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Prodi / Jurusan 

 

  



 

  



LAYANAN BIMBINGAN AKADEMIK 

 

  



 

  



PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT 

 

  



 

  



LAYANAN PEMBINAAN MENTAL DAN KEPRIBADIAN (SOFT SKILL) 

 



 

  



 

  



LAYANAN BEASISWA 

 

  



 

  



 

  



LAYANAN KESEHATAN 

 

  



 

  



 

  



LAYANAN PERKULIAHAN (PROSES PEMBELAJARAN) 

 

  



 

  



Tuliskan bentuk evaluasi yang di gunakan oleh dosen38 responses 

Tugas 

Sudah sangat baik 

Ujian 

secara menjelaskan 

Pemberian tugas 

sudah sangat baik 

Ada 

Seperti bertanya kadang diberikan tugas,membuat video,membuat soal,kadang dosen bertanya 

langsung siswa nya 

Ujian 

Sudah sangat baik dan kedepannya semoga semakin di tingkatkan 

Diskusi, Atau memberikan tugas dalam bentuk classroom 

- 

Hal-hal yg dinilai seperti penguasaan dan cara dosen menjelaskan materi perkuliahan,dan bentuk 

penugasan 



Diskusi tanya jawab 

Ujian lisan Tugas 

MID 

Ceramah 

Presentasi 

Dengan menjelaskan materi 

Memberikan materi 

Pembuatan makalah, esai dan studi lapangan 

Evaluasi yang sangat baik 

Umpan balik 

Ketika selesai mata kuliah yang diberikan kepada maha siswa dosen tersebut memberikan 

kesempatan kepada mahasiswanya untuk bertanya maupun memberikan segmemtasi terkait 

mata kuliah tersebut. 

Subjektif dan objektif 

Mid test 

Makalah 

MID dan Final 

Semoga kedepannya pembelajaran tdk melalui google meet lagi 

Evaluasi formatif 

Memberikan tugas 

Test & lisan 

mengetahui prestasi 

menggunakan referensi untuk mengajar 

Membantu kami untuk bisa disiplin dan bertanggung jawab, memotivasi kami untuk terus belajar 

dan mencari ilmu, menguasai materi yang diberikan sehingga mahasiswa mendapatkan landasan 

ilmu yang kuat, memberikan ilmu sesuai pengalaman juga, serta meningkatkan wawasan 

terhadap fenomena - fenomena yang ada di kehidupan sosial sehari hari. 

 

 

  



 

  



 

  



KRITIK DAN SARAN 

Tuliskan semua nama dosen dan matakuliah yang jumlah pertemuannya kurang dari 

14 kali pertemuan (misal : Bu Rika, Metodologi, 5 kali pertemuan)30 responses 

- 

Tidak ada 

Tidak ada 

Ada beberapa dosen 

Bu Herdianty, Model model Pembelajaran, 6 kali pertemuan 

Lengkap 

Lengkap 

SemuaNya Dosen Masuk Dalam mata Kuliah 

Ibu Herdianty,model-model Pembelajaran sosiologi,6 kali pertemuan 

GK ada 

Metodologi penelitian 

1. Pak Samhi,Al Islam Kemuhammadiyaan IV,2 kali pertemuan 2. Ibu Herdianty,Model-Model 

Pembelajaran Sosiologi,±4 kali pertemuan 

Pak kahar, metodologi 

Pak Kaharuddin, metodologi peneletian 13 kali pertemuan 

Indah Ainun, model² pembelajaran, 2 kali pertemuan 

Pak afdal, psikologi 

Bu indah model-model pembelajaran sosiologi 

Ibu Indah Ainun mutiara (Sosiologi Ekonomi 3 kali pertemuan) 



Kritik dan Saran Tentang Pembelajaran Daring Selama COVID-1940 responses 

Kurang efektif 

- 

Baik 

Kurang memahami 

Masih nyaman dengan kuliah online 

Kurang memuaskan 

Proses pembelajaran daring selama covid 19 kurang efektif. 

Sangat bagus dan mudah kita belajar 

Kurang memahami penjelasan dosen 

Meskipun masih ada saja kendala dalam pembelajaran daring terkhusus tentang masalah 

jaringan dan sebagainya, tapi bagi saya ada satu momen di mana pembelajaran daring lebih 

efektif di banding luring, begitupun sebaliknya. Namun secara keseluruhan pembelajaran luring 

lebih efektif sebab pembelajaran during ada "nilai-nilai" Dalam proses pembelajaran yang tidak di 

dapat kan ketika belajar dengan metode daring 

Sangat Bosan Dan Mata Kuliah Kadang Tidak Dimengerti Jika Dosen Memeberikan Penjelasan 

kadang Kita Tidak Menyalahkan kemera Dalam Perkuliahan Google Meet 

Lebih sering memberikan referensi tentang mata kuliah yg di pelajari 

Kritik:baik Saran:Lebih di tingkatkan lagi dalam proses belajar mengajarnya 

Mau kuliah offline 

Kurang mengerti 

Membosankan 

Tdk efektif untuk di erah sekarang 

online atau daring ada untung untung ruginya dalam melakukan perkuliahan 

Lebih banyak membagi ilmunya 

mungkin hanya jaringan yang kurang baik dalam hal kelas daring ini jadi saran saya mungkin 

bisa di peradakan lagi untuk kouta gratis terhadap mahasiswa lagi hanya itu saja ji  

Lumayan bagus 

Pada saat Covid kamu belajar melalu online 

Mohon agar dosen masuk mengajar sesuai dengan jadwal mata kuliah 

Kekurangan fasilitas kuota HP, kedepannya semoga suda ada 

Selama saya mengikuti proses per kuliahan Melalui google meet yang menjadi penghambat saya 

adalah koneksi itu merupakan salah satu masalah yang saya hadapi saat kulia daring.. 

Kurang efektif karena tidak dapat berinteraksi secara langsung pada saat pembelajaran. 

Dilakukan pembelajaran secara offline selama beberapa pertemuan. 

Terkendala jaringan 

Karena Pembelajaran Daring Covid-19 sudah dilaksanakan selama dua tahun saya rasa sudah 

tidak ada saran akan hal ini karena bukan hal baru dan dosen dosen juga sudah paham 

bagaimana melakukan pembelajaran daring 

Pembelajaran daring terkadang ektif terkadang tdk karna di akibatkan jaringan. 

Adanya pandemi covid-19 keaktifan dalam belajar menurun. Tetap melakukan proses 

pembelajaran 



Susah dipahami 

Jadi pengalaman baru untuk pembelajaran daring yang sebelumnya kita melakukan 

pembelajaran ofline, tapi karena situasi tidak memungkinkan kita di tuntut untuk bisa melakukan 

pembelajaran online. 

Kurang evesian karna kurangnya informasi-infomarsi soal kampuss kalau mengunakan daringg 

Tidak ada 

Tidak terlalu bermanfaat dan efeknya tidak mencerdaskan 

lebih menyesuaikan dan teratur jam masuk mata kuliah itu sendiri 

Pembelajaran daring selama covid 19 lebih praktis dan bisa dilakukan dimana saja dan kapan 

saja, namun yang menjadi masalah ketika jaringan buruk sehingga dapat menghambat 

pembelajaran yang berlangsung. 

 

 


