server di kampus yang suka jelek,waktu ngerjain ujian 
sama waktu batas ngerjain nya jadi nggk imbang karna terhambat jaringan ke 
server yang lemot  

Pendidikan 
Bahasa Restu sihabudin  19213016 Cukup baik dalam ujian daring tidak ada masalah 



dan Sastra 
Indonesia 

PGSD Anisa Suciyani 18843007 
Pelaksanaan ujian daring ini hanya terkendala oleh jaringan internet 
sementara dosen hanya memberikan waktu yang kurang  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Dalva herawati 19212023 

Lumayan gampang TPI lebih baik ujian d kelas.jaringan selalu tidak 
mendukung 

IPS 
Rifki Hoerul 
Anam 18814018 Alhamdulilah lancar 

Pendidikan 
Matematika 

Rd. Rina 
Rosmawati 17513004 

pemberian waktu kurang efesien dikarenakan ada kalanya jaringan lemot jadi 
pengiriman jawaban suka telat, sedangkan kalau pengiriman jawaban telat 
skor dikurangi atau tidak dinilai 

PKN 
Barlan Husni 
Mubarak 17613003 

Sosiologi Politik & TLKBM menurut saya paling bagus dalam melaksanakan 
PJJ. Mahasiswa di buat interaktif atau mengeksplor kebebasan berpikir 
sehingga terciptanya kondisi PJJ yang inovatif & kreatif 

PGSD Dea wahyuni 18844008 
Lalu pemberian tugas dosen lebig memilih untuk memberikan tugas dibanding 
membahas perpoint isi materi yang du berikan. 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Sifa Fitriah  17212012 

Harus menggunakan satu opsi saja itu juga harus dalam media yang biasanya 
yang gampang di terka oleh signal (mata kuliah Tatawacana)  

PTI 
Resty malikall 
mulky 17833010 

Aduuh kemarin uts daring di elearning matkul kebijakan dalam pendidikan 
parah sekali, server elearning ipi down sehingga saya hanya bisa mengisi 9 
soal dari 30/35 soal dan pastinya berpengaruh ke nilai, dan dosennya tidak 
mengadakan ujian perbaikan. Terus pas uts ebisnis di elearning, elearningnya 
jadi lemot sehingga waktu habis buat nunggu pindahan soal saja :" 

PGSD 
Delvira Novianty 
Budipertiwi 18844004 Tidak ada 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Putri Indriani 19222009 Lumayan baik, media mudah diakses. 

PGSD Puji 18843024 Berjalan dengan baik 

PTI Nurul Fauziyah 17833005 

Dalam pelaksanaan ujian daring cukup sederhana, namun yg menjadi kendala 
yaitu internetnya. Apalagi yang tinggal di kampung yang jangkauan internetnya 
lumayan susah. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

intan siti 
nurrohamh 17221006 em 



PGSD 
Muhammad Hadi 
Fauzi 18843015 

Terutama matkul pendidikan IPA SD 1 yang belum sama sekali 
menyampaikan tugas dan juga di kuliah online juga memberikan tugas  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Siti hopipah 17223023 Waktu sebentar harus nyari sumber dahulu sangat tidak efektif 

Pendidikan 
Matematika Herdiana 19513003 Pasti banyak yang aliansi atau kerjasama 

PKN Hamdan Sutisna 19612009 

Masih ada sebagian dosen yang memberikan soal-soal dengan banyak tanpa 
melihat batas waktu pengerjaannya, ditambah terkadang jaringan sulit.. 
Tapi apa boleh buat, itu sudah semua sudah terlanjur. 

Pendidikan 
Matematika Rani  16511012 Belum pernah ujian daring  

Pendidikan 
Matematika Yulia anwari f 17513020 

Waktu yang diberikan harus lebih banyak lagi karna disini sinyalnya kurang 
bagus sehingga proses terkirimnya jawaban ujian menjadi lambat dan tidak 
memberikan soal yang terlalu banyak pula seharusnya sesuai porsinya saja 
disesuaikan dengan waktu karna matematika suka banyak jawabannya 

PGSD 
Revyna Widia 
Putri Hermaniati  18842011 Pendidikan Matematika SD 1 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Anggi Meulanti 
Rosdiani 17223018 

Masalah yang saya alami dalam ujian daring ini adalah waktu 
pengumpulannya yang cukup mepet  (untuk saya yang kurang memahami 
materi), dan ditambah dengan jaringan yang terkadang kurang stabil di wilayah 
kami. Untuk teknis ujiannya sendiri saya tidak terlalu banyak mengalami 
masalah yang berarti, hanya saja materi yang diujikannya saja yang sedikit 
sulit dipahami dalam proses pembelajarannya.  

PTI Nanang rahmat 17834002 Mohon untuk menambahkan waktu saat ujian. Karena terlalu cepat 

PGSD Yusriyyah Amalia 17842031 Ditingkatkan lagi dan sistem pengerjaannya lebih diperjelas lagi  

PGSD Aal lestari 17842043 
Tidak setuju, karna terhambatnya oleh mata kuliah yang lain jadwal dan 
pengumpulannya yang sama  

IPS Lisna Deriyanti 19813011 
Ujian sudah dilaksanakan sebagai maba mestinya, tidak kurang suatu apapun 
hanya saja pelaksanaan nya berbeda karenanya di lakukan online. 

Pendidikan 
Matematika 

Tika Nurliani 
Hajar 17513021 

Evaluasinya hanya tolong berikan pengertian saat mahasiswa telat 
mengirimkan jawaban ujiannya karena terkendala jaringan. Karena tidak 
semua mahasiswa mempunyai jaringan internet yang bagus.  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Falen Yuanisa 18223011 Perbaiki 

PGSD 

SENNI 
YUNIANTI 
HERDIANA 18841020 

Untuk pelaksanaan ujian daring sedikit berat karena soal-soalnya terlalu rumit, 
dan ada beberapa yang hanya memberikan waktu yang sedikit/tidak cukup 
untuk mengerjakan soal-soal tersebut. 



Pendidikan 
Fisika Ayu Milda Lestari 19822012 

Evaluasi untuk ujian daring, agar diberi kemudahan dan solusi lain bagi 
mahasiswa yang kesulitan mengakses link ujian atau meng upload jawaban, 
serta diberi keringanan juga bagi yang memiliki kendala jaringan 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Emmir Sulaeman 
Angkasa 18222001 

Pengerjaan ujian sudah sebaik mungkin dilakukan tapi tetap ujian secara PJJ 
tidak se efektif secara langsung. 

PGSD Mira Aulia 18841026 Pendidikan Bahasa Indonesia SD I 

PTI 
Maris Sofwah 
Sani 17833022 

Metode numerik, seminar PAI, kebijakan TI, E bussines, communication skill, 
teknologi pendidikan, jarkom, sistem pengambilan keputusan 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Abdul hakim  17213005 kurang efektif karena banyak kendalanya 

PGSD 
Seny Dwi 
Febrianty 18843014 

Kurang efektif karena rata2 dosen ngasih waktunya tidak sesuai dengan 
kondiisi sinyal alias tidak ada toleransi waktu pengerjaannya 

PKN Rismawati 17613017 Terganggu karna jaringan 

IPS 
Robbiah 
Adawiyah 18814013 

Apabila pelaksanaan perkuliahan secara tatap muka melalui aplikasi 
sebaiknya apabila telah selesai pemaparan dosen seharusnya menyampaikan 
kembali di grup WA karena dalam perkuliahan secara tatap muka melalui 
aplikasi tidak semua mengikuti karena terjadi kendala. 

IPS Resviana 19813026 Semua mata kuliah  

Pendidikan 
Matematika Sufi Nur Hakiki 17513030 

Kebanyakan soal ujiannya lebih banyak dibandingkan soal ujian tahun 
kemarin, tetapi waktu pelaksanaannya sama. Seharusnya jumlah soalnya 
disamakan seperti ujian tatap muka biasa, karena waktunya juga sama. 
Banyak mahasiswa yg keteteran dan telat mengumpulkan jawaban 
dikarenakan masalah tersebut. Ada juga yg terlambat karena susah sinyal .  

pendidikan 
Biologi Ainun Safitri 19542005 

Untuk pelaksanaan ujian daring mungkin waktu yang diberikan berkurang 
beberapa menit untuk waktu pengumpulan 

IPS 
Hamdan 
Hamdani 19812009 Cukup 

Pendidikan 
Matematika 

Euis Nurozakiyah 
Fadilah Rizky 16511005 Ujian Komprehensif 

PGSD Arneta Rindiani 17842034 Seharusnya memberikan waktu untuk pengerjaan  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Muhammad 
Rinaldi 17223047 

Ujian daring/online menurut saya tidak ada masalah selama dosen mata kuliah 
dengan jelas memberikan instruksi pengerjaannya. Hanya mungkin kendala 
masih dihadapi oleh mahasiswa yang tidak memiliki media atau daerah 
rumahnya di luar jangkauan koneksi internet yang memadai. 



IPS Eka Febrian 19813006 
Menurut saya ujian daring yang di laksanakan kemarin cukup efektif dan bisa 
di terpakan di ujian selanjutnya 

PGSD Fazrin Ayustin 17842032 

Untuk pelaksanaan ujian daring lebih baik ada kelonggaran waktu bagi setiap 
mata kuliahnya karena selalu ada mahasiswa yang susah sinyal atau kesulitan 
dalam hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan ujian daring 

IPS Rina Sri Rahayu 18812001 Lancar  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Marleni  18212006 

Ujian yang biasa dilakukan dengan tatap muka lebih baik, karena pelaksanaan 
ujian daring tidak adanya Kisi-kisi dan kesulitan dalam mengerjakan ujian pun 
lebih sulit dari pada ujian biasa.  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Ai Rizki Amelia 17213014 

Menurut saya, ujian daring tidaklah efektif sebab membuat mahasiswa mejadi 
malas belajar untuk sekadar membaca kembali materi yang telah dipelajari. 
Selain itu, membuat mahasiswa santai-santai saja sebab tahu bahwa teknis 
pengerjaan soal akan bersifat openbook. Oleh karena itu, ketika ujian daring 
berlangsung, terkadang malah sibuk mencari jawaban daripada mengisi 
jawaban dengan fokus. Sementara, ketika ujian secara langsung, mahasiswa 
akan fokus mengisi soal semaksimal mungkin. Kemudian dalam hal waktu, 
baik itu ujian daring maupun ujian langsung waktunya sama. Namun, dalam 
ujian langsung itu ketika mengerjakan soal ujian, tidak merasa terkejar waktu. 
Sementara dalam ujian daring terasa terkejar oleh waktu. Belum lagi, jika ada 
kendala di akses internet. Terkadang itu membuat mahasiswa menjadi gagal 
fokus terhadap ujian yang tengah dikerjakan. 

IPS Sania Helviana 18811002 
Ujian daring tidak efektif karena terhambat oleh jaringan dan sinyal , mata 
kuliahnya tidak ada 

PKN Sirri Masruroh SF 19613019 
Saya inginkan dosen yang tidak pernah melaksanakan pjj tidak usah 
memberikan ujian yang rumit. 

PTI 
Luthfi 
Azizaussadiyah 17833021 

pelaksanaan ujian daring kebanyakan menurut saya lebih banyak 
penghambatnya apalagi soal sinyal belum juga kalo ada masalah suslit untuk 
meminta bantuan  

IPS Aldi septiadi 19813040 

Evaluasi mengenai Pelaksanaan Ujian daring sangat lah efektif di waktu PJJ 
kali ini, namun banyaknya soal yang tidak sesuai dengan apa yang 
dibelajarkan. Dan juga waktu sangat singkat bagi ujian daring karena 
banyaknya mahasiswa yang terkendala sinyal sehingga saya juga harus 
mencari sinyal untuk mengirimkan hasil ujian saya kepada dosen 
bersangkutan. Dan saya berharap supaya soal ujian nanti sesuai dengan 
waktu, jangan soal berapa tapi memberikan waktu yang sangat tidak wajar 
untuk soal itu.  

Pendidikan 
Matematika Muhamad yusup  17513024 

Lumayan efektif Tapi dari segi sinyal ketika terakhir pengumpulan Sedikit agak 
bermasalah 



pendidikan 
Biologi Hani Hitami 19543021 Semua 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Siti Fadia 
Nurhikam 19222018 

Alhamdulillah semua berjalan lancar dan menggunakan media yang 
memudahkan mahasiswa untuk mengikuti ujian daring. 

PTI Eva Nurfaidah 18834003 Pelaksanaan Ujian Daring juga cukup baik dan mungkin bisa ditingkatkan lagi. 

IPS Yunita Lutfiah 19813024 
Evaluasi ujian daring Alhamdulillah berjalan tanpa kendala hanya saja soal 
ujian yang lebih sulit di bandingkan dengan ujian tatap muka 

PGSD Eulis hermawati 18841012 
Kemudian matakuliah metodologi dan seni rupa saya rasa dengan tugas nya 
yang lumayan sedikit terbebani dengan kondisi sekarang ini 

PGSD 
AYU SYABANI 
MUTAQIN 18841004 

Saya harap bapak ibu memberikan waktu yang cukup lama karena banyak 
yang jaringan jelek jadi dalam mengerjakan membutuhkan waktu lama 

pendidikan 
Biologi 

Nur Holisoh 
Maryam 18542002 Sebaik nya mengurangi tekanan tekanan yang di berikan  

PTI Erwin nawawi  16833019 Ribet,  karna tdk punya laptop  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Neng Asri 
Muharani 19222027 

Terkadang ada kendala ketika ujiannya menggunakan google form ,sehingga 
tidak maksimal dalam mengerjakannya 

pendidikan 
Biologi 

Annisa 
muthmainah 17543004 Tambahkan waktu untuk pengiriman jawaban ujian 

PTI Ripa suripto 17833008 Bagus 

pendidikan 
Biologi Yuli Sumiati 17543018 Ujian daring berjalan dengan lancar sesuai dengan yg sudah dipelajari. 

PTI 
Yayan Siti 
Nurjanah 18834006 Pelaksanaan ujian daring yang saya ikuti sudah baik. 

pendidikan 
Biologi Desri Mulyati 19542010 Harus jelas dalam menyampaikankannya 

PGSD 
AHMAD IRFAN 
RIFA'I 19842003 Cukup baik  

pendidikan 
Biologi 

Lingga Panca 
Komara 195440003 

Ada plus minusnya di dalam ujian berbasis komputer, di satu sisi mahasiswa 
yang kurang dalam mengoperasikan teknologi,bisa belajar dan bisa lebih 
paham, tetapi minusnya sebagian mahasiswa ada yang salah menggunakaan 
gawainya untuk dipakai mencari jawaban di situs pencarian. 

Pendidikan 
Matematika 

Diar Muhammad 
Ikhsan 18513015 

Ujian sebaiknya dibuat sama, setiap matkul, sistem nya seperti apa, 
pelaksanaanya bagaimana, berikan aturan yang jelas agar tidak 
membingungkan mahasiswa,  

pendidikan 
Biologi Fahri ainul yakin 17543006 Pelaksanaan pjj ini terkendala dengan biaya kuota dan jaringan seluler 



pendidikan 
Biologi 

ANDI 
KHAIRUNNISAA 
SYAHRIATI 19543023 

Seperti halnya kuliah dengan cara PPJ, ujian secara daring juga sangat amat 
TIDAK efektif. Contohnya terjadi prasangka kurang baik diantara kami 
mahasiswa saat mengerjakan ujian daring. Lebih baik sekalian saja ujiannya 
open book agar tidak terjadi prasangka2 yg buruk. Kalaupun dosen tdk 
memperkenankan open book maka... percayalah kpd km yg sudah berjuang 
mengisi ujian scr jujur, serahkan sj pada Allah, krn Dia-lah yg tahu mana yg 
jujur dan mana yg tidak, itu akan berdampak bagi kedepannya juga. 

PKN Dian Putra 17613020 
Waktu pengumpulan harus agak dikasih waktu banyak, karena soal kendala 
jaringan apalagi kalo di kampug seperti saya 

Pendidikan 
Matematika Dede Royinah 17512018 

Untuk waktu pengumpulan dimohon untuk diperpanjang, ataubjuga 
menggunakan sistem take home. Karena kebanyakan mahasiswa/i sinyal nya 
tidak bagus dan bisakadang-kadang sinyal itu mendadak jelek ketika waktu 
pengumpulan.  

IPS Sopi Nuraeni 18812004 

Pelaksanaan daring yang di ikuti cukup memberatkan karna waktu pengerjaan 
memakan waktu yang tidak lama untuk di kerjakan sehingga soal yang di 
berikan susah untuk di telaah apalagi dalam menyampaikan materi dari awal 
sedikit di sampaikan Karana banyaknya tugas yang di berikan  

pendidikan 
Biologi Dea Fitriani 17543010 

Untuk mata kuliah Kwu mohon untuk melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan jadwal yang tertera dan berikan materi sesuai dengan mata kuliah 
yang bersangkutan. Sama hal nya dengan mata kuliah genetika.  

Pendidikan 
Matematika 

Ripki mågani 
kusnadi  18513014 I 

IPS Eka Nur pebrianti 18814021 
ada beberapa matkul yang waktunya di batasi sedangkan ada banyak 
mahasiswa yang terkendala sinyal  

Pendidikan 
Matematika Firza Azkiah 17512012 Waktunya kurang banyak 

Sistem 
Informasi Karlina 18574010 0 

Pendidikan 
Matematika 

Silvia Rindu 
Astuti 17513002 Geometri transformasi, teori ring, metode kualitatif, vektor 

IPS Leni muslimah 19813032 

 Saat ujian daring yang di lakukan , banyak materi yang belum di sampaikan 
oleh dosen karena selalu memberikan tugas itu membuat saya  menjadi 
bingung untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan ke inginan dosen yang 
mengampu mata kuliah tersebut. 

pendidikan 
Biologi Aulia Yasmin 19543013 Hampir semua 

PTI Panji Robianto 17833002 
Teknologi Pendidikan,Comunications Skill,Metode Numerik,Seminar 
PAI,Jaringan Komputer,Analisis Desain Sistem,Microteacing 

PGSD 
Adis Permata 
Utami 18843040 

Menurut saya ujian daring tidak efektif dan terlalu ribet apabila dikasih 
waktu/deadline sangat sebentar karena ada saja kendala yang muncul misal 



saat kita menggunakan laptop harus dicas lalu mati lampu dan deadline juga 
sangat sebentar,dan semoga penilaian efektif sesuai dengan kemampuan kita 
dikelas sebelumnya. 

Pendidikan 
Matematika suhendi 18513030 banyak terkendala dengan sistem atau media yang digunakan daring 

Pendidikan 
Matematika 

Rifaa Nadaa 
Nurfadillah 18513020 

Untuk ujian secara daring terkadang ada kendala tentang jaringan, dan saya 
mohon ibu bapa dosen untuk memberikan keringanan seperti memberikan 
waktu pengumpulan tugas ujian dengan waktu yang cukup lama. 

pendidikan 
Biologi 

Zidni Nur 
Rimadini 19543025 Semua mata kuliah kecuali praktikum morfologi tumbuhan 

PGSD 
Melati Munifah 
Fahira 19841022 Saling ngerti dengan keadaan yg skrg 

PGSD 
Rizki Safaat 
Nurohim 18844010 Lebih di optimalkan lagi 

Pendidikan 
Matematika Widia Aprilianti 18513016 

untuk ujian sih kendalanya hanya dipengiriman saja soalnya kendala jaringan. 
terus ditambah waktu digunakan untuk mengubah data ke pdf itu juga 
memerlukan waktu kalau yg jaringannya jelek.. 
untuk matkul geometri analitik karena berbeda dari yg lain appnya dan 
dilaksanakan secara serempak membuat sedikit gangguan dikarenakan 
jaringan yg tidak memadai dan sepertinya terlalu banyak yg memakainya 
meskipun ada kesempatan untuk mengisi dalam beberpa tahap seperti 
remedial lg tapi itu sangat mempengaruhi nilai kami. karena jaringan 
berpengaruh pads nilai. mohon pengertian jika harus pjj lg untuk ujiamnya 
mungkin waktu pengiriman jawabannya agak diringankan 

pendidikan 
Biologi 

Neng salwa 
qurota a'yun 19542006 

Biokim,pkn,bimbingan dan perkembangan peserta didik,mortum,inggris,ilmu 
lingkungan,teknik lab,daspen 

Pendidikan 
Matematika Devi rahmawati 18513012 Kurang dipertimbangkan estimasi waktu dan keadaan lokasi mahasiswa 

Pendidikan 
Matematika 

Martha wida 
kusuma dewi 17512002 Dosen terlalu memberikan banyak soal tidak sesuai dengan waktu pengerjaan 

PTI Gina Rahayu 16832008 

Di prodi PTI ujian daring sudah biasa dan menurut saya efektif dan mudah 
hanya saja terkadang server IPI yang down membuat ujian terkendala 
sehingga bisa menyebabkan nilai down tapi beberapa dosen ada yang 
memberi toleransi ujian ulang jika kendala di server.  

IPS Melani Shofaria s 18814004 

Pelaksanaan ujian daring berjalan dengan baik karena dosen juga 
memberikan kemudahan yaitu memberikan waktu yang lebih bagi mahasiswa 
yang sulit sinyal.  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Risni Trianistia 19223015 

Menurut saya pelaksanaan ujian secara daring  kurang efektif karena itu bisa 
membuat oknum mahasiswa (mungkin) ada yang jujur dan ada yg tidak dalam 



mengisinya . Sehingga itu bisa menyebabkan mahasiswa menjadi malas untuk 
belajar. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris SYIFA AISYAH 18222005 

Ketika pelaksanaan Ujian Daring berlangsung alangkah baiknya sesudah 
memberikan soal seharusnya juga memberikan intruksi/perintah berupa 
penjelasan oleh dosen, supaya mahasiswa dapat mudah memahami intruksi 
soal yang akan dikerjakan dan juga tidak membuat bingung mahasiswa 
sehingga dapat mengefesienkan waktu untuk mengisi soal 

pendidikan 
Biologi Ai Hamidah 17542001 

sistem ujian mata kuliah seminar PAI menggunakan vc via WA dan hanya 
ujian berupa menuliskan bahasa arab/ayat al-qur'an yang disuruh. 
Ketidaknyamanan terdapat pada sistem siapa cepat dia dapat dalam 
menelpon sang dosen 

PKN Reni Nurfaujiah 19613003 

Ujian daring sngat terbatas waktu pengumpulannya sehingga mengganggu 
konsentrasi yang biasanya kalo offline kita diberi kelonggran atau toleransi 
waktu yang membuat kita bisa memaksimalkan jawaban  

PTI 
IMAN 
MUDZAKIR 19833003 

Untuk ujian daring menurut saya sudah oke. karena, mahasiswa yang ada 
kendala saat hari H ujian.      Bisa mengikuti ujian susulan 

Pendidikan 
Matematika Windi Pebrianti 19511006 

Jangan terlalu banyak memberikan Tugas Dan harus mengerti dalam 
pengumpulan Tugas tolong berikan keringan dalam pengiriman Tugas Karena 
jaringan data itu tidak selalu baik setiap Hari jam menit detiknya 

PTI Susilawati 18834009 
Sarana dan prasarananya harus diperbaiki supaya tidak terjadi loading ketika 
ujian berlangsung 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Rafli Hafiz Sani 19223012 Sangat mudah dalam menjawab soal. 

PTI Irma Rahmawati 19832001 bahasa Inggris 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Raden Utari 
Maharani  17223014 

Gunakanlah aplikasi yang benar-benar dipahami dan buatlah pertanyaan 
dengan singkat, padat dan jelas. Jangan membuat intruksi dengan ambigu 
yang membuat mahasiswa bingung dan harus bertanya kembali. Dan ketika 
mahasiswa bertanya kebanyakan dosen kembali menjawab dengan jawaban 
berputar-putar tanpa solusi yang jelas. 

Pendidikan 
Matematika 

Dianny putri 
amalia 19511004 

Waktu pengumpulan harus diberikan waktu yg panjang karena untuk 
memindahkan gambar ke pdf butuh waktu belum lagi masalah jaringan  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Iqbal yazid 19215005 

Untuk pelaksanaan ujian  daring ada salah satu mata kuliah yang 
pengirimannya lewat e learning, tetapi terkendala dengan sistem yang tidak 
optimal 

Pendidikan 
Matematika Wildah Nurjanah 19512024 Sangat tidak efektif 



Pendidikan 
Matematika 

Widia Shifa 
Fadila 18513019 

Menurut saya ujian daring ini lumayan efektif. Tetapi ada beberapa dosen 
yang tidak memberi waktu tambahan dalam pengerjaan ujian daringnya 

Pendidikan 
Matematika 

Jannatun Naiema 
M 19511011 

Terkait pelaksanaan ujian daring , saya harap waktu yang diberikan ditambah , 
karena yang saya rasa ujian daring itu sangat ribet dan banyak sekali 
kendalanya , contohnya ketika kami selesai mengerjakan , kami harus 
mengambil gambar jawaban kami , kemudian membuat file pdfnya (yang 
kadang-kadang suka loading) , kemudian harus mengirim file'nya ke email 
atau yang lainnya Itu membutuhkan waktu yang cukup . Sedangkan waktu 
yang diberikan sama seperti saat ujian offline. belum lagi sinyal itu tidak 
selamanya lancar. Adakalanya dosen itu tidak semuanya memahami keadaan 
kami , apalagi kami yang tinggal di pelosok2 .  

IPS Lusi Nur Fauzi 19812010 

Ujian secara daring juga lebih efektif di karenakan lebih santai ketika 
mengerjakannya .  Namun ada kelemahannya yaitu pada saat ujian 
berlangsung jaringan mendadak hilang padahal waktu terus berjalan.  

Pendidikan 
Matematika Mutia Nur Arofah 17512005 

Saya sangat tidak setuju dengan pelaksanaan ujian daringa karena sangat 
merepotkan meskipun para dosen memberikan waktu tambahan untuk 
memposting jawaban tapi tetap saya kurang setuju dengan adanya ujian 
daring. Belum lagi ketika tidak ada signal pada proses memposting jawaban, 
yang dapat mempengaruhi nilai ujian 

Pendidikan 
Matematika Rina Nurdiana 19513005 

Pelaksanaan ujian daring sudah dilaksanan dengan baik karena semua dosen 
memberikan tambahan waktu pada saat pengumpulan jawaban soal sehingga 
mahasiswa yang terkendala sinyal dapat mengikuti ujian dengan tenang 

Sistem 
Informasi 

Ryhman Aji 
Pangistu 19572016 

Pelaksanaan Ujian Daring sebaiknya tidak menggunakan soal soal seperti 
ujian ditempat, karena dikhawatirkan akan mudah mencontek, lebih baik jika 
diberikan soal yang menguji pemahaman pribadi terkait matkul yang dipelajari 
dan jawaban diusahakan seotentik mungkin hasil pemikiran Mahasiswa 

Sistem 
Informasi 

RANTI ARIA 
SONDARI 19572014 

Menurut saya ujian daring tuh gak efektif, sama kalau dalam proses 
pengiriman  jaringan suka jelek, banyak memakan kuota. Beda sama suasana 
dikampus.  

pendidikan 
Biologi Eulis Rahayu 18543019 

Mudah-mudahan PJJ ini cepat berakhir, agar materi yang diberikan mampu 
dipahami secara baik dan saat ujian pun dapat lebih baik juga. 

Pendidikan 
Matematika Siti Robiah 19512009 Kendala terbesarnya yaitu signal 

Pendidikan 
Matematika 

Anisa Nur 
Fadilah 17513013 

Untuk pelaksanaan ujian, saya rasa tidak ada yang perlu dievaluasi, karena 
kalaupun ada kendala, saya rasa itu terdapat pada penguasaan/pemahaman 
materi saat pembelajaran yang membuat mahasiswa sedikit kesulitan dalam 
menyelesaikan soal-soal yang diberikan, oleh karena itu saya harap dosen 
dapat lebih memperbaiki cara penyampaian materinya lagi 



Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Novi Risnawati  19222028 Ujian daring lebih simple 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 

Fuzi Novelia 
Citra Resmi 19213033 

kritik sastra,menulis apresiatif kririk minimal 2 halaman. 
konsep Dan dasar membaca mengerjakan soal membaca cepat mencari kata 
kembar,Antonin,sinonimkata tidal Baku,Dan prmahaman kalimat selama 10 
menit 
pkn,mengerjakan 4 soal Dari 7 soal jawaban dalam bentuk word dikirim via wa 

PKN Silvi Ulfia 19613014 

Untuk ujian daring pun dalam pemberian waktu mengerjakan tidak sebanding 
dengan soal yang harus kami kerjakan, apalagi dengan kendala kuota dan 
sinyal. Kemudian masih ada pula dosen yang memberikan tugas tanpa adanya 
pemberian atau penguatan materi. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Aghisna Zaqiah 
Humaira  19223023 

Saya berharap jika akan melakukan ujian daring diharap seluruh dosen 
menggunakan aplikasi yang sama Misalnya semua menggunakan google 
classroom atau semua menggunakan wa sehingga mempermudah kami para 
mahasiswa. 

Pendidikan 
Matematika 

Fawaz hapiz 
efendi 18513017 

Pelaksanaan ujian dading sudah cukup efektif sama halnya seperti 
pelaksanaan pjj masalah yang cukup memberatkan yaitu kuota data para 
mahasiswa yang boros dan jaringan yang tidak stabil. 

PTI 
Muhammad 
Salman 19834003 

Ujian daring ini kendalanya jaringan dan kadang sistem di e learning sangat 
lambat  

PTI Nita Ramyani 17832004 

1.Metode Numerik 
2. Seminar Pend.Agama Islam 
3. Teknologi Pendidikan 
4. Communication Skills 
5. Kebijakan-kebijakan TI dalam pendidikan 
6. Jaringan Komputer 
7. E-Business 
8. Sistem Pengambilan Keputusan 

pendidikan 
Biologi Siti Huriah 16542007 Tidak ada 

PKN 
Siti 
Hanifatussa'diyah 18612004 

Untuk ujian daring terbatas oleh waktu, sehingga untuk pengerjaannya 
terburu-buru. 

IPS kamaludin 19813010 

ujian secara daring Alhamdulillah berjalan lancar karena para dosen 
menggunakan via WhatsApp dan google form sehingga memudahkan saya 
untuk mengikuti ujian 

PKN 
Triyana Dewi 
Elwinda 19612003 

Pelaksaan ujian Daring yang saya ikuti menurut saya, sama saja seperti Ujian 
tatap muka tepat waktu namun bedanya diberi soal  lewat WA grup setiap 
mata kuliah jawaban menggunakan bahan polio mencatat oleh tangan ataupun 
di word lalu di ubah menjadi file fdf, itu dilakukan semua dosen di prodi saya 



ketika ujian daring dan memgirim nya pun bisa melalui email WA edmodo dan 
aplikasi lainnya. Menurut saya ini tidak masalah masih bisa teratasi, namun 
disini hambatan nya yaitu soal yang diberikan dosen merasa lebih sulit,  Lalu 
terhambat oleh jaringan yang membuat waktu semakin terulur, banyaknya 
jawaban yg terlewat karena terburu2 waktu dan itu bagi saya sangat rugi sekali 
karna entah bagaimana nasib nilai saya walaupun saya sudah berusaha.  
diusahakan kedepan nya membuat portal yang dimana dikhusus kan ujian 
online secara efektif dan lebih dipahami dalam pengerjaan nya..  

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Manar aulia 
utama  18223037 

Saya suka ujian daring ini karena mahasiswa punya waktu lebih untuk 
menjawab soal/ujian take home yg diberikan. Namun, terkadang ada 
gangguan dr sekitar yg membuat tidak fokus berbeda halnya ujian tulis secara 
langsung 

Pendidikan 
Matematika Heni sri utami 18513022 

Untuk ujian daring cukup efektif tetapi itu juga tergantung jaringannya. 
Misalnya ketika melaksanakan ujian daring di media google classroom tenggat 
waktunya harus ditambahkan beberapa menit untuk pengumpulan. Karena 
sebagian mahasiswa terutama saya kadang memiliki jaringan yg bermasalah 
sehingga menyebabkan proses pengumpulan tidak diserahkan padahal 
pengumpulannya diserahkan diwaktu yg telah ditentukan tpi karena masalah 
jaringan terjadi hal tersebut, untuk itu saya meminta ketika ujian daring 
selanjutnya semua mata kuliah yg menggunakan media google classroom 
menambahkan tenggat waktu untuk pengumpulan. 

PKN Dede Sukandi 16612011 - 

Sistem 
Informasi 

Sofiatul 
Mubarokah  19573020 Sangat tidak efektif.. Karena banyak yang mengeluh soal sinyal.  

Pendidikan 
Matematika Lilis Alawiah 19511013 Jadwal ujian bentrok 

Pendidikan 
Matematika Husni Finiyati 19512012 

Untuk ujian daring, tolong agar mahasiswa di berikan waktu lebih untuk 
pengiriman/upload hasil ujiannya 

IPS Jenal Arip 19813009 Pelaksanakaan ujian Daring pun Alhamdulillah lacar 

IPS Irwan Nurkholis 18812014 Tidak ada 

IPS 
Ai istiqomah 
nurusyifa 18814007 

saya pribadi lebih baik kuliah langsung (bertatap muka) karna perkuliahan nya 
lebih efisien dan lebih dimengerti oleh mahasiswa,,dengan daring ini mungkin 
masih banyak mahasiswa yang mengabaikan pelaksanaan pjj dan membuat 
mahasiswa itu tidak tahu dan tidak mengerti materi2 yang sudah tersampaikan 

Pendidikan 
Matematika 

Milpa 
Nursyamsiah 19513033 . 

Pendidikan 
Matematika 

Fauzia Nurul 
Hidayah 19513014 

Kalau masalah ujian daring cukup efektif dan tidak banyak kendala . Saya 
tidak tahu apakah yang mengikuti ujian susulan itu mendapatkan soal yang 
sama atau tidak. Saya menyarankan untuk membagi soal yang berbeda, 



karena tidak dapat dipungkiri mungkin saja yang mengikuti ujian susulan 
mendapat soal sebelumnya dari kawannya 

Pendidikan 
Matematika 

Dita Amanda 
Maulani 19513026 

Untuk pelaksanaan Ujian Daring ini 70% berjalan dengan lancar, tetapi 
beberpa mahasiswa kesulitan mengenai pengiriman file jawaban dikarenakan 
jaringan internet yang jelek. Selain itu juga ada beberapa dosen memberikan 
soal ujian yang tidak sebanding dengan waktu yang telah di tentukan. 

Pendidikan 
Matematika Hendi Abdul Aziz 19513023 

Ujian secara daring mungkin bisa dianggap lebih mudah tapi sedikit rumit 
soalnya ketika jam waktu pengumpulan masih banyak yang terkendala dalam 
proses pengumpulannya 

IPS 
ADE KHILDA 
MUMINAT 18814023 Sains Teknologi dan Masyarakat, Geografi Regional Dunia, Ecopedagogy. 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Vina Siti Saadah  18213028 

Ujian Daring kurang efektif karna beberapa kendala waktu pengumpulan yang 
terbatas dengan waktu tertentu, sehingga ada beberapa mata kuliah yang di isi 
secara tergesa-gesa karena pengiriman yang bermasalah oleh jaringan 
terkadang pengiriman file dari hp ke laptop ada kendala tertentu, fasilitas 
memori hp penuh, sehingga mata kuliah tersebut tidak terisi dengan baik karna 
membagi waktu untuk mengatasi hal tersebut. Untuk  dosen alhamdulillah 
masih menerima jawaban UTS meskipun beberapa menit waktu pengumpulan 
telah selesai.  

PKN 
Elis Nur Aisiah 
Jamilah 19612006 

Pelaksanaan ujian daring,sebagian dosen harus tepat waktu dalam 
pengumpulan soal jawabannya.sedangkan kita terkendala oleh SINYAL.Tidak 
ada penambahan waktu.Kasian misal ada orang yg tinggal dipelosok contoh 
pameungpeuk itu sangat sulit sinyalnya. 

IPS Ralin Rahyana 19812012 semua mata kuliah 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Eva Zulva 19212004 

Ujian daring hanya terkendala oleh jaringan dll. Jadi dalam pengumpulan 
jawaban kadang tidak serentak dan ada dosen yang tidak memberikan 
toleransi. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Ainun rahayu 
putri  19222031 

Alhamdulillah sekali beberapa dosen sudah sangat pengertian apalagi Sudah 
bersabar menunggu akibat kurangnya jaringan atau sinyal ditempat tinggal 
yang kurangnya koneksi internet.serta mohon maaf sekali masih ada dosen 
yang hanya memberikan soal yang banyak sekali dan ada juga beberapa soal 
yang bahkan belum sama sekali dikaji oleh kita.Apalagi dengan adanya 
gangguan jaringan membuat kita sedikit pusing memikirkan nya.besar harapan 
saya agar dipertimbangkan kembali kebijakannya.semoga lekas sembuh dunia 
ini. Terimakasih  

IPS Maya Mufidah R 19813012 
Ulangan lancar alhamdulilah namun terkadang kendala jaringan lagi dan kuota 
ketika ukangan harus tetap stanby segala hal. 



Sistem 
Informasi Rika Amelia 19572002 

 Untuk kendala waktu harap diperpanjang sesuai keadaan dan para dosen 
mengerti karena kami yang dipedalaman hehee mendapatkan kendala sinyal 
dalam mengirimkan hasil ujian 

PGSD 
Vina Nurhofifah 
Ahmad 19841003 

Ujian secara daring menurut saya kurang efektif kadang kita sedang ujian mau 
di hp atau di leptop suka tiba2 mati atau ada gangguan lainnya . 

Pendidikan 
Matematika Duriyatin Farbeta 19512008 

Ujian daring waktunya dapat menyesuaikan lagi karena jaringan tidak selalu 
mendukun 

Pendidikan 
Matematika Regita 18512007 

Ujian daring sudah cukup baik tapi ketika mau mengupload jawaban 
terkendala dengan jaringan dan terburu2 oleh waktu 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Melinia Hardin 19221003 

Pelaksanaan ujian daring untuk semua matkul, lancar. Sempat hampir tidak 
bisa mengirim jawaban matkul Introduction to Literature karena ada kesalahan 
teknis. 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris 

Gizti Febriandini 
Sagiqa 19222012 

Tidak efektif karena batas waktu, kadang juga jaringan yang tidak bagus, atau 
limit kuota data 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Beyi Nurul Zaki 17213021 

Untuk semua mata kuliah menyarankan tidak memberikan tugas yang sulit 
untuk di akses serta tidak memberatkan mahasiswa, yang di inginkan 
mahasiswa diperbanyak penjelasan materi.  

Pendidikan 
Matematika Tia nurul aeni 17512023 Waktu nya terlalu sebentar 

pendidikan 
Biologi Astrid Susilawati 19543014 

Selama ujian daring, tidak dapat mengetahui mahasiswa yang benar-benar 
jujur dalam mengerjakannya atau tidak. Waktu yang diberikanpun kepotong 
untuk mengirimkan jawaban, sehingga terasa terburu-buru dalam mengerjakan 
jawabannya. 

PGSD 
Eneng Wifaul 
Khoiriyah 17842023 

semoga ujian bisa menggunakan sistem yang dapat di akses dengan baik oleh 
siapa saja. 

Pendidikan 
Matematika Gita Fitri Aini 19511010 

diberi waktu yang cukup karena biasanya ada kendala mengenai jaringan, 
kemudian soal yang diberikan ingin tidak terlalu banyak 

Sistem 
Informasi M Naufal H 18574006 

Dalam pelaksanaan ujian secara daring menurut saya sudah sesuai dengan 
porsinya. Maksudnya ujian secara daring dilengkapi sistem yang baik pula,hal 
tersebutlah yang menjadikan pelanksaan ujian daring cukup efisien.  

Pendidikan 
Matematika 

sani syipa 
sopiani 18513025 

ujian secara daring mungkin biasa saja, tetapi terkadang dengan kuota dan 
signal yang tidak mendukung membuat kami kesusahan untuk mengerjakan 
soal ( loading ) sementara waktu ujian terus berjalan.  

IPS 
Aditsutya 
pratama 18813006 Tidak ada 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Putri hardiyanti 18221014 

Cukup mudah namun ada beberapa saat yang cukup menguras waktu seperti 
ada nya signal yang down sehinnga membuat lag 



Pendidikan 
Matematika Ihda Eisya Utami 18513013 

Evaluasi untuk kedepannya, ujian daring harus melakukan web yang mudah 
diakses, tidak menggunakan web yang yang gampang error ataupun 
meloading sangat lama, itu menjadikan skor kami mengurang. Meskipun 
sudah berupaya semaksimal mungkin tapi sinyal tetaplah sinyal yang tidak 
bisa selalu bagus, hal ghain yang kami butuhkam namun sulit untuk 
didapatkan. Terlebih lagii, ketika ujian saya merasa materi yang disampaikan 
kurang dipahami sehingga ujian pun tidak maksimal. 

Pendidikan 
Matematika Eneng Alfiati Nur 18514004 

Ketika ujian daring terkendala dengan jaringan terutama ketika ujian daring 
tersebut diberi durasi (Geometri Analitik, Strategi Belajar dan.Pembelajaran 
Matematika) 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Atthiyyah Naifa 18223057 

Waktu pengerjaan mungkin ya, karena saat ujian langsung terkadang waktu 
sudah habis tapi masih bisa lanjut mengerjakan walaupun waktu sudah 
seharusnya mengganti lembar soal matakuliah lain 

Pendidikan 
Bahasa 
Inggris Safitri Nur Affifah 18224002 

Dalam situasi seperti ini ujian daring bagus, akan tetapi terkadang ada kendala 
dalam hal masalah sinyal.  

Pendidikan 
Matematika Parida nurfadilah 17513010 

Untuk ujian sebenernya sama saja, tapi bagi dosen juga harus 
mempertimbangkan waktu ujian dengan soal yang diberikan  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Alawi Pauzi 19212024 

Pelaksanaan ujian daring sangat memusingkan bagi mahasiswa, selalu ada 
dosen yang menghubungi mahasiswa dalam waktu yang sama, tidak sesuai 
jadwal sehingga itu menjadi hambatan bagi mahasiswa  

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Restu Restanura 17213001 Sudah cukup baik 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Ayu Novia 19211005 

Pelaksanaan ujian daring, karena saya ikut susulan. saya merasa seperti 
dipermainkan, karena ada beberapa dosen yang sudah dikasih jadwal tapi 
pelaksanaan ujian nya tidak sesuai jadwal. Ada juga beberapa dosen yang 
sulit dan spj saat dikonfirmasi untuk pelaksanaan uts. 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 

Bubun 
burhanudin 1721 Lieur mayarr 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia Ina nuryina 17212016 Dosen harusnya bisa memahami kondisi mahasiswa 

Pendidikan 
Bahasa Ai Herlianti 17213019 

Ketika ujian daring berlangsung saya mohon kepada para dosen untuk tidak 
memberikan soal ujian tanpa dipelajari di PJJ dulu. 



dan Sastra 
Indonesia 

Pendidikan 
Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia yopi lestari 19213034 

Harus lebih mengerti lagi terhadap mahasiswa apalagi dengan keterbatasan 
tertentu,sepertihalnya mengenai jaringan dan dan gawai yang tidak memadai. 

Pendidikan 
Matematika 

Silhi Dzatil 
Hukmiyah 19513025 8 

 

Rencana tindak lanjut dari evaluasi ini berdasarkan rapat pimpinan adalah:  

1. Memberikan Subsidi Kuota sebesar Rp. 200.000,- /Mahasiswa.  

2. Akan Mengadakan Workshop Pembelajaran Online. 

3. Akademik terus mendorong Fakultas, Prodi dan Dosen untuk memberikan pembelajaran 

online yang berkualitas sesuai dengan materi dan RPS yang telah dibuat pada permulaan 

semester.  

 Garut, Mei 2020  
Mengetahui 
Wakil Rektor 1  
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