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KATA PENGANTAR 

 

andemi COVID-19 menyebabkan terganggunya 

berbagai kegiatan di masyarakat, termasuk 

kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar 

mengajar yang biasanya dilakukan secara 

konvensional dengan tatap muka antara pengajar 

dengan siswanya, termasuk dosen dengan mahasiswa 

berobah menjadi kegiatan pembelajaran jarak jauh dan di 

kenal dengan nama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilaksanakan dengan 

menggunakan sarana internet dalam jaringan 

(daring/online).  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia telah mendorong semua institusi 

Pendidikan untuk berperan serta dalam kesiapsiagaan dan 

pencegahan penyebaran COVID-19.   

Pelaksanaan PJJ ini berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor  3/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada 

satuan Pendidikan, Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  

36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja 

dari Rumah dalam rangka Pencegahan  COVID-19, Surat Edaran Rektor Universitas Riau Nomor  

2/UN19/SE/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan  COVID-19 di Lingkungan 

Universitas Riau dan Surat Edaran Rektor Universitas Riau Nomor  3/UN19/SE/2020 tanggal 18 

Maret 2020 tentang Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan  COVID-19 di Lingkungan 

Universitas Riau. 

Salah satu bentuk penjaminan mutu yang dilakukan oleh LPPMP UNRI adalah 

melakukan evaluasi pembelajaran jarak jauh berkesinambungan melalui evaluasi dan 

permasalahan PJJ  pada kuliah pakar,  tutorial,  skills lab, pratikum dan kesiapan IT yang ada. 

Pada akhirnya kami berharap isi laporan ini dapat disikapi dengan positif demi kemajuan 

Universitas Riau. 

 

Pekanbaru,     Desember 2020 

Lembaga Pengembangan dan  

Penjaminan Mutu Pendidikan  

Universitas Riau 

Ketua, 

 

 

 

Prof. Dr. Zulkarnain, S.E., M.M.  

NIP 196007181987021001 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH UNIVERSITAS RIAU 2020 

 Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakah hasil evaluasi tahap pertama 

yang dilakukan, setelah Universitas Riau melaksanakan pelaksanakan metode 

pembelajaran daring selama masa pandemi khususnya. Suvery evaluasi ini dilakukan 

kepada 10 Fakultas dengan total responden 10.073, dengan durasi survey Mei – Juli 2020. 

berikut barchart terkait hasil survey yang telah dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu 

(PPM) Universitas Riau. 
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Hasil survey dari PJJ diatas menunjukan ada beberapa kendala pelaksanaan PJJ 

di UNRI, yaitu kesulitan dalam memahami perkuliahan yang disampaikan oleh dosen 

kepada mahasiswa. Beberapa kendala  dalam survey ini, seperti kuota telah diberikan pula 

solusi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Untuk itu dalam buku 

evaluasi PJJ ini akan menyajikan potret pelaksanaan PJJ masing-masing fakultas di 

UNRI. Hasil dari evaluasi PJJ ini menjadi rujukan dalam penyempurnaan pembuatan SOP 

PJJ UNRI, yang akan membantu jalannya PJJ UNRI yang semakin tersistematis sehingga 

tidak akan mengganggu dari capaian mata kuliah dari setiap program studi. 
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EVALUASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2020 

Rita Endriani, Fajri Marindra S, Dimas P. Nugraha, Sri Melati M 

 

LATAR BELAKANG 

COVID-19 sudah menjadi masalah kesehatan di dunia. COVID-19 pertama kali 

diidentifikasi di Wuhan, Cina tanggal 31 Desember 2019.  Pada tanggal 30 Januari 2020 

World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai  Public Health 

Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.  

Tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi mengganti nama Novel Coronavirus (N-CoV) 

pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19). COVID-19 

menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Hal ini menyebabkan  banyaknya negara yang 

terjangkit, sehingga pada tanggal 12 Maret 2020 WHO meningkatkan status COVID-19 

menjadi pandemi. 

Virus COVID-19 dapat menular dari orang ke orang melalui tetesan pernapasan  

(Droplet) atau kontak dekat dengan pasien COVID-19.  

Pandemi COVID-19 yang terjadi  ini menyebabkan terganggunya berbagai 

kegiatan di masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar 

yang biasanya dilakukan secara konvensional dengan tatap muka antara pengajar dengan 

siswanya, termasuk dosen dengan mahasiswa berobah menjadi kegiatan pembelajaran 

jarak jauh dan di kenal dengan nama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).  

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilaksanakan dengan menggunakan sarana internet 

dalam jaringan (daring/online).  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

telah mendorong semua institusi Pendidikan untuk berperan serta dalam kesiapsiagaan 

dan pencegahan penyebaran COVID-19.   

Pelaksanaan PJJ ini berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  3/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang 

Pencegahan COVID-19 pada satuan Pendidikan, Surat Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 

tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan  

COVID-19, Surat Edaran Rektor Universitas Riau Nomor  2/UN19/SE/2020 tanggal 15 

Maret 2020 tentang Pencegahan  COVID-19 di Lingkungan Universitas Riau dan Surat 

Edaran Rektor Universitas Riau Nomor  3/UN19/SE/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang 

Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan  COVID-19 di Lingkungan Universitas 

Riau.  

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilaksanakan di Universitas Riau khususnya 

Fakultas Kedokteran  (FK UNRI) dilaksanakan mulai tanggal 23 Maret 2020.  

Pelaksanaan PJJ di FK UNRI  mengacu pada panduan pelaksanaan kegiatan pengajaran 
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baik kuliah pakar, tutorial, skills lab dan pratikum. Panduan ini dapat diunggah di website 

wwww.fk.unri.ac.id. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi video 

conference Free Conference Call (FCC) . Pemilihan aplikasi ini berdasarkan 

pertimbangan yang dapat digunakan untuk streaming dengan durasi waktu tidak terbatas 

dan jumlah audiens mencapai 1000 orang. Selain itu juga pada aplikasi ini dapat 

mengakomodir sistem pembelajaran yang dilaksanakan di FK UNRI yang berbasis 

mahasiswa yang memerlukan interaksi langsung dosen dengan mahasiswa. Pada aplikasi 

ini juga  ada fitur untuk mengunduh history kegiatan yang dapat menjadi bukti kehadiran 

mahasiswa dan dosen serta keterlibatan dosen dalam memberikan perkuliahan sehingga 

dapat dijadikan dasar laporan kinerja dosen. FK UNRI tidak menggunakan  Google 

classroom  karena kurang efektif dengan metode pembelajaran yang dilaksanakan di FK 

UNRI.  

Pelaksanaan PJJ di FK UNRI didukung penuh oleh tim IT  dari Unit Teknologi, 

Informasi dan Komunikasi FK UNRI. Sebelum PJJ ini dilaksanakan tim IT melakukan 

ujicoba terlebih dahulu kepada mahasiswa (204 peserta) untuk memastikan aplikasi FCC 

ini dapat digunakan dan dapat menjangkau mahasiswa. Setelah dipastikan dapat  berjalan 

baik maka PJJ di FK UNRI dapat dilaksanakan. Dosen bisa melaksanakan kegiatan 

pembelajaran  baik kuliah pakar, tutorial, skills lab dari rumah atau ruangan masing-

masing atau dari FK  UNRI. FK UNRI juga memfasilitasi dosen  mengalami masalah 

dalam jaringan internet  atau kesulitan dalam menggunakan aplikasi  dengan menyedialan 

fasilitas PJJ di ruang CBT FK UNRI. Tetapi untuk mencegah tingginya aktivitas serta 

ramainya ruangan CBT centre maka dosen diharapkan melakukan kegiatan pembejaran 

dari rumah atau ruangan masing-masing.  

Sampai saat ini semua kegiatan pembelajaran di FK UNRI sudah dilaksanakan 

secara daring. Dosen yang memberi kuliah pakar sebelumnya diminta untuk membagikan 

materi kuliah (PPT) melalui aplikasi ke mahasiwa untuk mengurangi masalah koneksi 

dan beban kuota pada saat streaming.  Selama proses kuliah pakar mahasiswa hanya 

dibolehkan mengaktifkan mode audio saja dan  tidak boleh mengaktifkan video. Begitu 

juga dengan kegiatan tutorial, pada saat diskusi hanya boleh mengaktifkan mode audio 

saja. Tetapi pada kegiatan skills lab, instruktur dan mahasiswa diminta untuk 

mengaktifkan video karena akan mendemokan langsung skills lab atau keterampilan yang 

akan diajarkan. Selain itu juga instruktur diminta untuk  membuat video skills lab atau 

keterampilan yang diajarkan dan dibagikan ke mahasiswa  sebelum kegiatan dimulai dan 

pada saat kegiatan bisa dilaksanakan diskusi atau latihan langsung oleh mahasiswa  dari 

lokasi masing-masing. Pelaksanaan kegiatan pratikum diserahkan ke KJF masing-masing 

sesuai dengan kebijakannya, bisa menggunakan aplikasi yang dilaksanakan secara daring 

untuk pratikum tertentu yang sudah tersedia atau dalam bentuk penugasan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui  hasil evaluasi dan permasalahan PJJ  pada kuliah 

pakar,   tutorial,  skills lab, pratikum dan kesiapan IT di FK UNRI.  
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METODE  

Evaluasi PJJ  dilaksanakan di FK UNRI pada  Juli sampai September 2020. 

Populasi civitas akademika FK UNRI, sampel adalah mahasiswa, co ass, dosen dan 

pegawai FK UNRI. Pengumpulan data dilakukan melalui survey kepada responden 

menggunakan kuisioner secara online. Teknik analisis melalui pengolahan data secara 

kuantitatif menyajikan dalam bentuk tabel, grafik dan diagram 

 

HASIL 

1. Hasil Evaluasi PJJ oleh SPM UNRI 

Hasil survey PJJ yang dilaksanakan oleh SPM UNRI didapatkan partisipan dari 

prodi kedokteran sebanyak 445 orang, sedangkan partisipan dari prodi profesi dokter 

sebanyak 258 orang. Adapun hasil yang didapatkan tercamtum pada  Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Survey PJJ FK UNRI 

Pertanyaan Hasil 

Prodi 

Kedokteran 

Prodi Profesi 

dokter 

Frekuensi Frekuensi 

Jenis Kelamin: Laki-laki 136 68 

 Perempuan 309 190 

Status sebagai : Dosen 24 8 

 Mahasiswa 421 250 

Media pembelajaran daring dengan 

mode Asynchronous (secara tidak 

langsung) yang dominan digunakan: 

Classroom 9 3 

 FCC 4  

 
Tidak menggunakan media 

daring 
3 1 

 WA Group 8 4 

Media pembelajaran daring dengan 

mode Synchronous (secara langsung) 

yang dominan digunakan: 

FCC 21 8 

 WA group 1  

 Zoom 1  

Rata-rata persentase kehadiran 

mahasiswa di kelas daring setiap 

pertemuan: 

lebih dari 75% 24 8 

Waktu yang digunakan untuk 

menjelaskan materi pembelajaran 

secara online: 

30 menit hingga 60 menit 3 2 

 lebih dari 60 menit 21 6 

Kendala dominan dalam pelaksanaan 

perkuliahan berdasarkan sarana/media 

yang digunakan: 

Jaringan internet yang 

bermasalah (slow respons) 
13 7 

 
Perangkat komputer tidak 

memadai 
1  

 

Permasalahan yang timbul 

masih bisa diterima/bisa 

diatasi 

10 1 
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Ketercapaian penyampaian materi 

sesuai dengan Capaian Pembalajaran 

Matakuliah (CPMK) melalui metode 

daring: 

25% hingga 50% 2 2 

 51% hingga 75% 7 4 

 Kurang 25% 1 2 

 lebih dari 75% 14  

Waktu pelaksanaan perkuliahan daring 

yang dilakukan dosen, secara umum: 

Sebagian besar sesuai 

jadwal 
135 78 

 
Sebagian besar tidak sesuai 

jadwal 
1 1 

 Sesuai jadwal kuliah 281 166 

 Tidak sesuai jadwal kuliah 4 5 

Tingkat penyerapan pemahaman 

materi perkuliahan selama pandemi 

Covid19 

Cukup memahami 

perkuliahan yang 

disampaikan dosen 

292 146 

 

Dapat memahami dengan 

baik perkuliahan yang 

disampaikan dosen 

48 85 

 

Sulit memahami 

perkuliahan yang 

disampaikan dosen 

81 19 

Penilaian terhadap penyajian materi 

yang disampaikan dosen secara daring 
1.00 4  

 2.00 17 8 

 3.00 169 62 

 4.00 190 123 

 5.00 41 57 

Kendala dominan dalam pelaksanaan 

perkuliahan berdasarkan sarana/media 

yang digunakan dosen: 

Jaringan internet yang 

bermasalah (slow respons) 
212 114 

 
Keterbatasan kuota internet 

yang tersedia 
99 84 

 

Permasalahan yang timbul 

masih bisa diterima/bisa 

diatasi (bisa diabaikan) 

91 42 

Sumber data : survey SPM FK UNRI 2020 

 

2. Hasil Evaluasi PJJ oleh SPMF FK UNRI 

Selain hasil PJJ yang dilaksanakan oleh SPM UNRI tersebut di atas, SPMF FK 

UNRI juga melaksanakan survey khusus untuk mendapatkan informasi yang lebih 

terperinci/ mendalam mengenai pelaksanaan PJJ di FK UNRI. Adapun survey ini terbagi 

atas pelaksanaan kuliah pakar, tutorial, skills lab, dan praktikum. 
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A) Hasil Survey Pelaksanaan Kuliah pakar 
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B) . Hasil Survey Pelaksanaan Tutorial 
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C) Hasil Survey Pelaksanaan Skill Lab 
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D) Hasil Survey Pelaksanaan Praktikum 
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E) Hasil Survey Kesiapan Teknologi 
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PEMBAHASAN 

1. Hasil Evaluasi PJJ oleh SPM UNRI 

Hasil evaluasi PJJ yang dilaksanakan oleh SPM UNRI untuk Prodi Kedokteran 

diikuti sebanyak 445 orang dan dari Prodi Profesi dokter sebanyak 258 orang.  

Tingkat penyerapan pemahaman materi perkuliahan selama pandemi Covid19 

yang terbanyak adalah cukup memahami perkuliahan yang disampaikan dosen. Media 

pembelajaran daring dengan mode Asynchronous (secara tidak langsung) yang dominan 

digunakan adalah classroom dan WA. Media pembelajaran daring dengan mode 

Synchronous (secara langsung) yang dominan digunakan adalah  FCC 

Permasalahan yang dihadapi selama PJJ adalah jaringan internet yang bermasalah 

(slow respons) dan  keterbatasan bantuan kuota internet yang tersedia. 

 

2. Hasil Analisis PJJ oleh SPMF FK UNRI 

Hasil analisis  PJJ yang dilaksanakan oleh SPMF FK UNRI pada pelaksanaan 

kuliah pakar, tutorial, skills lab, dan praktikum adalah sebagai berikut. 

Secara umum masalah yang ditemui selama PJJ di FK UNRI adalah tidak efisien 

dari segi biaya, penugasan yang terlalu banyak, kurang efisiensi  dalam segi waktu dan 

pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah, skills lab yang tidak maksimal serta 

sebagian besar ragu-ragu untuk melanjutkan PJJ pada kondisi new normal. Dari segi 

kesiapan IT didapatkan masalah yaitu bantuan pembelian kuota masih kurang dan adanya  

gangguan koneksi. Disamping itu sebagian besar mahasiswa ragu-ragu apakah perlu 

untuk pindah ke aplikasi lain, dimana jika pindah  ke aplikasi lain disarankan 

menggunakan aplikasi zoom.  

Untuk mengatasi masalah penugasan yang terlalu banyak, kurang efisien dalam 

waktu dan untuk peningkatan pemahaman terhadap materi kuliah dan skill labs, maka FK 

UNRI melalui Medical Education Unit (MEU) dan Prodi Kedokteran disarankan 

membuat kebijakan pada awal semester ganjil yang akan dilaksanakan untuk menerapkan 

PJJ khusus untuk kegiatan perkuliahan, tutorial dan pratikum, sedangkan untuk kegiatan 

skills lab disarankan pelaksanaanya pada akhir semester dengan harapan  pandemi covid 

19 berkurang atau berakhir sehingga perkuliahan dapat dilaksanakan secara luar jaringan 

(luring). Selain itu juga untuk meningkatkan interaksi dosen dan mahasiswa pada 

kegiatan PJJ ini maka FK UNRI disarankan untuk menyediakan aplikasi zoom premium 

sehingga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa  dan juga dapat digunakan untuk 

berbagai aktifitas akademik lainnya.  

Universitas Riau termasuk FK UNRI sudah menyediakan bantuan kuota internet 

untuk mahasiswa dan dosen dengan menjalin kerjasama dengan PT TELKOMSEL tetapi 

masih terbatas. Untuk mengatasi  keterbatasan bantuan kuota internet yang tersedia ini, 
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maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  melalui Universitas Riau termasuk FK 

UNRI sudah  mencoba mengatasi kesulitan kuota internet dengan menyediakan bantuan 

kuota untuk dosen dan mahasiswa.  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil evaluasi dan permasalahan PJJ  pada kegiatan kuliah pakar , tutorial, 

skills lab dan pratikum  di FK UNRI adalah  tidak efisien dari segi biaya, 

penugasan yang terlalu banyak, kurang efisien dalam segi waktu dan 

pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah, skills lab dan pratikum 

yang tidak maksimal serta sebagian besar ragu-ragu untuk melanjutkan 

PJJ pada new normal.  

2. Hasil evaluasi dan permasalahan PJJ  pada kesiapan IT di FK UNRI adalah 

bantuan pembelian kuota masih kurang,  masih ditemukan adanya  

gangguan koneksi  dan sebagian besar mahasiswa ragu-ragu apakah perlu 

untuk beralih  ke aplikasi lain.  
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EVALUASI PEMBELAJARAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19 DI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU 

Zetra Hainul Putra, Mariani Natalina, Erviyeni, Indah Tri Purwati 

 

LATAR BELAKANG 

Pandemi Coronavirus disease (COVID-19) yang mewabah di seluruh dunia 

berdampak terhadap segala aspek baik ekonomi, sosial, budaya, dan juga pendidikan. 

Protokol yang ketat diberlakukan sebagai upaya untuk mencegah berkembangnya wabah 

virus termasuk bekerja dari rumah, memberikan jam kerja yang fleksibel, atau menutup 

banyak institusi dimana orang dapat tertular COVID19 dengan cepat. Protokol untuk 

menutup gedung melibatkan sekolah, universitas, dan banyak institusi pendidikan lainnya 

menyebabkan terjadinya krisis pendidikan global. Situasi ini memaksa semua tingkat 

institusi pendidikan untuk  melakukan perubahan proses pelaksanaan pembelajaran untuk 

menjamin agar proses pendidikan dan pembelajaran tetap berjalan karena pendidikan 

merupakan hak yang paling mendasar. Pembelajaran tatap muka yang selama ini 

dilaksanakan di sekolah maupun perguruan tinggi tiba-tiba harus bertrasfromasi menjadi 

pembelajaran daring. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Indonesia (Kemendikbud) bahwa siswa maupun mahasiswa harus belajar 

dari rumah mulai pertengahan Maret 2020 (Kemendikbud, 2020). Kebijakan tersebut 

ditindak lanjuti oleh Universitas Riau untuk melaksanakan perkuliahan secara daring dan 

menuntut mahasiswa belajar dari rumah (Putra, 2020). 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga harus melaksanakan perubahan 

proses pembelajaran sesuai dengan agenda pemerintah untuk bekerja, belajar dan 

beribadat di rumah yang disebabkan perubahan global sebagai akibat dari pandemik 

COVID-19. Dalam rangka mendukung proses pembelajaran dari rumah di lingkungan 

Perguruan Tinggi selama masa pandemi COVID-19, tidak ada pilihan lain bagi dosen 

dan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk melaksanakan 

perkuliahan secara e-learning. Menurut Prof. Marsudi (24 Juni 2020) dalam webinar 

Pandemi Covid-19: Krisis, Edukasi, dan Solusi, E-learning merupakan suatu linkungan 

belajar yang melibatkan, menyenangkan, mengagetkan dan dapat disampaikan dimana 

saja dan kapan saja dalam format elektronik yang menyenangkan yang membuat 

mahasiswa antusias untuk belajar.  

Perubahan kebijakan pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan secara tiba-tiba 

tentu saja menjadi sebuah tantangan bagi mahasiswa dan dosen. Penerapan pembelajaran 

e-learning tentu saja berbeda dengan pembelajaran tatap muka lansung. Pembelajaran  

tatap muka lansung adalah kegiatan yang sangat kompleks. Kerumitan ini semakin 

diperluas ketika pengajaran disampaikan secara online atau secara elektronik. 

Pengunaan teknologi digital dalam pembelajaran bukanlah perkara yang sederhana 

sebagaimana diungkapkan oleh (Loong & Herbert, 2018) bahwa metode dalam 
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menggunakan teknologi digital di kelas adalah sesuatu yang kompleks. Beragam aspek 

harus menjadi perhatian bagi pendidik dan peserta didik. Putra (2019) dalam makalahnya 

menyebutkan bahwa pengetahuan tenaga pendidik dalam menggunakan teknologi digital 

menjadi salah satu penentu kesuksesan pelaksanaan pembelajaran daring. Sementara itu 

ketersedian sarana dan prasaran penunjang penggunaan teknologi digital menjadi alasan 

terlaksananya pembelajaran daring dengan baik. Survey yang dilakukan oleh Kementrian 

Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Keminfo, 2017) menyebutkan bahwa 

terdapat jurang yang tinggi antara kepemilikan komputer oleh individu. Hasil survey 

tersebut menunjukkan bahwa hanya 7,79 % saja responden yang memiliki komputer dan 

didominasi oleh mereka yang tinggal di kota. Disisi lain baru sekitar 66,33% penduduk 

Indonesia yang telah menggunakan telepon pintar, dan penggunaan telepon pintar untuk 

kegiatan belajar-mengajar masih rendah yaitu hanya sebesar 34,16% (Keminfo, 2017). 

Walaupun besarnya tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran 

daring, namun dimasa pandemi COVID-19 ini pembelajaran daring diyakini yang paling 

baik untuk dilaksanakan baik di tingkat sekolah maupun di perguruan tinggi. Pelaksanaan 

pembelajaran daring di UNRI, khususnya di FKIP, selama semester genap tahun ajaran 

2019/2020 telah dilaksanakan, dan pelaksanaan tersebut tentu perlu dievaluasi guna 

memperbaiki pelayanan dan pelaksanaan pembelajaran daring ke depannya. Oleh karena 

itu, makalah ini mencoba memberikan gambaran umum sejauh mana keberhasilan 

pelaksanaan pembelajaran daring di FKIP UNRI. 

Pelaksanaan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) di FKIP UNRI 

dilaksanakan secara mendadak yang disebabkan oleh mewabahnya COVID-19. Dalam hal 

ini, ada beberapa akar permasalahan yang muncul yaitu terkait dengan kesiapan dosen dan 

mahasiswa dalam penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran, ketersediaan sarana dan 

prasarana pembelajaran yang meliputi sistem manajemen pembelajaran online, kendala 

jaringan dan kuota internet yang harus dibayar oleh mahasiswa dan dosen. Akar 

permasalahan tersebut perlu dikaji guna menemukan solusi terbaik dalam mengatasi masalah 

yang sama di pembelajaran daring di masa yang akan datang. 

Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk mengevaluasi pelaksanaan PJJ di FKIP 

UNRI di semester Genap tahun ajaran 2019/2020. Dengan mengetahui kendala dan 

permasalahan yang dihadapi oleh dosen dan mahasiswa diharapkan pimpinan Fakultas dan 

Universitas dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengurai persoalan tersebut.  

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini secara umum dievalusi berdasarkan 

status responden yaitu dosen dan mahasiswa. Evaluasi PJJ oleh dosen FKIP UNRI 

meliputi  beberapa aspek yaitu media yang digunakan, partisipasi mahasiswa, waktu 

menyampaikan materi dan ketercapaian materi, serta kendala dominan yang dihadapi 

dosen. Sementara itu aspek yang dievaluasi dari mahasiswa yaitu waktu pelaksanaan 

perkuliahan, tingkat penyerapan dan pemahaman materi, penilaian mahasiswa terhadap 

penyajian materi oleh dosen, dan kendala dominan yang dihadapi mahasiswa saat 

melaksanakan perkuliahan daring.  
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METODOLOGI 

Evaluasi PJJ ini menggunakan metode survey secara daring (Cohan, Manion, & 

Morrison, 2007). Motede ini dipilih karena memudahkan tim dalam mengumpulkan data 

terutama dengan jumlah populasi yang besar. Selain itu, pandemi COVID-19 yang 

melanda dunia juga tidak memungkinkan tim untuk menemui responden satu-persatu. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket secara daring  melaui 

google.form. Tautan angket untuk dosen dibagikan oleh pimpinan fakultas melalui grup 

whatsapp Fakultas. Sementara itu tautan angket untuk mahasiswa dibagikan oleh 

pimpinan fakultas melalui koordinator prodi ke himpunan/perwakilan mahasiswa. 

Kemudian masing-masing perwakilan meneruskan tautan angket tersebut ke rekan-rekan 

mereka memalui grup whatsapp kelas/tingkatan. Waktu pengumpulan data dilaksanakan 

selama 3 bulan dari bulan Mei hingga Juli 2020.  

Populasi dari survey ini adalah seluruh dosen dan mahasiswa FKIP UNRI. Jumlah 

dosen FKIP UNRI yaitu 242 orang dan jumlah mahasiswa FKIP UNRI yaitu sebanyak 

6.981 orang (Mahdum et al., 2020).  Sampel survey ini merupakan self-selected sample 

yaitu pernyertaan unit sampel yang ditentukan oleh responden sendiri untuk ikut 

berpartisipasi atau tidak dalam suatu survey atau penelitian (Lavrakas, 2008). Jumlah 

dosen yang mengisi angket yaitu sebanyak 186 orang (76,86%), sedangkan jumlah 

mahasiswa yaitu sebanyak 1.068 orang (15,30%) dengan rincian 1.032 mahasiswa S1 dan 

34 orang mahasiswa S2.  

Instrument pengumpulan data dalam survey ini dikembangkan oleh Lembaga 

Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau (LPPMP). Instrument 

yang digunakan berupa angket tertutup yang terdiri dari 6 pertanyaan untuk dosen (Table 

1) dan 4 pertanyaan untuk mahasiswa (Tabel 2). Selain itu, diakhir survey juga diminta 

saran dan komentar dosen dan mahasiswa terkait pelaksanaan pembelajaran daring 

selama masa pandemi COVID-19 ini.  

Tabel 1. Pertanyaan evaluasi PJJ oleh dosen FKIP UNRI 

No Pertanyaan 

1. Media pembelajaran daring dengan mode Asynchronous (secara tidak langsung) yang dominan 

digunakan.  

2. Media pembelajaran daring dengan mode Synchronous (secara langsung) yang dominan digunakan. 

3. Rata-rata persentase kehadiran mahasiswa di kelas daring setiap pertemuan. 

4. Waktu yang digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran secara online. 

5. Kendala dominan dalam pelaksanaan perkuliahan berdasarkan sarana/media yang digunakan: 

6. Ketercapaian penyampaian materi sesuai dengan Capaian Pembalajaran Matakuliah (CPMK) 

melalui metode daring 

  

Tabel 2. Pertanyaan evaluasi PJJ oleh mahasiswa FKIP UNRI 

No Pertanyaan 

1. Waktu pelaksanaan perkuliahan daring yang dilakukan dosen.  

2. Tingkat penyerapan pemahaman materi perkuliahan selama pandemi Covid19. 

3. Penilaian terhadap penyajian materi yang disampaikan dosen secara daring  

4. Kendala dominan dalam pelaksanaan perkuliahan berdasarkan sarana/media yang digunakan 

dosen 
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 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengirimkan angket yang telah 

dibuat di google form ke dosen dan mahasiswa di lingkungan FKIP UNRI. Teknik 

pemilihan sampel dilakukan secara acak sederhana (Sugiyono, 2014; Sundayana, 2014) 

dan responden partisipasi secara sukarela. Terkait dengan kode etik data dan informasi, 

maka pengisian angket tanpa penulisan nama atau anonim. 

Analisis data hasil evaluasi PJJ ini menggunakan statisitik deskriptif kuantitatif. 

Data mula-mula dikelompokkan berdasarkan responden yaitu data dosen dan data 

mahasiswa. Pengolahan data menggunakan program Ms. Excel 2010. Data evaluasi PJJ 

oleh dosen disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Sedangkan data evaluasi PJJ oleh 

mahasiswa disajikan dalam bentuk diagram batang. Diagram batang dipilih karena 

penyajian data mahasiswa dikelompokkan antara mahasiswa S1 dan mahasiswa S2. Data 

yang telah disajikan dalam bentuk diagram dianalisis dan diinterpretasikan guna 

memahami keadaan pelaksanaan PJJ di FKIP UNRI selama masa pandemi COVID-19.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan evaluasi PJJ FKIP UNRI ini disajikan dalam 2 bagian. 

Bagian pertama disajikan hasil dan pembahasan evaluasi PJJ oleh dosen FKIP UNRI. 

Pada bagian kedua disajikan hasil dan pembahasan evaluasi PJJ oleh mahasiswa FKIP 

UNRI. Evaluasi PJJ oleh dosen FKIP UNRI memuat 6 pertanyaan terkait dengan media 

yang digunakan, partisipasi mahasiswa, waktu menyampaikan materi dan ketercapaian 

materi, serta kendala dominan yang dihadapi dosen. Berikut ini penulis mencoba 

menyajikan hasil dari data tersebut. 

Media pembelajaran daring dengan mode ansynchronous yang dominan 

digunakan oleh dosen FKIP UNRI ditampilkan pada gambar 1. Berdasarkan gambar 1, 

dapat dilihat bahwa media pembelajaran yang banyak digunakan adalah Google 

Classroom dengan persentase sebesar 69,15% dan diikuti dengan penggunaan Whatsapp 

Group sebesar 25%. Sedangkan media pembelajaran yang paling sedikit digunakan oleh 

dosen FKIP adalah learning management system (LMS) seperti schoology, Edmodo, dan 

Loom. Beberapa dosen memilih media lainnya seperti E-mail, Socrative, mengirim soal 

kepada komting kelas.  

 

Gambar 1. Media pembelajaran daring dengan mode ansynchronous yang dominan 

digunakan dosen FKIP. 
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Tingginya penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran daring 

dapat disebabkan oleh mudahnya penggunaan Google Classroom mengorganisasikan 

pembelajaran dan melakukan penilaian hasil kerja mahasiswa. Selain itu, penggunaan 

Google Classroom tidak membutuhkan kuota internet yang besar sehingga tidak 

memberatkan mahasiswa dari segi ekonomi.  Penggunaan Whatsapp Group sebagai 

media pembelajaran oleh dosen FKIP yang cukup tinggi dapat disebabkan oleh 

penggunaan Whatsapp Group hanya menggunakan paling sedikit kuota dibandingkan 

media pembelajaran daring lainnya. Kekurangan Whatsapp Group adalah sulitnya 

melakukan penilaian hasil kerja mahasiswa karena Whatsapp tidak menyediakan sistem 

penilaian. Penggunaan LMS sebagai media pembelajaran daring oleh dosen FKIP sangat 

rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh sebagian besar dosen dan mahasiswa FKIP masih 

kurang familiar dengan LMS. 

Media pembelajaran daring dengan mode synchronous yang dominan digunakan 

oleh dosen FKIP Universitas Riau ditampilkan pada gambar 2.  Berdasarkan gambar 2, 

dapat dilihat bahwa media pembelajaran yang banyak digunakan adalah Google Meet  

dengan persentase sebesar 35,48%% dan Zoom sebesar 25,27%. Sedangkan media 

pembelajaran yang sedikit digunakan oleh dosen FKIP adalah Skype, Jitsu, dan Teamlink. 

Sementara itu sekitar 36,02 menyebutkan bahwa mereka menggunakan media daring 

lainnya seperti Whatsapp Group, Classroom, Email, Youtube, dan Facebook, namun 

media tersebut bukan tergolong media pembelajaran daring dengan mode synchronous.  

 

Gambar 2.  Media pembelajaran daring dengan mode synchronous (secara 

langsung) yang dominan digunakan dosen FKIP. 

Tingginya penggunaan Google Meet dan Zoom sebagai media pembelajaran 

daring dapat disebabkan oleh mudahnya penggunaan Google Meet dan Zoom dalam 

mengorganisasikan pembelajaran secara langsung. Persentase penggunaan Google Meet  

yang lebih tinggi dibandingkan Zoom  dapat disebabkan oleh persepsi dosen FKIP yang 

menganggap aplikasi Google Meet lebih aman dibandingkan Zoom. Hal ini terjadi karena 

adanya isu keamaan yang dialami oleh Zoom, yaitu Zoombombing yang beredar luas di 

media sosial. Zoombombing merupakan serangan berupa gangguan dari luar yang 

membajak video konferensi dengan mengirim gambar-gambar porno atau ujaran 
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kebencian disertai ancaman, sehingga menghentikan segala interaksi sosial online yang 

sedang dilakukan. Penggunaan Skype, Jitsu, dan Teamlink sebagai media pembelajaran 

daring oleh dosen FKIP sangat rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh sebagian besar 

dosen dan mahasiswa FKIP masih kurang familiar dengan aplikasi ini. 

Persepsi dosen FKIP terhadap rata-rata kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran 

daring ditampilkan pada gambar 3. Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa persepsi 

dosen terhadap kehadiran mahasiswa yaitu mahasiswa hadir lebih dari 75% sebesar 

91,94%. Sementara itu 8,06% dosen memiliki persepsi bahwa tinggkat kehadiran 

mahasiswa di kelas daring hanya 50% - 75%. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa 

FKIP mempunyai sikap aktif dalam mengikuti pembelajaran daring yang dilakukan. 

 

Gambar 3.  Persepsi Dosen FKIP terhadap rata-rata kehadiran mahasiswa di kelas 

daring di setiap pertemuan. 

 

 Waktu yang digunakan dosen FKIP untuk menjelaskan materi pembelajaran 

secara online ditampilkan pada gambar 2. Hampir 55,38% dosen FKIP membutuhkan 

kisaran waktu antara 30-60 menit dalam menjelaskan materi. Ukuran waktu penjelasan 

materi sebenarnya tergantung dengan karakteristik materi yang diajarkan, semakin rumit 

materi akan semakin lama penjelasan dosen tersebut. Namun ada baiknya jika kisaran 

penjelasan tidak terlalu lama dan panjang, yaitu maksimal 30 menit. Lamanya waktu 

penjelasan materi dalam kelas daring akan menyebabkan menurunnya konsentrasi 

mahasiswa karena hanya mendengarkan dan mencatat penjelasan saja. Dosen yang 

menjelaskan dengan waktu tidak lebih 30 menit hanya sekitar 24,73%. Bahkan ada sekitar 

18,28% dosen yang menjelaskan materi lebih dari 60 menit. 60 menit adalah waktu yang 

sangat lama untuk kelas daring. Untuk memaksimalkan penyampaian materi yang 

singkat, dosen dapat memberikan materi ajar terlebih dahulu kepada mahasiswa agar 

dapat dibaca sebelum kelas dimulai sehingga pada saat kelas online dimulai melalui 

platform google meet atau zoom dosen tidak menjelaskan lagi materi dari awal tetapi lebih 

menjelaskan materi yang sulit di pahami mahasiswa saja. Hal tersebut akan 

meminimalisir penggunaan waktu kelas online untuk penjelasan materi.  

Untuk 1,61% dosen yang tidak menyempatkan waktu untuk menjelaskan materi, 

ada baiknya jika untuk perkuliahan selanjutnya meluangkan waktu sekitar 20-30 menit 
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50% - 75% Lebih dari 75%



29 
 

Evaluasi PJJ Universitas Riau 2020 

 

untuk menjelaskan materi, karena beberapa karakteristik materi hanya bisa dipahami 

ketika dijelaskan oleh ahlinya. Jika dosen tersebut memang tidak sempat menjelaskan 

materi di kelas online sebaiknya membagikan link video yang dapat menjelaskan materi 

tersebut. Hal tersebut berguna agar mahasiswa paham dengan materi tersebut secara utuh. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Waktu yang digunakan dosen FKIP untuk menjelaskan materi 

pembelajaran secara online 

 

Gambar 5 menyajikan informasi terkait kendala dominan yang dihadapi dosen 

FKIP. Kendala dominan yang dihadapi dosen FKIP dalam pelaksaan perkuliahan daring 

paling banyak yaitu jaringan internet yang bermasalah sebanyak 53,76 %. Kendala 

tersebut setelah ditelusuri umumnya diakibatkan oleh domisili atau keberadaan 

mahasiswa yang sebagian besar berada di kampung halaman. Keadaan ini akan 

berdampak dengan ketersediaan jaringan dan layanan internet di tempat tersebut. Kendala 

ini sesuai dengan  penelitian yang dilakukan oleh Putra, Witri, dan Sari (2020) dan 

Sadikin dan Hamidah (2020) bahwa tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan 

pembelajaran daring adalah ketersediaan jaringan internet, umumnya jaringan internet 

yang bermasalah adalah mahasiswa yang telah berada di daerah masing-masing.  

 

 

Gambar 5. Kendala dominan dosen FKIP dalam pelaksanaan perkuliahan 

berdasarkan sarana/media yang digunakan 

 

53.76%

10.75%

1.61%

33.87%

Jaringan internet yang
bermasalah (slow respons)

Keterbatasan kuota internet
yang tersedia

Perangkat komputer tidak
memadai

18.28%

55.38%

24.73%

1.61% lebih dari 60 menit

30 menit hingga 60 menit

kurang dari 30 menit

Tidak meluangkan waktu untuk
penjelasan



30 
 

Evaluasi PJJ Universitas Riau 2020 

 

Kendala berikutnya yang dihadapi yaitu keterbatasan kota internet dengan 10,75 

% responden. Keterbatasan kuota internet menjadi permasalahan finansial yang banyak 

dialami mahasiswa selama pelaksanaan perkuliahan daring. Pelaksanaan perkuliahan 

menggunakan platform zoom atau google meet umumnya memerlukan 1-2 GB untuk 

sekali pertemuan selama 60 menit. Menurut penelitian Sadikin dan Hamidah (2020) biaya 

yang dikeluarkan mahasiswa untuk perkuliahan dalam satu minggu berkisar antara 

Rp.100.000-200.000, jika dikalikan dalam satu bulan mencapai Rp.800.000 dan dalam 1 

semester Rp.4.800.000. Biaya tersebut cukup besar dan melebihi SPP kuliah yang harus 

dikeluarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Aji (2020) menemukan bahwa 

kesejarhteraan masyarakat masih jauh dari harapan untuk mendukung pembelajaran 

daring, selain itu belum meratanya bantuan fasilitas untuk pembelajaran daring tersebut.  

Kendala lain yang ditemukan yaitu perangkat komputer yang tidak memadai 

dengan responden 1,61 %, kendala ini merupakan kendala teknis yang umumnya dapat 

disebabkan oleh 2 hal yaitu keterbatasan biaya untuk menyediakan perangkat komputer 

atau beratnya sistem komputer akibat penumpukan file dari pembelajaran daring tersebut. 

Berdasarkan kendala-kendala tersebut sebanyak 33,87 % responden menyatakan bahwa 

permasalahan yang timbul masih bisa diterima dan diatasi. 

Gambar 6 menyajikan informasi terkait ketercapaian materi yang disampaikan 

oleh dosen FKIP. Berdasarkan gambar 6 hanya sekitar 32,97% mahasiswa yang 

mengatakan adanya kesesuaian materi yang diterima dengan Capaian Pembelajaran 

Matakuliah (CPMK) sedangkan sekitar 54,59% responden menyatakan bahwa materi 

perkuliahan dapat dicapai dengan rentang 51%-75%. Hal tersebut dapat disebabkan 

karena beberapa materi tidak bisa hanya dijelaskan dengan kelas online saja, materi yang 

bersifat praktek lapangan hanya dapat dicapai dengan cara praktek secara lansung. Selain 

itu ketidak sesuaian tersebut dapat disebabkan oleh lokasi mahasiswa dan dosen yang 

terpisah saat melaksanakan pembelajaran menyebabkan dosen tidak dapat mengawasi 

secara langsung kegiatan mahasiswa selama proses pembelajaran. Tidak ada jaminan 

bahwa mahasiswa sunguh-sungguh dalam mendengarkan ulasan dari dosen (Sadikin & 

Hamidah, 2020).  

 

Gambar 6. Ketercapaian penyampaian materi sesuai dengan Capaian 

Pembelajaran Matakuliah (CPMK) melalui metode daring oleh dosen 

FKIP 

 

Sebagai solusi untuk ketercapaian penjelasan materi ini dapat dihasilkan dari 

keterampilan dosen dalam menyiapkan materi ajar dan menggunakan LMS dan kemauan 

mahasiswa untuk mendengarkan dan mengakses informasi baru dari internet sebagai 
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tambahan pengetahuan tentang materi yang sedang dipelajari. Pembelajaran daring 

dilakukan dengan dua metode yaitu sinkron dan asinkron, dalam pelaksanaan metode 

sinkron  dosen akan menyampaikan capaian materi, alur pembelajaran dan tugas yang 

akan diselesaikan oleh mahasiswa.Pembelajaran dilanjutkan dengan metode asinkron 

melalui google classroom,dosen akan menyiapkan tugas dan sumber literatur yang akan 

digunakan mahasiswa untuk menyelesaikan tagihan perkuliahan. Sumber lietaratur dalam 

pelaksaan pembelajaran daring juga sangat mudah dan banyak ditemui seperti e-modul, 

video interaktif, website, atau jurnal online, sehingga mahasiswa dan dosen tidak 

kesulitan dalam penyelesaian materi perkuliahan. 

Dengan adanya kerja sama yang baik antara dosen dan mahasiswa diharapkan di 

semester depan tidak ditemukan lagi mahasiswa yang merasa adanya ketidak sesuaian 

ketercapaian penyamapaian materi dengan CPMK. 

 

EVALUASI PJJ OLEH MAHASISWA FKIP UNRI 

Evaluasi PJJ oleh mahasiswa FKIP UNRI memuat 4 pertanyaan terkait dengan 

waktu pelaksanaan perkuliahan, tingkat penyerapan dan pemahaman materi, penilaian 

mahasiswa terhadap penyajian materi oleh dosen, dan kendala dominan yang dihadapi 

mahasiswa saat melaksanakan perkuliahan daring. Berikut ini penulis mencoba 

menyajikan hasil dari data tersebut. 

Pendapat mahasiswa FKIP terhadap waktu pelaksanaan perkuliahan daring yang 

dilakukan dosen tergambar pada gambar 7. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar 

mahasiswa magister (55.88%) berpendapat bahwa pelaksanaan kuliah daring 

dilaksanakan sesuai jadwal, dan sebagian besar mahasiswa S1 (56.82%) berpandangan 

bahwa pelaksanaan perkuliahan daring yang dilakukan dosen sebagian besar sesuai 

jadwal. Pendapat mahasiswa S2 dan S1 ini menggambarkan walaupun pelaksanaan 

perkuliahan daring yang dilakukan dosen sesuai dan sebagian besar sesuai jadwal kuliah, 

namun masih ada pelaksanaan perkuliahan daring yang dilakukan dosen sebagian besar 

tidak sesuai jadwal. Pendapat ini diberikan terutama oleh mahasiswa S1. 

 

Gambar 7.  Pendapat mahasiswa FKIP terhadap waktu pelaksanaan perkuliahan 

daring yang dilakukan dosen. 
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Pandangan mahasiswa terhadap tingkat penyerapan mahasiswa FKIP terhadap 

pemahaman materi perkuliahan selama pandemi COVID-19 dapat dilihat pada gambar 8. 

Sebagian besar mahasiswa S2 (52.94%) dan S1 (46.81) berpandangan bahwa mereka 

cukup memahami materi perkuliahan  yang disampaikan dosen secara daring selama 

pandemi COVID-19. Namun begitu, mahasiswa S1 (48.65%) lebih berpandangan bahwa 

mereka sulit memahami materi perkuliahan  yang disampaikan dosen secara daring 

selama pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman mahasiswa S2 dan 

S1 yang berbeda terhadap pemahaman materi perkuliahan selama pandemi COVID-19. 

 

 

Gambar 8.  Tingkat penyerapan mahasiswa FKIP terhadap pemahaman materi 

perkuliahan selama pandemi Covid-19 

 

Mahasiswa FKIP program S2 (55.38%) dan S1 (50.00%) secara umum 

memberikan  penilaian cukup menarik terhadap penyajian materi oleh dosen secara 

daring (Gambar 9).  Mahasiswa S2 cenderung memberikan penilaian menarik (35.29%) 

dan sangat menarik (11.76%) terhadap penyajian materi oleh dosen. Sementara itu tidak 

ada yang memberikan penilaian tidak menarik terhadap penyajian materi oleh dosen 

secara daring, dan sangat sedikit (2.94%) yang memberi penilaian kurang menarik. 

Berbeda dengan mahasiswa S2, mahasiswa S1 memberikan penilaian menarik dan kurang 

menarik yang hampir sama yaitu menarik (17.56) dan kurang menarik (18.43%) terhadap 

penyajian materi oleh dosen secara daring. Selanjutnya, sebagian kecil mahasiswa S1 

memberikan penilaian sangat menarik (2.62%) dan tidak menarik (6.01%) terhadap 

penyajian materi oleh dosen secara daring. 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%

Dapat memahami
dengan baik

perkuliahan yang
disampaikan dosen

Cukup memahami
perkuliahan yang

disampaikan dosen

Sulit memahami
perkuliahan yang

disampaikan dosen

4.55%

46.81% 48.65%

23.53%

52.94%

23.53%

Sarjana (S1) Magister (S2)



33 
 

Evaluasi PJJ Universitas Riau 2020 

 

 

Gambar 9. Penilaian mahasiswa FKIP terhadap penyajian materi yang 

disampaikan dosen secara daring. 

Gambar 10 menunjukkan bahwa kendala mahasiswa FKIP dalam pelaksanaan 

perkuliahan berdasarkan sarana/media yang digunakan beragam. Kendala yang paling 

banyak mahasiswa  S2 hadapi adalah kendala jaringan (64.71%). Sebagian mahasiswa  

S2 juga  mengalami kendala keterbatasan kuota (20.59%), permasalahan (11.76%), dan 

perangkat komputer (2.94%). Sementara itu, kendala yang paling banyak mahasiswa S1 

alami adalah keterbatasan kuota (45.50%). Kendala lain yang juga dihadapi mahasiswa 

S1 adalah kendala jaringan (39.70%), kendala permasalahan (6.20%). Sebagian kecil 

mahasiswa S1 yang mengalami kendala perangkat komputer. Selain dari pada itu 

sebagian kecil mahasiswa S1 (7.07%) juga menghadapi kendala lainnya dalam 

pelaksanaan perkuliahan berdasarkan sarana/media yang digunakan.  Kendala lainnya 

yang dihadapi mahasiswa antara lain adalah:  

a. Gabungan dari masalah jaringan, keterbatasan kuota, dan perangkat komputer 

yang tidak memadai. 

b. Ketidakpastian pelaksanaan perkuliahan. 

c. Permberian tugas dan materi perkuliahan yang banyak tanpa penjelasan. 

d. Kurangnya dukungan orang tua dalam perkuliahan daring. 

e. Tidak memiliki komputer dan HP yang memadai. 
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Gambar 10. Kendala dominan mahasiswa FKIP dalam pelaksanaan perkuliahan 

berdasarkan sarana/media yang digunakan. 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Hasil evaluasi PJJ ini menunjukkan bahwa dosen FKIP Universitas Riau mampu 

melaksanakan perkuliahan daring dengan baik. Sebagian besar dosen telah menggunakan 

LMS seperti google classroom namun masih ada sekitar 25% dosen yang nyaman 

menggunakan whatsapp dalam menyampaikan materi perkuliahan. Untuk model 

pembelajaran mode synchronous, dosen cenderung menggunakan zoom dan google meet. 

Sementara itu tingkat partisipasi mahasiswa lebih dari 75% namun ketercapain 

pembelajaran hanya berkisar antara 51-75%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

perkuliahan daring belum efektif yang kemungkinan disebabkan oleh jaringan internet 

yang kurang baik serta ketersedian kuota internet untuk melakukan perkuliahan daring 

terutama mode synchronous. 

Sementara itu persepsi mahasiswa terkait pelaksanaan perkuliahan yaitu 

perkuliahan dilaksanakan sebagian besar sesuai jadwal. Hal ini menunjukkan bahwa 

pandemi COVID-19 tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan perkuliahan sesuai jadwal 

yang telah ditetapkan. Disisi lain materi yang disampaikan dosen masih tergolong cukup 

dan hal ini berdampak dengan pemahaman materi oleh mahasiswa. Mahasiswa S1 

umumnya merasa bahwa materi yang disampaikan secara daring sulit dipahami. 

Sementara itu, kendala yang dominan dihadapi mahasiswa yaitu terkait jaringan internet 

dan keterbatasan kuota internet. Hal ini mungkin menjadi alasan kenapa mahasiswa sulit 

memahami materi yang diberikan oleh dosen. 
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Berdasarkan paparan hasil evaluasi PJJ ini maka penulis merekomendasikan 

beberapa hal sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan PJJ ini perlu dioptimalkan dengan memberikan pelatihan kepada 

dosen-dosen dalam menggunakan LMS yang menggabungkan mode 

ansynchronous dan synchronous. Dalam hal ini Fakultas perlu membuat panduan 

pelaksanaan perkuliahan secara daring untuk dosen dan mahasiswa.   

b. Kendala jaringan internet dan kuota perlu dicarikan solusinya oleh Fakultas 

ataupun Universitas yaitu dengan memberikan bantuan kuota internet atau 

bekerjasama dengan penyedia jaringan internet guna memberikan harga yang 

lebih murah bagi dosen dan mahasiswa.  

c. Perlu dipertimbangkan untuk melaksanakan pembelajaran dengan model blended 

learning dimana mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan 

melaksanakan perkuliahan secara bergantian. Tentu saja hal ini perlu persiapan 

yang matang dan kedisiplinan dosen dan mahasiswa untuk mengikuti protocol 

COVID-19 ketika melaksanakan perkuliahan tatap muka.  
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LAPORAN EVALUASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH FAKULTAS 

EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS RIAU 

Ruhul Fitrios, Astrid Faradisty, Yelly Zamaya, Hj. Yulia Efni 

  

1. LATAR BELAKANG 

Dalam Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan 

bahwa pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar dan pada Pasal 11, interaksi sosial dilakukan dalam 

pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangan Perguruan Tinggi sebagai lembaga 

ilmiah. 

Pandemi Covid-19 telah merubah pola pembejalaran pendidikan yang selama ini 

berjalan. Pola pembelajaran offline berubah menjadi online. Perubahan mendadak 

memberikan pengaruh pada semua pola pembelajaran baik bagi mahasiswa maupun 

dosen pengajar. Untuk mengantisipsi dan mengahadapi perubahan proses pembelajaran, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan 

melalui Surat Edaran Nomor No 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona 

Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan dan Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 

yang berisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran 

Corona Virus Disease (Covid-19). Kemudian sebagai tindak lanjut pencegahan 

perkembangan dan penyebaran virus corona tersebut, Rektor Universitas Riau 

menerbitkan Surat Edaran No 2/UN19/SE/2020 tertanggal 15 Maret 2020. 

Langkah-langkah yang diambil oleh Rektor Universitas Riau, berkaitan 

pelaksanaan proses pembelajaran adalah bahwa perkuliahan tatap muka digantikan 

dengan metode Daring (Dalam Jaringan) melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 

menggunakan platform, seperti : Google Class Room, Learning Management System 

(LMS) lainnya yang ada pada masing-masing Program Studi yang terdapat di Fakultas, 

atau media sosial lainnya sampai batas waktu yang akan ditentukan selanjutnya. 

Pelaksanaan praktikum di laboratorium, bengkel, dan lapangan dilakukan dengan 

penugasan dan tetap memperhatikan prosedur operasional standar perkuliahan praktikum, 

Perkuliahan lapangan (PKL) ditangguhkan sampai batas waktu yang akan ditentukan 

selanjutnya, Selain itu pelaksanaan bimbingan tugas akhir dan ujian akhir tetap 

dilaksanakan dengan platform yang ditentukan pimpinan fakultas masing-masing. 

Selanjutnya untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran berdasarkan 

pengumunan No. B/2/UN19/PK.01.03/2020 Rektor Universitas Riau memberikan sarana 

pendukung pembelajaran jarak jauh dalam bentuk pemberian paket data internet senilai 

Rp 50.000 perbulan per mahasiswa, selama 2 (dua) bulan berjalan. Berbagai pendapat 

mengemuka terkait dengan dampak Covid 19 ini, diantaranya pendapat Fortwengel 
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(2020) selaku  Guru besar University of Applied Science and Arts, Hannover, Germany 

and Senior Expert Services (SES) (Germany), bahwa wabah corona seharusnya dapat 

berlaku menjadi katalis hebat untuk memacu dunia pendidikan, seperti mendorong lebih 

banyak pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas pembelajaran jarak jauh. Lebih 

jauh Fortwengel (2020) mengemukakan bahwa ada tantangan besar dalam pelaksanaan 

model pembelajaran jarak jauh, dimana salah satunya, sivitas akademika belum terbiasa 

menggunakan sistem pembelajaran yang bersifat blended dan sepenuhnya online. 

Sistem pembelajaran jarak jauh dapat menimbulnya beberapa masalah-masalah 

dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, 

mengharuskan peserta didik maupun tenaga pendidik dari semua kalangan untuk 

memiliki akses jaringan internet yang baik. Sedangkan salah satu kendala adalah banyak 

daerah-daerah yang memiliki akses internet kurang baik atau tidak lancar sehingga 

menjadi salah satu kendala berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dengan baik. Selain 

itu, tidak sedikit peserta didik yang tidak mendapatkan hasil pembelajaran secara 

maksimal. Baik dari materi pelajaran maupun penugasan-penugasan yang diberikan oleh 

tenaga pendidik selama pandemi Covid-19 ini berlangsung. 

Di samping beberapa kendala yang muncul terdapat beberapa hikmah yang dapat 

diperoleh dari pandemi Covid-19 tanpa kita sadari. Dengan sistem pembelajaran yang 

dilaksanakan secara jarak jauh, di mana peserta didik banyak melakukan kegiatan di 

rumah, sehingga dapat mempermudah para orang tua untuk memonitoring anak-anaknya. 

Selain itu, dari sisi kreativitas baik dari tenaga pendidik maupun peserta didik dalam 

sistem pembelajaran jarak jauh dituntut untuk berlaku kreatif, sebagai contoh ada tenaga 

pendidik yang membuat materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk video-video 

pembelajaran. Selain itu, banyak pesera didik yang mendapatkan penugasan pembuatan 

video pembelajaran.  

John Dewey (2011) menyatakan bahwa pendidikan adalah proses yang tanpa 

akhir (the educational process has no end beyond itself), dan pendidikan merupakan 

proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental baik menyangkut daya pikir 

daya intelektual maupun emosional perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan 

kepada sesamanya. Oleh karena itu, proses belajar menjadi kunci untuk keberhasilan 

pendidikan agar proses belajar menjadi berkualitas membutuhkan tata layanan yang 

berkualitas. Untuk menilai efektifitas pembelajaran, UNRI melaksanakan evaluasi proses 

pembelajaran jarak jauh dengan cara melakukan survey proses pembelajaran kepada Dosen dan 

Mahasiswa.  

2. METODE 

Survei dilakukan secara daring dan ditujukan kepada seluruh dosen dan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Waktu penyelenggaraan 

survei dilakukan pada bulan Mei  dan Juni tahun 2020. Populasi penelitian ini adalah 

seluruh dosen dan mahasiswa FEB Universitas Riau yang yang terdaftar pada semester 
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genap tahun ajaran 2019-2020. Teknik sampling yang digunakan adalah adalah purposive 

sampling, dimana yang menjadi sampel pada penelitian adalah seluruh dosen dan 

mahasiswa yang mengisi kuesioner PJJ. 

Metode penelitian yang digunakan  adalah metode deskriptif.  Instrument 

pengumpulan data adalah kuesioner berupa pertanyaan terbuka mengenai proses 

pembelajaran, kendala-kendala yang dihadapi selama PJJ berlangsung, saran dari dosen 

dan mahasiwa untuk perbaikan proses pembelajaran. Kuesioner didistribusikan melalui 

google form kepada dosen dan mahasiswa. Korprodi mengirimkan informasi kepada 

Dosen melalui Whatsapps, sedangkan informasi kepada mahasiswa dikimkan oleh Dosen 

juga melalui informasi Whatapps. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan cara 

mengGambarkan karakteristik jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden tanpa 

bermaksud untuk menyimpulkan jawaban tersebut. 

3. PEMBAHASAN 

Demografi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Berdasarkan 

hasil rekap data dari kuesioner yang disebarkan oleh Tim Penjaminan Mutu LPPMP 

UNRI di kalangan civitas akademika, maka didapat data dosen pengisi angket evaluasi 

pembelajaran jarak jauh (PJJ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1  Jumlah Dosen dan Dosen Pengisi Kuesioner Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Per Program Studi Tahun 2020  

Program Studi Jumlah Dosen Mengisi Kuisoner Persentase 

S1 Ekonomi Pembangunan 34 34 100 

S1 Manajemen 44 44 100 

S1 Akuntansi 42 30 73,80 

S2 Ilmu Ekonomi 7 7 100 

S2 Manajemen 8 6 75 

S2 Akuntansi 7 7 100 

D3 Akuntansi 6 3 50 

D3 Perpajakan 6 1 16,67 

Profesi Akuntansi (PPAK) 6 2 33,33 

Total 160 134 83,75% 

Sumber : Data Olahan, 2020 
  

Pembangunan, S1 Manajemen, S2 Ilmu Ekonomi dan S2 Akuntansi.  Selanjutnya 

dilihat dari jumlah dosen yang mengisi kusioner, dosen program studi manajemen 

merupakan yang paling banyak mengisi kuesioner yaitu 44 orang, disusul oleh dosen 

program studi ekonomi pembangunan sebanyak 34 orang dan dosen program studi 

akuntansi sebanyak 30 orang.  
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Tabel 3.2  Jumlah Dosen Pengisi Kuesioner Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020  

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki 55 

Perempuan 79 

Total 134 

Sumber : Data Olahan, 2020 

Untuk data dosen pengisi kuesioner berdasarkan program studi dan menurut jenis 

kelamin dapat juga dilihat pada Gambar 3.1 : 

  

Gambar 3.1  Grafik Persentase Dosen FEB yang mengisi Angket Evaluasi PJJ Menurut 

Jenis Kelamin 

 

Demografi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang aktif pada semester genap 

2019/2020 sebanyak 5284 orang, sedangkan mahasiswa yang mengisi angket kuesioner 

evaluasi pembelajaran jarak jauh adalah sebanyak 1.642 orang yang terdiri dari 9 

(sembilan) program studi. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini : 

  

Tabel 3.3 Jumlah Mahasiswa Terdaftar dan Mahasiswa Pengisi Kuesioner Evaluasi 

Pembelajaran Jarak Jauh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Per Program Studi 

Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020  

 Program Studi Terdaftar Mengisi Persentase 

S1 Ekonomi Pembangunan 970 268 27,62% 

S1 Manajemen 1521 612 40,23% 

S1 Akuntansi 1343 482 35,88% 

S2 Ilmu Ekonomi 109 1 0,9% 

S2 Manajemen 443 32 7,22% 

S2 Akuntansi 203 93 45,81% 

D3 Akuntansi 343 87 25,36% 

D3 Perpajakan 343 58 16,91% 

Profesi Akuntansi 9 9 100% 

Total 5284 1642 31% 

Sumber : Data Olahan, 2020 
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 Pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa program studi Pendidikan Profesi Akuntansi 

menjadi program studi yang mahasiswanya mengisi kuesioner paling banyak yaitu 

sebesar 100%, presentase pengisian kuesioner mahasiswa pada S2 Akuntansi adalah 

sebanyak 45,81% dan S1 Manajemen sebanyak 40,23%, untuk program studi yang 

presentase pengisiannya paling sedikit adalah S2 Ilmu Ekonomi yaitu sebesar 0,9%. 

Untuk persentase mahasiswa yang mengisi angket, dapat dilihat pada Gambar berikut ini:  

   

Gambar 3.2 Grafik Persentase Mahasiswa FEB yang mengisi Angket Evaluasi PJJ 

Berdasarkan Program Studi 

 

Angket kuesioner melalui google form yang diisi oleh dosen berisi pertanyaan 

antara lain mengenai : 

1. Media pembelajaran daring dengan mode Asynchronous (secara tidak langsung) 

yang dominan digunakan 

2. Media pembelajaran daring dengan mode Synchronous (secara langsung) yang 

dominan digunakan 

3. Kehadiran mahasiswa selama masa perkuliahan jarak jauh 

4. Penggunaan waktu pembelajaran selama masa perkuliahan jarak jauh 

5. Ketercapaian CPMK pada materi yang disampaiakan melakui sistem daring 

6. Kendala yang dirasakan oleh dosen 

7. Serta kritik dan saran dari dosen  

Pertanyaan 1 : Media pembelajaran daring dengan mode Asynchronous (secara tidak 

langsung) yang dominan digunakan: 
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Tabel 3.4 Media Pembelajaran Mode Asynchronous Dosen Fakultas Ekonomi dn Bisnis  

Media Pembelajaran Jumlah Persentase 

Classroom 94 70% 

Classroom Portal UNRI 1 1% 

Edmodo 1 1% 

Email, Video 1 1% 

Portal Akedemik UNRI 1 1% 

WA 2 2% 

WAG 29 22% 

Tidak Mengisi 3 2% 

Total 35 100 

Sumber : Data Olahan, 2020 

  

Untuk media pembelajaran daring dengan mode secara tidak langsung dosen 

Fakultas Ekonomi dna Bisnis sebanyak 70% menggunakan classroom dan 22% 

menggunakan WA grup. Pertanyaan 2 : Media pembelajaran daring dengan mode 

Synchronous (secara langsung) yang dominan digunakan: 

Tabel 3.5 Media Pembelajaran Mode Synchronous Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

  

Media Pembelajaran Jumlah Persentase 

Classroom 1 1% 

Google Meet 39 29% 

Tidak menggunakan media daring 6 4% 

WAG 52 39% 

Zoom 34 25% 

Tidak menjawab 2 1% 

Total 134 100% 

Sumber : Data Olahan, 2020 

WA grup merupakan media pembelajaran daring dengan mode secara langsung 

yang banyak digunakan yaitu 39%. Pertanyaan 3 : Rata-rata persentase kehadiran 

mahasiswa di kelas daring setiap pertemuan: 

Tabel 3.6 Rata-rata Persentase Kehadiran Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

Rata-rata persentase kehadiran Jumlah Persentase 

Kurang dari 25% 2 1 

25% sampai dengan 50% 14 10 

50 sampai dengan 75% 1 1 

Lebih dari 75% 111 83 

Tidak Mengisi 6 4 

Total 35 100 

Sumber : Data Olahan, 2020 
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Sebanyak 83% dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjawab bahwa rata-rata 

kehadiran mahasiswa di kelas daring setiap pertemuan lebih dari 75%. Pertanyaan 4 : 

Waktu yang digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran secara online 

Tabel 3.7 Waktu Penjelasan Materi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Waktu yang digunakan Jumlah Persentase 

Lebih dari 60 menit 41 31 

30 menit hingga 60 menit 63 47 

Kurang dari 30 menit 21 16 

Tidak Meluangkan Waktu 

untukPemberian Materi 

2 1 

Tidak menjawab 7 5 

Total 134 100 

Sumber : Data Olahan, 2020 

  

Sebanyak 47% dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjawab waktu yang 

digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran secara online adalah 30 menit hingga 

60 menit. Pertanyaan 5 : Kendala dominan dalam pelaksanaan perkuliahan berdasarkan 

sarana/media yang digunakan 

Tabel 3.8 Kendala Dominan Perkuliahan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

Kendala Dominan Jumlah Persentase 

Jaringan internet yang bermasalah 

(slow respon) 
59 44 

Keterbatasan kuota internet yang 

tersedia 
21 16 

Permasalahan yang timbul masih 

bisa diterima/bisa diatasi 
46 34 

Tidak menjawab 8 6 

Total 134 100 

Sumber : Data Olahan, 2020 

  

Mayoritas masalah yang dihapai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah 

kendala jaringan yang bermasalah yaitu 59% namun setidaknya 46% dosen merasa 

permaslahan yang timbul masih bisa diterima/diatasi. Pertanyaan 6 : Ketercapaian 

penyampaian materi sesuai dengan Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) melalui 

metode daring 

Tabel 3.9 Ketercapaian Materi Sesuai CPMK Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

Ketercapaian Jumlah Persentase 

Kurang dari 25% 21 14 

25% hingga 50% 63 47 

51% hingga 75% 3 2 

Lebih dari dari 75% 40 30 

Tidak menjawab 7 5 

Total 35 100 

Sumber : Data Olahan, 2020 
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Untuk ketercapaian penyampaian materi sesuai dengan CPMK melalui metode 

daring, sebanyak 63% dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjawab 25% hingga 50%.  

Pertanyaan 7 : Saran dan komentar (optional) Jawaban : Ada berbagai permasalahan yang 

dihadapi oleh dosen S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam 

pembelajaran secara daring ini, diantaranya keterbatasan kuota/paket internet, jaringan 

internet yang bermasalah hingga ada beberapa materi yang sulit untuk dijelaskan secara 

daring. Untuk itu disarankan kepada pihak universitas agar dapat memberikan bantuan 

paket internet baik kepada dosen maupun mahasiswa.  

Pembahasan Hasil Pengisian Kuesioner Untuk Mahasiswa Perprogram Studi, Angket 

kuesioner melalui google form yang diisi oleh mahasiswa berisi pertanyaan antara lain 

mengenai : 

1. Pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan selama perkuliahan jarak jauh telah 

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 

2. Pemahaman mahasiswa terhadao materi yang disampaikan oleh dosen 

3. Penilaian mahasiswa terhadap materi yang disampaikan oleh dosen 

4. Kendala yang dirasakan oleh mahasiswa serta kritik dan saran dari mahasiswa  

Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan 

Pada angket kuesioner evaluasi pembelajaran jarak jauh memiliki beberapa 

pertanyaan yang diajukan sebagai dasar penilaian.  

1. Pertanyaan pertama berkaitan dengan waktu pelaksaan perkuliahan yang 

dilakukan secara umum, dan jawaban dapat dilihat pada Tabel 3.10 

 Tabel 3.10 Waktu Pelaksanaan Perkuliahan Daring yang Dilakukan Dosen  

No. Jawaban Jumlah Persentase (%) 

1 Sebagian besar sesuai jadwal 811 49 

2 Sebagian besar tidak sesuai jadwal 88 5 

3 Sesuai jadwal kuliah 688 43 

4 Tidak sesuai jadwal kuliah 53 3 

5 Tidak menjawab 2 0 

Total 1642 100 

Sumber : Data Olahan, 2020 

Dari Tabel 3.10 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 49% responden menyatakan 

waktu pelaksanaan perkuliahan daring yang dilaksanakan dosen sebagian besar sesuai 

dengan jadwal, 43% sesuai dengan jadwal kuliah, 5% menyatakan sebagian besar tidak 

sesuai dengan jadwal dan selebihnya 3% tidak sesuai dengan jadwal perkuliahan sebelum 

adanya pandemi covid-19 ini. 

Jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa aktif pada semester genap tahun 

ajaran 2019/2020 yaitu sebanyak 970 mahasiswa, dapat dikatakan bahwa jumlah 

responden sebanyak  27% yang mengisi kuesioner belum menunjukkan representatif hasil 
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survey. Pertanyaan kedua, adalah mengenai tingkat penyerapan pemahaman perkuliahan 

selama pandemi Covid-19.  

Jawaban responden terkait dengan tingkat penyerapan materi selama perkuliahan 

pandemi Covid 19 dapat dilihat pada Tabel 3.11 

  

Tabel 3.11  Tingkat Penyerapan Pemahaman Materi Perkuliahan Selama Pandemi Covid-

19 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

No. Jawaban Jumlah Persentase (%) 

1 Cukup memahami perkuliahan yang disampaikan dosen 724 44 

2 Dapat memahami dengan baik perkuliahan yang disampaikan 

dosen 

116 7 

3 Sulit memahami perkuliahan yang disampaikan dosen 800 49 

4 Tidak menjawab 2 0 

Total 1642 100 

Sumber : Data Olahan, 2020 

  

Pada tingkat penyeraparan pemahaman materi perkuliahan selama pandemi 

Covid-19 ini, mahasiswa sebanyak 49 persen mengalami kesuitan dalam memahami 

perkuliahan yang disampaikan dosen, sebanyak 44 persen cukup memahami perkuliahan 

yang disampaikan dosen. Sementara itu yang dapat memahami dengan baik perkuliahan 

yang disampaikan dosen sebanyak 7 persen. Pertanyaan 3 mengenai penilaian terhadap 

penyajian materi yang disampaikan Dosen secara daring. Jawaban responden terkait 

dengan penyajian materi yang disampaikan dosen selama perkuliahn pandemi Covid 19 

dapat dilihat pada Tabel 3.12. 

Tabel 3.12  Penilaian terhadap Penyajian Materi yang Disampaikan Dosen secara Daring 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

No Jawaban Jumlah Persentase (%) 

1 1 (tidak menarik) 92 6 

2 2 (kurang menarik) 236 16 

3 3 (cukup menarik) 836 51 

4 4 (menarik) 354 22 

5 5 (sangat menarik) 88 5 

6 Tidak Mengisi 2 1 

Total 1642 100 

Sumber : Data Olahan, 2020 

  

Penilaian terhadap penyajian materi yang disampaikan dosen secara daring 

memiliki skala tidak menarik sampai dengan sangat menarik. Dari Tabel 3.12 dapat 

diGambarkan bahwa 9% responden menyatakan materi yang disampaikan dosen seacara 

daring tidak menarik, sedangkan 3% responden menyatakan penyajian materi yand 

disampaikan dosen sangat menarik. Pertanyaan 4, mengenai kendala dominan dalam 

pelaksanaan perkuliahan berdasarkan sarana/media yang digunakan dosen. Jawaban 

responden terkait dengan kendala dominan dalam pelaksanaan perkuliahan berdasarkan 

sarana/media yang digunakan dosen sangatlah beragam. 
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Diantaranya yang paling sering mucul adalah jaringan yang lambat dan kuota 

yang terbatas, selain itu perangkat yang tidak memedai juga menjadi masalah yang sering 

dihadapi. Selanjutnya beberapa mahasiswa menyebutkan sulitnya memehami 

pembelajaran Jarak Jauh dikarenakan dosen tidak memberikan materi hanya memberikan 

tugas ataupun powerpoin atau materi untiuk dibaca tanpa memberikan penjelasan.  

Mahasiswa juga mengeluhkan banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen, selain itu 

dosen tidak memberikan toleransi atas keterlambatan pengumpulan tugas. 

Beberapa menyebutkan kendala yang dihadapi antara dikarenakan email 

Universitas Riau yang tidak dapat diakses.  Juga banyaknya penggunaan kelas dengan 

media WhatsApp atau WhatsApp Group yang dirasa tidak efektif untuk kegiatan 

pembelajaran jarak jauh. 

4. KESIMPULAN  

Pengisian kuesioner yang dilakukan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

untuk mengevaluasi serta mengetahui kendala kegiatan perkuliahan jarak jauh selama 

masa pandemi Covid-19 dirasa sudah cukup mewakili pendapat sebagian besar civitas 

akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau.  Hal ini dapat dilihat dari 

pengisian yang dilakukan oleh responden bahwa 31% mahasiswa yang melakukan 

pengisian kuesioner, dan untuk dosen tedapat 89% dosen yang mengisi kuesioner.  

Namun jka diturunkan berdasarkan masing-masing program studi ada beberapa program 

studi yang sangat sedikit sekali melakukan pengisian kuesioner yaitu dari sisi dosen 

program studi D3 Perpajakan yaitu hanya sebanyak 16,67%, sedangkan dari sisi 

mahasiswa yaitu S1 Ekonomi Pembangunan 27,62%, S2 Ilmu Ekonomi 0,9%, S2 

Manajemen 7,22%, D3 Akuntansi 25,36% dan D3 Perpajakan 16,91%. Menurut Sauders 

(2016 :441) bahwa tingkat pengembalian sebanyak 30%-50% adalah reasonable untuk 

penyerahan kuesioner melalui pos atau web. 

Dilihat dari jawaban responden (dosen) atas kuesioner yang dibagikan pada 

dasarnya sebagian besar dosen telah nelakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan penggunaan media pembelahajaran antara 

lain : google clasroom, WhatsApp group, zoom meeting, google meet dan portal 

akademik Universitas Riau.  Beberapa dosen memberikan waktu selama 30 menit hingga 

60 menit dalam memaparkan materi, namun ada juga doen yang tidak melakukan 

pemberian materi kepada mahasiswa, rata-rata kehadiran mahasiswa saat pembelajaran 

daring adalah diatas 75% dan rata-rata Capaian Pembelajaran Mata Kuliah telah 

mencapai 75%. 

Kendala yang sering dihadapi adalah terkait dengan jaringan dan kuota internet, 

serta lambatnya pengerjaan tugas oleh mahasiswa.  Saran dari dosen untuk perbaikan 

kuliah jarak jauh adalah pengembangan sistem kuliah jarak jauh serta penambahan kuota 

internet. Jika dilihat dari jawaban responden (mahasiswa) sebagian besar merasa 

kesulitan memahami materi yang disampaikan oleh dosen selama masa perkuliahn jarak 
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jauh dilakukan, dengan penilaian terhadap materi yang disampaikan hanya sekedar 

cukup. Kendala yang paling sering dialami mahasiswa adalah terkait dengan keterbatasan 

kuota dan jaringan internet,  dosen yang tidak memberikan pemaparan materi dan dosen 

yang tidak memberikan dispensasi terhadap keterlambatan pengerjaan tugas oleh 

mahasiswa.  Saran dari mahasiswa adalah perbaikain sistem pembelajaran dan 

penambahan kuota internet serta dosen diharapkan memberikan penjelasan materi 

perkuliahan sebelum memberikan tugas. 

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah : 

1. Memanfaatkan media sincronous (ZOOM atau google meet) dalam kegiatan 

perkuliahan selama masa covid, sedangkan media WhatsAPp dan WhatsAPp 

Group sebagai pendukungnya.  

2. Penyediaan SOP yang memadai dalam pengajaran kuliah daring. 

3. Pelatihan pengembangan metode pembelajaran e-learning maupun blended 

learning kepada dosen.  Serta memberikan pelatihan-pelatihan mengenai 

efektivitas dan efisiensi dalam pembelajarn daring. 

4. Sosialisasi pengisian kuesioner agar tidak terdapat tumpang tidih pengisian karena 

terdapat beberapa dosen yang mengajar pada beberapa program studi. 

5. Sosialisasi kuesioner untuk mahasiswa dikarenakan hanya sedikit mahasisa yang 

melakukan pengisian kuesioner sehingga terdapat beberapa prodi yang kurang 

representatif. 
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EVALUASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA FAKULTAS ILMU 

SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN 2020 

Ahmad Fuadi, Dedi Kusuma Habibi, Rina Susanti , Zulfa Harira MS 

 

LATAR BELAKANG 

a) Pembelajaran Jarak Jauh di masa Pandemi Covid 19 

Wabah Covid 19 yang terjadi pada saat ini yang melanda hampir seluruh wilayah 

dunia, tidak terkecuali di Indonesia membuat sistem tatanan kehidupan manusia menjadi 

berubah. Mulai dari sektor Ekonomi, Kesehatan, Pariwisata bahkan sampai ke sektor 

Pendidikan. Hampir semua sekolah dan perguruan tinggi menerapkan kebijakan 

pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pembelajaran jarak jauh 

merupakan proses pembelajaran secara tidak langsung dalam ruang kelas sehingga tidak 

ada interaksi langsung antara dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa. 

Kebijakan ini diambil sebab dinilai efektif untuk memutus penyebaran virus Covid 19 

pada civitas akademika di sektor pendidikan. 

Pada dasarnya, pendidikan sebagai proses “transfer of knowledge” menuntut 

terjadinya proses komunikasi informasi antara pendidik dan peserta didik yang 

didalamnya berisi gagasan dan materi pendidikan melalui sebuah media penyajian 

pembelajaran. Di era yang modern saat ini, pemanfaatan teknologi informasi di dunia 

pendidikan dalam upaya mendukung kegiatan belajar di rumah lebih cocok menggunakan 

media online (Ramadhan, Maulana, & Rochadi, 2018). Pembelajaran jarak jauh secara 

online atau melalui metode dalam jaringan (daring) memberikan kesempatan bagi 

mahasiswa sebagai peserta didik untuk menggunakan mengakses konten pembelajaran 

dimanapun dan kapanpun (Fields, 2019).  

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

menetapkan proses pembelajaran tatap muka diganti dengan pembelajaran berbasis 

teknologi yang bisa dilakukan dalam jarak jauh. Kemajuan teknologi pembelajaran yang 

semakin canggih ditambah dengan hadirnya berbagai media pembelajaran diharapkan 

mampu mendukung proses pembelajaran meskipun tidak melalui interaksi langsung. 

Pada proses ini mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penerima pesan tetapi pada saat 

yang bersamaan juga dapat berperan sebagai komunikator (Johan, 2016). 

Pembelajaran jarak jauh secara online memungkinkan para pengajar dan murid untuk 

melakukan proses belajar mengajar secara terpisah tempat dan dalam beberapa 

kesempatan juga terpisah secara waktu (Khoir, Murtinugraha, & Musalamah, 2020). 

Proses belajar mengajar seperti ini tentu membutuhkan perangkat teknologi yang tepat 

demi tercapainya tujuan pembelajaran. Teknologi akan menjadi sarana pengantar bahan 

pembelajaran sekaligus sarana berinteraksi satu sama lain. Penggunaan media yang tepat 

akan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran (Henritius & Hannula, 2019). 
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Sebagai komitmen untuk terus melaksanakan pendidikan tanpa mengurangi upaya 

untuk mengantisipasi penyebaran Virus Covid 19 ini, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (KEMENDIKBUD) mengeluarkan edaran terkait pembelajaran selama 

masa pandemic Covid 19. Sistem belajar mengajar tetap dilakukan akan tetapi 

mengubahnya dari yang awalnya tatap muka di kelas menjadi pembelajaran dalam 

jaringan. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 

Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona 

Virus Disease (Covid-19), yang petunjuk teknisnya ditetapkan melalui Surat Edaran 

Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari 

Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). 

Mengacu kepada surat edaran Mendikbud tersebut, maka Universitas Riau melalui 

Rektor juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/1322/UN19/TU.00/2020 Universitas 

Riau tentang Tindak Lanjut Pembelajaran Selama Masa Dararut Pandemi Covid-19 dan 

Surat Edaran Nomor B/72/UN19/PK.01.03/2020 Universitas Riau tentang Platform 

Utama PJJ Metode Daring Universitas Riau. Oleh karenanya, sebagai seorang tenaga 

pendidik harus siap sedia dalam melakukan tugas pengajaran kepada mahasiswa dalam 

jaringan. Dosen dalam prakteknya dituntut mampu menguasai berbagai tekhnologi 

pembelajaran agar pengajaran dapat berjalan seperti biasanya meskipun dalam pandemic 

Covid 19. 

Pelaksanaan sistem pembelajaraan jarak jauh ditingkat Perguruan Tinggi kemudian 

diperpanjang hingga tahun ajar 2020/2021 sesuai dengan Keputusan Bersama 

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian 

Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran 

Pada Tahun Ajaran Dan Tahun Akademik Baru Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 

(Covid-19) yang menyebutkan metode pembelajaran di Perguruan Tinggi pada semua 

zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori, demikian juga untuk mata 

kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Pada tataran Universitas 

Riau, petunjuk teknis pelaksanaan pembelajaran jarak jauhnya ditetapkan melalui Surat 

Edara Universitas Riau Nomor 1655/UN19/KP/2020 tentang Sistem Kerja PNS dan 

PPNPN di Lingkungan Universitas Riau dalam Tatanan Normal Baru. 

 

b) Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh di Lingkungan Fisip Universitas Riau 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau merupakan salah satu 

Fakultas tertua yang berdiri bersamaan dengan berdirinya Universitas Riau di Pekanbaru 

berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Riau Nomor 02/Kpts/Jur/62 tanggal 

25 September 1962 yang diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan 

Ilmu Pengetahuan Nomor 123 tanggal 20 September 1963. Visi dari Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Riau adalah Terwujudnya Fakultas Riset yang Unggul dan 

Bermartabat di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Indonesia Tahun 2035. Dalam 

upaya mewujudkan visi di atas, FISIP Universitas Riau memiliki misi sebagai berikut:  
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1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk 

menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi  

2. Menyelenggarakan penelitian bermutu untuk menyelesaikan masalah daerah dan 

nasional  

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi fakultas 

dalam pembangunan daerah dan nasional.  

Untuk mengimplementasikan visi dan misi FISIP Universitas Riau yang telah 

ditetapkan, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:  

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas  

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkualitas melalui penelitian di 

bidang ilmu sosial dan ilmu politik  

3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang berkualitas  

4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermoral dan berbudaya melayu 

5. Menghasilkan manajemen fakultas yang transparan, akuntabel, yang 

mempunyai sifat kolegial dan partisipatif. 

Pada konteks masa pandemi Covid 19, pembelajaran jarak jauh dilakukan sebagai 

salah satu bentuk pencegahan terhadap penularan virus Covid 19. Sesuai dengan instruksi 

pemerintah terkait protokol kesehatan, masyarakat diminta untuk menghindari 

kerumunan dan melakukan aktivitas dari rumah termasuk kegiatan belajar dari rumah. 

Kegiatan pembelajaran sebagaimana biasanya dengan interaksi langsung antar civitas 

akademika, baik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan civitas akademika lainnya 

berpotensi besar meningkatkan penyebaran Virus Covid 19. Oleh sebab itu, pembelajaran 

jarak jauh menjadi kebijakan yang penting untuk diperhatikan agar pendidik dan peserta 

didik tetap aman dari Covid 19 namun juga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di Universitas Riau mengacu 

pada surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 

17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka 

pencegahan penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19). Berdasarkan surat edaran 

Rektor Universitas Riau No2/UN19/SE/2020 tentang pencegahan Corona Virus Desease 

(Covid-19) di lingkungan Universitas Riau, maka kegiatan perkuliahan dan praktikum 

yang semula dilakukan secara tatap muka ditiadakan dan diganti dengan metode 

perkuliahan daring. Aturan tersebut yang kemudian menjadi landasan bagi FISIP UNRI 

untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh. 

Pada pelaksanaanya, pembelajaran jarak jauh memberikan tantangan tersendiri bagi 

institusi pendidikan, dosen hingga mahasiswa. Proses belajar mengajar belum 

sepenuhnya optimal terutama dengan diberlakukan system belajar dari rumah melalui 

pembelajaran daring/jarak jauh sesuai dengan Surat Edaran Menteri. Pendidikan Dan 

Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam 

Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), yang petunjuk teknisnya 

ditetapkan melalui Surat Edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman 
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Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus 

Disease (Covid-19) serta Surat Edaran Nomor B/1322/UN19/TU.00/2020 Universitas 

Riau tentang Tindak Lanjut Pembelajaran Selama Masa Dararut Pandemi Covid-19 dan 

Surat Edaran Nomor B/72/UN19/PK.01.03/2020 Universitas Riau tentang Platform 

Utama PJJ Metode Daring Universitas Riau. 

Sejalan dengan itu, titik fokus pembelajaran jarak jauh terletak pada metode 

pembelajaran yang didukung oleh teknologi internet. Keberhasilan pembelajaran jarak 

jauh ini sedikitnya ditentukan oleh tiga hal yaitu kemampuan dan keterampilan dosen 

dalam memanfaatkan teknologi, kemandirian dan keseriusan mahasiswa dalam mengikuti 

perkuliahan daring, serta teknologi itu sendiri yang menjadi media pendukung proses 

pembelajaran jarak jauh.   

 

c) Akar Masalah 

Pembelajaran jarak jauh perlu dirancang secara matang agar dapat memfasilitasi 

mahasiswa secara maksimal. Di era perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi 

seperti saat ini, pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan dengan berbagai platform. 

Namun pembelajaran seperti ini memiliki berbagai tantangan mulai dari apakah tujuan 

pembelajaran tersampaikan secara maksimal atau tidak, apakah dengan memilih salah 

satu platform dapat menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien hingga persoalan 

pada pemanfaatan aplikasi berbasis internet yang tidak dapat diakses oleh semua 

mahasiswa.  

Bencana Covid 19 yang membuat pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara tatap 

muka demi menekan angka penyebaran Covid 19. Disamping itu, pandemi yang belum 

bisa dipastikan akan berakhir, membuat pembelajaran akan terganggu. Cara yang bisa 

dilakukan agar pembelajaran tetap berjalan optimal, maka dilakukan pembelajaran dalam 

jaringan (e-learning). Akan tetapi, dikarenakan proses yang tidak terduga tersebut, 

memaksa dosen merubah metode pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran 

dalam jaringan. Harus  diakui bahwa hingga saat ini belum ada keseragaman platform 

pembelajaran e-learning. Hal ini berdampak pada keterbatasan beberapa dosen bahkan 

juga mahasiswa dalam menggunakan platform pembelajaran e-learning sehingga 

pembelajaran tersebut tidak terjadi secara optimal. Apabila permasalahan sistem 

pembelajaran elearning tersebut tidak diselesaikan, maka Capain Pembelajaran Maka 

Kuliah tidak tercapai. 

Untuk mengurai akar masalahnya,maka akan diidentifikasi dengan menggunakan 

diagram fishbone dibawah ini: 
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Diagram 1 

Diagram Fishbone 

 

Berdasarkan diagram fishbone diatas, dapat diketahui bahwa kondisi pembelajaran 

jarak jauh di FISIP Unri saat ini adalah:  

a) Standar Operasional Prosedur yang mengatur Pembelajaran Dalam Jaringan 

belum ada 

b) Mahasiswa belum memahami penggunaan platform PJJ secara optimal 

c) Dosen yang masih beragam dalam penggunaan platform pembelajaran dalam 

jaringan bahkan Sebagian dosen kurang terampil menggunakan teknologi 

informasi pembelajaran 

d) Belum tersedianya media pembelajaran yang efektif & menarik 

e) Tidak dapat terukurnya Capaian Mata Kuliah dari proses pembelajaran Dalam 

Jaringan 

f) Keterbatasan akses jaringan internet. 

Beberapa kondisi tersebut tentu akan mempengaruhi beberapa hal jika kondisi 

dibiarkan:  

a) Terhambatnya pencapaian Visi, Misi, Tujuan FISIP UNRI 

b) Kurang optimalnya proses pembelajaran; 

c) Terhambatnya kemampuan perserta didik dalam berpikir kreatif dan inovatif;  

d) Terhambatnya pencapaian kompetensi;  

e) Kualitas lulusan yang kurang memiliki daya saing dan kurang terampil dalam 

penggunaan teknologi. 

 

d) Tujuan 

Tujuan dari kajian evaluasi pembelajaran jarak jauh di lingkungan Fisip Unri adalah 

untuk memberikan gambaran terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 

yang telah dilakukan sehingga diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan 

menghasilkan rekomendasi bagi perumusan kebijakan pembelajaran jarak jauh dimasa 

yang akan datang. Evaluasi ini penting untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran 

jarak jauh telah dilakukan, apa saja hambatan yang ditemui, platform apa yang sesuai 
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digunakan serta menilai dan menentukan kebijakan kedepan agar pembelajaran jarak jauh 

tetap dapat menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien.  

a) Efisiensi dan efektifitas Pembelajaran  

Proses pembelajaran jarak jauh dimaksudkan untuk menggantikan pengalaman 

belajar tatap muka di kelas. Pembelajaran tatap muka dapat menghadirkan 

interaksi antara dosen dan mahasiswa pada saat penyampaian materi, diskusi dan 

tanya jawab. Pada dasarnya, interaksi seperti ini juga dapat dilakukan pada 

pembelajaran jarak jauh dengan mengganti interaksi secara langsung melalui 

konferensi video dengan beberapa aplikasi pendukung seperti zoom, google 

meet, google hangouts, dan sebagainya. Penggunaan teknologi pada masa 

pembelajaran jarak jauh bertujuan untuk memfasilitasi agar proses belajar 

mengajar berjalan efektif dan efisien meskipun tidak bertatap muka secara 

langsung.  

b) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran 

Dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, salah satu tantangan dan 

hambatan yang ditemui adalah pada keterbatasan sarana dan pendukung 

teknologi dan jaringan internet. peran dosen dalam mempersiapkan konten 

pembelajaran dan media penyampaian menjadi hal yang krusial. Dosen tentu 

saja harus mempersiapkan konten pembelajaran yang dapat disampaikan secara 

daring namun tetap dapat dipahami oleh mahasiswa secara efektif dan 

menyeluruh. Aktivitas ini akan berpusat pada perangkat lunak dan aplikasi-

aplikasi daring.  

Tentu saja ada banyak platform yang dapat digunakan seperti WA, Google 

Classroom, Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Kemampuan dosen dalam 

mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran akan 

mempengaruhi kemampuan mahasiswa memahami materi pelajaran sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai (Luik & dkk, 2019). 

c) Output dan dampak pembelajaran Bagi Mahasiswa 

Pembelajaran jarak jauh tidak cukup jika hanya dilakukan dengan memasang 

konten pembelajaran lalu mengasumsikan bahwa semua mahasiswa akan 

mengakses dan memahami materi perkuliahan. Banyak faktor yang akan 

menyebabkan perbedaan antara apa yang diharapkan oleh dosen dengan apa 

yang difahami oleh mahasiswa. Pembelajaran jarak jauh menuntut kemandirian 

mahasiswa sehingga tidak selalu bergantung langsung kepada dosen.   

 

e) Ruang Lingkup Pembahasan 

Ruang lingkup kajian evaluasi pembelajaran jarak jauh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Riau terdiri dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ FISIP sesuai 

dengan indikator yang ada baik terhadap Dosen maupun mahasiswa pada Jurusan atau 

Program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau tahun 

2020. 
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METODE 

a) Tempat dan Waktu 

Pemilihan tempat dan waktu merupakan hal penting yang harus ditentukan untuk 

mendapatkan hasil analisa dalam penelitian evaluatif. Hasil dari penelitian evaluatif tentu 

akan berbeda di setiap tempat yang dianalisa. Pada penelitian evaluatif  ini, tempat yang 

dijadikan sebagai lokasi adalah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas 

Riau. Data dikumpulkan dalam waktu 2 bulan yaitu sejak bulan Mei hingga bulan Juli 

2020. 

 

b) Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu penelitian 

evaluatif. Sugiyono (2001) menjelaskan populasi sebagai wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

dalam penelitian sosial biasanya merujuk kepada makhluk hidup atau benda yang akan 

dijadikan objek penelitian. Populasi ditinjau dari kompleksitasnya dapat dibedakan 

menjadi populasi homogen dan heterogen. 

Sampel dan populasi merupakan hal yang saling berkaitan. Sugiyono menjelaskan 

sampel sebagai bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam beberapa kondisi, 

penelitian sosial menghadapi beberapa permasalahan seperti luasnya wilayah, besarnya 

jumlah masyarakat, minimnya tenaga dan dana penelitian, atau masalah lainnya yang 

muncul di lapangan. Sebagai bagian dari efisiensi, penarikan kesimpulkan didasarkan dari 

sampel yang diambil. Maka dari itu, penelaahan dari sampel yang akan digunakan 

menjadi sangat penting agar mendapatkan  data yang representatif (Nurdin, Hartati, 2019) 

Pada penelitian evaluatif ini populasi yang akan dijadikan objek adalah mahasiswa 

dan dosen di FISIP Universitas Riau yang tergolong dalam populasi heterogen. 

Sedangkan sampel yang akan digunakan adalah seluruh mahasiswa dan dosen yang 

mengisi kuesioner yang diberikan. 

 

c) Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data merupakan salah satu rangkaian proses dalam penelitian 

evaluatif. Pengumpulan data diperoleh  dari berbagai sumber data. Sumber data dilihat 

dari jenisnya, dibagi menjadi 2 jenis: Primer. Diperoleh secara langsung melalui 

kuesioner, kelompok fokus atau panel, atau wanwancara. Sekunder. Diperoleh melalui 

data yang telah ada sebelumnya seperti jurnal, laporan resmi, majalah, maupun bentuk 

publikasi lainnya. 

Pada penelitian evaluatif ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dalam 

bentuk kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap 

persiapan dan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada 

tahap persiapan, hal yang harus dilakukan adalah menentukan dan merumuskan tujuan 
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penelitian yang hendak dicapai. Setelah itu dilanjutkan dengan menentukan teknik 

pengumpulan data yang ingin dilakukan. Sebelum teknik pengumpulan data dilakukan, 

tentunya telah ditetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan, sasaran responden, hingga 

siapa yang akan melaksanakan pengumpulan data. 

Pada penelitian evaluatif ini, data dikumpulkan melalui metode angket/kuesioner. 

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang digunakan dari responden, 

didistribusikan melalui jasa pengiriman untuk diisi atau juga dapat diisi melalui 

pengawasan langsung dari peneliti. Responden dapat ditentukan sendiri oleh peneliti 

menggunakan metode sampling. (Nurdin, Hartati, 2019) 

Akibat dari fenomena Covid-19 yang sedang melanda berbagai negara termasuk 

Indonesia, maka data kuesioner yang dikumpulkan dalam penelitian evaluatif ini dilakukan 

secara daring yaitu melalui Google Form. Kuesioner dalam bentuk Google Form yang 

disebar dalam penelitian evaluatif ini bersifat tertutup dengan artian responden telah 

diberikan jawaban yang dapat dipilih. Kuesioner disebar melalui link yang dibagikan melalui 

berbagai media sosial seperti WhatsApp, Facebook, atau media sosial lainnya. 

 

d) Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data kemudian dikumpulkan menjadi 

satu dan dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Meleong (2002) menjelesakan 

bahwa analisa data merupakan proses mengurutkan data dan mengorganisasikannya 

menjadi suatu pola, kategori atau satuan tertentu. Analisa data dilakukan dengan tujuan 

mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan agar lebih mudah dipahami. Kategorisasi 

data didasarkan pada data yang diperoleh dari data sampel yang telah dikumpulkan. 

Analisis data dapat dilakukan melalui 2 metode yaitu analisis statistik dan non-statitistik. 

Pada penelitian evaluatif ini, data diolah dan dianalisa dengan metode statistik 

deskriptif. Metode statistik deskriptif diartikan sebagai proses analisa dimana data yang 

diperoleh melalui kuesioner yang telah disebar sebelumnya kemudian dikumpulkan dan 

diolah serta disajikan dalam bentuk tabel, tabel, atau diagram. Teknik statistik deskriptif 

hanya ditujukan untuk mendeskripsikan data agar lebih mudah dipahami. Pada penelitian 

evaluatif ini, gambaran data disajikan dalam bentuk tabulasi, diagram, dan bentuk lainnya 

yang relevan (Rumusstatistik.com, 2017) 

 

PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sistem pembelajaran jarak jauh T.A. 2019-2020 

dengan total responden dari mahasiswa adalah 874 responden yang dibagi ke dalam 5 jurusan 

dan 3 prodi dilaksanakan pada kurun waktu bulan Mei sampai Juli 2020. Indikator yang 

dievaluasi untuk Monev pembelajaran jarak jauh ini adalah 1) Media pembelajaran daring 

dengan mode Asynchronous (secara tidak langsung) yang dominan digunakan, 2) Media 

pembelajaran daring dengan mode Synchronous (secara langsung) yang dominan digunakan, 

3) Rata-rata persentase kehadiran mahasiswa di kelas daring setiap pertemuan, 4) Waktu yang 
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digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran secara online, 5) Kendala dominan dalam 

pelaksanaan perkuliahan berdasarkan sarana/media yang digunakan, 6) Ketercapaian 

penyampaian materi sesuai dengan Capaian Pembalajaran Matakuliah (CPMK) melalui 

metode daring, 7) Waktu pelaksanaan perkuliahan daring yang dilakukan dosen, secara 

umum, 8) Tingkat penyerapan pemahaman materi perkuliahan selama pandemi Covid-19, 9) 

Penilaian terhadap penyajian materi yang disampaikan dosen secara daring, serta 10) Kendala 

dominan dalam pelaksanaan perkuliahan berdasarkan sarana/media yang digunakan dosen.  

Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasi hasil temuan Monev adalah 

dengan menggunakan presentase. Dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan 

menggunakan media google form dalam pengisian angketnya, dan angket tersebut 

diberikan tidak hanya kepada mahasiswa melainkan juga kepada Dosen (Tenaga 

Pendidik), dalam penyampain hasil nantinya akan dibahas secara umum gambaran terkait 

hasil Monev di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berikut ini data dan 

pembahasan yang diperoleh dari responden yang berada di lingkungan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik. 

 

a) Karakteristik Responden 

1) Jumlah Responden Dosen berdasarkan Jurusan dan Program Studi 

Berdasarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik tahun 2019 jumlah Dosen secara umum pada Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik berjumlah 105 orang, sedangkan yang mengisi angket berjumlah 64 

responden selama kurun waktu pengisian bulan Mei sampai dengan bulan Juli.  

 

Grafik 3.1. Jumlah Responden Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan Survei online 2020 Universitas Riau 

 

Berikut ini persentase karakteristik responden dosen berdasarkan jenis kelamin 

pada  jurusan dan program studi lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik berdasarkan pada: 
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Grafik 3.2 Karakteristik Responden Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin FISIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan Survei online 2020 Universitas Riau 

 

2) Jumlah Responden Mahasiswa berdasarkan Jurusan dan Program Studi  

Berdasarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik tahun 2019, jumlah mahasiswa secara umum pada Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik berjumlah 4.566 mahasiswa, sedangkan yang mengisi angket 

berjumlah 874 responden selama kurun waktu pengisian bulan Mei sampai 

dengan bulan Juli. Berikut ini data terkait jumlah responden mahasiswa 

berdasarkan pada  jurusan dan program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik. 

 

Grafik 3.3. Jumlah Responden Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 Sumber : Data Olahan Survei online 2020 Universitas Riau 

Berikut ditampilkan juga karakteristik responden mahasiswa berdasarkan jenis 

kelamin pada jurusan dan program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik. 

 

 

85

74

316

109

60

65

165

0 100 200 300 400

SOSIOLOGI

ILMU PEMERINTAHAN

ILMU KOMUNIKASI

BISNIS

HUBUNGAN INTERNASIONAL

USAHA PERJALANAN WISATA

PUBLIK

Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik



58 
 

Evaluasi PJJ Universitas Riau 2020 

 

100.0%

42.9% 42.9%
66.7%

100.0%

61.9%

57.1% 50.0%

33.3% 38.1%

7.1%

100.0%

ADBIS PUBLIK UPW IP SOS HI IKOM

Classroom WA Group Edmodo Tidak Menggunakan Mode Asyncronous

Grafik 3.4.  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di FISIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan Survei online 2020 Universitas Riau 

 

b) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Dosen 

1) Media Pembelajaran Daring Dengan Mode Asynchronous (Secara Tidak 

Langsung) Yang Dominan Digunakan 

Media pembelajaran yang digunakan oleh Dosen dengan mode Asynchronous 

pada jurusan dan program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik sangat variatif, namun terdapat media Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 

dengan mode Asynchronous yang dominan yang digunakan oleh Dosen, 

menurut data survei Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Universitas Riau, Google 

classroom merupakan media pembelajaran daring yang dominan yang 

digunakan oleh Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

dengan jumlah 40 responden atau sekitar 62,5 % dari total responden 

keseluruhan yang berjumlah 64 responden, disusul kemudian penggunaan media 

WhatsapGrup dengan jumlah 22 responden atau sekitar 34,3 %. 

Berikut ini data media pembelajaran daring dengan mode asynchronous (secara 

tidak langsung) yang dominan digunakan oleh dosen di lingkungan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

 

Grafik 3.5 Media Pembelajaran Daring Dengan Mode Asynchronous FISIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan Survei online 2020 Universitas Riau 
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2) Media Pembelajaran Daring Dengan Mode Synchronous (Secara 

Langsung) Yang Dominan Digunakan 

Media pembelajaran yang digunakan oleh Dosen pada jurusan dan program studi 

di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mode synchronous 

sangat bervariasi, namun terdapat media Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan 

mode synchronous yang dominan yang digunakan oleh Dosen, menurut data 

survei Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Universitas Riau, platform media daring 

Zoom merupakan media pembelajaran daring yang dominan yang digunakan 

oleh Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jumlah 

32 responden atau sekitar 50 % dari total responden keseluruhan yang berjumlah 

64 responden, disusul kemudian penggunaan media WhatsapGrup dengan 

jumlah 21 responden atau sekitar 32,8 %. 

Berikut ini data media pembelajaran daring dengan mode synchronous (secara 

langsung) yang dominan digunakan oleh dosen di lingkungan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik. 

 

Grafik 3.6. Media Pembelajaran Daring Dengan Mode Synchronous FISIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan Survei online 2020 Universitas Riau 

 

3) Rata-Rata Persentase Kehadiran Mahasiswa Di Kelas Daring Setiap 

Pertemuan 

Kehadiran mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh merupakan salah 

satu penunjang keberhasilan kegiatan perkuliahan dalam mencapai Capaian 

Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), perlunya untuk melihat sejauh mana 
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25% - 50% 50% - 75% Lebih dari 75%

kehadiran mahasiswa dalam setiap penyelenggaraan perkuliahan untuk menilai 

keaktifan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Menurut data 

survei Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Universitas Riau di lingkungan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, rata - rata persentase kehadiran mahasiswa pada 

pertemuan perkuliahan sangat baik, hampir disetiap jurusan atau program studi 

FISIP kehadiran mahasiswa mencapai angka lebih dari 75 %  atau sekitar 48 

responden dari total responden keseluruhan yang berjumlah 64 responden 

menyatakan kehadiran mahasiswa perpertemuan lebih dari 75%, sedangkan 

sekitar 20,31 % atau 13 responden menyatakan persentase kehadiran mahasiswa 

perpertemuan diantara 50%-75%. 

Berikut data rata - rata persentase kehadiran mahasiswa perpertemuan di 

lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

Grafik 3.7. Rata - Rata Persentase Kehadiran Mahasiswa Perpertemuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan Survei online 2020 Universitas Riau 

 

4) Waktu Yang Digunakan Untuk Menjelaskan Materi Pembelajaran Secara 

Online 

Waktu yang digunakan dalam meberikan materi terhadap mahasiswa menjadi 

salah satu bagian evaluasi dai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), hal ini brtujuan 

untuk melihat sejauhmana penggunaan waktu relatif yang digunakan oleh Dosen 

dalam pembelajaran daring, secara umum di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, rata - rata waktu yang digunakan oleh dosen dalam menjelaskan 

materi pembelajaran secara online yaitu diantara 30 menit sampai dengan 60 

menit dengan jumlah 43,75 % atau 28 responden dari total responden 
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keseluruhan yang berjumlah 64 responden, disusul 19 responden atau 29,69 % 

yang menjelaskan materi pembelajaran secara online selama lebih dari 60 menit. 

 

Grafik 3.8. Waktu yang Digunakan Untuk Penjelasan Materi oleh Dosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan Survei online 2020 Universitas Riau 

 

5) Kendala dominan dalam pelaksanaan perkuliahan berdasarkan 

sarana/media yang digunakan 

Dalam pelaksanaan perkuliahan secara daring terdapat berbagai kendala, atau 

permasalahan yang mungkin terjadi, oleh karena itu penting untuk melihat 

kendala apa saja yang dihadapi oleh Dosen ketika melaksanakan kegiatan 

pembelajaran secara daring, hal ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai 

kendala dominan dalam pelaksanaan PJJ, dan menjadi bahan evaluasi kedepan 

untuk mencari solusi serta alternatif yang dapat dipilih agar pelaksanaan PJJ 

dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran pada umumnya yakni, 

memberikan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa 

Menurut data survei Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Universitas Riau di 

lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kendala dominan dalam 

pelaksanaan perkuliahan berdasarkan sarana yang digunakan adalah jaringan 

internet yang bermasalah (slow respon) degan jumlah 61 % dari total responden 

keseluruhan yang berjumlah 64 responden, sedangkan kendala permasalahan 

yang timbul masih bisa diterima atau diatasi sebesar 38 %.  
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Grafik 3.9. Kendala Dominan Dalam Pelaksanaan Perkuliahan Berdasarkan 

Sarana Yang Digunakan 
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6) Ketercapaian penyampaian materi sesuai dengan Capaian Pembalajaran 

Matakuliah (CPMK) melalui metode daring 

Penyampaian materi yang dilakukan oleh Dosen tentu harus berpedoman 

terhadap pencapaian capaian pemebelajaran matakuliah atau yang dikenal 

dengan CPMK, untuk itu perlu meliht sejauh mana Dosen dapat melaksanakan 

serta memanfaatkan pembelajaran secara daring untuk memenuhi kemampuan, 

pemahaman serta keterampilan yang dicapai mahasiswa dalam mengikuti mata 

kuliah tertentu. Menurut data survei Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Universitas 

Riau di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik secara umum 

ketercapaian materi sesuai dengan capaian pembelajaran matakuliah telah 

dilaksanakan dengan baik dengan jumlah rata rata 65 % telah mencapai CPMK 

lebih dari 75 %, sedangkan jumlah rata rata 28 % untuk capaian CPMK 51 % 

hingga 75 %.Ketercapaian CPMK yang dilaksanakan oleh Dosen di lingkungan 

FISIP sangat dipengaruhi oleh keinginin dan kemauan yang kuat untuk 

memberikan pembelajaran yang baik serta tuntas, walaupun terdapat berbagai 

kendala dan tantangan dalam pemebalajaran jarak jauh, dosen dapat 

menggunakan berbagai metode pembelajaran yang dianggap efektif dan efisien 

dalam memenuhi capaian pembelajaran. 
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Grafik 3.10. Ketercapaian Materi Sesuai Dengan Capaian Pemebelajaran 

Matakuliah 
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c) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Mahasiswa 

1) Waktu Pelaksanaan Perkuliahan Daring yang Dilakukan Dosen 

Waktu pelaksanaan perkuliahan merupakan waktu perkuliahan yang telah 

dijadwalkan dan dipedomani oleh mahasiswa dan dosen dalam melakukan 

kegiatan proses perkuliahan secara daring.  Adapun penilaian terhadap waktu 

pelaksanaan perkuliahan adalah 1) sebagian besar sesuai jadwal, 2) Sebagian 

besar tidak sesuai jadwal, 3) Sesuai jadwal kuliah, serta 4) Tidak sesuai jadwal 

kuliah. Dari data angket yang telah dikumpulkan maka secara umum gambaran 

waktu pelaksanaan perkuliahan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik secara umum melaksanakan penjadwalan kuliah secara daring sesuai 

dengan jadwal.  

Data angket menunjukkan waktu pelaksanaan perkuliahan sebagian besar sesuai 

jadwal dengan rata rata persentase 51,37 % atau sekitar 449 responden dari 874 

jumlah responden yang mengisi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik. Berikut ini persentase waktu pelaksanaan perkuliahan di lingkungan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
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Grafik 3.11.  Waktu Pelaksanaan Perkuliahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan Survei online 2020 Universitas Riau 

 

Dari data tersebut dapat menggambarkan bahwa secara umum jurusan atau program 

studi yang berada dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah 

melaksanakan pembelajaran daring sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, hal 

ini dapat dilihat dengan membandingkan persentase pelaksanaan perkuliahan sesuai 

dengan jadwal maupun yang belum sesuai jadwal, namun masih terdapat sedikit 

jurusan atau program studi yang belum melaksanakan perkuliahan sesuai dengan 

jadwal, hal ini disebabkan karena berbagai hal baik pada mekanisme pelaksanaan 

pembelajaraan yang mempengaruhi jadwal, serta adanya penyesuaian dengan 

metode pembelajaran dan penyampaian materi secara daring oleh Dosen sehingga 

perlu untuk menyesuiakan jadwal perkuliahan. 

Jurusan Ilmu Komunikasi secara umum melaksanakan proses perkuliahan secara 

daring sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yakni sekitar 61,7 %, serta 

Program Studi Administrasi Publik sebesar 54,1 %, kemudian disusul oleh 

Jurusan Ilmu Pemerintahan sebesar 51,4 % dst. 

 

2) Tingkat Penyerapan Pemahaman Materi Perkuliahan Mahasiswa Selama 

Pandemi Covid-19 

Tingkat penyerapan pemahaman materi perkuliahan mahasiswa merupakan 

salah satu bagian dari pertanyaan evaluasi pembelajaran jarak jauh yang 

bertujuan untuk melihat sejauhmana mahasiswa dapat memahami materi 

perkuliahan yang disampaikan oleh dosen selama kegiatan pembelajaran jarak 

jauh dilaksanakan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  

Secara umum data menujukkan adanya perbedaan yang tidak begitu signifikan 

antara tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi dengan tingkat 

ketidakpahaman mahasiswa terhadap materi. Dari olah data, jumlah  rata - rata 
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Dapat Memahami dengan Baik Cukup Memahami Sulit Memahami

menunjukkan angka memahami 1,72% dan cukup memahami sebesar 44,74, 

apabila dijumlah isian cukup memahami perkuliahan yang disampaikan dosen dan 

dapat memahami dengan baik perkuliahan yang disampaikan dosen, maka jumlah  

rata rata penyerapan pemahaman mahasiswa (memahami) terhadap materi 

perkuliahan berjumlah 46,46% atau sekitar 406 responden dari 874 jumlah 

responden yang mengisi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  

Sedangkan jumlah  rata rata penyerapan pemahaman mahasiswa (sulit 

memahami) terhadap materi perkuliahan berjumlah 53,55 % atau 468 responden 

dari 874 jumlah responden yang mengisi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik. 

Berikut ini persentase tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi 

perkuliahan pada jurusan dan program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik. 

 
Grafik 3.12.  Tingkat Penyerapan Pemahaman Materi Perkuliahan 
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Dari gambaran data tersebut tingkat penyerapan pemahaman materi perkuliahan 

oleh mahasiswa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, Pertama, adanya 

perubahan serta perbedaan metode pembelajaran dimasa pandemic yang 

memerlukan metode penyampaian materi pembelajaran yang lebih interaktif, 

Kedua, adanya gangguan teknis baik dalam persiapan maupun dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan ketika pembelajaran jarak jauh dilaksanakan, 

Ketiga, pembelajaran jarak jauh masih belum optimal, kecenderungan 

menggunakan metode satu arah yaitu hanya penyampaian bahan ajar, tanpa 

adanya timbal balik terhadap pemahaman mahasiswa terhadap bahan ajar yang 

diberikan. Keempat, rendahnya partisipasi mahasiswa ketika pembelajaran jarak 

jauh dilaksanakan, karena komunikasi dan interaksi yang terjadi mengalami 

delay (keterlambatan), sehingga mempengaruhi tingkat komunikasi, dan 

interaksi yang dapat mempengaruhi pemahaman diantara mahasiswa dan dosen. 
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3) Penilaian Mahasiswa Terhadap Penyajian Materi Yang Disampaikan 

Dosen Secara Daring 

Penilaian mahaiswa terhadap penyajian materi dilakukan untuk melihat sejauh 

mana cara penyampaian Dosen menyajikan materi pembelajaran secara daring, 

adapun tingkat yang digunakan dalam penilaiannya adalah tidak menarik sampai 

dengan menarik yang menggunakan skala linkert 1 (satu) sampai dengan 5 

(lima) untuk menilai penyajian materi oleh dosen secara daring. 

Secara umum, data menunjukkan bahwa sebagian besar penilaian terhadap 

penyajian materi oleh dosen secara daring dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik adalah cenderung menarik ( kategori 3), dengan persentase 

51,49 % atau sekitar 450 dari 874 jumlah responden yang mengisi. Sedangkan 

pada kategori 1 dan 2 yang mengarah pada penilaian tidak menarik berjumlah 

31,92 % atau sekitar 279 dari 874 jumlah responden. 

Berikut ini data penilaian mahasiwa terhadap penyajian materi yang disampaikan 

dosen secara daring di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

 
Grafik 3.13.  Tingkat Penilaian Terhadap Penyajian Materi Oleh Dosen 
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Penilaian mahasiswa terhadap penyajian materi yang disampaikan secara daring 

oleh dosen sangat dipengaruhi bagaimana seorang dosen dapat mengemas 

penyajian materi pembelajaran bagi mahasiswa, namun terdapat berbagai 

kondisi yang mempengaruhi penyajian materi yang disampaikan oleh dosen, 

Pertama, masa transisi dimana penyajian materi yang disampaikan oleh Dosen 

cenderung dikondisikan pada pembelajaran offline ( berada di ruang kelas) hal 

ini dapat dilihat dari bahan ajar yang disiapkan belum menyesuaikan pada 
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kondisi pandemic seperti saat ini, Kedua, penyajian materi secara daring 

memerlukan kesiapan sarana dan prasarana yang baik secara dua arah, artinya 

penyaji dengan materi yang baik dianggap cenderung kurang menarik 

menyampaikan materi ketika si penerima materi mengalami kendala atau 

gangguan terkait sarana dan prasarana pembelajaran jarak jauh khususnya pada 

virtual content, Ketiga, kecenderung penyajian bahan ajar yang tidak interaktif, 

bahan materi yang diajar cenderung belum memberikan kesempatan yang luas 

bagi mahasiswa untuk terlibat, hal ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya 

dalam pemanfaatan fitur - fitur yang ada dalam platform daring yang digunakan 

oleh Dosen. 

 

4) Kendala Perkuliahan Berdasarkan Media Digunakan Dosen 

Berbagai kendala yang kemungkinan dapat dijumpai dalam proses perkuliahan  

berdasarkan media yang digunakan Dosen dalam pembelajaran jarak jauh 

merupakan penggalian informasi yang bertujuan untuk melihat berbagai kendala 

apa saja yang dominan yang dihadapi oleh mahasiswa ketika melaksanakan 

pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan data yang diperoleh kecenderungan kendala 

mahasiswa yang berada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik relatif 

sama yaitu paling dominan keterbatasan kuota internet yang tersedia dengan jumlah 

44,1 %, serta disusul jaringan internet dengan jumlah 42,3 % . 

Berikut data persentase kendala perkuliahan berdasarkan media yang digunakan 

dosen dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh pada jurusan dan program studi 

di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

 
Grafik 3.14.  Kendala Perkuliahan Berdasarkan Media Digunakan Dosen 
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Dari data tersebut dapat menggambarkan bahwa secara umum kondisi yang 

dihadapi mahasiswa saat ini dalam mengikuti proses perkuliahaan sangat 

dipengaruhi oleh kuota internet serta kualitas jaringan, oleh karena itu perlunya 

memperhatikan kendala tersebut dalam merancang serta mendesain program 

pembelajaran jarak jauh kedepan bagi mahasiswa. Perlu disadari bahwa 

pemerataan sarana dan parasarana pendukung jaringan internet sangat bervariasi 

pada tiap daerah atau wilayah khususnya pada daerah - daerah pedesaan, 

kemudian kendala keterbatasannya kuota, hal ini berkaitan dengan adanya 

pembelian kuota internet oleh mahasiswa, kemampuan daya beli orang tua 

mahasiswa yang berbeda, tentu menjadi pertimbangan untuk menggunakan 

mediaplatform daring yang efektif (hemat kuota), kedepan hal ini menjadi 

tantangan bagi pembelejaran jarak jauh untuk memilih platform media daring 

yang bisa dinikmati oleh mahasiswa serta orang tua dari berbagai kondisi 

ekonomi yang berbeda beda.  

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari kegiatan evaluasi pembelajaran jarak jauh yang telah dilakukan 

melalui googleform dapat disimpulkan sebagai berikut, Pertama, terkait dengan jumlah 

responden yang mengisi angket masih minim untuk Mahasiswa, berdasarkan pada 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2019, jumlah 

mahasiswa secara umum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berjumlah 4.566 

mahasiswa, sedangkan yang mengisi angket berjumlah 874 responden atau sekitar 19 % 

dari total keseluruhan mahasiswa FISIP, sedangkan untuk responden Dosen berjumlah 64 

orang atau sekitar 60,9 % dari total keseluruhan dosen FISIP yakni 105 Dosen. 

Kedua, untuk hasil evaluasi pada Dosen dengan Indikator yang dievaluasi untuk 

Monev pembelajaran jarak jauh di lingkungan FISIP sebagai berikut 1) Media 

pembelajaran daring dengan mode Asynchronous (secara tidak langsung) yang dominan 

digunakan adalah Google classroom, 2) Media pembelajaran daring dengan mode 

Synchronous (secara langsung) yang dominan digunakan adalah media daring Zoom, 3) 

Rata-rata persentase kehadiran mahasiswa di kelas daring setiap pertemuan mencapai 

angka75 % perpertemuan, 4) Waktu yang digunakan untuk menjelaskan materi 

pembelajaran secara online diantara 30 menit sampai dengan 60 menit, 5) Kendala 

dominan dalam pelaksanaan perkuliahan berdasarkan sarana/media yang digunakan 

adalah jaringan internet yang bermasalah (slow respon), 6) Ketercapaian penyampaian 

materi sesuai dengan Capaian Pembalajaran Matakuliah (CPMK) melalui metode daring 

telah mencapai CPMK lebih dari 75 %, 

Ketiga, untuk hasil evaluasi pada Mahasiswa dengan Indikator yang dievaluasi untuk 

Monev pembelajaran jarak jauh di lingkungan FISIP sebagai berikut 1) Waktu 

pelaksanaan perkuliahan daring yang dilakukan dosen, secara umum dilaksanakan sesuai 

jadwal, 2) Tingkat penyerapan pemahaman materi perkuliahan selama pandemi Covid-

19, secara umum sulit memahami, 3) Penilaian terhadap penyajian materi yang 
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disampaikan dosen secara daring cenderung menarik (kategori 3), serta 4) Kendala 

dominan dalam pelaksanaan perkuliahan berdasarkan sarana/media yang digunakan 

dosen adalah keterbatasan kuota internet.  

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka 

terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan dalam menunjang kegiatan 

Pembelajaran Jarak Jauh dapat berjalan dengan baik. 

Pertama, mendesain pembelajaran jarak jauh secara interaktif yakni pemanfaatan 

fitur serta fasilitas daring yang dapat menumbuhkan serta adanya interaksi antara 

pendidik dan peserta didik untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap 

pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Dengan pemberian pemantik (trigger) 

terhadap implementasi konten pembelajaran. Pemantik ini ditujukan untuk memberikan 

motivasi atau dorongan bagi peserta didik untuk bertindak. Pemantik ini bisa bermacam-

macam, tergantung dari konten pembelajarannya, pendidik bisa menggunakan 

mekanisme naskah kolaborasi (collaboration script), selain naskah kolaborasi, gamifikasi 

dapat digunakan sebagai pemantik lainnya bagi peserta didik agar termotivasi dalam 

pembelajarannya. 

Kedua, mendesain kembali metode pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen 

berbasis pada learning by doing and teaching, serta pemanfaatan Moodle (yang 

digunakan di belajar.usd.ac.id), Google Classroom, Edmodo, dan Schoology bisa 

dimanfaatkan untuk membangun sistem manajemen pembelajaran atau learning 

management system (LMS), pembelajaran hendaknya tidak lagi hanya sekedar 

memberikan matari saja, tetapi lebih dari itu, bagaimana metode pembelajaran yang 

memungkinkan output dari pembelajaran tersebut terhadap upaya pemberdayaan serta 

semangat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti perkuliahan dan memanfaatkan 

wawasan atau pengetahuan yang diperolehnya bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi 

juga bisa bermanfaat bagi keluarga dan teman seperkuliahan. 

Ketiga, Pendidik dan konten pembelajaran hendaknya dibuat menarik, artinya 

komponen - komponen konten pembelajaran jarak jauh didesian agar dapat menggantikan 

pengalaman belajar tatap muka. Penggunaan aplikasi ice breaking online aplikasi-aplikasi 

yang dapat digunakan untuk membuat kuis dan penilaian di antaranya adalah Kahoot, 

Quizizz, dan Socrative, mendesain PPT interaktif, membuat video cuplikan layar 

(screencast) dengan menggunakan Active Presenter, Camtasia, atau Filmora, sedangkan 

Edpuzzle bisa dimanfaatkan untuk membuat video yang interaktif, kemudian mendesain 

diskusi interaktif online serta aktivitas interaktif berbasis komputer lainnya, dapat 

memberikan pengalaman yang hampir sama ketika proses belajar kelas dilaksanakan. 

Penilaian dan umpan balik sejawat merupakan alat lainnya yang dapat digunakan untuk 

mengakomodasi interaksi antar peserta didik, dokumen bersama juga dapat digunakan 

oleh peserta didik untuk melakukan interaksi di seputaran konten pembelajaran. 

Dokumen bersama tersebut misalnya adalah Dropbox Paper, Google Docs, dan Google 

Sheets. Dengan alat-alat daring seperti itu, mereka dapat membuat dan menyunting suatu 

dokumen secara bersama-sama di tempat dan waktu yang berbeda-beda. 
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LATAR BELAKANG 

Wabah Virus Corona yang melanda dunia  sangat  cepat penyebarannya, kondisi ini  

menyebabkan timbulnya kecemasan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di 

Indonesia. Penularan penyakit  ini berakibat vatal terhadap keberlangsungan kehidupan 

manusia, karena  Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem 

pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga menimbulkan kematian, terutama 

pada orang orang berusia lanjut dan mempunyai keluhan penyakit bawaan. 

 Virus Corona atau  severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 adalah virus 

yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini dikenal dengan 

sebutan COVID-19.  Virus ini muncul pertama kali pada tahun 2019 yang awalnya ada 

di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Penyebarannya yang sangat cepat dan pesat membuat  

WHO menetapkan darurat dunia atas penyebaran Virus Corona yang begitu luas, dimana 

seluruh pihak harus ikut berpartisipasi meningkatkan pengawasannya terhadap kesehatan 

masyarakat (Pane, 2020). 

Meningkatnya wabah serangan Virus COVID-19 karena adanya aktivitas yang 

melibatkan kumpulan orang-orang, sehingga perlu diantisipasi dengan membatasi 

keramaian atau kumpulan orang orang dalam jumlah banyak, termasuk menghentikan 

aktifitas bersekolah, beribadah, bekerja dan lain-lain. Berdasarkan Surat Edaran 

Kemendikbud  No 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah 

dalam Masa Darurat Penebaran Virus Disease (COVID-19), ditegaskan bahwa  kegiatan 

yang diberikan harus mampu memberikan pengalamaan belajar yang bermakna bagi 

peserta didik, tanpa dibebani tntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. 

Pembatasan aktivitas yang melibatkan kumpulan beberapa orang juga diterapkan pada 

kegiatan belajar mengajar, di kampus dengan mengalihkan  kegiatan tersebut  di rumah 

tinggal masing masing, baik dalam bentuk kegiatan belajar mengajar formal maupun 

informal. Metode pembalajaran  yang setiap harinya  dilakukan dikediaman masing 

masing disebut dengan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

Di Perguruan Tinggi istilah dan aktifitas PJJ sebenarnya bukan hal baru lagi, karena 

PJJ menurut UNNECO (2005) dinilai sebagai suatu aktfitas yang merupakan potensi 

memperkaya proses pembelajaran manusia, diantaranya telah digunakan untuk 

memenuhi kewajiban memberikan pendidikan bagi yang mempunyai kebutuhan khusus 

(Nizam,2020). Malahan di Perguruan Tinggi pembelajaran Daring dengan merujuk 

kepada Peraturan Mentri Ristek Dikti No 51/2018 perlu diselenggarakan sebagai Strategi 

pendidikan tinggi untuk menjawab tantangan RI 4.0. Prosedur pembelajaran  berbasis 



72 
 

Evaluasi PJJ Universitas Riau 2020 

 

pemanfaatan TIK dalam pembelajaran telah dirumuskan berdasarkan proporsi online, 

dengan tipe tanpa (0 %) tatap muka tradisional, 1-29 % pembelajaran diperkaya dengan 

Web-enhanced, 30-70 % dilaksanakan dengan tipe Blended/Hybrid dan > 80 % dengan 

Fully Online (Ristekdikti, 2019). 

Sistem pembelajaran ini juga diterapkan di Fakultas Pertanian Universitas Riau 

sesuai dengan Surat Edaran Rektor No. 2/UN19/SE/2020 yang berisikan kegiatan 

perkuliahan dan praktikum secara tatap muka untuk sementara ditiadakan dan diganti 

dengan metode online. Kuliah online dapat dilakukan melalui beberapa media seperti 

LMS (moodle, google classroom), media sosial (whatsapp, telegram, facebook) maupun 

streaming (Google Meet, Zoom, WebEx, Skype, Youtube, dan lain-lain).  

Merujuk perubahan mode pembelajaran di Universitas Riau ini terselenggara akibat 

tekanan wabah Virus Corona, menyebabkan muculnya suatu kekhawatiran tentang 

capaian kinerja proses pembelajaran, termasuk mengetahui hambatan, kendala dan 

permasalahan yang dihadapi dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan secara online, 

maka  perlu dilakukan Evaluasi aktifitas belajar mengajar dengan harapan  perubahan 

mode tidak menyebabkan gangguan capaian pembelajaran mata kuliah yang meupakan 

komponen pencapaian  pembelajaran program studi. 

 

METODE 

Tempat dan Waktu 

 Evaluasi kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Universitas Riau Semester Genap 

2019/2020 diselenggarakan oleh LPPMP Universitas Riau, dilakukan terhadap seluruh 

Fakultas yang ada di Universitas Riau. Pengambilan data dilakukan di akhir semester Genap 

Tahun ajaran 2019/2020, tepatnya dalam rentang waktu  Mei 2020 sampai dengan Juni 2020.  

Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperlukan antara lain data yang terkait dengan proses dan kinerja 

perkuliahan yang dapat memberikan informasi yang menggambarkan tolak ukur capaian 

pembelajaran mata kuliah sebagai bagian dari capaian pembelajaran program studi, atau 

dapat dikatakan bahwa ruang lingkup PJJ yang dievaluasi antara lain Media 

Pembelajaran, Metode Pelaksanaan PJJ, Learning Management System (LMS), kepuasan 

mahasiswa terhadap layanan PJJ dan hasil belajar mahasiswa selama pelaksanaan PJJ. 

Dalam hal ini peneliti mengelompokan data yang diperlukan yaitu identitas responden, 

kedisiplinan mengikuti proses perkuliahan, kesesuaian rencana perkuliahan dengan 

penyampaian materi serta kemampuan mahasiswa dalam menyerap materi pembelajaran. 
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Sebagai populasi dalam kegitan evaluasi ini atau yang dijadikan responden adalah 

seluruh dosen sebagai pengampu mata kuliah pada semester genap tahun ajaran 

2019/2020 dan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan, tanpa membatasi jumlah 

responden. Diharapkan minimal 30 % dari populasi yang menjadi pelaku pembelajaran 

dapat memberikan jawaban melalui isian data formulir yang diberikan. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Instrument pengumpulan data menggunakan angket tertutup dengan skala likert 

yang menyajikan beberapa pertanyaan/pernyataan angket terkait pelaksanaan program 

perkuliahan yang terlaksana dengan cara dan sistim berbeda dari biasanya, akibat 

musibah pandemic Covid -19. Instrumen survei menggunakan Google Form 

(https://bit.ly/EvaluasiPJJUNRI) yang disebarkan dari LPPMP Universitas Riau kepada 

setiap Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian (SPM-FP). Selanjutnya, tim SPMF 

mengirimkan link tersebut kepada Koordinator Program Studi yang ada di Fakultas 

Pertanian untuk disampaikan kepada setiap Dosen dan Mahasiswa Aktif melalui 

WhatsApp Group Dosen dan Mahasiswa setiap Angkatan. 

Teknik pengumpulan data survei Evaluasi PJJ Fakultas Pertanian, Universitas Riau 

menggunakan survei secara daring dengan melibatkan seluruh populasi dari evaluasi 

kegiatan ini, yakni dosen Dosen dan mahasiswa yang terlibat langsung proses perkuliahan 

yang mengisi google form survey, sehingga bagi mahasiswa dan dosen yang tidak 

mengisi formulir yang dibagikan tidak dapat dijadikan responden, sehingga metode 

pengambilan sampel bisa menjadi teknik random sampling, tanpa membedakan strata dari 

calon responden.  

Teknik Analisis Data 

Penelitian ini adalah salah satu jenis penelitian kuantitaif non eksperimen yang 

tergolong mudah, dimana kita hanya  menghimpun semua jawaban dan informasi yang 

diberikan responden dan selanjutnya kita interpretasikan sesuai pilihan jawaban yang 

diberikan atau pernyataan yang diungkapkan. Menurut Anonimous 12018) penelitian ini 

mengambarkan data kuantitatif yang diperoleh menyangkut keberadaan subjek atau 

fenomena dari sebuah populasi.  Sugiono (2012) menyatakan bahwa untuk analisis data 

yang didapat hanya dengan pengisian angket yang diberikan baik dalam bentuk pengisian 

kuisioner ataupun wawancara langsung, cukup dianalisis secara  deskriptif kuantitatif. 

Data berupa jawaban tersebut ditabulasikan dan disajikan dalam bentuk tabel, dan secara 

visual bisa ditampilkan ditampilkan dalam bentuk berbagai tipe diagram. 

Tampilan tabel hasil penelitian dimaksud disajikan berdasarkan program studi yang 

ada di Fakultas  Pertanian, yakni 5 program Studi S1 dan dua program studi Pasca Sarjana, 

agar informasi yang didapat dari kegiatan evalusi ini berdaya guna dan dapat dijadikan 

motivasi untuk perbaikan keberlangsungan proses pelaksanaan belajar mengajar di 

https://bit.ly/EvaluasiPJJUNRI
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program studi yang ada di lingkungan Fakultas Pertanian selama pandemic Covid-19 

masih menuntut proses perkuliahan secara PJJ. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengisian formulir PJJ oleh dosen dan mahasiswa Fakultas 

Pertanian untuk semester genap TA 2019/2020,  diketahui bahwa jumlah  responden yang 

melakukan pengisian hanya 771 orang, yang terdiri dari 83 orang tenaga pendidik (dosen)  

dan  688 orang  mahasiswa. Jumlah responden tersebut berdasarkan jenis kelamin  terdiri 

dari 342 orang laki laki dan sisanya 429 orang berjenis kelamin perempuan. Pengisian 

formulir yang dilakukan responden terdistribusi dalam lima program studi jenjang S1 dan 

dua program studi yang ada di Pasca Sajana yakni Magister Ilmu Pertanian dan Magister 

Agribisnis. Distribusi dosen  dan  mahasiswa yang mengisi formulir tersebut ditampilkan 

pada Tabel 1 dan Tabel 2 

Tabel 1.  Jumlah Responden yang mengisi formulir evaluasi PJJ  pada Program  Sajana 

Fakultas Pertanian berdasarkan Status dan Jenis Kelamin 

Prodi 

S.1 
Jumlah 

Jenis Kelamin (Jumlah/Persen) Status (Jumlah /Persen) 

Laki Laki Perempuan Dosen Mahasiswa 

AGB 
225 

87/38,7% 138/61,3% 18/8,0%  207/92,0% 

AGT 164 81/49,4% 83/50,6% 28/17,1% 136/82.9% 

THP 115 38/33,0% 77/67.0% 10/8,7% 105/91,3% 

KHT 108 60/55,5% 48/44,5% 5/4,6% 103/95,4 % 

TIP 125 56/44,8% 69/55,2% 10/8,0 %  115/92,0% 

TOTAL 737 322/43,7% 415/56,3% 71/9,6% 666/90,4% 

 

 

Tabel 2.  Jumlah Responden  yang mengisi formulir evaluasi PJJ pada  Program Pasca 

Sarjana Fakultas Pertanian berdasarkan status dan jenis kelamin 

Prodi 

S.1 
Jumlah 

Jenis Kelamin (Jumlah/Persen) Status (Jumlah /Persen) 

Laki Laki Perempuan Dosen Mahasiswa 

MIP 23 15/65.2% 8/34.8% 10/43,5% 13/56,5% 

MAB 11 5/45,5% 6/54,5% 2/18,2% 9/81,8% 

TOTAL 34 20/58,8% 14/41,2% 12/35,3% 22/64,7% 

 

Sesuai dengan data Tabel 1 dan 2  yang ditampilkan,  terlihat bahwa 83 orang dosen  

Fakultas Pertanian (71 dosen S1 dan 12 dosen S2) dari  93 dosen yang aktif  memberikan 

perkuliahan, serta  771 orang  mahasiswa yang  mengikuti kuliah,  telah melakukan 

pengisian formulir  guna menyampaikan aspirasi dan  kendala yang ditemukan dalam  

perubahan pelaksanaan kuliah di semester genap tahun ajaran 2019/2020.  Jumlah 

pengisian tersebut sudah mencukupi untuk proses evaluasi jalannya perkuliahan pada  

masing-masing  prodi melalui analisis jawaban yang diberikan dosen dan mahasiswa 
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sebagai responden. Komponen-komponen yang dievaluasi antara lain kedisiplinan 

mengikuti  jadwal perkuliahan, media pembelajaran yang dipakai serta pencapaian  

sasaran pembelajaran dan daya serap mahasiswa terhadap materi yang diajarkan. Hal 

penting yang harus  diperhatikan  adalah  identifikasi terhadap kendala yang sangat 

berpengaruh  terhadap capaian sasaran pembelajaran, diantaranya keterbatasan kuota 

internet terutama untuk mahasiswa yang kurang mampu, serta keterbatasan  fasilitas 

untuk memperoleh kondisi perkuliahan daring yang lebih aman. Capaian kinerja 

perkuliahan tersebut ditampilkan pada Tabel 3 sampai dengan Tabel 9. 

Tabel 3. Hasil Evaluasi PJJ di Prodi Agribisnis 

Komponen yang diamati Jumlah responden 
Persentase 

(%) 

1 2 3 

1. Responden berdasarkan Jenis Kelamin   

Laki Laki 86 38,22 

Perempuan 139 61,78 

Total 225 100 

 2. Status  

Dosen 17 7,6 

Mahasiswa 208 92,4 

Total 225 100 

3. Media Mode Asynchronous (Tidak Langsung)  

WA Group 4 1,7 

Email  1 0.4 

Vidio youtub 1 0.4 

Goggle Class Room 11 4.9 

Tidak menjawab 208 92,4 

Total 225 100 

2 Media Mode synchronous (Langsung)  

Google Meet 4 1,7 

Zoom 5 2,2 

Video youtube 1 0,4 

Email 0 0,0 

WA Group 5 2,2 

Tidak menggunakan media daring  2 0,9 

Tidak Menjawab 208 92,4% 

Total 225 100 

3 Rata-Rata Persentase kehadiran Mahasiswa di kelas 

 

 

> 75% 13 5,8 

50% - 75% 1 0,4 

20%-50%  1 0,4 

Tidak Menjawab 220 97,7% 

Total 225 100 

4 Waktu yang digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran secara online  
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Komponen yang diamati Jumlah responden 
Persentase 

(%) 

1 2 3 

> 60’ 5 2,2 

30’-60’ 7 3,1 

< 30’ 3 1,3 

Tidak Menjawab 210 93,3 

Total 225 100 

5 Kendala dominan pelaksanaan perkuliahan 

 

 

Jaringan internet yang bermasalah (slow respons) 6 2,7 

Permasalahan yang timbul masih bisa diterima/bisa diatasi 8 3,6 

Keterbatasan kuota internet yang tersedia 1 0,4 

Tidak Menjawab 210 93,3 

Total 225 100 

6 Ketercapaian penyampaian materi sesuai dengan Capaian Pembalajaran  

Matakuliah (CPMK) melalui metode daring 

 

25% hingga 50%  1 0,4 

51% hingga 75% 7 3,1 

lebih dari 75% 7 3,1 

Tidak Menjawab 210 93,3 

Total 225 100 

7 Waktu pelaksanaan kuliah daring yang dilakukan dosen secara umum 

 

 

Sebagian besar sesuai jadwal 117 52,0 

Sesuai jadwal kuliah 46 20,4 

Tidak sesuai jadwal kuliah 13 5,8 

Tidak Menjawab  49 21,8 

Total 225 100 

8 Tingkat  pemahaman materi kuliah selama pandemic Covid19 

 

 

Cukup memahami perkuliahan yang disampaikan dosen 85 37,7 

Sulit memahami perkuliahan yang disampaikan dosen 114 50,6 

Memahami dengan baik perkuliahan yang disampaikan dosen 8 3,6 

Tidak Menjawab 18 8,0 

Total 225 100 

9 Penilaian  penyajian materi yang disampaikan dosen secara daring 

 

 

1 (tidak Baik) 9 4,0 

2 (kurang baik) 51 22,7 

3 (cukup baik) 107 47,5 

4 (baik) 35 15,5 

5 (sangat baik) 5 2,2 

Tidak Menjawab 18 8,0 

Total 225 100 
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Komponen yang diamati Jumlah responden 
Persentase 

(%) 

1 2 3 

10 Kendala dominan dalam pelaksanaan perkuliahan berdasarkan  

sarana/media yang digunakan dosen 

 

 

Keterbatasan kuota internet yang tersedia 98 43,5 

Jaringan internet yang bermasalah (slow respons) 82 36,4 

Permasalahan yang timbul masih bisa diterima/diatasi/diabaikan 12 5,3 

Tidak Menjawab 33 14,7 

Total 225 100 

Ket: Komponen 3 s/d 8:dosen sebagai responden.         

        Komponen 9 s/d 12: Mahasiswa sebagai responden 

 

Penyampaian hasil evaluasi  untuk masing-masing prodi yang perlu mendapat 

perhatian serius dan dijadikan tolak ukur untuk perbaikan proses pembelajaran semester 

yang akan datang di sajikan pada Gambar 1 sampai dengan 28, yakni terkait dengan 

kendala yang dihadapi dalam perkuliahan, tingkat pemahaman mahasiswa terhadap 

materi yang diberikan, capaian sasaran pembelajaran dan penilaian mahasiswa terhadap 

dosen yang memberi perkuliahan. 

 

 
Gambar 1.  Kendala dalam Pelaksanaan PJJ di Prodi Agribisnis 

 

Kendala dominan pelaksanaan
perkuliahan

6 8 1

210

Jaringan internet yang bermasalah
(slow respons)
Permasalahan yang timbul masih
bisa diterima/bisa diatasi
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Gambar 2. Kemampuan mahasiswa Agribisnis dalam memahami  

materi perkuliahan berdasarkan pernyataan responden 

 

 
Gambar 3. Pernyataan responden dalam capaian pembelajaran 

 mata kuliah di Prodi Agribisnis 
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Gambar 4. Penilaian mahasiswa Agribisnis terhadap penyajian materi kuliah  

 

 

 

Tabel 4. Hasil Evaluasi  PJJ  Prodi Agroteknologi 

Komponen yang Diamati 
Jumlah 

responden 

Persentase 

(%) 

1 2 3 

1. Responden berdasarkan Jenis Kelamin   

Laki Laki 81 49,3  

Perempuan 83 50,7  

Total 164 100  

2. Status Responden  

Dosen 24 14.6  

Mahasiswa 140 85,4  

Total 164 100  

3.Teknis Pembelajaran Mode Asynchronous (Tidak Langsung)  

WA Group 9 5,5  

Email  1 0,6  

Video youtube 0 0.0  

Class Room 14 8,5  

Tidak Menjawab 140 85,4 

Total 164 100  

Penilaian terhadap penyajian materi yang
disampaikan dosen secara daring

9

51

107

35

5

17

1

2
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Komponen yang Diamati 
Jumlah 

responden 

Persentase 

(%) 

1 2 3 

4. Teknis Pembelajaran  Mode synchronous (Langsung)  

Google Meet 3 1,8 

Zoom 6 3,6 

Video youtube 0 0,0 

WA Group 14 8,5 

Email 0 0,0 

Tidak menggunakan media daring  1 0,6 

Tidak Menjawab 140 85,4 

Total 164 100 

5. Rata-Rata Persentase kehadiran Mahasiswa di kelas  

> 75% 19 11,6 

50% - 75% 4 2,4 

20%-50%  0 0.0 

Tidak Menjawab 141 86,0 

Total 164 100 

6. Waktu yang digunakan untuk menjelaskan materi  

pembelajaran secara online 

 

> 60’ 9 5,5 

30’-60’ 11 6,7 

< 30’ 2 1,2 

Tidak Menjawab 142 86,6 

Total 164 100 

7. Kendala dominan pelaksanaan perkuliahan  

Jaringan internet yang bermasalah (slow respons) 10 6,2 

Permasalahan yang timbul masih bisa diterima/bisa diatasi 6 3,6 

Keterbatasan kuota internet yang tersedia 6 3,6 

Tidak Menjawab 142 86,6 

Total 164 100 

8. Ketercapaian penyampaian materi sesuai dengan Capaian 

 Pembalajaran Matakuliah (CPMK) melalui metode daring 

 

25% hingga 50%  7 4,3 

51% hingga 75% 11 6,7 

lebih dari 75% 5 3,0 

Tidak Menjawab 141 86,0 

Total 164 100 

9. Waktu pelaksanaan kuliah daring yang dilakukan dosen   

Sebagian besar sesuai jadwal 80 48,8 

Sesuai jadwal kuliah 22 13,4 

Tidak sesuai jadwal kuliah 7 4,3 

Tidak Menjawab  55 33,5 



81 
 

Evaluasi PJJ Universitas Riau 2020 

 

Komponen yang Diamati 
Jumlah 

responden 

Persentase 

(%) 

1 2 3 

Total 164 100 

10. Tingkat  pemahaman materi kuliah selama 81andemic Covid19  

Cukup memahami perkuliahan yang disampaikan dosen 59 36,0 

Sulit memahami perkuliahan yang disampaikan dosen 73 44,5 

Dapat memahami dengan baik perkuliahan yang disampaikan dosen 3 1,8 

Tidak Menjawab 29 17,7 

Total 164 100 

11. Penilaian  penyajian materi yang disampaikan dosen secara daring  

1(tidak baik) 9 55 

2(kurang baik) 31 18,9 

3 (cukup baik) 75 45,7 

4 (baik) 17 10,4 

5 (sangat baik) 3 1,8 

Tidak Menjawab 24 14,6 

Total 164 100 

12. Kendala dominan dalam pelaksanaan perkuliahan berdasarkan  

sarana/media yang digunakan dosen 

 

Keterbatasan kuota internet yang tersedia 70 42,7 

Jaringan internet yang bermasalah (slow respons) 41 25,0 

Permasalahan yang timbul masih bisa diterima/diatasi (bisa diabaikan) 13 7,9 

Tidak Menjawab 40 24,4 

Total 164 100 

Ket: Komponen 3 s/d 8:dosen sebagai responden.         

        Komponen 9 s/d 12: Mahasiswa sebagai responden 
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Gambar 5.  Kendala dalam Pelaksanaan PJJ di Prodi Agroteknologi 

 

 

Gambar 6. Kemampuan mahasiswa Agroteknologi dalam memahami  

materi perkuliahan berdasarkan pernyataan responden 
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Gambar 7. Pernyataan responden dalam capaian pembelajaran 

 mata kuliah di Prodi Agribisnis 

 

 

 
Gambar 8. Penilaian mahasiswa Agroteknologi 

 terhadap penyajian materi kuliah 
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Tabel 5. Hasil Evaluasi PJJ  Prodi THP 

Komponen yang di Evaluasi 
Jumlah 

Responden 

Persentase  

(%) 

1 2 3 

1. Responden berdasarkan Jenis Kelamin   

Laki Laki 38 30 

Perempuan 77 70 

Total 115 100 

2. Status  

Dosen 10 8,7 

Mahasiswa 105 91,3 

Total 115 100 

3. Teknis  Pembelajaran  Asynchronous (Tidak Langsung)  

WA Group 3 2,6 

Email  1 0,9 

Vidio youtub 0 0.0 

Goggle Class Room 6 5,2 

Tidak menjaawab 105 91,3 

Total 115 100 

4.  Tekis Pembelajaran Synchronous (Langsung)  

Google Meet 1 0,9  

Zoom 2 1,7 

Video youtube 0 0,0 

Email 0 0,0 

WA Group 4 3,5 

Tidak menggunakan media daring  1 0,9 

Tidak Menjawab 107 93,0 

Total 115 100 

5. Rata-Rata Persentase kehadiran Mahasiswa di kelas  

> 75% 10 8,7 

50% - 75% 0 0,0 

20%-50%  0 0,0 

Tidak Menjawab 105 91,3 

Total 115 100 

6. Waktu yang digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran secara online  

> 60’ 4 3,5 

30’-60’ 3 2,6 

< 30’ 3 2,6 

Tidak Menjawab 105 91,3 

Total 115 100 

7. Kendala dominan pelaksanaan perkuliahan  

Jaringan internet yang bermasalah (slow respons) 5 4,3 

Permasalahan yang timbul masih bisa diterima/bisa diatasi 4 3,5 
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Komponen yang di Evaluasi 
Jumlah 

Responden 

Persentase  

(%) 

1 2 3 

Keterbatasan kuota internet yang tersedia 1 0,9 

Tidak Menjawab 105 91,3 

Total 115 100 

8. Ketercapaian penyampaian materi sesuai dengan Capaian Pembalajaran  

Matakuliah (CPMK) melalui metode daring 

 

25% hingga 50%  0 0,0 

51% hingga 75% 3 2,6 

lebih dari 75% 7 6,1 

Tidak Menjawab 105 91,3 

Total 115 100 

9. Waktu pelaksanaan kuliah daring yang dilakukan dosen secara umum  

Sebagian besar sesuai jadwal 66 57,4 

Sesuai jadwal kuliah 28 24,3 

Tidak sesuai jadwal kuliah 4 3,5 

Tidak Menjawab  17 14,8 

Total 115 100 

10. Tingkat  pemahaman materi kuliah selama 85andemic Covid19  

Cukup memahami perkuliahan yang disampaikan dosen 0 0,0 

Sulit memahami perkuliahan yang disampaikan dosen 45 39,1 

Memahami dengan baik perkuliahan yang disampaikan dosen 60 52,2 

Tidak Menjawab 10 8,7 

Total 115 00 

11. Penilaian  penyajian materi yang disampaikan dosen secara daring  

1 (tidak baik) 3 2,6 

2 (kurang baik) 19 16,5 

3 (cukup baik) 62 53,9 

4 (baik) 18 15,6 

5 (sangat baik) 3 2,6 

Tidak Menjawab 10 8,7 

Total 115 100 

12. Kendala dominan dalam pelaksanaan perkuliahan berdasarkan  

sarana/media yang digunakan dosen 

 

Keterbatasan kuota internet yang tersedia 37 32,2 

Jaringan internet yang bermasalah (slow respons) 46 40,0 

Permasalahan yang timbul masih bisa diterima/bisa diatasi (bisa 

diabaikan) 11 

9,5 

Perangkat komputer tidak memadai 3 2,6 

Semua pilihan  3 2,6 

Tidak Menjawab 15 13,0 

Total 115 100 

Ket: Komponen 3 s/d 8:dosen sebagai responden.         

        Komponen 9 s/d 12: Mahasiswa sebagai responden 
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Gambar 9. Kendala dalam Pelaksanaan PJJ di Prodi THP 

 

 

 

 
Gambar 10. Kemampuan mahasiswa THP dalam memahami  

materi perkuliahan berdasarkan pernyataan responden 
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Gambar 11. Pernyataan responden dalam capaian pembelajaran 

 mata kuliah di Prodi THP 

 

 

 

 

 
Gambar 12. Penilaian mahasiswa THP terhadap penyajian materi kuliah 
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Tabel 6. Hasil  evaluasi PJJ  Prodi Kehutanan 

Komponen yang dievaluasi 
Jumlah 

responden 

Persentase 

(%) 

1 2 3 

1. Responden berdasarkan Jenis Kelamin   

Laki Laki 60 55,5 

Perempuan 48 44,5 

Total 108 100 

2.Status  

Dosen 5 4,6 

Mahasiswa 103 95,4 

Total 108 100 

3. Media Mode Asynchronous (Tidak Langsung)  

WA Group 4 3,7 

Email  0 0,0 

Vidio youtub 0 0,0 

Goggle Class Room 1 0,9 

Tidak menjaawab 103 95,4 

Total 108 100 

4. Media Mode synchronous (Langsung)  

Google Meet 1 0,9 

Zoom 4 3,7 

Video youtube 0 0,0 

WA Group 0 0,0 

Email 0 0,0 

Tidak menggunakan media daring  0 0,0 

Tidak Menjawab 103 95,4 

Total 198 100 

5. Rata-Rata Persentase kehadiran Mahasiswa di kelas  

> 75% 0 0,0 

50% - 75% 3 2,8 

20%-50%  2 1,8 

Tidak Menjawab 103 95,4 

Total 108 100 

6. Waktu yang digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran secara online  

> 60’ 0 0,0 

30’-60’ 3 2,8 

< 30’ 2 1,8 

Tidak Menjawab 103 95,4 

Total 108 100 

7. Kendala dominan pelaksanaan perkuliahan  

Jaringan internet yang bermasalah (slow respons) 4 3,7 
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Komponen yang dievaluasi 
Jumlah 

responden 

Persentase 

(%) 

1 2 3 

Permasalahan yang timbul masih bisa diterima/bisa diatasi 0 0,0 

Keterbatasan kuota internet yang tersedia 1 0,9 

Tidak Menjawab 103 95,4 

Total 108 100 

8. Ketercapaian penyampaian materi sesuai dengan Capaian Pembalajaran 

Matakuliah (CPMK) melalui metode daring 

 

25% hingga 50%  1 0,9 

51% hingga 75% 3 2,8 

lebih dari 75% 1 0,9 

Tidak Menjawab 103 95,4 

Total 108 100 

9. Waktu pelaksanaan kuliah daring yang dilakukan dosen secara umum  

Sebagian besar sesuai jadwal 32 29,6 

Sesuai jadwal kuliah 69 63,8 

Tidak sesuai jadwal kuliah 0 0,0 

Tidak Menjawab  7 6,5 

Total 108 100 

10. Tingkat  pemahaman materi kuliah selama 89andemic Covid19  

Cukup memahami perkuliahan yang disampaikan dosen 48 44,4 

Sulit memahami perkuliahan yang disampaikan dosen 48 44,4 

Memahami dengan baik perkuliahan yang disampaikan dosen 7 6,5 

Tidak Menjawab 5 4,6 

Total 108 100 

11. Penilaian  penyajian materi yang disampaikan dosen secara daring  

1 (tidak baik) 2 1,8 

2 (kurang baik) 6 5,6 

3 (cukup baik) 51 47,2 

4 (baik) 36 33,3 

5 (sangat baik) 8 7,4 

Tidak Menjawab 5 4,6 

Total 108 100 

12. Kendala dominan dalam pelaksanaan perkuliahan berdasarkan  

sarana/media yang digunakan dosen 

 

Keterbatasan kuota internet yang tersedia 45 41,6 

Jaringan internet yang bermasalah (slow respons) 0 0,0 

Permasalahan yang timbul masih bisa diterima/diatasi/diabaikan 0 0,0 

Tidak Menjawab 63 58,3 

Semua jawaban 0 0,0 

Total 108 100 

Ket: Komponen 3 s/d 8:dosen sebagai responden.         

        Komponen 9 s/d 12: Mahasiswa sebagai responden 
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Gambar 13. Kendala dalam Pelaksanaan PJJ di Prodi Kehutanan 

 

 

 

 
Gambar 14. Kemampuan mahasiswa Kehutanan dalam memahami  

materi perkuliahan berdasarkan pernyataan responden 
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Gambar 15. Pernyataan responden dalam capaian pembelajaran 

 mata kuliah di Prodi  Kehutanan 

 

 

 

 
Gambar 16. Penilaian mahasiswa Kehutanan  terhadap penyajian materi kuliah 

 

 

Ketercapaian penyampaian materi sesuai dengan
Capaian Pembalajaran Matakuliah (CPMK) melalui

metode daring

1 3 1

103

25% hingga 50% 51% hingga 75%

lebih dari 75% Tidak Menjawab

Penilaian terhadap penyajian materi yang disampaikan
dosen secara daring

2
6

51

36

8
5

1 2 3 4 5 Tidak Menjawab



92 
 

Evaluasi PJJ Universitas Riau 2020 

 

Tabel 7. Hasil Evaluasi PJJ  Prodi TIP 

Komponen yang  dievaluasi 
Jumlah 

responden 

Persentase 

(%) 

1 2 3 

1. Responden berdasarkan Jenis Kelamin    

Laki Laki 56 44,8 

Perempuan 69 55,2 

Total 125 100 

2. Status  

Dosen 10 8,0 

Mahasiswa 115 92,0 

Total 125 100 

3. Media Mode Asynchronous (Tidak Langsung)  

WA Group 3 2,4 

Email  0 0,0 

Video youtube 0 0,0 

Goggle Class Room 7 5,6 

Tidak menjaawab 115 92,0 

Total 125 100 

4. Media Mode synchronous (Langsung)  

Google Meet 4 3.2 

Zoom 2 1,6 

Video youtube 0 0,0 

WA Group 1 0,8 

Tidak menggunakan media daring  2 1,6 

Tidak Menjawab 116 92,8 

Total 125 100 

5. Rata-Rata Persentase kehadiran Mahasiswa di kelas  

> 75% 9 7,2 

50% - 75% 1 0,8 

20%-50%  0 0,0 

Tidak Menjawab 115 92,0 

Total 125 100 

6. Waktu yang digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran secara online  

> 60’ 6 4,8 

30’-60’ 3 2,4 

< 30’ 1 0,8 

Tidak Menjawab 115 92,0 

Total 125 100 

7. Kendala dominan pelaksanaan perkuliahan  

Jaringan internet yang bermasalah (slow respons) 3 2,4 

Permasalahan yang timbul masih bisa diterima/bisa diatasi 5 4,0 
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Komponen yang  dievaluasi 
Jumlah 

responden 

Persentase 

(%) 

1 2 3 

Keterbatasan kuota internet yang tersedia 1 0,8 

Tidak Menjawab 116 92,8 

Total 125 100 

8. Ketercapaian penyampaian materi sesuai dengan Capaian Pembalajaran 

Matakuliah (CPMK) melalui metode daring 

 

25% hingga 50%  0 0,0 

51% hingga 75% 7 5,6 

lebih dari 75% 3 2,4 

Tidak Menjawab 115 92,0 

Total 125 100 

9.Waktu pelaksanaan kuliah daring yang dilakukan dosen secara umum  

Sebagian besar sesuai jadwal 75 60,0 

Sesuai jadwal kuliah 26 20,8 

Tidak sesuai jadwal kuliah 3 2,4 

Tidak Menjawab  21 16,8 

Total 125 100 

10.  Tingkat  pemahaman materi kuliah selama 93andemic Covid19  

Cukup memahami perkuliahan yang disampaikan dosen 51 40,8 

Sulit memahami perkuliahan yang disampaikan dosen 63 50,4 

Memahami dengan baik perkuliahan yang disampaikan dosen 1 0,8 

Tidak Menjawab 10 8,0 

Total 125 100 

11. Penilaian  penyajian materi yang disampaikan dosen secara daring  

1 (tidak baik) 6 4,8 

2 (kurang baik) 35 28,0 

3 (cukup baik) 57 45,6 

4 (baik) 15 12,0 

5 (sangat baik) 1 0,8 

Tidak Menjawab 11 8,8 

Total 125 100 

12.Kendala dominan dalam pelaksanaan perkuliahan berdasarkan  

sarana/media yang digunakan dosen 

 

Keterbatasan kuota internet yang tersedia 66 52,8 

Jaringan internet yang bermasalah (slow respons) 40 32,0 

Permasalahan yang timbul masih bisa diterima/diatasi/diabaikan 3 2,4 

Tidak Menjawab 16 12,8 

Semua jawaban 0 0,0 

Total 125 100 

Ket: Komponen 3 s/d 8:dosen sebagai responden.         

        Komponen 9 s/d 12: Mahasiswa sebagai responden 
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Gambar 17. Kendala dalam Pelaksanaan PJJ di Prodi TIP 

 

 

 
Gambar 18. Kemampuan mahasiswa TIP dalam memahami  

materi perkuliahan berdasarkan pernyataan responden 
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Gambar 19. Pernyataan responden dalam capaian pembelajaran 

 mata kuliah di Prodi TIP 

 

 

 

 
Gambar 20. Penilaian mahasiswa TIP terhadap penyajian materi kuliah 
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Tabel 8. Hasil Evaluasi PJJ  Prodi MIP 

Komponen yang dievaluasi 
Jumlah 

responden 

Persentase 

(%) 

1 2 3 

1. Responden berdasarkan Jenis Kelamin    

Laki Laki 15 65,2 

Perempuan 8 34,8 

Total 23 100 

2. Status  

Dosen 10 43,5 

Mahasiswa 13 56,5 

Total 23 100 

3. Media Mode Asynchronous (Tidak Langsung)  

WA Group 4 17,4 

Email  5 21,7 

Vidio youtub 0 0,0 

Goggle Class Room 1 4,3 

Tidak menjawab 13 56.5 

Total 23 100 

4. Media Mode synchronous (Langsung)  

Google Meet 4 17,4 

Zoom 2 8,6 

email 0 0,0 

WA Group 4 17,4 

Tidak menggunakan media daring  0 0,0 

Tidak Menjawab 13 56,5 

Total 23 100 

5. Rata-Rata Persentase kehadiran Mahasiswa di kelas  

> 75% 8 34,8 

50% - 75% 2 8,6 

20%-50%  0 0,0 

Tidak Menjawab 13 56,5 

Total 23 100 

6. Waktu yang digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran secara online  

> 60’ 4 17,4 

30’-60’ 5 21,7 

< 30’ 1 4,3 

Tidak Menjawab 13 56,5 

Total 23 100 

7. Kendala dominan pelaksanaan perkuliahan  

Jaringan internet yang bermasalah (slow respons) 5 21,7 

Permasalahan yang timbul masih bisa diterima/bisa diatasi 4 1`7,4 
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Komponen yang dievaluasi 
Jumlah 

responden 

Persentase 

(%) 

1 2 3 

Keterbatasan kuota internet yang tersedia 1 4,3 

Tidak Menjawab 13 56,5 

Total 23 100 

8. Ketercapaian penyampaian materi sesuai dengan Capaian Pembalajaran 

Matakuliah (CPMK) melalui metode daring 

 

25% hingga 50%  0 0,0 

51% hingga 75% 6 26,1 

lebih dari 75% 4 17,4 

Tidak Menjawab 13 56,5 

Total 23 100 

9. Waktu pelaksanaan kuliah daring yang dilakukan dosen secara umum  

Sebagian besar sesuai jadwal 7 30.4 

Sesuai jadwal kuliah 6 26,1 

Tidak sesuai jadwal kuliah 0 0,0 

Tidak Menjawab  10 43,8 

Total 23 100 

10. Tingkat  pemahaman materi kuliah selama 97andemic Covid19  

Cukup memahami perkuliahan yang disampaikan dosen 7 30.4 

Sulit memahami perkuliahan yang disampaikan dosen 3 13,0 

Memahami dengan baik perkuliahan yang disampaikan dosen 3 13,0 

Tidak Menjawab 10 43,5 

Total 23 100 

11. Penilaian  penyajian materi yang disampaikan dosen secara daring  

1 (tidak baik) 0 0,0 

2 (kurang baik) 3 13,0 

3 (cukup baik) 6 26,1 

4 (baik) 3 13,0 

5 (sangat baik) 1 4,3 

Tidak Menjawab 10 43,8 

Total 23 100 

12.Kendala dominan dalam pelaksanaan perkuliahan berdasarkan  

sarana/media yang digunakan dosen 

 

Keterbatasan kuota internet yang tersedia 3 13,0 

Jaringan internet yang bermasalah (slow respons) 8 34,8 

Permasalahan yang timbul masih bisa diterima/diatasi/diabaikan 1 4,3 

Tidak Menjawab 11 47,8 

Semua jawaban 0 0,0 

Total 23 100 

Ket: Komponen 3 s/d 8:dosen sebagai responden.         

        Komponen 9 s/d 12: Mahasiswa sebagai responden 
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Gambar 21. Kendala dalam Pelaksanaan PJJ  

di Prodi Magister Ilmu Pertanian 

 

 

 
Gambar 22. Kemampuan mahasiswa Magister Ilmu Pertanian 

 dalam memahami materi perkuliahan berdasarkan pernyataan responden 
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Gambar 23. Kemampuan mahasiswa Magister Ilmu Pertanian 

 memahami materi perkuliahan berdasarkan pernyataan responden 

 

 

 

 
Gambar 24. Pernyataan responden dalam capaian pembelajaran 

 mata kuliah di Prodi Magister Ilmu Pertanian 
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Tabel 9. Hasil evaluasi PJJ  Prodi Magister Agribisnis 

Komponen yang dievaluasi 
Jumlah 

responden 
Persentase (%) 

1 2 3 

1. Responden berdasarkan Jenis Kelamin   

Laki Laki 5 45,4 

Perempuan 6 54,6 

Total 11 100 

2.Status  

Dosen 2 18,2 

Mahasiswa 9 81,8 

Total 11 100 

3.Media Mode Asynchronous (Tidak Langsung)  

WA Group 1 9,1 

Email  1 9,1 

Vidio youtub 0 0,0 

Goggle Class Room 0 0,0 

Tidak menjawab 9 81,8 

Total 11 100 

4. Media Mode synchronous (Langsung)  

Google Meet 1 9,1 

Zoom 1 9,1 

Video youtube 0 0,0 

WA Group 0 0,0 

Tidak menggunakan media daring  0 0,0 

Tidak Menjawab 9 81,8 

Total 11 100 

5. Rata-Rata Persentase kehadiran Mahasiswa di kelas  

> 75% 1 9,1 

50% - 75% 1 9,1 

20%-50%  0 0,0 

Tidak Menjawab 9 81,8 

Total 11 100 

6. Waktu yang digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran secara 

online 

 

> 60’ 0 0,0 

30’-60’ 2 18,2 

< 30’ 0 0,0 

Tidak Menjawab 9 81,8 

Total 11 100 

7. Kendala dominan pelaksanaan perkuliahan  

Jaringan internet yang bermasalah (slow respons) 1 9,1 

Permasalahan yang timbul masih bisa diterima/bisa diatasi 1 9,1 
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Komponen yang dievaluasi 
Jumlah 

responden 
Persentase (%) 

1 2 3 

Keterbatasan kuota internet yang tersedia 0 0,0 

Tidak Menjawab 9 81,8 

Total 11 100 

8.Ketercapaian penyampaian materi sesuai dengan Capaian Pembalajaran  

Matakuliah (CPMK) melalui metode daring 

 

25% hingga 50%  1 9,1 

51% hingga 75% 0 0,0 

lebih dari 75% 1 9,1 

Tidak Menjawab 9 81,8 

Total 11 100 

9.Waktu pelaksanaan kuliah daring yang dilakukan dosen secara umum  

Sebagian besar sesuai jadwal 5 45,4 

Sesuai jadwal kuliah 3 27,3 

Tidak sesuai jadwal kuliah 1 9,1 

Tidak Menjawab  2 18,2 

Total 11 100 

10.Tingkat  pemahaman materi kuliah selama 101andemic Covid19 

 

 

Cukup memahami perkuliahan yang disampaikan dosen 5 45,4 

Sulit memahami perkuliahan yang disampaikan dosen 1 9.0 

Memahami dengan baik perkuliahan yang disampaikan dosen 3 27,3 

Tidak Menjawab 2 18,2 

Total 11 100 

11.Penilaian  penyajian materi yang disampaikan dosen secara daring 

 

 

1 (tidak baik) 0 0 

2 (kurang baik) 0 0 

3 (cukup baik) 5 45,4 

4 (baik) 4 36,4 

5 (sangat baik) 0 0 

Tidak Menjawab 2 18,2 

Total 11 100 

12.Kendala dominan dalam pelaksanaan perkuliahan berdasarkan  

sarana/media yang digunakan dosen 

 

Keterbatasan kuota internet yang tersedia 2 18,2 

Jaringan internet yang bermasalah (slow respons) 4 36,4 

Permasalahan yang timbul masih bisa diterima/diatasi/diabaikan 1 9,1 

Tidak Menjawab 2 18,8 

Semua jawaban 2 18,8 

Total 11 100 

Ket: Komponen 3 s/d 8:dosen sebagai responden.         

        Komponen 9 s/d 12: Mahasiswa sebagai responden 
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Gambar 25. Kendala dalam Pelaksanaan PJJ  

di Prodi Magister Agribisnis 

 

 

 
Gambar 26. Kemampuan mahasiswa Magister Agribisnis memahami  

materi perkuliahan berdasarkan pernyataan responden 
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Gambar 27. Pernyataan responden dalam capaian pembelajaran 

 mata kuliah di Prodi Magister Agribisnis 

 

 

 
Gambar 28. Penilaian mahasiswa  Magister Agribisnis 

 terhadap penyajian materi kuliah 
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Ruang lingkup yang  termasuk dalam  pelaksanan  perkuliahan, penting  dan perlu 

dicermati  untuk  pedoman pelaksanaan semester berikutnya,  dengan  tujuan  tercapai  

target dan capaian pembelajaran setiap mata kuliah. Respon yang diberikan semua 

responden  untuk setiap program studi, dijadikan suatu  rangkuman yang menjadi 

gambaran evaluasi pekuliahan di tingkat fakultas. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

untuk komponen pembelajaran  menyangkut penggunaan  media pembelajaran, baik yang 

tergolong Mode Asynchronous (Tidak Langsung) dan Mode Synchronous ( Langsung), 

terlaksana secara beragam untuk seluruh program studi yang ada di Fakultas. Hal ini 

berkaitan dengan tidak adanya batasan dan kejelasan tentang jangka waktu penggunaan 

metode ini. Sebahagian responden beranggapan bahwa sistim ini hanya berlaku 

sementara sehingga tidak terlalu urgen untuk dipermasahkan. Namun dapat disampaikan 

bahwa dosen sebagai responden  menyatakan bahwa metode yang digunakan untuk 

perkuliahan saat ini untuk setiap program studi secara berturut-turut dimulai dari yang 

terbanyak adalah untuk mode Asynchronous melalui  goggle classroom 40, WA 28 , email 

10 dan video 1 (satu), sedangkan untuk mode Synchronous adalah WA 28, Zoom 21, 

goggle meet 18. Masih dijumpai ada jawaban dosen sebagai responden yang menyatakan 

perkuliahan dilakukan tanpa daring yakni sebanyak 4 responden. 

        Berkaitan dengan tingkat  kedisiplinan  dalam mengikuti perkuliahan  yakni 

persentase kehadiran mengikuti kuliah dan lama waktu kuliah berlangsung dengan 

metode daring,  juga tidak menjadi permasalahan bagi responden. Masalah kehadiran ini 

dan lama perkuliahan berlangsung direspon mahasiswa sebagai responden dengan tidak 

memberikan jawaban, sehingga komponen pertanyaan tersebut khusus direspon oleh 

dosen. Adapun jumlah persentase responden yang tidak memberikan jawaban untuk 

setiap porogram studi  adalah Agribisnis 97,5 % dan 93,3 %, Agroteknoogi 86%, THP 

91,3 %, Kehutanan 95,4 % dan TIP 92,0 %. Pada program Studi MIP 56,5% dari reponden 

yang tidak memberikan jawaban dan Magister  Agribisnis yang tidak memberikan 

jawaban adalah sebanyak 81,8 dari jumlah responden. 

  Identifikasi tingkat kehadiran mahasiswa dalam perkulihan dan  lama waktu 

berlangsungnya kuliah  untuk satu  kali pertemuan, umumnya dijawab oleh dosen dengan 

rincian 60 orang menyatakan  tingkat  kehadiran  > 75 %,  12 orang dengan tingkat 

kehadiran >50 – 75 %, dan 5 responden  menyatakan tingkat kehadiran hanya sekitas 20-

50 %.  Respon dosen sebagai responden dalam  memberikan  pernyataan bahwa 

perkuliahan berlangsung > 60 menit adalah sejumlah 28 responden, 30 - 60 menit 

sebanyak 34 responden dan  perkuliahan yang kurang dari 30 menit dinyatakan oleh 21 

responden.   

Kalau kita telusuri masalah pendeknya waktu perkuliahan untuk model 

perkuliahan daring, akan bekaitan dengan  materi yang disampaikan. Jika mahasiswa 

hanya membaca materi yang telah dikirim atau diberikan, mereka tidak akan 

membutuhkan waktu yang terlalu lama, berbeda dengan perkuliahan  tanpa daring, 

dimana dosen dapat menguraikan lebih detail  terkait materi dan berbagai contoh aplikasi 

di lapangan dan pengembangan wawasan  terkait materi. Hal ini mempengaruhi  



105 
 

Evaluasi PJJ Universitas Riau 2020 

 

kemampuan  mahasiswa dalam menyerap dan memahami materi perkuliahan, 

sebagaimana terlihat pada jawaban  mahasiswa sebagai responden. Khusus dosen pada 

umumnya belum dapat  memberikan  jawaban  kemampuan  mahasiswa dalam memahami  

materi perkuliahan  karena belum 100 % dapat  melakukan  berbagai penilaian baik dalam 

bentuk pembeian tugas ataupun ujian tertulis. Pada Tabel 3 sampai dengan Tabel 28 serta 

Gambar 2, 6, 10, 14, 18, 22 dan 24 untuk masing masing prodi diperoleh data bahwa 

jumlah mahasiswa S1yang mampu memahami dan sulit memahami hampir sama, dengan 

kisaran pernyataan  yang sulit memahami untuk masing masing prodi adalah  Agribisnis 

50,6 %, Agroteknologi 44,55 %, THP 39,1 %, Kehutanan 44,4 % dan TIP 50,4 %. Pada 

program pasca sarjana yaitu Magister ilmu Pertanian bahwa 30,4 % mahasiswa sulit 

memahami, sedangkan untuk prodi Magister Agribisnis hanya 9 % yang menyatakan sulit 

memahami materi perkuliahan.  

            Capaian pembelajaran berdasarkan  penyampaian  materi perkuliahan  untuk 

setiap mata kuliah dengan  metode daring,  berkaitan dengan  alokasi waktu pemberian 

perkuliahan. Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah sulitnya memberikan 

pembelajaran dalam bentuk praktik lapangan terutama untuk mata kuliah berpraktikum. 

Perlu dicari strategi yang sesuai agar materi praktikum bisa disampaikan dan mahasiswa 

memiliki skill dan kompetensi sebagaimana yang sudah diprogramkan dalam sasaran 

pembelajaran.  

             Hasil survey menunjukan bahwa capaian materi pembelajaran untuk masing  

masing  program studi S1 di Fakultas Pertanian tidak dipahami mahasiswa.  Mahasiswa 

sebagai  responden   umumnya tidak memberikan jawaban yakni 93,3 % pada Prodi 

Agribisnis, Agroteknologi 86 %, THP 91,3 %, Kehutanan 95,4 % dan TIP sebesar  92 0 

%. Berdasarkan responden yang yang memberikan jawaban yakni 80 orang dari 771 

responden (10,4 %)  semuanya berstatus sebagai dosen , didapat penjelasan bahwa 27 

responden  menyatakan capaian materi pembelajaran  hanya 25-50 %, sedangkan 37 

responden  menyatakan capaian hanya 51-75% dan 16 responden  menyatakan > 75 %. 

Pada pertanyaan mengenai capaian  materi pembelajaran, sulit dijawab oleh mahasiswa 

jika dosen tidak memberikan dan menyampaikan RP dan RPS diawal perkuliahan 

sehingga tidak ada respon oleh mahasiswa terkait permasalahan ini. 

Beberapa  hal yang dapat dijelaskan dan disampaikan mahasiswa dan dosen 

sebagai responden adalah hambatan dan kendala dalam mengikuti program pembelajaran. 

Sebagaimana yang sudah ditampilkan pada beberapa Tabel dan Gambar  sebelumnya, 

diketahui bahwa mahasiswa tidak sepenuhnya dapat mengikuti kuliah dengan baik karena 

beberapa keterbatasan diantaranya ketidak nyamanan dalam perkuliahan kadang kadang 

bising dan suara dosen saat menjelaskan  materi perkuliahan  tidak seutuhnya bisa 

didengar. Keterbatasan dalam kuota internet dan gangguan  jaringan internet (slow 

respons) justru menjadi kendala utama dalam  mengikuti perkuliahan. Meskipun 

demikian mahasiswa masih bisa melakukan penilaian terhadap cara penyajian 

perkuliahan oleh dosen, baik menyangkut penjadwalan kuliah, yang pada umumnya 

sesuai jadwal perkuliahan, serta penyajian  materi yang diberikan.  Keluhan mahasiswa 
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lainnya adalah penyerahan  tugas yang terlambat akibat jaringan internet tidak 

mendukung dan dosen yang tidak toleran dengan keterlambatan tersebut 

Persentase  penilaian mahasiswa S1 terhadap dosen dalam  penyajian materi  

kuliah pada masing masing prodi dengan  kisaran nilai 3-5 serta  adalah Agribisnis 65,2%,  

Agroteknologi 57,9 %, THP 72,7 % , Kehutanan 87,9% TIP 57,7. Penilaian mahasiswa 

untuk program Magister Ilmu Pertanian adalah 43,4 %  sedangkan untuk Prodi Magister 

Agribisnis memperoleh nilai tersebut adalah 81,8 %. 

 

KESIMPULAN  

            Berdasarkan  data yang didapat dari pengisian formulir oleh responden dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Media yang digunakan 83 orang dosen untuk perkuliahan bervariasi. Mode 

Asynchronous dalam bentuk  goggle classroom digunakan oleh 40 orang dosen, 

WA 28 orang , email 10 orang  dan video 1 (satu).  Mode Synchronous adalah 

WA 28 orang dosen, Zoom 21 orang, goggle meet 18 orang. Masih dijumpai ada 

jawaban dosen sebagai responden yang menyatakan perkuliahan dilakukan tanpa 

daring yakni sebanyak 4 orang dosen. 

2. Sebanyak 60  dari 83 orang dosen menyatakan  kehadiran perkuliahan besar dari 

75%. 

3. Capaian  materi pembelajaran  >75 % didapat dari 16 orang dosen, 27 orang dosen 

menyatakan capaian  materi pembelajaran  hanya 25-50 %, sedangkan 37 rorang 

dosen  menyatakan capaian hanya 51-75% . 

4. Data komponen penilaian yang diisi mahasiswa hanya yang terkait dengan tingkat 

pemahaman materi perkuliahan dan penilaian cara penyampaian materi.  

a. Program studi Agroteknologi, MIP dan TIP   diberi nilai dengan skor 3-5 

(cukup  baik hingga sangat baik)  masih dibawah 60 % dari jumlah mahasiswa 

sebagai responden. 

b. Mahasiswa yang menyatakan sulit memahami materi perkuliahan hampir 50 

% dari responden, dan  mahasiswa  yang dapat memahami perkuliahan 

dengan baik hanya pada program THP , Agribisnis dan Magister Agribisnis. 

c. Data komponen penilaian yang diisi oleh dosen dan mahasiswa adalah waktu 

pelaksanaan kuliah dan  kendala dalam proses pembelajaran.   Kendala utama 

dalam pembelajaran sistim PJJ adalah keterbatasan kuota dan    gangguan 

jaringan internet. 

 

Rekomendasi 

Perlu diatur dan ditetapkan penggunaan mode pembelajaran yang paling efektif 

agar mahasiswa dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Bagi prodi yang 

berpratikum  harus tetap melakukan aktifitas dengan tetap mengikuti aturan protokoler 
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kesehatan. Keterbatasan berupa kuota internet, dan upaya menghindari gangguan jaringan 

perlu dicarikan solusi untuk mengatasinya 
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LAPORAN EVALUASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH (ONLINE) 

FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS RIAU 

 

Dessy Yoswaty, Trisla Warningsih, Santhy Wisuda Sidauruk, Novreta Ersyi Darfia 

 

 

LATAR BELAKANG 

Universitas Riau (Unri) mulai bulan Maret 2020 telah menerapkan sistem belajar 

online (E-learning) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) terhadap sepuluh fakultas yaitu: 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 

Fakultas Perikanan dan Kelautan; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis; Fakultas Pertanian; Fakultas Kedokteran; Fakultas Teknik; Fakultas 

Hukum dan Fakultas Keperawatan, termasuk Program Pasca Sarjana S2  (Master) dan S3 

(Doktor). 

Model pembelajaran yang bisa digunakan sebagai media penyampaian ilmu 

pengetahuan terdiri dari pembelajaran jarak jauh (daring/online) dan pembelajaran 

campuran (blended learning). Metode pembelajaran daring yaitu mahasiswa dapat 

mengakses pembelajaran melalui media internet. Pembelajaran campuran yaitu suatu 

kombinasi dari dua metode pembelajaran yaitu tatap muka dan pembelajaran daring 

(Tuncay. 2011). 

Kegiatan pembelajaran jarak jauh (online) merupakan suatu sistem digital yang 

digunakan dalam bidang pendidikan, mempermudah perkuliahan melalui proses belajar 

secara online, tanpa harus bertatap muka secara langsung antara mahasiswa dengan 

dosen. Materi perkuliahan akan diberikan kepada mahasiswa di rumahnya masing-masing 

dengan sistem daring (online). Namun, sebelumnya pihak Universitas Riau sudah 

menerapkan sistem online beberapa waktu yang lalu seperti penggunaan aplikasi untuk 

pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan input nilai secara online.  

Pada dasarnya, kegiatan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) dibawah koordinasi 

dari Sistem Penjaminan Mutu (SPM) LPPMP Universitas Riau, yang berkerjasama 

dengan Sistem Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) di lingkungan Universitas Riau. 

Sistem ini dapat mempermudah proses pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan 

kualitas perkuliahan, terutama dalam kondisi dan sebagai upaya mengurangi resiko 

pandemi covid-19 pada saat ini. SPM LPPMP Universitas Riau FPK Unri dan fakultas di 

lingkungan Unri telah melakukan pembahasan untuk laporan evaluasi PJJ (Gambar 1). 
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Gambar 1. Pembahasan laporan evaluasi pembelajaran jarak jauh. 

 

SPM Universitas Riau di tingkat universitas dan FPK Unri di tingkat fakultas telah 

melaksanakan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa tentang beberapa aplikasi yang 

dapat mendukung perkuliahan daring dalam proses belajar mengajar. Misalnya melalui 

aplikasi Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet dan Whatsapp Chat/video. 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau (FPK Unri) juga turut melaksanakan 

sistem pembelajaran jarak jauh (online). Dalam rangka pelayanan jaringan komputer, 

pihak FPK Unri bekerjasama dengan Unit Pelayanan Teknis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Universitas Riau (UPT TIK Unri). 

Pembelajaran jarak jauh (online) merupakan suatu proses pembelajaran yang 

terkordinir, yang menghubungkan keterbatasan jarak (pertemuan tatap muka) antara 

dosen dan mahasiswa dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi. 

Pembelajaran jarak jauh (online) mempermudah lintas ruang dan waktu dalam proses 

belajar mengajar sehingga mahasiswa dapat lebih fleksibel belajar dalam waktu dan 

tempat yang berbeda. Pembelajaran jarak jauh (online) juga dapat dilakukan secara 

individu (mandiri) atau kelompok dengan menggunakan TIK dan jejaring internet yang 

memiliki jangkauan luas lintas ruang dan waktu. 

Berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor. 12 Tahun 2012, Pasal 31 

tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) menjelaskan bahwa PJJ  merupakan proses belajar 

mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media 

komunikasi. PJJ akan memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok 

Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan 

memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan 

pembelajaran. PJJ  diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang 
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didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu 

lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Permendikbud 

No. 109 Tahun 2013, Pasal 2,  PJJ bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan tinggi 

kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka, 

memperluas akses dan mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pembelajaran.  

Berdasarkan Surat Edaran Kemdikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, maka 

pembelajaran dilakukan secara jarak jauh (pjj), baik secara daring (dalam jaringan) 

maupun secara luring (luar jaringan). Kondisi darurat Covid-19 telah berdampak pada 

proses belajar mengajar di Perguruan Tinggai, sehingga untuk sementara kegiatan 

akademik tidak dilakukan secara tatap muka. Kegiatan akademik tersebut dapat dilakukan 

secara lebih dinamis, dalam kondisi apapun, memberikan pengalaman pembelajaran pada 

dosen dan mahasiswa yang efektif sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan 

baik. 

Pembelajaran jarak jauh (online) sangat penting untuk dilaksanakan, terutama 

pada masa pandemi Covid-19, termasuk untuk menerapkan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. Berdasarkan hal tersebut diatas, FPK Unri perlu mengembangkan sistem 

pembelajaran jarak jauh berbasis online dengan lebih efektif. Salah satu cara dengan 

menyusun dokumen evaluasi pembelajaran jarak jauh (online) berdasarkan informasi atau 

persepsi dari dosen dan mahasiswa melalui penyebaran kuestioner tentang pelaksanaan 

PJJ di FPK Unri, penggunaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses 

pembelajaran. 

 

Akar Masalah 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan 

selama pandemik COVID-19 sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-

19 pada kluster Perguruan Tinggi. Fakultas Perikanan dan Kelautan Unri telah 

menerapkan pembelajaran jarak jauh sejak dikeluarkannya surat edaran Rektor Unri No. 

2/UN.19/SE/2020 tentang pencegahan corona virus disease di Lingkungan Unri bahwa 

perkuliahan tatap muka digantikan dengan metode daring melalui Pembelajaran Jarak 

Jauh. Pembelajaran jarak jauh ini merupakan peralihan proses belajar mengajar yang 

awalnya klasikal menjadi non-klasikal yang masih tergolong baru sehingga menyulitkan 

beberapa dosen dan mahasiswa dalam beradaptasi terhadap metode tersebut.  

Padahal PJJ yang dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19 merupakan 

media pembelajaran utama untuk mencapai tujuan dari capaian pembelajaran mata kuliah 

(CPMK). Jika CPMK belum tercapai, maka akan berdampak pada CPL FPK Unri yang 

dihasilkan. Namun, untuk pelaksanaan PJJ ada masih kendala dan kurang berjalan dengan 

baik seperti ketersediaan fasilitas server dan jaringan internet yang kurang memadai. 

Kemendikbud telah meminta pihak kampus untuk menganggarkan biaya pembelian kuota 

internet bagi mahasiswa untuk PJJ. Namun, kendalanya  belum ada entitas badan hukum, 

akuntabilitas dan posisi hukum yang dapat mengatur pelaksananaan PJJ (online). Hal ini 
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masih tetap diterapkan pelaksanaan PJJ untuk pembelajaran tahun ajaran 2020/2021, 

dimana demi keselamatan pada masa pandemi Covid-19. 

Selain itu, beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PJJ (online) yaitu 

keterbatasan kuota internet, lemahnya jaringan internet (konektivitas), kurang 

memadainya perangkat yang digunakan dan tidak semua dosen atau mahasiswa yang 

mempunyai fasilitas tekhnologi untuk pjj yang lebih memadai. Menurut Allen dan 

Seaman (2011), mekanisme dalam proses pendidikan jarak jauh adalah pendidikan 

online, yang menggunakan komputer dan internet sebagai mekanisme pengiriman dengan 

setidaknya 80% dari isi pendidikan dan pembelajaran yang disampaikan secara online. 

Pembelajaran jarak jauh (online) memudahkan transformasi digital antara dosen 

dan mahasiswa dengan lebih baik. Namun, permasalahan koneksi internet masih kurang 

dan biaya koneksi internet mahal sehingga perlu adanya koordinasi antara pihak terkait 

di lingkungan Universitas Riau untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini diharapkan 

untuk memperoleh capaian pembelajaran mahasiswa, kesiapan dosen dalam 

menyampaikan materi perkuliahan. 

Penggunaan dan penyebaran alat telekomunikasi untuk pembelajaran jarak jauh 

dapat dilaksanakan secara online. Permasalahan yang menjadi dasar penetapan kegiatan 

pembelajaran jarak jauh (online) adalah:  

a. Sejauhmana ketersediaan fasilitas dari sistem server, jaringan dan perangkat 

telekomunikasi (TIK) yang memadai untuk perkembangan teknologi pendidikan?. 

b.  Bagaimana persepsi tentang pembelajaran jarak jauh dikalangan dosen dan 

mahasiswa untuk mengikuti  teknologi informasi yang efektif ?.  

c. Apakah program pembelajaran jarak jauh (online) dapat diterapkan di FPK Universitas 

Riau?. 

Oleh sebab itu, dilakukan penyusunan laporan evaluasi terhadap proses 

pembelajaran jarak jauh (online) yang dilaksanakan di Fakultas Perikanan dan Kelautan 

Universitas Riau, yang berkoordinasi dengan SPM LPPMP Universitas Riau . Persepsi 

dosen dan mahasiswa  di FPK Universitas Riau diperoleh melalui penyebaran kuestioner 

untuk mengetahui tingkat efektivitas dari proses pembelajaran jarak jauh (online). 

 

Tujuan 

Tujuan evaluasi pembelajaran jarak jauh ini dilakukan adalah 

a. Mengidentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk tingkat efektivitas 

pembelajaran jara jauh yang memadai dalam perkembangan teknologi pendidikan 

b. Mengetahui persepsi yang dihadapi oleh dosen dan mahasiswa selama proses PJJ. 

c. Menganalisis program pembelajaran jarak jauh (online) yang dapat diterapkan di FPK 

Unri.  

 

Ruang Lingkup Pembahasan 

Ruang lingkup pembahasan untuk digunakan dalam penyusunan dokumen 

evaluasi pembelajaran jarak jauh (PJJ)  terdiri dari: 
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a. Media pembelajaran daring 

Media pembelajaran daring yang digunakan dosen merupakan media online yang 

mudah digunakan oleh dosen maupun mahasiswa, seperti: google classroom, 

whatsapp group, zoom, email, dan lain-lain.  

Hal ini dikarenakan belum ada aturan baku yang mengatur penggunaan media 

pembelajaran daring tersebut. Media pembelajaran daring ini merupakan salah satu 

pertanyaan kuisioner yang diisi oleh dosen dan mahasiswa. 

b. Penyampaian materi pembelajaran daring 

Penyampaian materi pembelajaran daring meliputi cara penyampaian materi 

perkuliahan oleh dosen, jumlah kehadiran mahasiswa di kelas daring dalam setiap 

pertemuan, dan waktu yang digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran secara 

online. Komunikasi yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa melalui internet 

disebut komunikasi daring (online), terdiri dari komunikasi sinkron (synchronous) 

dan kumunikasi asinkron (asynchronous). 

c. Ketercapaian materi pembelajaran daring 

Ketercapaian materi pembelajaran daring identik dengan capaian pembelajaran mata 

kuliah (CPMK) yang diperoleh. Ketercapaian materi pembelajaran daring 

dipengaruhi oleh beberapa kendala dalam pelaksanaan PJJ berdasarkan media yang 

digunakan. 

d. Pemahaman materi perkuliahan daring 

Pemahaman materi perkuliahan daring dapat dilihat dari tingkat penyerapan 

mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen. Hal ini terjalin 

interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa. 

e. Penyajian materi secara daring 

Penyajian materi secara daring merupakan suatu bentuk evaluasi dari mahasiswa 

terkait penyampaian materi yang disajikan oleh dosen-dosen pengampu mata kuliah. 

 

METODE 

Tempat dan Waktu 

Evaluasi sistem belajar online (E-learning) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) 

pada Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau dlakukan melalui media online 

yaitu Google Form pada bulan Mei 2020. Penyusunan laporan evaluasi pembelajaran 

jarak jauh (PJJ) dilaksanakan pada bulan Juni-Nopember 2020. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang terbentuk peristiwa, hal, atau 

orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian peneliti, karena 

dipandang sebagai semesta penelitian (Ferdinand, 2006). Menurut Sujarweni dan 

Endrayanto (2012) mengatakan bahwa, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah bagian 



113 
 

Evaluasi PJJ Universitas Riau 2020 

 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011). 

Dengan demikian sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak 

diselidiki, dan bisa mewakili keseluruhan populasinya sehingga jumlahnya lebih sedikit 

dari populasi.  

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 

Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2011). Dalam purposive sampling sekelompok subyek didasarkan 

atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat 

dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Sutrisno, 2004).  

Penelitian tentang pembelajaran jarak jauh (online) ini yang menjadi populasi dari 

penelitian ini adalah Dosen dan Mahasiswa  di Fakultas Perikanan dan Kelautan 

Universitas Riau. Sampel (responden) yang  diambil yaitu sebanyak 105 orang dosen dan 

1045 orang mahasiswa di FPK Universitas Riau. Persepsi responden tersebut diperoleh 

dengan penyebaran kuestioner tentang kegiatan pembelajaran jarak jauh yang 

dikendalikan dari rumah (work from home). 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tentang pembelajaran jarak jauh 

(online) di FPK Universitas Riau dilakukan dengan cara:  

1. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan yang sedang 

berlangsung. Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, 

mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam 

fenomena yang muncul serta mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam 

fenomena tersebut. Berdasarkan pengamatan, diperoleh data tentang suatu masalah, 

diperoleh pemahaman, sebagai alat re-checking atau pembuktian terhadap 

informan/keterangan yang diperoleh sebelumnya (Nana, 2013). Observasi dilakukan 

dengan cara meneliti secara langsung dan melihat kegiatan akademik di FPK 

Universitas Riau. 

2.  Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilaksanakan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atau pertanyaan tersebut 

(Moleong, 2005). Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung  

dengan tanya jawab lisan  maupun secara online kepada dosen dan mahasiswa  

mengenai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (online) di FPK Universitas Riau. 

3.  Dokumentasi  

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015) adalah suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan 

gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. 
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Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat sekunder yaitu data yang 

bersumber dari arsip atau dokumen. 

Media massa dapat menjadi salah satu sumber untuk pengumulan data sekunder seperti 

artikel dan video yang diperoleh dari internet. 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer yang akan diperoleh dari responden melalui daftar pertanyaan yang  

terstruktur secara online. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari Universitas 

Riau yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh (online). 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah secara deskriftif. Menurut Wiratha 

(2006), penelitian deskriptif hanya menggambarkan dan meringkaskan berbagai kondisi, 

situasi atau berbagai variabel. Penelitian deskriptif berkaitan dengan mengumpulkan data 

untuk memberikan gambaran dan gagasan suatu konsep atau gejala, juga menjawab 

pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status subyek penelitian pada saat ini, 

misalnya pendapat atau respon dari individu.  

Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui metode pengumpulan data 

yaitu wawancara dan observasi. Data yang dikumpulkan berdasarkan dampak yang 

ditimbulkan dengan cara wawancara langsung ke individu atau responden secara 

langsung. Dengan cara pembagian kuesioner kepada responden lalu dibuat tabel dan 

diberi penjelasan atau ditabulasikan menjadi sebuah kesimpulan yang menjadi hasil dari 

penelitian. 

Data dari semua responden yang telah dikumpulkan, selanjutnya dilakukan 

analisis data. Misalnya mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasikan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap 

variable yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesisi yang telah diajukan (Sugiyono, 2010). 

Analisis data secara deskriptif digunakan dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisis statistik digunakan 

apabila peneliti hanya ingi mendeskripsikan data sampel, tidak untuk membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil. Misalnya penyajian 

data melalui tabel, grafil, diagram lingkaran dan perhitungan persentase. 

 

PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden 

Media web sangat sesuai untuk dijadikan sebagai media komunikasi sehingga 

membantu dalam proses pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh yang efektif 

di FPK Unri dilakukan melalui penyusunan dokumen evaluasi pembelajaran jarak jauh, 

yang berdasarkan karakteristik responden (dosen dan mahasiswa). Tujuan 

dikemukakannya karakteristik responden adalah untuk memberikan gambaran yang ingin 
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diketahui mengenai keadaan diri responden yang menjadi sampel. Hal ini dapat 

memberikan hasi tentang pelaksanaan perkuliahan jarak jauh di FPK Unri. 

Penyusunan dokumen evaluasi pembelajaran jarak jauh (online), yang menjadi 

responden adalah dosen dan mahasiswa di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas 

Riau. Karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan status (dosen atau 

mahasiswa), jurusan/ program studi (BDP, THP, MSP, IK, SEP dan PSP) dan jenis 

kelamin (laki-laki atau perempuan). 

Data kuestioner yang telah diisi oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan 

Universitas Riau yaitu diperoleh informasi responden berjumlah 10.071 orang sedangkan 

responden di Fakultas Perikanan dan Kelautan Unri berjumlah 1150 orang. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1, Gambar 1. 

 
Tabel 1. Jumlah responden yang berpartisipasi tentang pjj (online) di FPK Unri               

berdasarkan jenis kelamin. 

No Jurusan/Program Studi Laki-laki Perempuan Jumlah 

(orang) 

1 Budidaya Perairan (BDP) 120 153 273 

2 Teknologi Hasil Perikanan (THP) 123 136 259 

3 Manajemen Sumberdaya Perairan 

(MSP) 

78 159 237 

4 Ilmu Kelautan (IK) 96 97 193 

5 Sosial Ekonomi Perikanan (SEP) 43 79 122 

6 Pemanfaatan Sumberdaya Perairan 

(PSP) 

27 39 66 

Total 487 663 1150 

  

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 1 dapat dilihat bahwa hasil persentase 

keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam mengisi kuestioner yang telah diberikan oleh 

SPM LPPMP Universitas Riau tentang pjj (online) yaitu yang tertinggi dari Program 

Studi BDP 23,74% (273 orang), diikuti oleh Program Studi THP 22,52% (259 orang); 

Program Studi MSP 20,61%  (237 orang); Program Studi IK 16,78% (193 orang); 

Program Studi SEP 10,61% (122 orang) dan Program Studi PSP 5,74% (66 orang).  

Pengisian kuestioner ini telah diikuti oleh 6 program studi yang ada di FPK Universitas 

Riau. 

Persentase keikutsertaan responden berdasarkan jenis kelamin juga dapat dilihat 

bahwa jumlah responden laki-laki 42,35% (487 orang) dan perempuan 57,65% (663 

orang). Jumlah responden laki-laki yang tertinggi berasal dari Program Studi IK 49,74%  

(96 orang), sedangkan jumlah responden perempuan yang tertinggi berasal dari Program 

Studi MSP 67,09% (159 orang). Hal ini menunjukkan bahwa dosen dan mahasiswa di 

FPK Universitas Riau cukup antusias dalam berpartisipasi dengan mengisi kuestioner 

tentang pjj (online). Hasil kuestioner tersebut diharapkan dapat  menghasilkan output pjj 

(online) yang lebih baik.  
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Gambar 1. Persentase keikutsertaan dosen dan mahasiswa di FPK Unri berdasarkan  

                  jenis kelamin. 

 

Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan, sehingga perlu dilakukan 

peningkatan kualitas pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan oleh dosen 

secara daring untuk mengajar mahasiswa.  Hal ini dilakukan agar proses belajar mengajar 

tetap dilaksanakan, walau dosen tidak bertatap muka dengan mahasiswa. Persentase 

keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam pengisian kuestioner tentang pjj (online) untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2, Gambar 2. 

 

Tabel 2. Jumlah responden yang berpartisipasi (dosen dan mahasiswa) tentang pjj  

              (online) di FPK Unri berdasarkan status. 

No Jurusan/Program Studi Dosen Mahasiswa Jumlah 

(orang) Jumlah Jumlah 

1 Budidaya Perairan (BDP) 23 250 273 

2 Teknologi Hasil Perikanan (THP) 17 242 259 

3 Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) 20 217 237 

4 Ilmu Kelautan (IK) 23 170 193 

5 Sosial Ekonomi Perikanan (SEP) 15 107 122 

6 Pemanfaatan Sumberdaya Perairan (PSP) 7 59 66 

Total 105 1045 1150 
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Gambar 2. Persentase keikutsertaan dosen dan mahasiswa di FPK Unri berdasarkan status. 

 

Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 2 dapat dilihat bahwa hasil persentase 

keikutsertaan dosen FPK Unri dalam pengisian kuestioner tentang pjj (online) yaitu 

9,13% (105 orang), sedangkan mahasiswa yaitu 90,87% (1045 orang). Model 

pembelajaran daring yang sudah diterapkan oleh dosen dan mahasiswa di FPK 

Universitas Riau berlangsung secara asinkronus dan sinkronus, dimana materi 

pembelajaran diberikan dalam bentuk power point, Pdf, sumber pembelajaran (alamat 

website, link, video), diskusi, tugas, kuis dan ujian atau evaluasi. 

 

2. Media Pembelajaran Daring 

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. 

Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan kemampuan atau ketrampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam seperti pengertian sumber, 

lingkungan, manusia dan metode yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran 
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atau pelatihan. (Arif, 2012). Media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran dapat mempengaruhi terhadap efektivitas pembelajaran. Sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya dalam bidang 

pendidikan telah menggunakan media pembelajaran daring berupa penggunaan komputer 

dan internet (Setyawan, 2011). 

Metode pembelajaran daring yang telah dilaksanakan di FPK Universitas Riau 

merupakan suatu proses belajar mengajar untuk mengembangkan pengetahuan atau 

wawasan, interaksi antara dosen dengan mahasiswa, kemampuan berfikir mahasiswa dan 

kemampuan menguasai materi perkuliahan dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan suatu 

media pembelajaran daring (online) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. Media pembelajaran daring yang digunakan oleh dosen di FPK Universitas 

Riau dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 3. 

 

Tabel 3. Persentase persepsi dosen FPK Unri terhadap media pembelajaran daring 

              (Asynchronous dan Synchronous). 

Media Daring 

(asynchronous) 

BDP THP MSP IK SEP PSP 

Google Classroom 17 8 13 13 11 3 

Google Meet 0 0 0 0 0 0 

WA Group 5 7 5 6 4 4 

Edmodo 0 0 1 0 0 0 

Ig TV 0 0 1 0 0 0 

Zoom 0 1 0 2 0 0 

Email 0 0 0 1 0 0 

Tidak menggunakan media 

daring 

1 1 0 0 0 0 

Netral 0 0 0 1 0 0 

Jumlah 23 17 20 23 15 7 
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Gambar 3. Persentase persepsi dosen FPK berdasarkan media pembelajaran daring. 

 

Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 3 menunjukkan bahwa data kuestioner yang 

telah diisi oleh dosen FPK Unri diperoleh informasi tentang media pembelajaran daring 

(asynchronous dan synchronous) yang tertinggi sebanyak 61,90% (65 orang) 

menggunakan aplikasi Google classroom, diikuti media pembelajaran daring WA group 

sebanyak 29,52% (31 orang), Zoom sebanyak 2,86% (3 orang), termasuk media Edmodo, 

IgTv dan email.  Persepsi dosen di Program Studi BDP 73,91% (17 orang), THP 47,06 (8 

orang), MSP 65,00% (13 orang), IK 56,52% (13 orang) dan SEP 73,33% (11 orang) lebih 

sering menggunakan Google classroom. Dosen di Program Studi PSP menyatakan media 

pembelajaran daring yang sering digunakan yaitu WA Group sebanyak 57,14% (4 orang). 

 Media pembelajaran daring Google classroom, WA group dan Zoom lebih sering 

digunakan dan memudahkan dosen untuk memberikan materi perkuliahan, diskusi, tanya 

jawab, mengirimkan softcopy/file, video conference, tugas, kuis, voicenote dan 

memberikan nilai dari hasil pembelajaran. Dosen dapat menggunakan media 

pembelajaran daring melalui perangkat komputer, laptop dan smartphone.  

 Namun, ada juga persepsi dosen yang tidak menggunakan media pembelajaran 

daring yaitu dosen di Program Studi BDP 4,35% (1 orang) dan THP 5,88% (1 orang). 

Dosen dari Program Studi IK 0,95% (1 orang) tidak memberikan pernyataan (netral) 

tentang media pembelajaran daring yang sering digunakan. 

Menurut dosen FPK Universitas Riau, metode pembelajaran daring dapat  

mengubah gaya mengajar konvensional menjadi model pembelajaran E-learning dengan 

memanfaatkan teknologi dan media internet (online). Hal ini diharapkan dapat terus 

dilaksanakan proses belajar mengajar dimasa pandemi Covid-19 sehingga profesionalitas 

kinerja dosen juga dapat berlangsung dengan efektif.  

Google 

Classroom 

(61,90%)
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Transformasi pembelajaran dan sinergi antara pendidikan tinggi merupaakan 

suatu upaya perguruan tinggi untuk mengatasi masalah adanya pandemi Covid-19. 

Penggunaan virtual learning dalam proses pembelajaran jarak jauh diyakini memberikan 

kemudahan belajar, menjadikan sarana untuk dapat berkomunikasi secara langsung via 

dunia maya, dan menghindari kontak fisik agar mencegah penularan Covid-19. 

Mahasiswa FPK Universitas Riau telah mengikuti proses belajar mengajar dengan 

menggunakan media pembelajaran daring. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 

4, Gambar 4. 

 

Tabel 4. Persentase persepsi mahasiswa FPK Unri terhadap media pembelajaran daring 

(Asynchronous dan synchronous). 

Media Daring 

(asynchronous) 

BDP THP MSP IK SEP PSP 

Google Classroom 0 0 1 0 0 0 

Google Meet 8 3 9 4 3 0 

WA Group 9 6 5 10 5 4 

Edmodo 0 0 0 0 0 0 

Ig TV 0 0 1 0 0 0 

Zoom 5 7 2 10 4 3 

Email 0 0 0 0 0 0 

Tidak menggunakan media 

daring 

1 1 2 0 2 0 

Netral 227 225 197 146 93 52 

Jumlah 250 242 217 170 107 59 
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Gambar 4.  Persentasi persepsi mahasiswa FPK Unriyang tertinggi berdasarkan media 

pembelajaran daring. 

 

Berdasarkan Tabel 4 Gambar 4 menunjukkan bahwa dari data kuestioner yang 

telah diisi oleh mahasiswa diperoleh informasi tentang media pembelajaran daring yang 

tertinggi menggunakan WA group 2,68 % sebanyak  (28 orang). Persepsi ini dinyatakan 

oleh mahasiswa dari Program Studi BDP 3,60% (9 orang), IK 5,88% (10 orang), SEP 

4,67% (5 orang) dan PSP 6,78% (4 orang).  Mahasiswa dari Program Studi THP 2,89% 

(7 orang) dan IK 5,88% (10 orang) menyatakan Zoom lebih sering digunakan sebagai 

media pembelajaran daring, sedangkan mahasiswa MSP 0,86 %  (9 orang) lebih sering 

menggunakan Google Meet sebagai media pembelajaran daring (asynchronous).  

Namun, ada terdapat 89,95% (940 orang) mahasiswa yang tidak memberikan 

pernyataan (netral) tentang media pembelajaran daring yaitu mahasiswa yang berasal dari 

Program Studi BDP 21,72% (227 orang), THP 21,53% (225 orang), MSP 18,85%  (197 

orang), IK 13,97% (146 orang), SEP 8,90% (93 orang) dan PSP 4,98% (52 orang). Media 

pembelajaran sangat diperlukan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar 

(informasi visual dan verbal). Misalnya teknologi untuk menyajikan, merekam, alat 

grafis, photografis dan elektronik. 

Berdasarkan persepsi mahasiswa menyatakan bahwa selama diberlakukannya 

program work from home atau pembelajaran jarak jauh (online), mahasiswa telah 

melaksanakan perkuliahan, mengerjakan tugas yang diberikan dosen, diskusi atau tanya 

jawab dan praktikum, dengan menggunakan media pembelajaran (WA group, Google 

Meet dan Zoom). Mahasiswa juga dapat mengakses materi pembelajaran dimanapun 

berada tanpa batas ruang dan waktu. Mahasiswa lebih menyukai media pembelajaran 

tersebut karena lebih mudah dan dapat dipahami untuk digunakan dalam pembelajaran 

jarak jauh (online). 
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3. Penyampaian Materi Pembelajaran Daring 

Kegiatan belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang khusus. 

Oleh karena itu materi harus didesain sedemikian rupa sehingga cocok untuk mencapai 

tujuan pembelajaran (Inah, 2015). Dalam penerapan e-learning (pembelajaran online), 

dosen dan mahasiswa memiliki perannya masing-masing. Dosen memiliki peran sebagai 

fasilitator dan pembimbing dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan mahasiswa 

memiliki peran sebagai konstruktor pengetahuan, pembelajar mandiri (independent 

learners), dan pemecah masalah (problem solvers) (Maudiarti, 2018). 

Salah satu media pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dikenal 

sebagai e-learning. Istilah lain dari e-learning yaitu online learning, virtual learning, 

distributed learning, virtual class atau web-based learning. Konsep utama penggunaan 

e-learning yaitu untuk memudahkan dalam pendistribusian materi pembelajaran, ujian, 

latihan kuis dan penilaian. Hal ini dilakukan melalui media elektronik atau internet, 

sehingga mahasiswa dapat mengakses secara online dimana saja dan kapan saja. 

Dengan pemanfaatan elearning diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar 

baik berfungsi sebagai suplemen (tambahan), komplemen (pelengkap), maupun substitusi 

(pengganti) pembelajaran konvensional sesuai dengan pernyataan Siahaan (Darmawan, 

2014). 

Penyampaian materi oleh dosen harus dapat diserap oleh mahasiswa dan tertarik 

untuk mengikuti proses pembelajaran. Upaya untuk peningkatan kualitas pembelajaran 

daring di FPK Universitas Riau perlu mempertimbangkan perubahan dalam proses 

pembelajaran (online), metode pembelajaran, termasuk cara untuk penyampaian materi 

pembelajaran daring secara mandiri berupa interaksi antara dosen dengan mahasiswa 

(Tabel 5, Gambar 5 dan Gambar 6). 

 

Tabel 5. Persepsi dosen tentang materi pembelajaran dengan sistem pjj (online). 

No Uraian Persepsi Dosen di Jurusan/Program Studi  

BDP THP MSP IK SEP PSP 

Rata-rata kehadiran mahasiswa di kelas daring setiap pertemuan. 

1. 25 – 50 % 0 0 1 0 0 0 

2. 50 – 75 % 5 2 1 5 0 1 

3. >75 % 17 14 16 17 13 6 

4. Netral 1 1 2 1 2 0 

 Jumlah 23 17 20 23 15 7 

Waktu yang digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran secara online. 

1. < 30 menit 4 1 3 5 1 1 

2. 30 – 60 menit 14 12 11 14 9 5 

3. > 60 menit 3 2 4 4 3 0 

4. Tidak meluangkan waktu 

untuk penjelasan. 

1 1 0 0 0 1 

5. Netral 1 1 2 0 2 0 

 Jumlah 23 17 20 23 15 7 
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 Berdasarkan Tabel 5, Gambar 5 dan Gambar 6 dapat dilihat bahwa dosen di FPK 

Universitas Riau menyatakan telah melaksanakan sistem pjj (online). Rata-rata kehadiran 

mahasiswa di kelas daring setiap pertemuan yang tertinggi  > 75% yaitu 79,05% (83 

orang). Hal ini dinyatakan oleh dosen BDP 73,91%  (17 orang), THP 82,35% ( 14 orang), 

MSP 80,00% (16 orang), IK 73,91% (17 orang), SEP 86,67% (13 orang) dan PSP 85,71%  

(6 orang).  

Suatu media pembelajaran daring dapat dikatakan efektif, dimana salah satunya 

mampu menyampaikan materi dan membawa hasil yang baik. Misal hasil teknologi cetak 

(teks, grafik, foto); audio-visual (proyektor, film, televisi, video); komputer (software, 

hardware) dan gabungan beberapa media (teleconference). 

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa dosen di FPK Universitas Riau menyatakan 

bahwa waktu yang digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran online sekitar 30-

60 menit yaitu 61,90% (65 orang). Persepsi ini dinyatakan oleh dosen di Program Studi 

BDP 60,87% (14 orang), THP 70,60% (12 orang), MSP 55,00% (11 orang), IK 60,87% 

(14 orang), SEP 60,00% (9 orang) dan PSP 71,43%    (5 orang). Namun, ada juga dosen 

yang menyatakan bahwa tidak meluangkan waktu untuk penjelasan materi pembelajaran 

secara online yaitu dosen di Program Studi BDP 4,35% (1 orang) , THP 5,88% (1 orang) 

dan PSP 14,28% (1 orang). 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kehadiran mahasiswa (motivasi) di 

kelas daring sangat diminati, materi yang disajikan dan komunikasi dosen dalam 

menjelaskan materi pembelajaran berlansung sekitar 1 jam. Penyampaian materi perlu 

didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat, dengan tujuan untuk 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kenyamanan belajar. 

Obyek pembelajaran merupakan layanan pembelajaran yang lebih baik, menarik, 

interaktif dan atraktif. Oleh sebab itu penyampaian materi pembelajaran harus dirancang 

sedemikan rupa sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa. 
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Gambar 5. Persentase persepsi dosen FPK Unri berdasarkan kehadiran mahasiswa 

berdasarkan kehadiran mahasiswa. 

 

 

 

Gambar 6. Persentase persepsi dosen tentang penyampaian media pembelajaran daring  

berdasarkan waktu penjelasan materi perkuliahan. 
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Berdasarkan Gambar 5 dan Gambar 6 dapat dilihat bahwa menurut persepsi dosen 

FPK Unri yaitu rata-rata kehadiran mahasiswa di kelas daring setiap pertemuan yang 

tertinggi  > 75% dan waktu waktu yang digunakan untuk menjelaskan materi 

pembelajaran online sekitar 30-60 menit. Mahasiswa dapat mengambil informasi atau 

materi pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan silabus yang telah ditetapkan 

di FPK Unri. 

 

4. Ketercapaian Materi Pembelajaran Daring 

Materi pembelajaran adalah salah satu komponen sistem pembelajaran yang 

memegang peranan penting dalam membantu untuk memenuhi CPL (Capaian 

Pembelajaran Lulusan) dan CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah). Kurangnya 

interaksi antara dosen dan mahasiswa atau bahkan antar mahasiswa bisa memperlambat 

terbentuknya values dalam proses belajar dan mengajar. Kecenderungan mengabaikan 

aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek 

bisnis/komersial, proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada 

pendidikan, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, kurangnya tenaga yang 

mengetahui dan memiliki ketrampilan internet, dan kurangnya penguasaan bahasa 

komputer (Rahmawati, 2009). 

Ketercapaian penyampaian materi bisa ditingkatkan dengan merencanakan 

metode apa yang tepat untuk digunakan, yang dapat mempengaruhi hasil belajar ke arah 

yang lebih baik dan relevan dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Di samping 

itu, penggunaan metode yang bervariasi juga bisa menjadi pertimbangan bagi setiap 

dosen untuk meningkatkan minat mahasiswa. 

Capaian Pembelajaran merupakan suatu alat ukur dari apa yang diperoleh 

seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak tersruktur. 

Persepsi dosen di FPK Universitas Riau tentang ketercapaian materi pembelajaran daring 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6, Gambar 7 dan Gambar 8. 

 

Tabel 6. Persepsi dosen di FPK Unri tentang ketercapaian materi pembelajaran daring 

No. Uraian Persepsi Dosen di Jurusan/Program Studi  

BDP THP MSP IK SEP PSP 

Kendala dominan dalam pelasanaan perkuliahan berdasarkan sarana/media yang digunakan. 

1. Jaringan internet yang 

bermasalah (slow respons) 

9 10 7 9 7 4 

2. Perangkat komputer tidak 

memadai 

0 0 0 0 1 0 

3. Permasalahan yang timbul 

masih bisa diterima/bisa 

diatasi (bisa diabaikan). 

12 3 8 14 4 1 

4. Keterbatasa kuota internet 

yang tersedia 

1 3 3 0 0 2 

5. Netral 1 1 2 0 2 0 

 Jumlah 23 17 20 23 15 7 
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Ketercapaian penyampaian materi sesuai dengan Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK) 

melalui metode daring. 

1. 25 – 50 % 3 5 2 2 2 0 

2. 51-75 % 12 6 7 14 7 7 

3. >75% 7 5 8 6 4 0 

4. Netral 1 1 3 1 2 0 

 Jumlah 23 17 20 23 15 7 

 

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa dosen di FPK Universitas Riau 

menyatakan ada kendala dominan dalam pelaksanaan perkuliahan berdasarkan sarana 

atau media yang digunakan yaitu jaringan internet yang bermasalah (slow respons) 

sebesar 43,81 (46 orang). Persepsi ini dinyatakan oleh dosen di Program Studi THP 

58,82% (10 orang), SEP 46,87% (7 orang) dan PSP 57,14% (4 orang). Selain itu, ada 

persepsi dosen yang menyatakan bahwa permasalahan yang timbul masih bisa 

diterima/bisa diatasi (bisa diabaikan) yaitu dosen di Program Studi BDP 52,17% (12 

orang), MSP 40,00%  (8 orang) dan IK 60,87% (14 orang). 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dan 

pengembangan untuk sistem pendidikan. Ketercapaian materi pembelajaran daring (E-

learning), perlu disesuaikan dengan standar Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPL) 

yaitu bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah. 

Dosen FPK Universitas Riau juga menyatakan bahwa ada ketercapaian 

penyampaian materi sesuai dengan Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPM) melalui 

metode daring 51–75% sebesar 50,5% (53 orang) yaitu dosen di Program Studi BDP 

52,17% (12 orang), THP 35,29% (6 orang), IK 60,87% (14 orang), SEP 46,67%       (7 

orang) dan PSP 100% (7 orang). Ketercapaian penyampai materi sebesar > 75% 

dinyatakan oleh dosen di Program Studi MSP 40% (8 orang).  
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Gambar 7. Persepsi dosen tentang penyampaian media pembelajaran daring                          

berdasarkan kendala pelaksanaan perkuliahan perkuliahan. 

 

 
 

               

Gambar 8. Persepsi dosen tentang penyampaian media pembelajaran daring                           

berdasarkan ketercapaian penyampaian materi. 
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Berdasarkan Gambar 8 menunjukkan bahwa ketercapaian penyampaian materi 

oleh dosen telah terpenuhi pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (online), walaupun 

ada sedikit kendala dalam penggunaan jaringan internet (slow respons). Materi 

pembelajaran dibuat dosen secara informatif, memberikan motivasi agar mahasiswa 

secara aktif untuk berinteraksi selama penyampaian materi oleh dosen dan berdiskusi 

tentang materi pembelajaran. 

 

5. Pemahaman Materi Perkuliahan Daring 

Materi perkuliahan yang diberikan secara daring biasa disampaikan dalam bentuk 

bacaan yang tidak mudah dipahami secara menyeluruh oleh mahasiswa (Sadikin dan 

Hakim, 2019). Materi dan tugas tidak cukup karena perlu penjelasan secara langsung oleh 

dosen. Garrison & Cleveland-Innes (2005) menyatakan bahwa kelas yang dosennya 

sering masuk dan memberikan penjelasan serta memberikan pembelajaran lebih baik 

dibandingkan kelas yang dosennya jarang masuk kelas dan memberikan penjelasan. 

Kegiatan perkuliahan dengan sistem PJJ (online) di FPK Universitas Riau telah diatur 

dalam jangka waktu tertentu (per semester). Mahasiswa dapat mengakses materi pada suatu 

mata kuliah sesuai dengan jadwal perkuliahan. Persepsi mahasiswa tentang pemahaman 

materi perkuliahan daring dapat dilihat pada Tabel 7, Gambar 9 dan Gambar 10. 

 

Tabel 7. Persepsi mahasiswa FPK Unri tentang pemahaman perkuliahan daring. 

No. Uraian Persepsi Mahasiswa di Jurusan/Program Studi  

 BDP THP MSP IK SEP PSP 

 Waktu pelaksanaan perkuliahan daring yang dilakukan dosen, secara umum. 

1. Sesuai jadwal kuliah 68 25 36 12 34 6 

2. Tidak sesuai jadwal kuliah 22 19 17 9 6 8 

3. Sebagian besar sesuai 

jadwal kuliah 

125 122 121 114 59 29 

4. Sebagian besar tidak sesuai 

jadwal kuliah 

34 75 43 34 7 15 

5. Netral 1 1 0 1 1 1 

 Jumlah 250 242 217 170 107 59 

 Tingkat penyerapan pemahaman materi perkuliahan selama pandemi Covid-19. 

1. Sulit memahami 

perkuliahan yang 

disampaikan dosen 

128 130 120 81 72 33 

2. Cukup memahami 

perkuliahan yang 

disampaikan dosen 

105 103 93 84 30 23 

3. Netral 17 9 4 5 5 3 

 Jumlah 250 242 217 170 107 59 

 

 Berdasarkan Tabel 7, Gambar 9 dan Gambar 10 dapat dilihat bahwa persepsi 

mahasiswa FPK Universitas Riau tentang waktu pelaksanaan perkuliahan daring yang 

dilakukan dosen secara umum yaitu sebagian besar sesuai jadwal kuliah 54,5% (570 

orang). Hal ini dinyatakan oleh mahasiswa di Program Studi BDP 50% (125 orang), THP 
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50,41% (122 orang), MSP 55,75% (121 orang), IK 67,06% (114 orang), SEP 55,14% (59 

orang) dan PSP 49,15% ( 29 orang). 

Namun, ada juga mahasiswa FPK Universitas Riau yang menyatakan bahwa 

sebagian besar tidak sesuai jadwal kuliah yaitu mahasiswa di  Program Studi BDP 13,60% 

(34 orang), THP 30,99% (75 orang), MSP 19,82% (43 orang), IK 20,00%  (34 orang), 

SEP 6,54% (7 orang) dan PSP 25,42% ( 15 orang). Mahasiswa FPK Universitas Riau 

menyatakan bahwa tingkat penyerapan pemahaman materi perkuliahan selama pandemi 

Covid-19 yaitu sulit memahami materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen sebesar 

54,5% (564 orang).  

Pernyataan ini dinyatakan oleh mahasiswa dari Program Studi  BDP 51,20% (128 

orang), THP 53,72% (130 orang), MSP 55,30% (120 orang), IK 47,65%          (81 orang), 

SEP 67,29% (72 orang) dan PSP 55,93% (33 orang). Dosen perlu membantu mahasiswa 

agar dapat memahami materi perkuliahan dengan cara meningkatkan daya tarik 

motivational pembelajaran. Perasaan senang dalam proses belajar mengajar 

mempengaruhi kemudahan dalam memahami materi perkuliahan daring. Dosen FPK 

Unri juga perlu meningkatkan strategi tersendiri yang sesuai dalam penyampaian materi 

perkuliahan untuk mewujudkan kegiatan PJJ (online).  

 

 

 

Gambar 9. Persepsi mahasiswa tentang penyampaian media pembelajaran daring                      

berdasarkan waktu pelaksanaan perkuliahan. 
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Gambar 10. Persepsi mahasiswa tentang penyampaian media pembelajaran daring                        

berdasarkan tingkat penyerapan materi. 
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2. Asynchronous-elearning: Dosen dan mahasiswa dalam kelas yang sama (kelas 

virtual), meskipun dalam waktu dan tempat yang berbeda. Diperlukan peranan sistem 

(aplikasi) e-Learning berupa Learning Management System dan content baik berbasis 

text atau multimedia. Sistem dan content tersedia dan online dalam 24 jam nonstop di 

Internet. Guru dan siswa bisa melakukan proses belajar mengajar dimanapun dan 

kapanpun. 

 

6. Penyajian Materi Secara Daring 

Pembelajaran daring menggunakan fasilitas kelas interaktif, menggunakan sistem 

online dan penyajian materi secara daring. Dosen menyampaikan materi kepada 

mahasiswa dengan penyajian materi perkuliahan yang menarik dan jelas. Persepsi 

mahasiswa FPK Unri tentang penyajian materi secara daring dapat dilihat pada Tabel 8, 

Gambar 11 dan 12. 

 
Tabel 8. Persepsi mahasiswa FPK Unri tentang penyajian materi secara daring. 

No. Uraian Persepsi Mahasiswa di Jurusan/Program Studi  

 BDP THP MSP IK SEP PSP 

 Penilaian terhadap penyajian materi yang disampaikan dosen secara daring. 

1. Sangat kurang 11 17 15 10 12 4 

2. Kurang 30 51 42 28 30 6 

3. Netral/cukup 124 123 108 95 49 40 

4. Baik 69 45 44 36 15 6 

5. Sangat baik 15 5 7 0 0 2 

6. Netral 1 1 1 1 1 1 

 Jumlah 250 242 217 170 107 59 

 Kendala dominan dalam pelaksanaan perkuliahan berdasarkan sarana/media yang 

digunakan dosen. 

1. Jaringan internet yang 

bermasalah (slow respons) 

96 97 72 56 45 21 

2. Keterbatasan kuota internet 

yang tersedia 

118 99 99 83 43 28 

3. Perangkat komputer tidak 

memadai 

3 15 4 3 4 2 

4. Permasalahan yang timbul 

masih bisa diterima/diatasi 

(bisa diabaikan) 

21 16 12 9 8 2 

5. Kendala koneksi online bagi 

saya yaitu opsi 1  

dan 2 

0 0 0 0 0 0 

6. Keterbatasan kuota internet 

dan selalu terkendala dengan 

jaringan di desa. 

0 0 0 0 0 0 

7. Netral 12 15 30 19 7 6 

 Jumlah 250 242 217 170 107 59 
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Berdasarkan Tabel 8, Gambar 11 dan Gambar 12 dapat dilihat bahwa mahasiswa 

di FPK Universitas Riau memberikan penilaian terhadap penyajian materi yang 

disampaikan dosen secara daring yaitu cukup 51,6% (539 orang) yang terdiri atas 

mahasiswa di Program Studi BDP 49,60% (124 orang), THP 50,83% (123 orang), MSP 

49,77% (108 orang), IK 55,88% (95 orang), SEP 45,78% (49 orang) dan PSP 67,80% (40 

orang). 

 Mahasiswa FPK Universitas Riau juga menyatakan bahwa ada kendala dominan 

dalam pelaksanaan perkuliahan berdasarkan sarana/media yang digunakan dosen yaitu 

keterbatasan kuota internet yang tersedia 45,0% (470 orang). Persepsi ini dinyatakan oleh 

mahasiswa Program Studi BDP 47,2% (118 orang), THP 40,91% (99 orang), MSP 

45,63% (99 orang), IK 48,82% (83 orang) dan PSP 47,46% (28 orang). Mahasiswa dari 

Program Studi SEP menyatakan ada kendala jaringan internet yang bermasalah (slow 

respons) sebesar 42,06% (45 orang). 

 

 

 

Gambar 11. Persepsi mahasiswa tentang penyampaian media pembelajaran daring                       

berdasarkan penilaian terhadap penyajian materi. 
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Gambar 12. Persepsi mahasiswa tentang penyampaian media pembelajaran daring                       

berdasarkan kendala perkuliahan. 
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menyatukan  dosen dan    mahasiswa;  c)  Peranan    organisasi   pendidikan   dalam   

perencanaan, persiapan   bahan belajar,  penyediaan pelayanan untuk  mahasiswa;    d) 

Tersedianya komunikasi  dua  arah  sehingga  mahasiswa dapat memanfaatkan 

kesempatan berkomunikasi  baik  yang  disampaikan  secara langsung  atau  tidak  

langsung;  dan  e)  Adanya individualisasi   dalam   pembelajaran (belajar mandiri). 

Informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, mahasiswa dapat 

melakukan akses di internet secara lebih mudah. Dosen dan mahasiswa dapat melakukan 

diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, Hal ini 

dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, memotivasi mahasiswa 

agar aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Interaksi antara dosen dan mahasiswa 

dapat lebih ditingkatkan. 

FPK Universitas Riau telah menghadapi tantangan dalam melaksanakan 

pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sejak awal terjadinya pandemi Covid-19, dosen dan 

mahasiswa FPK Universitas Riau telah mengubah sistem pembelajaran dari sistem tatap 

muka (face to face)  menjadi sistem PJJ (E-learning, distance learning, online learning, 

daring). Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan mutu pembelajaran mahasiswa. 

Mahasiswa FPK Unri mulai terbiasa untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh 

(online), dimana proses belajar mengajar dilaksanakan secara mandiri. Namun, pada 

pelaksanaannya sering terkendala dengan keterbatasan jaringan internet (slow respon) 

dan kuota internet. Dosen FPK Unri telah mampu menyampaikan materi perkuliahan 

dengan baik kepada mahasiswa (>75%), dengan waktu antara 30-60 menit. Hal ini 

diharapkan mampu meningkatkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. 

Namun, mahasiswa FPK Unri juga menyatakan bahwa sulit menerima penyerapan 

materi yang telah disampaikan oleh dosen. Oleh sebab itu, dosen FPK Unri hendaknya 

merancang suatu materi perkuliahan yang mudah dibaca, menarik dan dapat dipahami 

mahasiswa. 

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) yaitu mengajarkan kepada mahasiswa proses 

belajar mengajar pada lokasi yang terpisah dan pembelajarannya menggunakan sumber 

belajar internet (online) sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. Dosen FPK Unri telah menampaikan materi perkuliahan (bahan ajar), 

pelaksanaan kegiatan secara daring dan melakukan evaluasi hasil pembelajaran seperti 

memberikan tugas, kuis, ujian mid semester dan ujian akhir semester, termasuk 

membimbing dan menguji tugas akhir mahasiswa juga secara daring. 

Bimbingan belajar yang menggunakan internet dalam proses belajar megajar 

merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dosen untuk membimbing dan mengarahkan 

mahasiswa. Hal ini akan diperoleh pengalaman belajar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dan meningkatkan kualitas mutu pembelajaran di 

FPK Unri. Model pembelajaran yang akan digunakan oleh dosen akan menentukan 

keberhasilan suatu kegiatan belajar mengajar. 
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KESIMPULAN 

Dosen dan mahasiswa di FPK Universitas Riau cukup antusias dalam 

berpartisipasi dengan mengisi kuestioner tentang pembelajaran jarak jauh (online). Hasil 

kuestioner tersebut dapat  menghasilkan output pjj (online) yang lebih baik. Data 

kuestioner yang telah diisi oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Riau 

yaitu diperoleh informasi responden berjumlah 10.071 orang sedangkan responden di 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Unri berjumlah 1150 orang. 

Persepsi mahasiswa menyatakan bahwa selama diberlakukannya program work 

from home atau pembelajaran jarak jauh (online), mahasiswa telah melaksanakan 

perkuliahan, mengerjakan tugas yang diberikan dosen, diskusi atau tanya jawab dan 

praktikum, dengan menggunakan media pembelajaran (Google classroom, WA group, 

google meet dan zoom). 

Ketercapaian penyampaian materi kuliah oleh dosen telah terpenuhi pada 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (online), walaupun ada sedikit kendala dalam 

penggunaan jaringan internet (slow respons). Materi pembelajaran dibuat dosen secara 

informatif, dosen memberikan motivasi agar mahasiswa secara aktif untuk berinteraksi 

selama penyampaian materi oleh dosen dan berdiskusi tentang materi pembelajaran. 

Program pembelajaran jarak jauh (online) di FPK Universitas Riau telah berjalan 

dengan baik. Namun, masih ditemukan beberapa kendala yang dirasakan masih kurang. 

Untuk mengatasi kendala tersebut perlu ditingkatkan pengembangan teknologi informasi 

(TIK) seperti penyedian fasilitas server, jaringan internet, kuota bagi mahasiswa dan 

informasi tentang media pembelajaran kepada dosen dan mahasiswa.  
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EVALUASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH FAKULTAS KEPERAWATAN 

UNIVERSITAS RIAU 

 

Gamya Tri Utami, Rismadefi Woferst, Nopriadi, Sri Utami 

 

I. Latar Belakang 

Keputusan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Universitas Riau (Unri) 

adalah dilakukan berdasarkan Surat Edaran Dirjen DIKTI No.262/E.E2/KM/2020 

tanggal 21 Maret 2020  tentang pembelajaran selama masa darurat Covid-19, hasil rapat 

Dewan Pimpinan Harian (DPH)  Unri tanggal 26 Maret 2020, serta Surat Edaran No. 

2/UN19/SE/2020 tentang pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan 

Universitas Riau. Fakultas Keperawatan (FKp) Unri selanjutnya menindaklanjuti surat 

edaran tersebut dengan membuat aturan kegiatan akademik selama masa pandemi 

COVID-19.  

Beberapa upaya dilakukan FKp Unri untuk pencegahan penyebaran COVID-19, 

salah satunya adalah seluruh kegiatan akademik baik itu perkuliahan ataupun skillslab 

serta kegiatan profesi dilakukan secara daring. Hal ini dilakukan agar kegiatan akademik 

semester genap 2019/2020 di FKp Unri dapat terus berjalan. Selama berlangsungnya 

kegiatan PJJ, terdapat beberapa keuntungan maupun kendala yang dirasakan oleh tidak 

hanya oleh dosen akan tetapi turut dirasakan mahasiswa. Hal ini diakibatkan karena masih 

terbatasnya jumlah dosen yang mampu menggunakan berbagai metode maupun media 

untuk perkuliahan daring serta sebagian besar mahasiswa belum terpapar dengan 

perkuliahan daring sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kegiatan PJJ yang 

sudah berjalan diperlukan untuk menjadi bahan evaluasi pada semester berikutnya serta 

mahasiswa sebagai user bias mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari fakultas atau 

universitas terkait PJJ.  

 

II. Akar Masalah 

Pandemi Covid-19 menyebabkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi pilihan 

terbaik untuk memastikan proses belajar mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi tidak 

terhenti sama sekali. Kita tidak tahu PJJ ini akan berlangsung sampai kapan, karena sangat 

tergantung pada situasi penurunan jumlah kasus Covid-19 secara signifikan. Kegiatan PJJ 

yang berjalan di semester genap 2019/2020 memiliki banyak keterbatasan. Sehubungan 

dengan kondisi tersebut, tim SPMF dari FKp Unri merumuskan masalah terkait 

bagaimanakah hasil evaluasi PJJ yang dilaksanakan di FKp Unri? 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran evaluasi PJJ yang dilakukan di 

Fakultas  perawatan Universitas Riau 

Evaluasi PJJ dilakukan kepada dosen dan mahasiswa. Evaluasi ini terbagi menjadi 

3 bagian yaitu yaitu evaluasi umum, evaluasi khusus, dan evaluasi tambahan. Evaluasi 

umum dilakukan kepada dosen dan mahasiswa Fakultas Keperawatan (FKp). Evaluasi 

terhadap mahasiswa terdiri dari waktu pelaksanaan perkuliahan, cara penyajian materi, 
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tingkat pemahaman materi, dan kendala dominan selama perkuliahan. Evaluasi terhadap 

dosen meliputi jenis media yang digunakan (langsung dan tidak langsung), ketercapaian 

CPL, rata-rata kehadiran mahasiswa, waktu yang digunakan untuk penjelasan materi, dan 

kendala dominan selama perkuliahan. 

- Evaluasi khusus dilakukan terhadap mahasiswa di Fakultas Keperawatan 

(FKp) yang dipaparkan berdasarkan tahun masuk dan per mata ajar 

- Evaluasi tambahan dilakukan terhadap mahasiswa yang meliputi keluhan-

keluhan fisik dan psikologis yang dirasakan mahasiswa selama kegiatan 

PJJ. 

 

III. Metodologi 

Kegiatan evaluasi PJJ dilakukan di Fakultas Keperawatan Unri. Waktu kegiatan 

evaluasi PJJ ini berjalan sejak Bulan Maret-September 2020. Kegiatan diawali dengan 

sosialisasi instrumen evaluasi kepada pimpinan fakultas pada bulan Maret 2020, dan 

dilanjutkan dengan pengambilan data kepada responden pada Bulan Maret-Agustus 2020. 

Proses evaluasi diakhiri dengan analisis data pada bulan September 2020. Populasi dalam 

kegiatan evaluasi PJJ ini terdiri dari dosen dan mahasiswa. Dosen aktif di Fakultas 

Keperawatan tahun akademik 2019/2020 berjumlah 34 orang yang terdiri dari Dosen 

Program Studi Keperawatan 26 orang dan dosen Program Studi Ners 8 orang. Total 

mahasiswa aktif semester genap tahun akademik 2019/2020 berjumlah 880 orang, terdiri 

dari mahasiswa prodi keperawatan 729 orang dan mahasiswa prodi ners 151 orang. Dosen 

dan mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi PJJ sebanyak 26 orang dosen 

dan 430 orang mahasiswa. Selanjutnya Tim SPMF dari Fakultas membuat instrumen 

evaluasi PJJ yang lebih spesifik terkait kegiatan PJJ di Fakultas Keperawatan dengan 

responden sebanyak 554 orang dari prodi keperawatan dan prodi ners sebanyak 98 orang. 

Tim SPMF melakukan pengumpulan data primer yang  didapatkan langsung dari 

responden Proses pengumpulan data dimulai sejak bulan Mei-Juli 2020 kemudian 

dilanjutkan pada bulan Agustus 2020. Data diambil dengan menggunakan instrumen 

berupa kuisioner, yang disebarkan kepada responden menggunakan google form dengan 

link https://bit.ly/EvaluasiPJJUNRI serta https://forms.gle/CqdKGuhE3d8N4CtD7. 

Pengisian google form ini disosialisasikan melalui media sosial whatsapp group serta 

dilakukan  follow up dengan ketua kelas setiap angkatan. Data yang sudah terkumpul 

selanjutnya dilakukan analisis univariat. Data selanjutnya disajikan melalui tampilan 

diagram.  

 

IV. Pembahasan Hasil  

4.1. Evaluasi oleh Dosen 

Gambar 1 dibawah ini menunjukkan evaluasi dosen terhadap pelaksanaan kuliah 

daring semester genap 2019/2020.  

 

 

https://bit.ly/EvaluasiPJJUNRI
https://forms.gle/CqdKGuhE3d8N4CtD7


139 
 

Evaluasi PJJ Universitas Riau 2020 

 

Gambar 1. Evaluasi oleh Dosen 

 
 

Hasil evaluasi menunjukkan jenis media pembelajaran mode 

langsung/synchronize  yang digunakan sebagian besar dosen adalah google meet (41%) 

dan WA group (52%), sedangkan jenis media pembelajaran mode tidak 

langsung/asynchronize  yang digunakan sebagian besar dosen adalah google classroom 

(52%) dan WA group (43%). Pada aspek persentasi ketercapaian CPL, hampir separuh 
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dosen menyatakan antara 51-75% (47%). Kendala dominan selama pembelajaran daring 

adalah masalah jaringan internet (83%). Mayoritas dosen menyatakan rata-rata kehadiran 

mahasiswa selama perkuliahan adalah >75%, dan paling banyak dosen menjelaskan 

materi perkuliahan selama 30-60 menit (38%). 

Hasil evaluasi terhadap dosen juga menunjukkan bahwa media pembelajaran yang 

paling banyak digunakan baik mode langsung/synchronize maupun mode tidak 

langsung/asynchronize adalah WA group. Pilihan media tersebut disebabkan karena 

belum banyaknya dosen yang mengenal pembelajaran daring, sehingga media yang 

dipilih adalah media yang biasa digunakan sehari-hari dan paling mudah penggunaannya 

adalah WA group.  Pada aspek prosentasi ketercapaian CPL, hampir separuh dosen 

menyatakan antara 51-75% (47%). Hal ini berdasarkan evaluasi di akhir pertemuan 

terkait kemampuan mahasiswa menjawab pertanyaaan yang diberikan dosen. Akan tetapi 

dosen tidak bisa mengevaluasi secara pasti apakah mahasiswa betul-betul paham dengan 

materi tersebut. Kendala dominan selama pembelajaran daring bagi dosen adalah masalah 

jaringan internet. Rata-rata kehadiran mahasiswa selama perkuliahan adalah >75%. Data 

ini diperoleh dari daftar hadir perkuliahan di awal dan akhir pembelajaran. Materi 

perkuliahan disampaikan sebagian besar dosen selama 30-60 menit. Hal ini menunjukkan 

adanya pengurangan separuh waktu tatap muka perkuliahan sebanyak dari yang 

seharusnya tatap muka  per SKSnya adalah 50-60 menit (umumnya SKS teori di FKp 

adalah 2 SKS).  

 

4.2. Evaluasi oleh Mahasiswa 

Evaluasi oleh mahasiswa terhadap pelaksanaan kuliah daring semester genap 

2019/2020 ditunjukkan oleh gambar 2. Hasil evaluasi menunjukkan mahasiswa yang 

menyatakan waktu pelaksanaan perkuliahan sebagian besar sudah sesuai jadwal sebanyak 

53%. Hal ini terkait dengan sistem perkuliahan di FKp yang menggunakan sistem blok, 

sehingga potensi untuk perubahan jadwal sangat minimal. Jika ada tatap muka yang 

dibatalkan, maka penggantian jadwal biasanya kurang dari 1 minggu, karena tatap muka 

harus diselesaikan di jadwal blok yang telah ditetapkan oleh jurusan.  

Sebagian besar mahasiswa menyatakan cara dosen menyampaikan materi sudah 

cukup baik (51%), akan tetapi mahasiswa yang menyatakan sulit untuk memahami materi 

sebanyak 53%. Hal ini kemungkinan karena metode daring masih baru bagi mahasiswa 

sehingga membutuhkan proses penyesuaian, dimana mahasiswa dituntut bertanggung 

jawab terhadap diri mereka sendiri, karena tidak ada pengawasan langsung dari dosen 

selama perkuliahan berjalan.  

Hasil evaluasi oleh mahasiswa juga menunjukkan bahwa kendala dominan selama 

perkuliahan adalah keterbatasan kuota internet (50%) serta masalah jaringan internet 

(46%). Hal tersebut juga berdampak terhadap kelancaran proses pembelajaran dan 

pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan. 
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Gambar 2. Evaluasi oleh Mahasiswa 
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4.3. Evaluasi Khusus 

Tim SPMF Fakultas selanjutnya melakukan evaluasi PJJ per mata ajar dan terbagi 

menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan kuliah pakar, kegiatan skillslab, dan kegiatan tutorial. 

Evaluasi dilakukan kepada mahasiswa Prodi Keperawatan (Angkatan 2019, 2018, 2017, 

dan 2016)  serta Prodi Ners (Profesi 2019). Adapun hasil evaluasinya sebagai berikut: 

 

A. ANGKATAN 2019 

Mata kuliah yang diberikan secara daring pada semester 2 sebanyak 5 buah, yaitu: 

Ilmu Dasar Keperawatan II, Kesehatan dalam Perspektif Budaya Melayu, Konsep 

Dasar Keperawatan II, Pancasila, dan Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Hasil 

evaluasi disajikan dalam diagram sebagai berikut: 

 

1. Evaluasi Pelaksanaan Kuliah Pakar 

 

Diagram 1 

 
 

Diagram 1 menunjukkan bahwa dosen sudah menyampaikan materi dengan jelas 

kepada mahasiswa di seluruh mata ajar semester 2. Mahasiswa yang menyatakan 

dosen kurang jelas dalam penyampaian materi kurang dari 10%. 

 

 Diagram 2 

 
 

Diagram 2 menunjukkan bahwa penguasaan dosen terhadap materi yang 

disampaikan sudah baik di seluruh mata ajar semester 2. 
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Diagram 3 

 
Berdasarkan diagram batang di atas, menunjukkan bahwa mahasiswa terbantu 

dengan adanya modul/hasil diskusi/rangkuman perkuliahan daring Materi 

Perkuliahan di sebagian besar mata ajar semester 2, kecuali pada mata ajar Pancasila 

yang mana separuh mahasiswa menyatakan jarang merasa terbantu oleh modul/hasil 

diskusi/rangkuman perkuliahan daring. 

 

Diagram 4 

 
Diagram 4 menunjukkan bahwa dosen jarang/kadang-kadang saja 

mempertimbangkan penggunaan kuota internet mahasiswa di seluruh mata ajar 

semester 2. 

 

Diagram 5 
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Diagram 5 menunjukkan bahwa dosen sering memberikan tugas pada mahasiswa di 

seluruh mata ajar semester 2. 

 

Diagram 6 

 
Diagram 6 menunjukkan bahwa mekanisme ujian tulis yang dilaksanakan di seluruh 

mata ajar semester 2 sudah sesuai. 

 

2. Evaluasi Pelaksanaan Skillslab 

 

Diagram 7 

 
Diagram7 menunjukkan bahwa 2/3 mata ajar semester 2 menggunakan metode 

pembelajaran skillslab melalui whatsapp group dan GCR. 
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Diagram 8 

 
Diagram 8 menunjukkan bahwa media pembelajaran skillslab yang paling sering 

digunakan di seluruh mata ajar semester 2 adalah modul dan video. 

 

Diagram 9 

 
Diagram 9 menunjukkan bahwa metode pembelajaran daring dengan topik skill lab 

yang diberikan di sebagian besar mata ajar semester 2 sudah sesuai. 

 

Diagram 10 

 
Diagram 10 menunjukkan bahwa mahasiswa menyatakan paham terhadap materi 

skillslab yang diberikan pada mata ajar semester 2. 
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Diagram 11 

 
Diagram 11 menunjukkan bahwa metode ujian skill lab (aplikasi) yang digunakan 

sudah sesuai pada 2/3 mata ajar semester 2. Akan tetapi, pada mata ajar IDK II ada 

17,7% mahasiswa yang menyatakan metode ujian tidak sesuai. 

 

3. Evaluasi Pelaksanaan Tutorial 

 

Diagram 12     Diagram 13 

 

Diagram 14 
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Diagram 12-14 menunjukkan pelaksanaan tutorial secara daring di semester 2. Data 

menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan pada kegiatan tutorial 

adalah metode lainnya (discord). Mahasiswa menyatakan kegiatan tutorial tersebut 

sudah baik, serta tutor juga sudah baik dalam mengarahkan kegiatan tutorial. 

 

B. ANGKATAN 2018 

Mata kuliah yang diberikan secara daring pada semester 4 sebanyak 6 buah, yaitu: 

Bahasa Inggris II, Keperawatan Anak I, Keperawatan HIV-AIDS, Keperawatan 

Kesehatan Jiwa I, Kewirausahaan dalam Keperawatan, dan Penulisan Ilmiah. Hasil 

evaluasi disajikan sebagai berikut: 

 

1. Evaluasi Pelaksanaan Kuliah Pakar 

Diagram 15 menunjukkan bahwa dosen sudah menyampaikan materi dengan jelas 

kepada mahasiswa di seluruh mata ajar semester 4. Mahasiswa yang menyatakan 

dosen kurang jelas dalam penyampaian materi kurang dari 15%. 

 

Diagram 15. 

 
 

 Diagram 16 

 
Diagram 16 menunjukkan bahwa penguasaan dosen terhadap materi yang 

disampaikan sudah baik dan sangat baik di seluruh mata ajar semester 4. 
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Diagram 17 

 
Berdasarkan diagram 17 di atas, menunjukkan bahwa mahasiswa terbantu dengan 

adanya modul/hasil diskusi/rangkuman perkuliahan daring Materi Perkuliahan di 

sebagian besar mata ajar semester 4, akan tetapi mahasiswa yang menyatakan kurang 

terbantu oleh modul/hasil diskusi/rangkuman perkuliahan daring juga cukup banyak 

dengan rata-rata lebih dari 25%. 

 

Diagram 18 

 
Diagram 18 menunjukkan bahwa dosen selalu mempertimbangkan penggunaan 

kuota internet mahasiswa di seluruh mata ajar semester 4. 

 

Diagram 19 

 

28.36 27.14
22.90 25.93

20.93
15.15

47.76
40.00

49.62
43.70

53.49 53.79

22.39

32.14
26.72 29.63

24.81
29.55

1.49 0.71 0.76 0.74 0.78 1.52

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00

B. INGGRIS II KEP. ANAK I KEP. HIV-AIDS KEP. KES. JIWA
I

KWU PENULISAN
ILMIAH

P
er

se
n

ta
se

Apakah Modul/Hasil Diskusi/Rangkuman perkuliahan Daring 
membantu Mahasiswa memahami Materi Perkuliahan?

Selalu Sering Kadang-kadang Tidak Pernah

16.42 16.43

41.22 38.52
44.19 39.39

45.52
40.00 41.22 41.48

34.88 39.39
30.60

40.00

12.98 17.78 14.73 17.42
7.46 3.57 4.58 2.22 6.20 3.79

0.00

20.00

40.00

60.00

B. INGGRIS II KEP. ANAK I KEP. HIV-AIDS KEP. KES. JIWA
I

KWU PENULISAN
ILMIAH

P
er

se
n

ta
se

Apakah Dosen mempertimbangkan banyaknya penggunaan 
data internet Mahasiswa?

Selalu Sering Kadang-kadang Tidak Pernah

51.49

37.14

12.98 9.63

25.58
17.42

38.06

51.43

38.93
46.67 44.96 44.70

9.70 11.43

48.09
43.70

28.68

37.88

0.75 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

B. INGGRIS II KEP. ANAK I KEP. HIV-AIDS KEP. KES. JIWA
I

KWU PENULISAN
ILMIAH

P
er

se
n

ta
se

Apakah Dosen memberikan tugas-tugas perkuliahan Daring ?

Selalu Sering Kadang-kadang Tidak Pernah



149 
 

Evaluasi PJJ Universitas Riau 2020 

 

Diagram 19 menunjukkan bahwa dosen sering memberikan tugas pada mahasiswa di 

sebagian besar mata ajar semester 4. 

 

Diagram 20 

 
Diagram 20 menunjukkan bahwa mekanisme ujian tulis yang dilaksanakan di seluruh 

mata ajar semester 4 sudah sesuai.  

 

2. Evaluasi Pelaksanaan Skillslab 

Diagram 21 

 
Diagram 21 menunjukkan bahwa 2/3 mata ajar semester 4 menggunakan metode 

pembelajaran skillslab melalui whatsapp group dan GCR. 

 

Diagram 22 
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Diagram 22 menunjukkan bahwa media pembelajaran skillslab yang paling sering 

digunakan di seluruh mata ajar semester 4 adalah modul dan video. 

 

Diagram 23 

 
Diagram 23 menunjukkan bahwa metode pembelajaran daring dengan topik skill lab 

yang diberikan di sebagian besar mata ajar semester 4 sudah sesuai. 

 

 

 

Diagram 24 

 
Diagram 24 menunjukkan bahwa mahasiswa menyatakan paham terhadap materi 

skillslab yang diberikan pada mata ajar semester 4. 

 

Diagram 25 
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Diagram 25 menunjukkan bahwa metode ujian skill lab (aplikasi) yang digunakan 

sudah sesuai pada seluruh mata ajar semester 2.  

 

3. Evaluasi Pelaksanaan Tutorial 

 

Diagram 26     Diagram 27 

 
 

Diagram 28 

 
 

Diagram 26-28 menunjukkan pelaksanaan tutorial secara daring di semester 4. Data 

menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan pada kegiatan tutorial 

adalah metode lainnya (telegram). Mahasiswa menyatakan kegiatan tutorial tersebut 

sudah baik, serta tutor juga sudah baik dalam mengarahkan kegiatan tutorial. 

 

 

C. ANGKATAN 2017 

Mata kuliah yang diberikan secara daring pada semester 6 sebanyak 6 buah, yaitu: 

Bahasa Inggris IV, Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Keluarga, 

Keperawatan pada Masyarakat Perairan, Metodologi Penelitian II, dan Teknologi 

dalam Modalitas II. Hasil evaluasi disajikan dalam diagram berikut ini: 
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1. Evaluasi Pelaksanaan Kuliah Pakar 

Diagram 29 

 
Diagram 29 menunjukkan bahwa dosen sudah menyampaikan materi dengan jelas 

kepada mahasiswa di seluruh mata ajar semester 6. Mahasiswa yang menyatakan 

dosen kurang jelas dalam penyampaian materi kurang dari 5%. 

 

Diagram 30 

 
Diagram 30 menunjukkan bahwa penguasaan dosen terhadap materi yang 

disampaikan sudah baik di seluruh mata ajar semester 6. 

 

Diagram 31 
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Berdasarkan diagram 31 di atas, menunjukkan bahwa mahasiswa terbantu dengan 

adanya modul/hasil diskusi/rangkuman perkuliahan daring Materi Perkuliahan di 

sebagian besar mata ajar semester 4, akan tetapi pada mata ajar B. Inggris IV dan 

metodologi penelitian II, mahasiswa menyatakan kurang terbantu oleh modul/hasil 

diskusi/rangkuman perkuliahan daring dengan rata-rata lebih dari 25%. 

 

Diagram 32 

 
Diagram 32 menunjukkan bahwa separuh mahasiswa menyatakan dosen sering 

mempertimbangkan penggunaan kuota internet mahasiswa di seluruh mata ajar 

semester 6, sedangkan separuh mahasiswa lainnya menyatakan dosen kadang-

kadang saja mempertimbangkan penggunaan kuota internet mahasiswa. 

 

Diagram 33 

 
Diagram 33 menunjukkan bahwa dosen sering memberikan tugas pada mahasiswa di 

seluruh mata ajar semester 6. 
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Diagram 34 

 
Diagram 34 menunjukkan bahwa mekanisme ujian tulis yang dilaksanakan di seluruh 

mata ajar semester 6 sudah sesuai.  

 

2. Evaluasi Pelaksanaan Skillslab 

 

Diagram 35 

 
Diagram 35 menunjukkan bahwa seluruh mata ajar semester 6 menggunakan metode 

pembelajaran skillslab melalui whatsapp group dan GCR. 

 

Diagram 36 
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Diagram 36 menunjukkan bahwa media pembelajaran skillslab yang paling sering 

digunakan di seluruh mata ajar semester 6 adalah modul dan video. Akan tetapi pada 

semester ini, penggunaan media lebih bervariasi, seperti penggunaan link youtube 

dan rekaman video lainnya 

 

Diagram 37 

 
Diagram 37 menunjukkan bahwa metode pembelajaran daring dengan topik skill lab 

yang diberikan di sebagian besar mata ajar semester 6 sudah sesuai. 

 

Diagram 38 

 
Diagram 38 menunjukkan bahwa mahasiswa menyatakan paham terhadap materi 

skillslab yang diberikan pada mata ajar semester 6. Akan tetapi pada mata ajar 

B.Inggris IV, mahasiswa yang menyatakan kurang paham hamper 50% 
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Diagram 39 

 
 

Diagram 39 menunjukkan bahwa metode ujian skill lab (aplikasi) yang digunakan 

sudah sesuai pada seluruh mata ajar semester 6.  

 

3. Evaluasi Pelaksanaan Tutorial 

Diagram 40      

 
 

Diagram 41 
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Diagram 42 

 
Diagram 40-42 menunjukkan pelaksanaan tutorial secara daring di semester 6. Data 

menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan pada kegiatan tutorial 

adalah metode lainnya (telegram). Mahasiswa menyatakan kegiatan tutorial tersebut 

sudah baik, serta tutor juga sudah baik dalam mengarahkan kegiatan tutorial. 

 

D. ANGKATAN 2016 

Mata kuliah yang diberikan secara daring pada semester 8 sebanyak 2 buah, yaitu: 

Manajemen Keperawatan dan Skripsi. Akan tetapi Mata ajar yang dievaluasi hanya 

Manajemen Keperawatan.  Hasil evaluasi disajikan dalam diagram berikut ini: 

 

1. Evaluasi Pelaksanaan Kuliah Pakar 

Diagram 43 

 
Diagram 43 menunjukkan bahwa dosen sudah menyampaikan materi dengan jelas 

kepada mahasiswa (61.42%). Akan tetapi masih ada  satu pertiga mahasiswa yang 

menyatakan dosen kurang jelas dalam penyampaian materi. 

 

Diagram 44 
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Diagram 44 menunjukkan bahwa penguasaan dosen terhadap materi yang 

disampaikan sudah baik (78,9%). 

 

Diagram 45 

 
Berdasarkan diagram 45 diatas menunjukkan bahwa modul kurang membantu dalam 

memahami materi perkuliahan. Hampir separuh mahasiswa menyatakan dosen 

jarang/kadang-kadang saja mempertimbangkan penggunaan kuota internet 

mahasiswa, serta dosen kadang-kadang saja memberikan tugas pada mahasiswa 

(41.70%). 

 

Diagram 46 

 
Diagram 46 menunjukkan bahwa mekanisme ujian tulis yang dilaksanakan di 

semester 8 sudah sesuai.  
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2. Evaluasi Pelaksanaan Skillslab 

Diagram 47 

 
 

 

Diagram 47 menunjukkan bahwa mata ajar semester 8 menggunakan metode 

pembelajaran skillslab melalui whatsapp group. 

 

Diagram 48 

 
Diagram 48 menunjukkan bahwa media pembelajaran skillslab yang paling sering 

digunakan di mata ajar semester 8 adalah modul. 

 

Diagram 49 

 
Diagram 49 menunjukkan bahwa metode pembelajaran daring dengan topik skill lab 

yang diberikan di mata ajar semester 8 sudah sesuai.  Mahasiswa juga menyatakan 

paham terhadap materi skillslab yang diberikan pada mata ajar semester 8. 
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3. Evaluasi Pelaksanaan Tutorial 

Diagram 50      

 
 

 

Diagram 51 

 
Diagram 50-51 menunjukkan pelaksanaan tutorial secara daring di semester 8. Data 

menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan pada kegiatan tutorial 

adalah metode lainnya (telegram). Mahasiswa menyatakan kegiatan tutorial tersebut 

sudah baik, serta tutor juga sudah baik dalam mengarahkan kegiatan tutorial. 

 

E. PROFESI 2019 

Kegiatan profesi dilaksanakan secara daring mulai bulan April 2020.  Hasil evaluasi 

disajikan dalam diagram berikut ini: 
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Diagram 52 menunjukkan bahwa dosen sudah menyampaikan materi dengan jelas 

kepada mahasiswa (61.22%). Akan tetapi masih ada  satu pertiga mahasiswa yang 

menyatakan dosen kurang jelas dalam penyampaian materi. 

 

 Diagram 53 

 
Diagram 53 menunjukkan bahwa penguasaan dosen terhadap materi yang 

disampaikan sudah baik (68.37%). 

Diagram 54 

 
 

Berdasarkan diagram 54 diatas menunjukkan bahwa separuh mahasiswa menyatakan 

modul kurang membantu dalam memahami materi perkuliahan (50%). Sebagian 

besar mahasiswa menyatakan dosen jarang/kadang-kadang saja mempertimbangkan 

penggunaan kuota internet mahasiswa (38.78%), serta dosen selalu memberikan 

tugas pada mahasiswa (51.02%). 
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memberikan tugas di setiap mata kuliah, sehingga hal ini juga terkait dengan 

pemakaian kuota saat perkuliahan sehingga pemakaian kuota internet menjadi besar 

karena selain kuliah mahasiswa juga banyak mendapatkan tugas di luar perkuliahan.  

Pelaksanaan ujian awal semester dan akhir semester (di FKp dikenal dengan ujian 

tulis 1 dan 2) dirasakan mahasiswa sudah sesuai. Seluruh mata kuliah melaksanakan 

ujian dengan metode quiziz, yang dipantau oleh tim Computer Based Test (CBT) dan 

koordinator mata ajar.  Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa 

mahasiswa, permasalahan yang ditemukan saat pelaksanaan ujian adalah  jaringan 

yang tidak stabil menyebabkan beberapa kali mahasiswa mengeluhkan sesi ujian 

harus terputus. Masalah lainnya adalah sulitnya mengontrol potensi kecurangan yang 

dilakukan mahasiswa seperti bekerja sama dengan mahasiswa lain saat ujian, atau 

mencari jawaban melalui internet selama ujian berlangsung. 

Pembelajaran jarak jauh tidak hanya dilakukan pada pertemuan teori saja, akan tetapi 

skillslab juga harus berlangsung secara daring. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan 

skillslab menunjukkan bahwa mayoritas mata ajar menggunakan WA group dan 

GCR untuk kegiatan skillslab dengan media modul dan video. Hal ini menunjukkan 

belum bervariasinya metode pembelajaran skillslab yang digunakan. Kondisi ini 

diakibatkan karena belum banyaknya dosen yang mengenal pembelajaran daring, 

sehingga media yang dipilih adalah media yang biasa digunakan dan paling mudah 

penggunaannya. Sebagian besar mahasiswa menyatakan paham dengan materi 

skillslab yang disampaikan akan tetapi masih ada kurang lebih 25% mahasiswa yang 

menyatakan kurang paham terhadap skillslab yang disampaikan. Sebagian besar 

mahasiswa juga menyatakan bahwa metode pelaksanaan ujian skill lab (aplikasi) 

yang digunakan sudah sesuai pada seluruh mata ajar.  

Metode ujian skillslah yang digunakan umumnya adalah melalui pembuatan video, 

dimana mahasiswa diminta memeragakan ulang skillslab yang diberikan dengan 

menggunakan alat dan bahan yang dimodifikasi berdasarkan arahan dosen penguji. 

Sehingga diperlukan kreativitas mahasiswa dalam pelaksanaannya. Kelemahan 

metode ujian ini adalah sulitnya mengevaluasi dengan detail skillslab yang dilakukan 

mahasiswa karena lapang pandang saat menonton media video yang terbatas, dan 

penguji tidak bisa melihat secara langsung aktivitas mahasiswa, sehingga prosedural 

yang sifatnya memerlukan tindakan steril ataupun tindakan invasive (memasukkan 

alat ke bagian tubuh pasien) menjadi sulit terevaluasi dengan baik.  

Evaluasi lainnya dilakukan terhadap kegiatan tutorial. Kegiatan ini adalah bagian 

dari kuliah teori dengan penerapan student centered learning (SCL) dimana 

mahasiswa diberikan kasus pemicu dan mereka dituntut untuk lebih mandiri dalam 

mencari informasi untuk memecahkan masalah dan mencari solusi dari kasus yang 

diberikan. Metode yang digunakan adalah seven jump, dan mahasiswa dibagi dalam 

beberapa kelompok kecil dengan 1 orang tutor di setiap kelompok. Hasil evaluasi 

menunjukkan mayoritas mahasiswa menyatakan kegiatan tutorial menggunakan 

media telegram, dan kegiatan dinilai sudah efektif walaupun sebagian dari 

mahasiswa semester 8 menyatakan pembelajaran tutorial ini kurang efektif. Penilaian 

mahasiswa terhadap kemampuan tutor membimbing kegiatan tutorial adalah 

mayoritas menyatakan sudah baik. 
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Selama masa pandemic, mahasiswa Prodi Ners yang sedang melaksanakan profesi 

juga menjalani kegiatan pembelajaran secara daring. Profesi daring ini dilakukan 

pada sepertiga fase terakhir kegiatan profesi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri 

bagi Prodi, karena tidak ada panduan yang spesifik dan kompetensi yang dicapai oleh 

mahasiswa menjadi tidak maksimal. Hasil evaluasi menunjukkan dosen pembimbing 

profesi memberikan materi dengan baik dan jelas, serta paham dengan materi yang 

disampaikan, akan tetapi tahap profesi ini tidak hanya mengasah kognitif saja tetapi 

skills dalam mengelola pasien juga menjadi bagian penting. Skills ini dicapai melalui 

praktik dilapangan, baik itu di rumah sakit maupun di komunitas. Beberapa dosen 

melakukan modifikasi praktik secara daring tersebut melalui metode roleplay serta 

diskusi kasus dengan mahasiswa. 

 

4.4. Evaluasi Tambahan 

Evaluasi tambahan dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah fisik dan 

psikologis yang paling banyak dikeluhkan mahasiswa di FKp Unri. Adapun hasil evaluasi 

dipaparkan dalam diagram berikut ini: 

 

Diagram 52 

 
 

Diagram 52 menunjukkan keluhan fisik maupun psikologis yang paling banyak 

dirasakan mahasiswa selama PJJ. Hasil evaluasi menunjukkan keluhan fisik yang paling 

banyak dialami mahasiswa adalah susah tidur (23,43%),  sedangkan keluhan psikologis 

yang dialami mayoritas mahasiswa adalah stress (71.01%) dan bosan/jenuh (69,08%). 

Kegiatan PJJ yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2020 merupakan metode 

pembelajaran yang bisa dikatakan baru bagi dosen dan mahasiswa di FKp Unri. 

Perkuliahan di masa sebelum pandemi dilakukan secara metode konvensional atau tatap 

muka langsung, baik di kelas maupun di laboratorium. Kondisi tersebut menyebabkan 

mahasiswa dan dosen perlu beradaptasi dengan cepat.  Kegiatan PJJ ini menghasilkan 

dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif yang dirasakan mahasiswa adalah 

adanya beberapa masalah fisik maupun psikologis. Hasil evaluasi menunjukkan keluhan 

fisik yang paling banyak dialami mahasiswa adalah susah tidur sedangkan keluhan 

psikologis yang dialami mayoritas mahasiswa adalah stress dan bosan.  
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Sebagian besar mahasiswa melaksanakan PJJ di tempat tinggalnya masing-

masing. Stress dirasakan mahasiswa salah satunya diakibatkan karena keterbatasan 

jaringan internet di tempat tinggal mereka serta minimnya kuota internet. Selain itu, 

keluhan bosan diasumsikan akibat terbatasnya interaksi sosial secara langsung dengan 

teman sekelas ataupun dosen. Dari hasil wawancara, beberapa mahasiswa menyampaikan 

bahwa mereka ingin segera berada di kampus kembali dan melaksanakan perkuliahan 

seperti saat sebelum pandemi.Gangguan tidur juga dirasakan sebagian besar mahasiswa. 

Hal ini bisa disebabkan karena padatnya kuliah daring yang dijalankan dan juga aktivitas 

mereka di rumah, karena.  

 

V. Kesimpulan dan Rekomendasi 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi PJJ dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PJJ di 

Fakultas Keperawatan UNRI dapat dilaksanakan selama masa pandemic. Secara umum 

hasil evaluasi belajar cukup baik. Dosen maupun mahasiswa dapat merasakan kelebihan 

dan kekurangan selama perkuliahan dilaksanakan. Evaluasi khusus juga dilakukan per 

Angkatan dan per mata ajar terhadap proses perkuliahan, skillab dan juga tutorial. Selain 

itu dilakukan juga evaluasi tambahan terkait keluhan fisik dan psikologis selama proses 

PJJ.  

 

5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil evaluasi ini kami memberikan rekomendasi bahwa diperlukan 

model pembelajaran yang efektif dan mendukung proses belajar selama masa pandemic.  

• Perlunya upgrade kemampuan dosen dalam mengoperasikan media belajar 

agar sesuai dengan kebutuhan belajar. 

• Perlunya bantuan kuota dan kualitas jaringan yang stabil agar proses belajar 

bisa berlangsung dengan baik sehingga tujuan pembelajaran tetap berkualitas 

meskipun dilakukan secara daring.  

• Perlu ada sarana atau hibah untuk meningkatkan skill dosen dalam memilih 

platform yang digunakan untuk pembelajaran.  

 

Daftar Pustaka 

 

Surat Edaran Dirjen DIKTI No.262/E.E2/KM/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang 

Pembelajaran selama Masa Darurat Covid-19. 

 

Surat Edaran No. 2/UN19/SE/2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 

(COVID-19) di Lingkungan Universita Riau 
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EVALUASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS RIAU 

Ledy Diana, Hengki Firmanda, Meriza Elpha Darnia, Zainul Akmal 

 

Latar Belakang   

Penyebaran Coronavirus telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat. 

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala 

ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan 

penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya 

pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona 

adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa 

SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke 

manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum 

diketahui. 

Mengingat pandemic Covid-19 yang yang terjadi saat ini, namun segala kegiatan 

masyarakat tetap harus berjalan termasuk proses belajar-mengajar. Pemerintah mulai 

mempertimbangkan suatu kebijakan yang dalam pelaksanaannya tidak melanggar 

protokol kesehatan seperti dari segi interaksi. Pemerintah menerapkan aturan 

pembelajaran yang tidak beriteraksi langsung antara satu dengan yang lain dan 

menghindari mengumpulkan banya orang dalam satu tempat.  Pemerintah  menggunakan 

metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau yang biasa dikenal dengan e-

learning mungkin sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat saat ini, khususnya 

para aktivis akademik. Pembelajaran Jarak Jauh tentu tidak semata-mata terjadi begitu 

saja. Kuliah daring yang tidak memungkinkan antara dosen dan mahasiswa untuk 

bertemu langsung karena dapat membahayakan dalam penyebaran covid-19 yang sangat 

mengkhawatirkan guna memutus mata rantai penyebaran sehingga diminimalisir untuk 

melakukan pertemuan, perkumpulan dan kontak langsung walaupun itu dalam proses 

belajar mengajar. 

Di Indonesia sendiri, era CBT mulai ada pada tahun 1990, di mana saat itu 

bermunculan aplikasi e-learning yang beroperasi dalam PC standlone ataupun berbentuk 

kemasan CD-ROM yang berisi materi dalam bentuk tulisan maupun video dan audio. 

Seiring dengan perkembangan teknologi internet, masyarakat mulai sadar akan kebutuhan 

memperoleh informasi yang tidak dihalangi oleh jarak maupun lokasi. Tahun 1997, 

kemunculan LMS (Learning Management System) kemudian digabungkan dengan situs-

situs informasi, majalah, dan surat kabar. Isinya pun semakin bervariasi dengan 
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perpaduan antara multimedia, video, streaming, serta dengan pilihan format dan ukuran 

yang lebih simple.1 

Perkembangan teknologi dan informasi yang sudah terjadi tentu memberi 

dampak yang cukup signifikan bagi aspek kehidupan masyarakat, khususnya pendidikan. 

Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi dan juga ilmu pengetahuan 

melalui internet. Internet menyediakan banyak sekali sumber informasi yang bisa diakses 

melalui gadget yang ada saat ini.2 

Perkembangan tersebut kini dimanfaatkan oleh beberapa perguruan tinggi di 

Indonesia sebagai salah satu sistem pembelajaran yang diandalkan, yaitu kuliah daring 

termasuk Universitas Riau. Kuliah daring merupakan bentuk pendidikan formal yang 

dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia, di mana peserta didik (mahasiswa) 

dan pengajar (dosen) berada di lokasi berbeda, sehingga mereka berinteraksi melalui 

sistem komunikasi interaktif yang menghubungkan keduanya.3  

Setiap fakultas di Universitas Riau diharapkan untuk mengoptimalkan 

penggunaan daring. Salah satu fakultas yang menerapkan dari adalah fakultas hukum. 

Kuliah daring yang dilaksanakan tentu harus memiliki persiapan matang, karena hal 

tersebut menyangkut sistem teknologi juga internet yang dibutuhkan. Persiapan tersebut 

antara lain, sarana dan prasarana yaitu platform dan tools yang akan digunakan untuk 

melaksanakan kuliah daring. Kedua, Sumber daya manusia yang mumpuni, di mana harus 

terdapat SDM yang paham betul bagaimana mengoperasikan sistem yang akan 

dijalankan. Dan ketiga adalah mempersiapkan aplikasi yang akan dimanfaatkan. 

Saat ini tersedia beberapa platform maupun aplikasi yang dapat digunakan oleh 

mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan kuliah daring ini. Platform yang paling sering 

digunakan misalnya ada Zoom Clouds Meeting, Google Classroom, maupun sistem 

kuliah daring yang diciptakan oleh masing-masing perguruan tinggi. 

Melalui platform tersebut, para mahasiswa dapat menerima materi yang dikirimkan oleh 

dosen, mengumpulkan tugas, juga mendengar penjelasan dosen melalui video conference. 

Kegiatan kuliah daring ini dapat diakses di mana saja dan di waktu yang telah 

ditentukan bersama. Materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen melalui kuliah daring 

juga dapat direview dengan mudah oleh mahasiswa di waktu yang lebih fleksibel. Baik 

dosen maupun mahasiswa juga dapat lebih menguasai Teknologi Informasi dan 

                                                             
1 Setiawan, A. (2017, Januari 18). Sejarah Singkat E-Learning dan E-Learning di Institusi Pendidikan di 

Indonesia. Dipetik Maret 22, 2020, dari Blogspot: 

http://elearningbdlhksmd.blogspot.com/2017/01/sejarah-singkat-e-learning-dan-e.html 
2 Adminweb. (2018, April 17). Kuliah Daring, Kelebihan dan Persiapan yang Harus Dilakukan Kampus. 

Retrieved Maret 23, 2020, from Sevima: https://sevima.com/kuliah-daring-kelebihan-dan-persiapan-yang-

harus-dilakukan-kampus 
3 Adminweb. (2019, Februari 11). Pembelajaran Daring (SPADA) Indonesia, Kuliah Millennials. Dipetik 

Maret 23, 2020, dari Sevima: https://sevima.com/sistem-pembelajaran-daring-spada-indonesia-kuliah-

millennials/ 
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Komunikasi di tengah era globalisasi yang menuntut manusia untuk hidup bersama 

teknologi. Mahasiswa juga bisa dikatakan dapat melakukan pembelajaran dengan lebih 

santai dengan caranya masing-masing saat mengikuti perkuliahan daring. 

Namun di balik kelebihan yang dirasakan, kuliah daring juga memiliki beberapa 

kekurangan, di antaranya tidak semua mahasiswa memiliki fasilitas yang mumpuni dalam 

menunjang kebutuhan untuk pelaksanaan kuliah daring seperti laptop, smartphone, 

jaringan internet, dll. Oleh karena kuliah daring memerlukan akses internet yang cukup 

baik, maka di saat perkuliahan sedang berlangsung tetapi jaringan internet sedang tidak 

bagus, maka hal tersebut dapat menghambat proses perkuliahan daring yang diikuti. 

Selain itu, kemampuan mahasiswa dalam perkuliahan tidak dapat dilakukan secara real, 

sebab dosen juga tidak selalu melihat keaktifan mahasiswa saat mengikuti kelas. 

Dampak positif yang dapat kita ambil dari pelaksanaan kuliah daring adalah 

mahasiswa maupun dosen dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan kegiatan 

yang positif. Selain itu, mahasiswa dapat melatih kemandiriannya dalam mempelajari 

materi-materi yang diberikan oleh pengajar. Sedangkan, dampak negatif yang 

ditimbulkan dari perkuliahan daring ini adalah berkurangnya interaksi secara langsung di 

antara mahasiswa dengan dosen maupun mahasiswa dengan mahasiswa lainnya saat 

perkuliahan. 

Menurut Khoe You Tung, terdapat karakteristik pembelajaran daring. Pertama, 

materi pembelajaran dibuat dalam bentuk teks, grafik, dan berbagai komponen 

multimedia lainnya. Kedua, interaksi yang dilakukan bisa terjadi secara serentak maupun 

tidak serentak seperti video conference, chats rooms, atau discussion forums. Selanjutnya, 

kuliah daring dilakukan pada waktu dan tempat maya. Selain itu, materi pembelajaran 

dapat diperbaharui kapan saja. Keenam, adanya peningkatan komunikasi antara dosen 

dan mahasiswa. Ketujuh, adanya kemungkinan bentuk interaksi yang terjadi secara 

formal juga nonformal. Dan terakhir, pembelajaran dapat menggunakan berbagai sumber 

belajar yang tersedia di internet.4 Kegiatan yang harus ada dalam perkuliahan daring 

menurut Khan B.H adalah meningkatkan perhatian mahasiswa, menyampaikan tujuan 

kepada mahasiswa, mendorong ingatan mahasiswa tentang informasi yang telah diterima. 

Selain itu, pembelajaran juga harus memberikan stimuli secara khusus, memberi petunjuk 

belajar, memperoleh keterampilan mahasiswa, memberikan kesempatan umpan balik 

yang informatif, dan meningkatkan daya ingat belajar mahasiswa.5 

Keberhasilan kegiatan kuliah daring sangat bergantung pada beberapa 

komponen, baik dosen, mahasiswa, sumber belajar, sarana dan prasarana yang ada, dan 

yang paling penting adalah jaringan internet. Baik kuliah tatap muka maupun kuliah 

daring tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, tidak dapat 

                                                             
4 Mustofa, M. I., Chodzirin, M., Sayekti, L., & Fauzan, R. (2019). Formulasi Model Perkuliahan Daring 

Sebagai Upaya Menekan Disparitas Kualitas Perguruan Tinggi. Walisongo Journal of Information 

Technology, 1(2), 151. https://doi.org/10.21580/wjit.2019.1.2.4067 
5 Ibid  
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dipungkiri bahwa kuliah daring saat ini sangat mendukung sistem pembelajaran di 

perguruan tinggi. Di tengah perkembangan teknologi saat ini, kreativitas dosen dan 

mahasiswa perlu diasah dalam menggunakan teknologi. Diharapkan kegiatan kuliah 

daring dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik, sehingga dapat menunjang 

pendidikan bagi mahasiswa. 

Akar masalahnya adalah awal tahun 2020 menjadi pertanda bahwa akan banyak 

hal-hal baru yang kita temui kedepannya dari segala aspek kehidupan, tentunya yang 

diharapkan adalah segala hal yang positif, begitu juga kami para mahasiswa yang pasti 

memiliki target-target yang ingin dicapai pada akhir semester nantinya. Semangat 

menjadi suatu perasaan yang merata bagi seluruh teman-teman mahasiswa di awal tahun, 

dengan keanekaragaman arah dan tujuan masing-masing. Namun apa yang diharapkan, 

yakni segala hal yang positif tadi sirna ketika adanya suatu penyebaran virus Covid-19 

yang awalnya berasal darikota Wuhan, Cina. Akhir tahun 2019 (tepatnya pada 31 

Desember 2019) dunia kesehatan di Cina memang sudah mulai curiga dengan jenis virus 

“lama jenis baru” ini, namun masih hanya sebatas prasangka saja akan dampaknya, masih 

dianggap biasa (asas praduga tak bersalah sepertinya berlaku juga dalam dunia 

kesehatan). 

Kronologi penyebarannya, 12 Januari 2020 pemerintah Cina mengumumkan 

kematian pertama pasien yang dicurigai terkena virus Covid-19. Virus Covid-19 ini 

(awalnya dikenal dengan nama virus corona) mulai menyebar di luar Negara Cina, 

Negara asing (di luar Cina) yang pertama kali terkena persebaran wabah Covid-19 ini 

adalah Thailand (13 Januari 2020) kemudian disusul Negara Jepang, Taiwan, AS, 

singkatnya hingga Malaysia Negara tetangga yang sangat dekat dengan Indonesia, tidak 

heran kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia juga karena menyebar dari salah 

seorang warga Jepang yang menetap di Malaysia. 

Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali (yang diumumkan oleh 

pemerintah Indonesia) terjadi pada tanggal 1 Maret 2020, ini terjadi di suatu tempat 

dimana diselenggarakan suatu acara pesta dansa yang pesertanya berasal dari berbagai 

negara, salah satunya adalah warga Jepang yang menetap di Malaysia tadi, warga Jepang 

ini yang diduga telah menghantarkan virus Covid-19 pertama kali pada warganegara 

Indonesia (dalam acara tersebut). Penyebaran virus Covid-19 semakin cepat diseluruh 

dunia, hingga pada tanggal 11 Maret 2020 Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus secara resmi mengumumkan virus Covid-19 

sebagai pandemi, yang artinya penyakit terkait mudah menular dan tersebar dari manusia 

ke manusia di berbagai tempat di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia juga mengambil 

sikap atas pandemi ini, tepatnya pada tanggal 16 Maret 2020 melalui pernyataan Presiden 

Jokowi yang mungkin akan diingat dalam sejarah Indonesia yaitu, “Kerja dari rumah, 

belajar dari rumah, ibadah di rumah perlu digencarkan”, pernyataan yang awalnya banyak 

didukung oleh masyarakat Indonesia. 
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Hampir lebih 3 bulan sebanyak 62,5 juta anak di tanah air mulai dari tingkat 

PAUD hingga perguruan tinggi belajar dengan menggunakan system Pembelajaran jarak 

jauh (PPJ) atau belajar dari rumah imbas adanya pandemic Covid-19. Di dunia 

pendidikan terkhususnya perguruan tinggi langsung merespon pandemi virus Covid-19 

ini. Berawal dari dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 

(Covid-19) Universitas Riau merespon Surat Edaran MENDIKBUD ini melalui Surat 

Edaran Nomor 2/UNI9/SE/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2020 yang lalu. 

Awal yang disambut baik mayoritas mahasiwa, seakan-akan ini adalah pilihan yang 

sangat menguntungkan dan tepat, namun tepat untuk sesaat. 

Masalah mulai dirasakan oleh mahasiswa dalam menyikapi dan menyesuaikan 

diri dengan metode kuliah online ini, keluhan awal adalah mengenai rasa jenuh dan sangat 

membosankannya kuliah online, hal ini disebabkan antara lain oleh : 

1. Sinyal di daerah perkampungan 

2. Biaya kuota internet 

3. Pengajaran yang tidak maksimal 

4. Materi tidak maksimal 

5. Media yang kurang mendukung 

6. Listrik padam 

7. Mental belajar mahasiwa 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah berangkat dari latar belakang di 

atas, maka rumusan masalah, yaitu, bagaimana evaluasi pembelajaran jarak jauh Fakultas 

Hukum Universitas Riau?. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil evaluasi 

pembelajaran jarak Fakultas Hukum Universitas Riau. Ruang lingkup pembahasan 

seputar hasil evaluasi PJJ FH berdasarkan Fakultas Hukum Universitas Riau. 

 

Metode 

Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif yaitu dengan menguraikan 

fakta dan menganalisa berdasarkan kualitas dari isi penelitian. Tempat mengumpulkan 

data Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah Fakultas Hukum Universitas Riau di 

Kota Pekanbaru, Riau. Waktu Pengumpulan Data dari Mei - Juli 2020, untuk 

mengevaluasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) semester genap tahun ajaran 2019-2020 dari 

Juli - September. 

Populasi merupakan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian.6 

Populasi pada Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini Dosen, Mahasiswa S1 dan S2 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau. Sampel ialah himpunan atau populasi 

                                                             
6 Burhan Asshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.79. 
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yang dijadikan objek penelitian dianggap mewakili seluruh populasi.7 Sampel pada 

Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yaitu: 

a. Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau yang terdiri dari: 

1) Dosen ASN berjumlah 28 Orang. 

2) Dosen Kontrak berjumlah 6 Orang. 

3) Dosen Luar Biasa dan Dosen Tamu berjumlah 30 Orang. 

b. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, yang terdiri dari: 

1) Mahasiswa Prodi S1 Fakultas Hukum berjumlah 1.686 Orang. 

2) Mahasiswa Prodi S2 Fakultas Hukum berjumlah 115 orang. 

Teknik pengumpulan data sebagai berikut: Pertama metode wawancara atau 

pengajuan pertanyaan langsung. Kedua metode angket (kuesioner) atau metode 

pertanyaan secara tidak langsung. Ketiga metode pengamatan (observasi).8 Penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data Angket disebarkan secara online menggunakan 

Google Form untuk memudahkan mahasiswa dan dosen mengisi mencegah interaksi 

langsung. 

 

Pembahasan 

Jenjang pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau  yaitu sarjana dan 

magister. Data melalui google form terdapat 568 Sarjana dan 26 Magister (Lihat Tabel 1) 

 

Tabel 1 Jenjang Pendidikan 

 

                                                             
7 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121. 
8 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik, (Jakarta: Rineka cipta, 2011), hlm. 39 

96%

4%

Jenjang Pendidikan

Sarjana Magister
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Jumlah dosen dan mahasiswa yang mengisi google form berjumlah 34 orang 

Dosen dan 560 orang Mahasiswa (Lihat Tabel 2). 

 

Tabel 2 Status 

 

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin dapat disimpulkan yaitu 251 orang laki-

laki dan 342 orang perempuan (Lihat Tabel 3).  

Tabel 3 Jenis Kelamin 

 

Di Fakultas Hukum Universitas Riau melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan 2 media yaitu Pertama, Media Pembelajaran Daring dengan Mode 

Asynchronous (Secara tidak Langsung). Kedua, Media Pembelajaran Daring dengan 

Mode Synchronous (Secara Langsung) yang Dominan. 

Media Pembelajaran Daring dengan Mode Asynchronous (Secara tidak 

Langsung) terbagi menjadi: 

1. Classroom; 

2. WA Group; 

3. Telegram; dan, 

4. Email. 

6%

94%

Status
dosen mahasiswa

42%

58%

Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan
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Dari data Google Form Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh dari SPMI yang 

menggunakan Media Pembelajaran Daring dengan Mode Asynchronous (Secara tidak 

Langsung) terdapat 22 Orang atau 4 % menggunakan Classroom, 7 Orang atau 1 % 

Menggunakan WA Group, 1 Orang menggunakan Telegram dan 565 orang atau 95 % 

yang tidak mengisi (Lihat Tabel 4). 

Tabel 4 

Media Pembelajaran Daring dengan Mode Asynchronous (Secara tidak Langsung) 

 

Dari data di atas dapat dijumpai bahwa sebesar 95 % tidak mengisi google form, 

sehingga Satuan Penjamin Mutu Fakultas (SPMF) Fakultas Hukum Universitas Riau 

melakukan evaluasi internal fakultas. Dari hasil evaluasi tersebut proses pembelajaran di 

Fakultas Hukum Universitas Riau pada semester genap tahun ajaran 2019/2020 yaitu 

menggunakan: 

1. 70% WA Group dan Email,  

2. 27 % Classroom, dan  

3. 3 % Telegram. 

Media Pembelajaran Daring dengan Mode Synchronous (Secara Langsung) 

terbagi menjadi: 

1. Google Meet; 

2. Zoom; 

3. WA Group; dan, 

4. Telegram. 

Berdasarkan data Google Form Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh dari SPMI 

yang menggunakan Media Pembelajaran Daring dengan Mode Synchronous (Secara 

Langsung) yaitu terdapat 4 Orang atau 1 % Google Meet, 17 Orang atau 3 % Zoom, 11 

Orang atau 2 % WA Group, 1 Orang menggunakan Telegram, dan 562 Orang atau 94 % 

Tidak mengisi google form (Lihat Tabel 5). 

4% 1%
0%

95%

Media pembelajaran daring dengan mode 
Asynchronous (secara tidak langsung)

Classroom WA Group Telegram Tidak Mengisi
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Tabel 5 

Media Pembelajaran Daring dengan Mode Synchronous (Secara Langsung) 

 

Dari data di atas, sebesar 94 % tidak mengisi google form, sehingga Satuan 

Penjamin Mutu Fakultas (SPMF) Fakultas Hukum Universitas Riau melakukan evaluasi 

internal dengan hasil evaluasi proses pembelajaran semester genap tahun 2019/2020 media 

Pembelajaran Daring dengan Mode Synchronous (secara Langsung) menggunakan: 

1. 60 % menggunakan Zoom, 

2. 40 % tidak menggunakan Pembelajaran Daring dengan Mode Synchronous 

(Secara Langsung). 

Jumlah kehadiran mahasiswa pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Fakultas Hukum 

Universitas Riau semester genap 2019/2020 yaitu 95 %. Artinya saat pembelajaran jarak 

jauh (PJJ) kehadiran mahasiswa meningkat dari perkuliahan Tatap muka langsung. 

Waktu untuk menjelaskan materi pembelajaran secara online dari total jumlah 

dosen yaitu 33 Orang Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Riau, disimpulkan: 

1. Waktu menjelaskan materi dari 30 - 60 menit berjumlah 22 Orang Dosen atau 

67 %. 

2. Waktu menjelaskan materi lebih dari 60 menit berjumlah 9 Orang Dosen atau  

27 %. 

3. Waktu menjelaskan materi kurang dari 30 Menit berjumlah 2 Orang Dosen atau 

6 %. 

Kendala dominan dalam pelaksanaan perkuliahan berdasarkan sarana/media 

yang digunakan adalah: 

1. Sinyal/jaringan internet yang bermasalah; 

2. Keterbatasan kuota internet yang tersedia; 

3. Alat komunikasi yang tidak mendukung; dan, 

4. Listrik padam. 

1% 3%2% 0%

94%

MEDIA PEMBELAJARAN DARING DENGAN MODE 
SYNCHRONOUS (SECARA LANGSUNG) YANG DOMINAN 

DIGUNAKAN:

Google Meet Zoom WA Group Telegram Tidak Mengisi
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Tingkat ketercapaian penyampaian materi sesuai Capaian Pembelajaran 

Matakuliah (CPMK) melalui metode daring berdasarkan rekap absensi dan materi kuliah 

dosen Fakultas Hukum Universitas Riau yaitu 90 % ketercapaian penyampaian materi 

sesuai dengan Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK). 

Waktu pelaksanaan perkuliahan daring yang dilakukan dosen dengan pertanyaan 

Sebagian besar tidak sesuai jadwal, sebagian besar sesuai jadwal, tidak sesuai jadwal 

kuliah, sesuai jadwal kuliah, dan tidak menjawab (Lihat Tabel 6)  

Tabel 6 

Waktu Pelaksanaan Perkuliahan Daring yang Dilakukan Dosen 

 

Pemahaman mahasiswa menjadi hal yang penting dalam mengukur kualitas 

pembelajaran. Adapun tingkat penyerapan pemahaman materi perkuliahan selama 

pandemi Covid 19 (Lihat Tabel 7) 

Tabel 7 

Tingkat Penyerapan Pemahaman Materi Perkuliahan Selama Pandemi Covid 19 

 

17%

53%

6%

18% 6%

WAKTU PELAKSANAAN PERKULIAHAN DARING YANG 
DILAKUKAN DOSEN

Sebagian besar tidak sesuai jadwal Sebagian besar sesuai jadwal

Tidak sesuai jadwal kuliah Sesuai jadwal kuliah

tidak menjawab

40%

46%

8% 6%

TINGKAT PENYERAPAN PEMAHAMAN MATERI PERKULIAHAN 
SELAMA PANDEMI COVID19

Sulit memahami perkuliahan yang disampaikan dosen

Cukup memahami perkuliahan yang disampaikan dosen

Dapat memahami dengan baik perkuliahan yang disampaikan dosen

tidak menjawab
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Penilaian terhadap penyajian materi yang disampaikan dosen secara daring di 

Fakultas Hukum Universitas Riau dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 

Penilaian Terhadap Penyajian Materi Yang Disampaikan Dosen Secara Daring 

No Penilaian Jumlah Responden 

1 Tidak Menarik 37 

2 Kurang Menarik 95 

3 Cukup Menarik 270 

4 Menarik 126 

5 Sangat Menarik 31 

6 Tidak Menjawab 35 

 

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) juga mengalami kendala-kendala, 

seperti: 

Tabel 2 

Kendala Dominan dalam Pelaksanaan Perkuliahan Berdasarkan Sarana/Media yang 

Digunakan Dosen 

No Penilaian Jumlah 

Responden 

1 Keterbatasan kuota internet yang tersedia 185 

2 Jaringan internet yang bermasalah (slow respons) 270 

3 Perangkat komputer tidak memadai 16 

4 Permasalahan yang timbul masih bisa diterima/bisa diatasi (bisa 

diabaikan) 

62 

5 Sampai hari ini saya mahasiswa fh unri masih ada kelas yang dari awal 

libur efek covid 19 belum ada masuk sama sekali alias kelas itu 

ditiadakan 

1 

6 Semua masalah di alami. Dari kuota terbatas internet bermasalah ekonomi 

sulit 

1 

7 1. Ketidaktepatan jadwal, 2. Penggunaan media yang kurang optimal dan 

3. Sebagian hanya memberi materi saja tanpa penjelasan. 

1 

8 Jaringan internet bermasalah, keterbatasan kuota internet, perangkat Hp 

tidak memadai 

1 

9 Kuota internet yang tidak banyak. Jaringan yang kadang ngeleg, dan 

komputer yg tidak memadai. 

1 

10 Apl untuk kuliah daring yang kebanyakan tidak efektif dan janji kuota 

yang entah kapan cairnya 

1 

11 Dosen hanya memberikan materi tanpa pertemuan tatap muka dan hanya 

mengisi daftar hadir, sehingga mhs dominan hanya mengisi daftar hadir 

tanpa membaca materi yang diberikan 

1 

12 Sulit memahami materi karena sebagian besar perkuliahan hanya di suruh 

membaca literatur atau belajar mandiri, sehingga cukup sulit memahami, 

dan kendala jaringan atau susah sinyal 

1 

13 Laptop suka eror atau lelet 1 

14 Tidak Menjawab 51 
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Kesimpulan 

Kesimpulan evaluasi pembelajaran jarak jauh Fakultas Hukum Universitas Riau 

yaitu sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih belum terlaksana dengan baik dilihat 

dari beberapa kendala yang terjadi selama masa pembelajaran jarak jauh (PJJ) semester 

genap tahun ajaran 2019/2020.  
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EVALUASI EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING SAAT PANDEMI 

COVID-19: STUDI KASUS DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU  

Ida Zahrina dan Herisiswanto 

 
LATAR BELAKANG 

Saat ini dunia sedang menghadapi krisis kesehatan karena Covid-19 yang telah 

menyebar secara global. Untuk mengurangi penularan Covid-19, beberapa negara 

menetapkan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi dengan membatasi 

kontak antar manusia. Oleh karena itu, pemerintah menyarankan agar masyarakat 

melakukan physical distancing. Perguruan tinggi berkewajiban untuk memperlambat 

penyebaran virus dengan cara melindungi siswa, staf, dan pengajar yang rentan serta 

membantu memastikan lingkungan belajar yang aman dan sehat (Cao, 2020). Oleh karena 

itu, banyak universitas beralih ke pembelajaran jarak jauh dengan mengadakan kelas 

daring (Ali, 2020; Crawford et al., 2020) dengan menerapkan pembelajaran secara 

asynchronous maupun synchronous (Jolliffe et al., 2012). 

Ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa pembelajaran online selama 

pandemi ini memberi efek positif bagi siswa. Gonzalez et al. (2020) menganalisis kinerja 

siswa selama Covid-19 dan membandingkannya dengan pembelajaran sebelum adanya 

pandemi. Penelitian dilakukan dengan kesamaan metode pembelajaran, pengajar, metode 

assesmen, serta metode pengujian kinerja siswa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa adanya peningkatan kinerja siswa pada masa pandemi dibandingkan sebelumnya. 

Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Patricia (2020) diketahui bahwa 

beberapa responden menyatakan adanya aspek positif dengan adanya pembelajaran pada 

masa stay-at-home yaitu meningkatnya waktu bersama keluarga, tersedia waktu untuk 

melakukan perbaikan diri serta dapat melakukan aktivitas-aktivitas baru, namun 

kemampuan kognitif menjadi menurun. Murphy (2020) menemukan bahwa pembelajaran 

daring selama masa pandemi ini meningkatkan pengetahuan siswa tentang alat teknologi. 

Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh siswa terkait teknologi yang digunakan 

pada pembelajaran daring ini akan membantu kehidupan mereka di masa depan. 

Menurut Perna et al. (2014), walaupun terdapat beberapa keuntungan dari metode 

pembelajaran daring seperti peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, meningkatkan 

kualitas pembelajaran, mengurangi biaya dan meningkatkan efektivitas biaya pendidikan, 

namun mempertahankan platform itu memiliki tantangan yang besar bagi siswa. 

Panigrahi et al. (2018) menyatakan bahwa hasil belajar (learning outcome) dengan 

metode daring tergantung pada kemandirian, pembelajaran kolaboratif, kerjasama tim, 

ketepatan teknologi pembelajaran yang digunakan, keterlibatan dalam pembelajaran, 

pengaturan diri, minat, dan lain-lain. Menurut Davis et al. (2018), strategi yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran daring adalah penggunaan 

metode pembelajaran kooperatif, simulasi dan permainan (game), serta penggunaan 

media pembelajaran yang interaktif. Mishra et al. (2020) menyatakan bahwa learning 

outcome melalui pembelajaran daring dapat dicapai dengan ketersediaan alat komunikasi 

yang handal, pengajar memiliki pengalaman dalam penggunaan teknologi digital 
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berkualitas tinggi, serta mendorong penggunaan teknologi-teknologi handal dalam proses 

pembelajaran.  

Meskipun beberapa peneliti menemukan adanya beberapa aspek positif bagi siswa 

dengan pembelajaran jarak jauh ini, namun dengan memahami berbagai tantangan yang 

dihadapi oleh siswa dan pengajar maka institusi perguruan tinggi dapat mengembangkan 

strategi untuk membantu siswa bila ada virus corona gelombang kedua atau bencana lain 

sehingga pada kondisi darurat seperti ini harus beralih ke pembelajaran daring. Penelitian 

ini bertujuan mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran daring di Fakultas Teknik 

Universitas Riau selama masa pandemi Covid-19. 

Studi ini dilakukan dalam ruang lingkup pembelajaran jarak jauh pada semester 

genap tahun ajaran 2019/2020 di lingkungan siswa dan pengajar di Fakultas Teknik 

Universitas Riau. Penelitian ini mengeksplorasi persepsi siswa dan pengajar tentang 

penggunaan dan penerimaan mereka terhadap pembelajaran jarak jauh selama menjalani 

masa stay-at-home. 

 

METODE 

Tempat dan Waktu 

Studi ini dilakukan di Universitas Riau melalui Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) pada akhir Semester Genap Tahun Ajaran 

2019/2020. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi pada studi ini adalah seluruh siswa dan pengajar di Fakultas Teknik 

Universitas Riau pada Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020. Sampel terdiri dari 53 

responden dari pengajar dan 884 responden dari siswa. Adapun distribusi sampelnya 

seperti ditampilkan pada Gambar 1.  

 

26.42%

26.42%

33.96%

1.89%

11.32%

 Arsitektur

 Teknik Elektro

 Teknik Kimia

 Teknik Mesin

 Teknik Sipil

 

30.54%

14.25%

5.54%

34.73%

4.07%

10.86%

 Arsitektur

 Teknik Elektro

 Teknik Kimia

 Teknik Lingkungan

 Teknik Mesin

 Teknik Sipil

 
(a)                                                                  (b) 

Gambar 1. Distribusi sampel (a) pengajar dan (b) siswa 
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Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyediakan kuisioner yang dibuat 

di google form dan selanjutnya disampaikan kepada responden melalui link. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan cara menyajikan data dalam bentuk diagram 

pie untuk selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan prosentase dari sebaran tanggapan 

responden. 

 

PEMBAHASAN 

Evaluasi media pembelajaran  

Media pembelajaran yang digunakan oleh dosen di Fakultas Teknik Universitas 

Riau ditampilkan pada Gambar 2. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Gambar2a, 

terlihat bahwa penggunaan media pembelajaran Google Classroom (GC) jauh lebih 

dominan dibanding Whatsapp (WA) Group. Namun ada 1,89% menyatakan tidak ada 

media pembelajaran yang digunakan. Sedangkan dari Gambar 2b dapat diketahui bahwa 

media synchronous melalui WA grup lebih dipilih oleh dosen Fakultas Teknik 

Universitas Riau, diikuti dengan Zoom, Google Meet, Umeetme dan Webex. Pemilihan 

media WA grup untuk pembelajaran tatap muka disebabkan pengajar dan siswa sudah 

memiliki pengalaman menggunakan teknologi tersebut walaupun banyak terdapat 

kelemahan-kelemahan seperti adanya kemungkinan miskomunikasi saat pembelajaran 

dan kesulitan dalam mengevaluasi tingkat ketercapaian materi pembelajaran. 

 

1.89%

20.75%

77.36%
 Classroom

 WA Group

 tidak ada

1.89%3.77%

7.55%

11.32%

30.19%

45.28%

 WA group

 Zoom

 Google Meet

 Umeetme

 Webex

 Tidak menggunakan media daring

 
(a)         (b) 

Gambar 2. Media pembelajaran yang digunakan oleh dosen (a) asynchronous dan 

(b) synchronous  
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Hasil survey yang dilakukan oleh Mishra et al. (2020) juga menunjukkan 

kecenderungan penggunaan GC sebagai media pembelajaran daring. Sedangkan untuk 

interaksi antara pengajar dan siswa, media WA/Telegram juga digunakan. Untuk 

pembelajaran secara tatap muka, penggunaan media Zoom/Cisco WebEx/Google 

Meet/Skype mencapai 45% namun tingkat penerimaan mahasiswa hanya 15-20%. Media 

pembelajaran yang diunggah di Youtube oleh pengajar mendapat respon yang baik 

(sekitar 28%) oleh mahasiswa. Berdasarkan kondisi ini terlihat bahwa siswa lebih 

menyukai media pembelajaran yang dapat dilakukan pada waktu yang lebih fleksibel. 

Dengan cara ini, siswa dapat mempelajari materi pembelajaran secara berulang-berulang 

dan dapat diiringi dengan tambahan media lainnya seperti pembelajaran kooperatif. 

Metode pembelajaran seperti ini sangat mungkin untuk diterapkan di Fakultas Teknik 

Universitas Riau pada masa mendatang. Agar learning outcome dapat tercapai, metode 

ini perlu dikombinasi dengan pembelajaran tatap muka daring, penguasaan teknologi 

pembelajaran oleh pengajar dan siswa, tersedianya media bagi siswa untuk pembelajaran 

kooperatif. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Davis et al. (2018) dan Mishra et 

al. (2020) bahwa pembelajaran daring akan efektif dan dapat mencapai learning outcome 

yaitu dengan pembelajaran kooperatif serta kemampuan pengajar dan siswa dalam 

penggunaan teknologi-teknologi pembelajaran. Menurut Rasheed et al. (2020), tantangan 

yang dihadapi pengajar dalam aplikasi blended learning pada pembelajaran daring yaitu 

kompetensi mengenai literasi teknologi, kemampuan membuat video daring, serta 

kemampuan mengoperasikan teknologi pembelajaran. 

 

Evaluasi proses pembelajaran 

Evaluasi proses pembelajaran meliputi kehadiran siswa, serta waktu yang 

dibutuhkan untuk penyampaian materi ditampilkan pada Gambar 3. Dari Gambar 3a 

terlihat bahwa persentasi kehadiran siswa dalam pembelajaran daring mencapai 85,71%. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa memiliki motivasi untuk belajar walaupun secara 

daring. Menurut Patricia (2020), hal penting yang menjadikan siswa menjadi sukses 

menjalani proses pembelajaran daring adalah kemampuan efikasi diri. Dengan adanya 

kemampuan ini, siswa akan dapat menguasai situasi dan kondisi yang sedang dijalaninya. 

Kehadiran siswa yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa siswa memiliki efikasi diri 

tersebut.  

Metode pembelajaran daring selama pandemi ini sebagian dilakukan dengan waktu 

yang tidak mencukupi (Gambar 3b). Hal ini disebabkan oleh akses penggunaan media 

tatap muka untuk pembelajaran daring masih sangat terbatas. Saat survey pembelajaran 

daring ini dilakukan, institusi belum menyediakan media tatap muka daring secara gratis. 

Akibatnya, proses pembelajaran hanya dapat dilakukan dalam waktu yang kurang dari 

seharusnya. Namun, sekitar 34% ditemukan adanya proses pembelajaran yang melebihi 

60 menit.  
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2.04%

10.2%

85.71%
 lebih dari 75%

 50% - 75%

 25% - 50%

 kurang dari 25%

2.04%

7.55%
1.89%

15.09%

41.51%

33.96%

 lebih dari 60 menit

 30 menit hingga 60 menit

 kurang dari 30 menit

 Tidak meluangkan waktu untuk penjelasan

 Tidak menggunakan daring  
(a)                                                    (b) 

Gambar 3. Evaluasi proses pembelajaran (a) kehadiran siswa, dan 

(b) waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian materi 

 

Evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran 

Evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran daring ini diperlihatkan pada Gambar 4. 

Berdasarkan Gambar 4a dapat diketahui bahwa ketercapaian tujuan pembelajaran 

berdasarkan  materi yang diberikan masih rendah. Selain itu, kemampuan siswa 

memahami materi pembelajaran juga rendah (Gambar 4b). Hal ini menunjukkan bahwa 

metode pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran daring ini belum sesuai. 

Terlihat bahwa siswa belum mampu belajar secara mandiri dan akses untuk pembelajaran 

kooperatif juga sulit diperoleh. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar proses 

pembelajaran daring yaitu kemandirian siswa, pembelajaran kolaboratif, kerjasama tim, 

ketepatan teknologi pembelajaran yang digunakan, keterlibatan dalam pembelajaran, 

pengaturan diri, minat, dan lain-lain (Panigrahi et al, 2018). Selain itu, metode 

pembelajaran yang menyenangkan seperti simulasi dan game turut mendukung efektifitas 

belajar daring (Davis et al., 2018). 

8.51%

42.55%

46.81%

2.13%

 Kurang 25%

 25% hingga 50%

 51% hingga 75%

 Tidak menggunakan daring

56.11%

39.93%

3.96%

 Dapat memahami

 Cukup memahami

 Sulit memahami  

(a) (b) 

Gambar 4. Evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran (a) ketercapaian sesuai materi 

pembelajaran, dan (b) tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran 
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Kendala dalam proses pembelajaran daring 

Kendala yang dihadapi saat pembelajaran daring ditampilkan pada Gambar 5. 

Kendala utama yang dihadapi dosen sebagian besar adalah jaringan internet yang 

bermasalah (Gambar 5a) sedangkan menurut mahasiswa adalah karena kuota internet 

yang tidak tersedia serta jaringan internet yang bermasalah (Gambar 5b).  

 

7.55%

33.96%

1.89%
20.75%

35.85%

 Jaringan internet yang bermasalah (slow respons)

 Keterbatasan kuota internet yang tersedia

 Perangkat komputer tidak memadai

 Permasalahan yang timbul masih bisa diterima/bisa diatasi

 Tidak menggunakan daring

2.83%

11.43%

2.94%

46.04%

36.76%

 Jaringan internet yang bermasalah (slow respons)

 Keterbatasan kuota internet yang tersedia

 Perangkat komputer tidak memadai

 Permasalahan yang timbul masih bisa diterima/bisa diatasi

 Lainnya  
Gambar 5. Kendala utama dalam pembelajaran daring menurut (a) pengajar dan (b) 

siswa 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap pengajar dan siswa di Fakultas 

Teknik Universitas Riau, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring di Fakultas 

Teknik Universitas Riau selama masa pandemi Covid-19 belum efektif dengan tingkat 

ketercapaian tujuan pembelajaran yang belum maksimal serta beberapa kendala yang 

dihadapi siswa yaitu kesulitan memahami materi pembelajaran, jaringan internet yang 

bermasalah serta keterbatasan kuota internet yang tersedia. Pembelajaran daring akan 

efektif bila didukung oleh fasilitas internet yang baik sampai ke pelosok daerah, 

tersedianya kuota internet bagi siswa, serta kesiapan dan kemampuan pengajar dan siswa 

untuk aplikasi teknologi-teknologi pembelajaran. 

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan yaitu agar institusi menyediakan fasilitas 

kepada pengajar maupun siswa agar kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki pada 

aplikasi blended learning pada pembelajaran daring dapat dimanfaatkan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara maksimal dengan menyediakan teknologi pembelajaran dan 

pelatihan-pelatihan bagi pengajar. Selain itu, institusi juga perlu menyiapkan solusi agar 

kendala utama yang saat ini dirasakan oleh siswa terkait keterbatasan kuota internet yang 

tersedia segera teratasi. 
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