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KATA PENGANTAR 
 

 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang 

Widi Wasa, berkat rahmat-Nya kami dapat melaksanakan kegiatan survey pembelajaran 

daring masa pandemi Covid-19 dan menyelesaikan laporan survey pembelajaran daring 

masa pandemi Covid-19 Undiksha 2020. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui 

permasalahan yang terjadi serta menjamin keterlaksanaan pembelajaran daring terlaksana 

sesuai dengan penjaminan mutu proses pembelajaran daring selama masa pandemi Covid- 

19. Survey pembelajaran daring merupakan suatu kegiatan serta upaya untuk melakukan 

pengawasan (supervision) serta pengendalian (control) yang terkait pada aturan, standar 

serta pedoman pelaksanaan pembelajaran daring yang telah diatur/dinyatakan pada 

penjaminan mutu pembelajaran daring. Survey ini ditujukan untuk: (1) mengetahui 

permasalahan selama pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 di 

Undiksha; (2) menyusun solusi yang dapat dibuat berdasar kajian data analisis di lapangan 

serta (3) mendeskripsikan sejauh mana kualitas pembelajaran daring yang telah 

dilaksanakan berlangsung dengan baik sesuai dengan aturan/petunjuk teknis yang ada. 

Kegiatan survey pembelajaran daring masa pandemi Covid-19 merupakan kegiatan 

penting yang harus dilaksanakan dan hasilnya dapat dikaji secara mendalam. Laporan ini 

dapat digunakan sebagai masukan yang berguna  untuk meningkatkan kualitas layanan 

akademik yang telah dilakukan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. 

Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna sehingga masih banyak 

kekurangan baik dalam pelaksanaan dan tulisan. Kami berharap dapat menerima segala 

bentuk masukan dan saran yang bersifat konstruktif positif untuk memajukan Lembaga 

terutama   dari   sisi   peningkatan   pelayanan   akademis.   Semoga   laporan   ini   dapat 

dimanfaatkan oleh pimpinan dan pihak-pihak lain untuk melakukan pembenahan dan 

perbaikan terhadap sistem dan praktik pengelolaan pendidikan khususnya implementasi 

pembelajaran daring di Universitas Pendidikan Ganesha. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 
Tujuan  penyelenggaraan  kegiatan  survey  pembelajaran  daring  masa  pandemi 

Covid-19   adalah:   (1)   untuk   mendeskripsikan   implementasi   pembelajaran   daring 

Universitas Pendidikan Ganesha masa Pandemi Covid-19; (2) mendeskripsikan 

permasalahan yang terjadi pada implementasi pembelajaran daring Universitas Pendidikan 

Ganesha masa Pandemi Covid-19; (3) menjabarkan solusi yang dapat dibuat untuk dapat 

meningkatkan implementasi pembelajaran daring Universitas Pendidikan Ganesha masa 

Pandemi Covid-19. 

Adapun manfaat dari kegiatan survey pembelajaran daring masa pandemi Covid-19 

adalah:  (1)  dapat  digunakan  sebagai  bahan  kajian  refleksi  peningkatan  pelayanan 

akademik  dalam  hal  ini  adalah  pelaksanaan  pembelajaran  daring;  (2)  sebagai  bahan 

refleksi dan feedback untuk peningkatan profesionalisme kerja; (3) untuk mengetahui 

praktik-praktik   terbaik   dalam   pembelajaran   daring   masa   Pandemi   Covid-19;   (4) 

mengetahui situasi dan Hasil survey ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi level 

manajerial (Rektor hingga koordinator program studi) dalam Memperoleh informasi 

berdasar kajian  empiris  yang  dapat  digunakan  untuk  mengembangkan alternatif solusi 

pemecahan  permasalahan  yang  terjadi  selama  pelaksanaan  pembelajaran  dari  masa 

pandemi Covid-19 serta ebagai dasar penyusunan kebijakan strategis terkait peningkatan 

kualitas pembelajaran daring. 

Kegiatan  survey  pembelajaran  daring  masa  pandemi  Covid-19  ini  melibatkan 

Dosen dan Mahasiswa sekaligus sebagai responden. Dosen yang dilibatkan adalah seluruh 

Dosen di seluruh Fakultas di lingkup Universitas Pendidikan Ganesha. Dari sisi responden 

Mahasiswa yang dilibatkan adalah pada tingkat Diploma, Sarjana dan Pascasarjana untuk 

semester  2  (dua),  4  (empat),  6  (enam)  di  seluruh  Fakultas  di  lingkup  Universitas 

Pendidikan Ganesha. Total Dosen yang berpartisipasi pada kegiatan survey ini sejumlah 
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286 Dosen dari total Dosen sejumlah 555 Dosen yang tersebar di seluruh Fakultas, serta 

jumlah Mahasiswa yang berpartisipasi dalam pengisian survey ini adalah 2632 dari total 

jumlah Mahasiswa 8454 Mahasiswa. Hal ini menunjukkan partisipasi responden baik dan 

Dosen  dan  Mahasiswa  sudah  sangat  tinggi  karena  sudah  melampaui  target  responden 

diatas 10%. 

Dalam penyusunan instrument digunakan referensi penjaminan mutu proses 

pembelajaran   daring   oleh   Direktorat   Pembelajaran   dan   Kemahasiswaan   Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi yang dikembangkan oleh Nesbit, Belfer, & Leacock (2004) 

yang dikenal dengan LORI (learning object review instrument). LORI dirancang sebagai 

komponen yang dapat dijadikan acuan untuk menilai kualitas pembelajaran daring (e- 

learning). Oleh karena itu dalam penyusunan instrument ini digunakan teknik survey 

pembelajaran daring yang didasarkan pada 3 aspek   diantaranya: (1) Kualitas intrinsik 

objek pembelajaran; (2) kualitas kontekstual objek pembelajaran; (3) Interaksi.   Ketiga 

aspek   ini   diturunkan   menjadi   komponen   dan   indikator   pada   instrumen   survey 

pembelajaran daring masa Pandemi Covid-19. Beberapa komponen pada aspek-aspek 

tersebut  diantaranya:  (1)  perancangan  pembelajaran  daring;  (2)  strategi  pembelajaran 

daring; (3) kegiatan pembelajaran daring; (3) media dan teknologi pembelajaran daring; 

dan (4) layanan bantuan belajar. 

 

Uji validitas dilakukan melalui validasi panel dengan tujuan untuk menelaah 

ketepatan butir-butir instrumen ditinjau dari tiga aspek antara lain: isi, konstruksi, dan 

kebahasaan berdasarkan penilaian pakar. Proses penilaian validitas isi tiap butir instrumen 

dilakukan dengan teknik penilaian pakar/ahli (expert judgement). 

 

kegiatan Kegiatan survey pembelajaran daring masa pandemi Covid-19 dimulai 

dari tanggal 11 s/d 19 Juni 2020. Kegiatan survey pembelajaran daring masa pandemi 

Covid-19  menggunakan  google  form  yang  telah  disediakan  baik  untuk  responden 
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Mahasiswa dan Dosen. Responden dari Dosen dan Mahasiswa menunjukkan keaktifan 

partisipasi yang sangat tinggi dalam pengisian responden. 

 

 
 

Berdasarkan  hasil  analisa  dari  keseluruhan  kuesioner  yang  masuk  diperoleh 

kesimpulan bahwa secara umum kegiatan pembelajaran daring pada masa pandemi  Covid- 

19 berlangsung cukup baik, beberapa hasil Analisa yang didapatkan dari survey ini adalah: 

 
1.   Bahwa Dosen dan Mahasiswa sudah melaksanakan instruksi Rektor (SE Rektor 

Undiksha tanggal 18 Maret 2020) untuk melaksanakan kegiatan belajar dari 

rumah (study from home) di masa pandemi Covid-19. 

2.   Dosen dan Mahasiswa di lingkup Undiksha telah memiliki tingkat kesiapan 

teknologi (literasi teknologi 4.0) pada kategori mahir. Hal ini yang akan 

mempercepat proses adaptasi pembelajaran daring di masa pandemi  ini karena 

didukung oleh tingkat penguasaan dan keterampilan teknologi (technological 

knowledge and skills). 

3.   Dosen memiliki kemampuan berdaptasi dengan cepat (fast adaptability) dalam 

melakukan perubahan strategi, metode, media dan teknologi yang tepat 

digunakan di masa pandemi  ini. Hal ini terlihat dari prosentase pembelajaran 

daring yang terlaksana di seluruh fakultas dengan nilai 98%. Didukung juga 

dengan beragamnya bahan ajar yang diberikan kepada Mahasiswa. 

4.   Hasil  Analisa  data  menunjukkan  bahwa  terdapat  persamaan  hasil  persepsi 

antara Dosen dan Mahasiswa terkait aspek dan komponen yang memberikan 

kontribusi terhadap kualitas penyelenggaraan pembelajaran daring. Adapun 

aspek yang dimaksud adalah kualitas intrinsik objek pembelajaran dan kualitas 

kontekstual objek pembelajaran yang terdiri dari aspek perancangan, strategi 

pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. 
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5.   Aspek “interaksi” terutama pada komponen “media dan teknologi pembelajaran 

daring”  dan  “layanan  bantuan  belajar”  merupakan  komponen  yang  harus 

menjadi perhatian untuk perbaikan peningkatan kualitas pembelajaran daring 

pada pertemuan atau pada semester berikutnya. Beberapa indikator pada 

komponen ini adalah: (a) Dosen diharapkan mampu menyediakan media 

pembelajaran   yang   beragam   dan   mudah   diakses;   (b)   Dosen   mampu 

memberikan   waktu   untuk   bimbingan   belajar   secara   mandiri;   dan   (c) 

ketersediaan akses pada sumber belajar digital di perpustakaan. 

6.   Permasalahan atau  kendala yang ada diantaranya  kuota dan kualitas sinyal. 

 
Mahasiswa merasa bahwa bantuan yang telah diberikan oleh Lembaga dirasa 

masih belum mencukupi. Hal ini disebabkan padatnya kegiatan perkuliahan 

daring sehingga diperlukannya bantuan peningkatan kuota. Kualitas sinyal yang 

sangat beragam tergantung dari wilayah tempat tinggal Mahasiswa tersebut. 

Sinyal yang kurang baik akan mempengaruhi pembelajaran daring, sehingga 

Dosen harus menyesuaikan kebutuhan strategi penerapan pembelajaran daring 

di masing-masing kelas. 

7.   Lembaga perlu meningkatkan layanan baca digital yang ada di perpustakaan. 

 
Diharapkan di masa pandemi   Covid-19 ini, perpustakaan undiksha mampu 

menyediakan layanan baca digital yang menyediakan beragam sumber bacaan. 

Dari beberapa temuan tersebut di atas beberapa rekomendasi yang dapat disusun 

adalah sebagai berikut: 

1.   Perlunya peningkatan bantuan kuota pulsa internet kepada Mahasiswa. Bantuan 

kuota kepada pengguna telkomsel baik prabayar maupun pascabayar yang telah 

diberikan kepada Mahasiswa dari bulan April, Mei dan Juni sebesar 8 GB 
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perbulan masih dirasa sangat kurang dalam upaya meningkatkan kualitas akes 

bagi Mahasiswa 

2.   Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembelajaran bagi Dosen, melalui 

workshop-workshop,   untuk persamaan persepsi komponen-komponen yang 

harus ada dalam perencanaan pembelajaran sesuai perkembangan yang ada dan 

menjawab tantangan kekinian sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran 

secara umum. 

3. Perlunya  peningkatan  kualitas  konten  (materi)  pembelajaran  dengan 

mengadopsi sumber-sumber belajar yang relevan dan sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS. Perlunya pemberian pelatihan secara daring untuk 

pembuatan konten e-learning pada LMS yang dikelola oleh Lembaga 

(https://elearning.undiksha.ac.id). Peningkatan relevansi konten bahan ajar 

dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Pemberian bahan 

ajar agar selalu memperhatikan aspek keterbaharuan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan kompetensi yang ada di dunia kerja. 

4. Perlunya pelatihan/workshop secara daring untuk memberikan wawasan 

pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan rubrik   penilaian 

pembelajaran daring yang dapat menilai aspek psikomotorik dan social, bukan 

saja aspek kognitif. 

Dari hasil Analisa diatas, beberapa rekomendasi yang dibuat sebagai peningkatan 

kualitas pembelajaran daring di semester berikutnya adalah: 

1.   Pelatihan secara kolaboratif lintas prodi untuk peningkatan kualitas pembuatan 

konten perkuliahan ke dalam LMS. 

2.   Workshop penyusunan bahan ajar   dengan memperhatikan kebaharuan materi 

sesuai tuntutan dunia kerja 

https://elearning.undiksha.ac.id/
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Sekian ringkasan eksekutif yang dapat kami susun dalam laporan ini, diharapkan 

dengan identifikasi hasil temuan serta rekomendasi yang diajukan yang dapat menjadi 

bahan pertimbangan ketika menyusun perencanaan pembelajaran daring untuk semester 

berikutnya bagi Dosen dan sekaligus  sebagai masukan/pertimbangan  dalam Menyusun 

kebijakan terkait penyelenggaraan pembelajaran daring. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1      Latar Belakang 

 
Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang telah melanda lebih dari 200 Negara 

di   Dunia   memberikan   tantangan   tersendiri   bagi   Lembaga   pendidikan,   khususnya 

Pendidikan  tinggi.  Mengantisipasi  penularan,  penyebaran  serta  pemutusan  mata  rantai 

virus tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti isolasi mandiri, 

menjaga  jarak  dan  mengindari  kerumunan,  pembatasan  kegiatan  masyarakat  (PKM) 

hingga kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan ini menuntut 

masyarakat melakukan pekerjaan di rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah. 

 

Mengacu pada kondisi serta kebijakan tersebut, Lembaga Pendidikan khususnya 

Pendidikan Tinggi harus mampu menjawab tantangan, peluang secara cepat, tepat dan 

strategis khususnya pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh Mahasiswa. Tantangan 

dan peluang ini harus direspon segera oleh tenaga pendidik (Dosen) secara proaktif. Dosen 

yang proaktif adalah Dosen yang dengan cepat dan tanggap beradaptasi untuk melakukan 

perubahan  serta  penyesuaian  pelaksanaan  perkuliahan  dengan  optimalitas  pemanfaatan 

ICT, Perubahan lingkungan belajar dari tatap muka di kelas beralih menjadi learning from 

home  (LFH).  Tuntutan  kreatifitas,  inovasi  dengan  kajian  berfikir  dan  melaksanakan 

kegiatan perkuliahan dan praktek terhadap mata kuliah yang diampu. Salah satu bentuk 

inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembelajaran secara online atau 

daring (dalam jaringan). 

 

Dalam rangka pencegahan serta penyebaran virus, Universitas Pendidikan Ganesha 

turut  mengeluarkan  Kebijakan  melalui  Surat  Instruksi  Rektor  Nomor  01  Tahun  2020 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran untuk Pencegahan Penyebaran Corona Virus 
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Disease-19 (Covid-19) dan penjabarannya dituangkan pada Petunjuk Praktis Pembelajaran 

Daring Undiksha. Instruksi Rektor yang telah dikeluarkan tetap mengacu pada misi dari 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui pilar-pilar Pendidikan diantaranya 

ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan, dan kepastian 

pembelajaran. Pembelajaran daring merupakan alternatif strategi metode pembelajaran 

modern yang mengoptimalisasi peran dan fungsi ICT, tetapi pada prinsip perencanaan dan 

implementasinya tidak ada perbedaan perlakuan dan tetap mengacu pada misi pendidikan. 

Penerapan pembelajaran daring tentunya memiliki pengaruh terhadap kondisi para 

Mahasiswa dan Dosen yang mengajar di Universitas Pendidikan Ganehsa. 

 

Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi serta menjamin keterlaksanaan 

pembelajaran  daring  terlaksana  sesuai  dengan  penjaminan  mutu  proses  pembelajaran 

daring, penting kiranya untuk melaksanakan survey pembelajaran daring pada masa 

pandemi Covid-19. Survey pembelajaran daring merupakan suatu kegiatan serta upaya 

untuk melakukan pengawasan (supervision) serta pengendalian (control) yang terkait pada 

aturan, standar serta pedoman pelaksanaan pembelajaran daring yang telah 

diatur/dinyatakan pada penjaminan mutu pembelajaran daring. Survey ini ditujukan untuk: 

(1)  mengetahui  permasalahan  selama  pelaksanaan  pembelajaran  daring  pada  masa 

pandemi Covid-19 di Undiksha; (2) menyusun solusi yang dapat dibuat berdasar kajian 

data analisis di lapangan serta (3) mendeskripsikan sejauh mana kualitas pembelajaran 

daring yang telah dilaksanakan berlangsung dengan baik sesuai dengan aturan/petunjuk 

teknis yang ada. 

 

Untuk melaksanakan survey pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 

diperlukan instrument sebagai alat pengambilan data di lapangan.  Penyusunan instrument 

menggunakan referensi penjaminan mutu proses pembelajaran daring oleh Direktorat 

Pembelajaran   dan   KeMahasiswaan   Direktorat   Jenderal   Pendidikan   Tinggi   yang 
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dikembangkan  oleh  Nesbit,  Belfer,  &  Leacock  (2004)  yang  dikenal  dengan  LORI 

(learning object review instrument). LORI dirancang sebagai komponen yang dapat 

dijadikan acuan untuk menilai kualitas pembelajaran daring (e-learning). Oleh karena itu 

dalam penyusunan instrument ini digunakan teknik survey pembelajaran daring yang 

didasarkan pada 4 aspek  diantaranya: (1) Existing conditions; (2) Kualitas intrinsik objek 

pembelajaran; (3) kualitas kontekstual objek pembelajaran; (4) Interaksi.  Keempat aspek 

ini akan diturunkan menjadi komponen dan indikator pada instrumen survey pembelajaran 

daring masa Pandemi Covid-19, serta menjadi butir pernyataan. 

 

Kegiatan  survey  pembelajaran  daring  masa  pandemi  Covid-19  dilakukan  secara 

online melalui tautan  link google form, ditujukan kepada para Dosen  dan Mahasiswa 

(semester 2, 4, dan 6) yang berasal dari delapan Fakultas dan Pascasarjana diantaranya: (1) 

Fakultas Bahasa dan Seni; (2) Fakultas Ekonomi; (3) Fakultas Hukum dan Ilmu dan Sosial; 

(4) Fakultas Ilmu Pendidikan; (5) Fakultas Kedokteran; (6) Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan  Alam;  (7)  Fakultas  Olahraga  dan  Kesehatan;  (8)  Fakultas  Teknik  dan 

Kejuruan; (9) Pascasarjana. 

 

Kegiatan survey pembelajaran daring masa pandemi Covid-19 merupakan kegiatan 

penting yang harus dilaksanakan dan hasilnya dapat dikaji secara mendalam. Adanya 

hambatan pada proses pembelajaran dapat menurunkan minat belajar Mahasiswa (Suryani, 

2010). Seperti yang dilaporkan oleh Pangondian et all, (2019) yang menyatakan bahwa di 

antara faktor-faktor yang menjadi kunci kesuksesan pembelajaran daring adalah 

ketersediaan sarana dan prasarana. Rusdiana dan Nugroho (2020) menyebutkan bahwa 

dukungan   perguruan   tinggi   dan   Dosen   menjadi   aspek   penting   yang   mendukung 

keberhasilan pembelajaran daring. Harjanto dan Sumunar (2018) menyatakan bahwa 

pembelajaran daring ini merupakan proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam 

bentuk digital sehingga memiliki tantangan dan peluang tersendiri. Oleh karena itu, adanya 
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hambatan yang terdapat dalam proses pembelajaran daring harus dapat ditentukan dan 

dirancang segera solusinya. Perancangan solusi serta pengambilan kebijakan yang tepat 

dan   terukur   terkait   pelaksanaan   pembelajaran   daring   mampu   menjadi   indikator 

peningkatan kinerja Lembaga Undiksha. Untuk kelancaran pelaksanaan survey ini, 

diperlukan dukungan dan bantuan dalam berbagai hal dari seluruh civitas akademika dan 

Lembaga Undiksha. Dengan adanya dukungan dan bantuan dari semua unsur, niscaya 

pelaksanaan survey ini akan terlaksana dengan baik dan harmonis. Berdasarkan uraian ini, 

maka Pusat Penjaminan Mutu dibawah LPPPM Undiksha perlu melakukan survey 

pembelajaran daring masa pandemi Covid-19. 

 

1.2       Tujuan Kegiatan Monev 
 

Berdasarkan  pada  latar  belakang  masalah  yang  ada  maka  tujuan  dari  survey 

pembelajaran daring masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut: 

1.  Mendesksripsikan   implementasi   pembelajaran   daring   Universitas   Pendidikan 

 
Ganesha masa Pandemi Covid-19 

 
2.  Mendeskripsikan  permasalahan  yang  terjadi  pada  implementasi  pembelajaran 

daring Universitas Pendidikan Ganesha masa Pandemi Covid-19 

3.  Menjabarkan  solusi yang dapat  dibuat untuk  dapat meningkatkan  implementasi 

pembelajaran daring Universitas Pendidikan Ganesha masa Pandemi Covid-19 

1.3       Manfaat Kegiatan 
 

Berdasarkan tujuan di atas, adapun manfaat kegiatan ini adalah sebagai berikut: 
 

     Dosen 

 
a.    Sebagai bahan kajian refleksi peningkatan pelayanan akademik dalam hal ini 

adalah pelaksanaan pembelajaran daring 

 

b.    Bahan refleksi dan feedback untuk peningkatan profesionalisme kerja 
 

 

c.    Mengetahui praktik-praktik terbaik dalam pembelajaran daring masa Pandemi 
 

Covid-19 
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d.    Mengetahui situasi dan kondisi Mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran 

daring masa Pandemi Covid-19 

 

2).    Level Pimpinan/Manajerial 
 

 

a.   Memperoleh informasi berdasar kajian empiris yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan alternatif solusi pemecahan permasalahan yang terjadi selama 

pelaksanaan pembelajaran dari masa pandemi Covid-19 

b. Sebagai dasar penyusunan kebijakan strategis terkait peningkatan kualitas 

pembelajaran daring 

c.   Peningkatan kinerja universitas dengan peningkatan pelayanan akademik 
 
 
 

 
1.4      Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan 

 
Kegiatan survey pembelajaran daring masa pandemi COVID-19 Undiksha ini 

dilaksanakan  pada  semester  genap  tahun  ajaran  2019/2020.  Survey  ini  dilakukan  di 

internal Universitas Pendidikan Ganesha yang melibatkan Dosen dan Mahasiswa yang 

sedang berada pada semester 2, 4 dan 6 pada seluruh fakultas di Undiksha. Kegiatan ini 

dimulai pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2020. Kegiatan ini dimulai dengan 

penyusunan kuesioner dari komponen dan indikator yang telah ditentukan sebelumnya. 

Aktivitas entri  dan Analisa data dilakukan pada bulan mei dan juni 2020, pada bulan juli 

dilakukan   penyusunan   laporan   dan   executive   summary   kegiatan   monev.   Berikut 

ditampilkan dalam bentuk tabel terkait dengan mekanisme kegiatan survey pembelajaran 

daring masa pandemi Covid-19. 



 

Tabel 1.1 Mekanisme Kegiatan Survey 
 

No. Uraian Kegiatan Waktu PIC 

1. Pembentukan Panitia Survey 

Pembelajaran Daring Masa Pandemi 

COVID-19 Undiksha Tahun 2020 

4 s.d. 8 Mei 

2020 

Ka dan Sek PJM 

Persiapan 

2. Rapat Koordinasi I: Konsep, mekanisme 

serta pembahasan komponen (indikator) 

pelaksanaan survey Pembelajaran Daring 

Masa Pandemi COVID-19 

Senin/ 18 Mei 

2020 

Panitia Survey 

Pembelaran Daring 

3. Penyusunan Instrumen Survey 

pembelajaran daring masa Pandemi 

COVID-19 Undiksha tahun 2020, 

18 Mei s.d 22 

Mei 2020 

Seksi Persiapan 

survey 

4. Pengujian instrumen (validity and 

reliability test) survey pembelajaran 

daring masa Pandemi COVID-19 

Undiksha tahun 2020, 

26 Mei s.d 28 

Mei 2020 

5.  

Penentuan Populasi/Sampling Survey 
26 Mei s.d 28 

Mei 2020 

6. Rapat Koordinasi II: Pembahasan dan 

penetapan Instrumen survey pembelajaran 

daring masa Pandemi COVID-19 

29 Mei 2020 

Pelaksanaan 

7. Pengemasan instrumen pada google form 2 Juni 2020 Seksi Pelaksanaan 

survey 
8. Penyebaran instrumen survey secara 

daring 

3 s.d 12 Juni 

2020 

9. Pemantauan data isian survey oleh 

responden 

3 s.d 12 Juni 

2020 

10. Batas pengisian google form oleh 

responden 

12 Juni 2020 

11. Finalisasi (cek dan validasi) jumlah 

responden masuk oleh enumerator 

sekaligus pengumpulan data survey 

12 juni 2020 

Pengolahan dan Analisa 

12.  

Pengolahan data survey 
15 s.d 19 Juni 

2020 
Seksi Pengolahan 

dan Analisa 
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No. Uraian Kegiatan Waktu PIC 

13.  

Analisa hasil survey 
15 s.d 19 Juni 

2020 

 

14. Rapat Koordinasi III: Penyampaian 

hasil survey sementara kepada Ketua dan 

Sekretaris PJM 

22 Juni 2020 

15. Penyusunan Laporan hasil Survey 

Pembelajaran Daring masa Pandemi 

Covid-19 Undiksha Tahun 2020 

22 s.d 25 Juni 

2020 

16. Penyusunan executive resume hasil survey 

pembelajaran daring masa Pandemi 

Covid-19 kepada PJM dan LPPPM 

25 Juni 2020 

17. Rapat Koordinasi IV (Hasil Survey): 

Panitia Survey Pembelajaran daring Masa 

Pandemi Covid-19  Undiksha 2020 

menyampaikan serta penyerahan Laporan 

Hasil Survey ke PJM dan LPPPM. 

26 Juni 2020 Panitia Survey 

Pembelaran Daring 

 

 
 

1.5       Implikasi Kebijakan 

 
Implikasi dari kebijakan sebagaimana disebutkan di atas antara lain: (1) perlu 

adanya sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pembelajaran daring, (2) perlu adanya 

mekanisme dan prosedur yang jelas terkait pelaksanaan pembelajaran daring, dan (3) perlu 

adanya dukungan perangkat atau fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan 

pembelajaran daring. 
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BAB II LANDASAN 

TEORI 

 

2.1       Definisi Pembelajaran Daring 

 
Proses belajar dalam konteks daring merupakan interaksi yang terjadi antar 

Mahasiswa, Mahasiswa dengan sumber belajar, dan Mahasiswa dengan Dosen yang 

memberikan pengalaman belajar efektif menuju capaian belajar. Proses pembelajaran 

dilaksanakan dengan menerapkan prinsip behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan 

konektivism. Prinsip behaviorisme menyatakan bahwa belajar merupakan proses stimulus, 

respon dan umpan balik, dan diterapkan dengan memperhatikan hal berikut: (1) Tujuan 

pembelajaran perlu ditampilkan; (2) Pencapaian belajar perlu di nilai; (3) Umpan balik 

perlu diberikan. Sementara itu, prinsip kognitivisme menyatakan bahwa belajar merupakan 

proses pengolahan informasi di otak pelajar, dengan hasil belajar yang menunjukkan 

perubahan kognitif seorang pembelajar. Proses belajar juga perlu memperhatikan prinsip 

konstruktivisme yang menjelaskan bahwa belajar merupakan proses konstruksi makna 

berdasarkan beragam interaksi individual maupun interaksi sosial. 

Proses pembelajaran  daring bertujuan  untuk: (1) membantu Mahasiswa dalam 

memecahkan berbagai masalah belajar melalui tambahan penjelasan, tambahan informasi, 

diskusi dan kegiatan lainnya secara daring; (2) meningkatkan motivasi Mahasiswa untuk 

belajar dan menyelesaikan masalah melalui; (3) beragam interaksi daring dan luring 

menumbuhkembangkan kemampuan belajar mandiri Mahasiswa; (4) memberi kesempatan 

kepada Mahasiswa untuk secara otonom berpartisipasi dalam berbagai kegiatan belajar; 

Dalam pembelajaran daring,   Mahasiswa mengikuti proses pembelajaran yang 

disampaikan melalui jaringan, baik secara individu dan atau berkelompok. Sebagai contoh, 

Mahasiswa memperoleh bahan belajar dalam bentuk digital (pdf, doc, ppt, flv, dan lain- 
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lain), mengerjakan tugas melalui jaringan, menerima dan mengumpulkan tugas melalui 

jaringan,   memperoleh   informasi   lain   melalui   mailing   list,   dan   lain-lain.   Dalam 

pembelajaran  daring,  proses  belajar  juga  perlu  mempertimbangkan  beberapa  prinsip 

belajar dari konektivism. Konektivism merupakan teori belajar yang dikembangkan oleh 

Stephen Downes dan George Siemens (https://education-2020. wikispaces.com/ 

Connectivism). Konektivism dikenal sebagai “a learning theory for a digital age” yang 

berupaya menjelaskan kompleksitas belajar dalam dunia digital. Menurut Siemens (2009, 

elearnspace, http://www.elearnspace.org/blog/) perkembangan ilmu pengetahuan yang 

sangat cepat dan kompleksitas dunia kita sekarang memerlukan proses belajar yang non- 

linear. Perkembangan jumlah koneksi di internet, dunia cyber, atau kota digital. Belajar 

dalam konteks konektivism, merupakan pembentukan koneksi dalam jejaring pengetahuan. 

Beberapa prinsip konektivism antara lain: 

1.      Belajar merupakan proses untuk menghubungkan beragam entitas 

 
2.      Mengembangkan  dan  memelihara  koneksi  diperlukan  untuk  memfasilitasi 

keberlanjutan belajar. 

3.      Kemampuan utama dalam belajar adalah kemampuan untuk mengidentifikasi 

dan membuat hubungan antara beragam bidang, ide, dan konsep. 

4.      Kapasitas untuk belajar terus menerus merupakan keterampilan yang strategis 

dibandingkan pencapaian yang dicapai saat ini. 

5.      Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk proses belajar. 
 

 

2.2       Prinsip-prinsip Pembelajaran Daring 

 
Prinsip-prinsip pembelajaran daring tersebut diterapkan dalam lima aspek proses 

pembelajaran daring, yaitu perancangan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, strategi 

pengantaran/penyampaian,  media  dan  teknologi  pembelajaran,  serta  layanan  bantuan 

http://www.elearnspace.org/blog/
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belajar. Kelima aspek tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga tidak ada 

aspek yang dapat dihilangkan untuk menjalankan proses pembelajaran daring. 

1.      Perancangan  Pembelajaran.  Perancangan  pembelajaran  diwujudkan  dalam 

bentuk peta program, garis besar pembelajaran, silabus dan atau rencana 

pembelajaran, materi pembelajaran, serta aturan pengelolaan pembelajaran. 

Prinsip perancangan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

 Berlandaskan pada paradigma student centered learning (pembelajaran 

yang berpusat pada Mahasiswa) 

    Berlandaskan pada filosofi pembelajaran tuntas 

 
 Berorientasi  pada  kemandirian,  otonomi,  keaktifan,  kreativitas,  dan 

inovasi Mahasiswa 

    Proses pembelajaran sebagai interaksi antara mahaMahasiswa dengan 

 
Materi/bahan ajar, Media, Waktu, dan Strategi pembelajaran 

 
2.   Kegiatan Pembelajaran. Kegiatan pembelajaran daring dirancang dengan beberapa 

indikator sebagai berikut: 

    Dirancang   berfokus    pada   Mahasiswa   belajar   dan   kemandirian 

 
Mahasiswa, bukan Dosen mengajar. 

 
 Dirancang    untuk    membekali    Mahasiswa    dengan    keterampilan, 

pengetahuan, dan pengalaman yang membantu Mahasiswa mencapai 

capaian pembelajaran yang ditetapkan 

 Dirancang  untuk  memfasilitasi  interaksi  bermakna  antara  Mahasiswa 

dengan Mahasiswa, mahaMahasiswa dengan Dosen, dan Mahasiswa 

degan materi pembelajaran 
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 Materi pembelajaran disusun secara berurutan dan terstruktur sehingga 

memungkinkan   Mahasiswa   untuk   mencapai   capaian   pembelajaran 

secara bertahap sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar Mahasiswa. 

 Dalam memilih sumber belajar, Dosen perlu memperhatikan isu hak 

cipta dan penerapan hukum dan aturan terkait. 

 Dosen   harus    melakukan    monitoring   dan    evaluasi    pelaksanaan 

pembelajaran, serta melakukan penjaminan mutu pembelajaran 

3. Strategi Pengantaran/Penyampaian. Strategi pengantaran atau penyampaian 

merupakan komponen yang amat penting dalam konteks pembelajaran daring. 

Berikut beberapa prinsip untuk strategi pengantaran/penyampaian: 

 Pengantaran pembelajaran dilakukan menggunakan beragam media dan 

teknologi secara terpadu maupun terpisah untuk mencapai capaian 

pembelajaran; 

 Proses     pembelajaran     harus     merefleksikan     landasan     filosofis 

pembelajaran daring dan paradigma pendidikan abad 21; 

 Pengantaran pembelajaran memfasilitasi Mahasiswa untuk belajar aktif 

dan Dosen berperan sebagai fasilitator; 

 Mahasiswa  memiliki  kesempatan  memilih  beragam  sumber  belajar 

dalam beragam format media dan teknologi yang disediakan 

 Pengantaran pembelajaran menggunakan beragam media dan teknologi 

yang memfasilitasi tumbuhnya kolaborasi antar Mahasiswa maupun 

perkembangan individu Mahasiswa; 

 Komunikasi  antar  Mahasiswa  dengan   Mahasiswa  dan   Mahasiswa 

dengan Dosen dilakukan menggunakan beragam media dan teknologi 

komunikasi yang tersedia berdasarkan etika komunikasi keilmuan; 
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 Strategi pengantaran  harus memungkinkan Mahasiswa untuk berlatih 

dan menguasai keterampilan yang diperlukan dan berdiskusi secara 

maya; 

 Umpan  balik  harus  tersedia  sebagai  salah  satu  fitur  dalam  strategi 

pengantaran  untuk  mengatasi  isu  isolasi  sosial  dari  Mahasiswa,  dan 

dapat memotivasi Mahasiswa belajar. 

 Umpan balik dilakukan secara langsung dan sistematis (misalnya 2x24 

jam, dll.) Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pembelajaran daring 

harus memiliki tingkat  penguasaan teknologi dan media yang cukup 

untuk  menjamin  terlaksananya  proses  pembelajaran  dari  waktu  ke 

waktu; 

 Dosen perlu mengatur strategi untuk mengorganisasikan pembelajaran 

secara sistematis bertahap (dan terjadwal) sehingga dapat memfasilitasi 

proses belajar; 

 Dengan  menggunakan  strategi  pengantaran,  Dosen  dapat  memantau 

proses belajar Mahasiswa; 

 Evaluasi proses belajar dirancang sesuai untuk pembelajaran daring dan 

pencapaian capaian pembelajaran. 

4.   Media dan teknologi pembelajaran 

 
 Media dan teknologi pembelajaran harus menyajikan informasi yang 

mendukung proses pembelajaran; 

 Teknologi pembelajaran multi media digunakan sesuai dengan capaian 

pembelajaran. 

5.   Layanan Bantuan Belajar 
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 Layanan  informasi  akademik,  administrasi  akademik,  serta  bantuan 

teknis TIK harus dapat diperoleh dimana saja, kapan saja, oleh 

Mahasiswa mana saja (tidak menghambat proses belajar Mahasiswa); 

 Untuk  belajar  jarak  jauh  Mahasiswa  harus  memiliki  keterampilan 

belajar jarak jauh dan belajar mandiri (study & technical skills); 

 Mahasiswa  memiliki  akses  terhadap  beragam  sumber  belajar  dalam 

beragam bentuk perpustakaan; 

 Mahasiswa harus dapat memperoleh informasi tentang kemajuan dan 

keberhasilan belajarnya; 
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BAB III 
 

METODE PELAKSANAAN SURVEY 
 
 
 

Survey ini ditujukan untuk memastikan bahwa kualitas pelaksanaan pembelajaran 

daring mengacu  pada standar mutu dan mengacu pada Petunjuk Praktis Pembelajaran 

Daring Undiksha Berdasarkan Instruksi Rektor Nomor 01 Tahun 2020. Survey ini juga 

ditujukan untuk mengidentifikasi existing conditions yang mendeskripsikan kekurangan, 

masalah yang terjadi serta hambatan dalam implementasi pembelajaran daring di masa 

Pandemi. 

 

Pada  paparan  berikut  diuraikan  secara  singkat  tentang:  (1)  aspek-aspek  yang 

digunakan untuk melakukan survey; (2) definisi aspek; (3) penjabaran komponen serta 

indikator; (4) populasi dan cara pengambilan sampel; (5) penyusunan instrumen; (6) 

pengumpulan data; dan (7) Analisa data. 

 

3.1       Aspek-aspek Pelaksanaan Survey 

 
Dalam penyusunan instrument digunakan referensi dokumen penjaminan mutu 

proses pembelajaran daring oleh Direktorat Pembelajaran dan KeMahasiswaan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi yang dikembangkan oleh Nesbit, Belfer, & Leacock (2004) 

yang dikenal dengan LORI (learning object review instrument). LORI dirancang sebagai 

acuan untuk menilai kualitas pembelajaran daring (e-learning). Oleh karena itu dalam 

penyusunan instrument ini digunakan teknik survey yang didasarkan pada 3 aspek yaitu: (1) 

kualitas intrinsik objek  pembelajaran; (2) kualitas kontekstual objek pembelajaran;  (3) 

Interaksi. Terdapat satu aspek yaitu “existing conditions” untuk mendapatkan data-data 

yang  bersifat  general  yang  terkait  dengan  data  diri  responden,  infrastruktur  yang 

digunakan, obyek ajar dan persepsi literasi teknologi 4.0.   Keempat aspek ini nantinya 
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diturunkan menjadi komponen serta indikator pada instrumen. Berikut detail aspek dan 

komponen serta indikator yang dibuatkan dalam bentuk tabel. 

 

Tabel 3.1 Detail Aspek, Komponen dan Indikator 
 

Deskripsi Umum 

1. Existing 

conditions 
   Data diri 1.   Home base 

2.   Jabatan 

3.   Asal daerah 

4.   Masa kerja 

   Infrastruktur 1.   Perangkat 

2.   Kualitas jaringan 
3.   Jenis dan moda LMS 

   Obyek ajar 1.   Varian obyek ajar 
2.   Cara pengembangan obyek ajar 

   Persepsi 

literasi 

teknologi 4.0 

1.   Literasi teknologi 

   Informasi 

tambahan 

1.   Efektifitas 
2.   Respon 

3.   Kendala 

No. Aspek Komponen Indikator 

2. Kualitas 

intrinsik 
objek 

pembelajaran 

a. Perancangan 

pembelajaran 
daring 

1.   Panduan belajar daring 

2.   Keragaman sumber belajar 
3.   Evaluasi hasil belajar 

4.   Proses pembelajaran koheren dan 

komprehensif 

5.   Ketersediaan referensi 

3. Kualitas 

kontekstual 

objek 

pembelajaran 

a.  Strategi 

pembelajaran 

daring 

1.   Keragaman strategi belajar 
2.   Kreatifitas berfikir kritis 

3.   Strategi   pembelajaran   untuk   berlatih 

dan mengasai keterampilan 

4. Interaksi a.  Kegiatan 

pembelajaran 
daring 

1.   Penyajian materi menggugah motivasi 

belajar Mahasiswa 
2.   Keragaman interaksi belajar 
3.   Kegiatan belajar secara iterative 

(berulang-ulang) mandiri 

4.   Umpan balik 

b. Media dan 

teknologi 

pembelajaran 

1.   Media pembelajaran yang beragam 
2.   Media pembelajaran menggunakan 

format yang mudah diakses 
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  daring  

c. Layanan 

bantuan 

belajar 

1.   Ketersediaan waktu untuk bimbingan 

belajar mandiri 

2.   Ketersediaan akses pada sumber belajar 

digital di perpustakaan 

 
 

 

3.2       Definisi Operasional Aspek 

 
Kualitas pelaksanaan pembelajaran daring perlu menjadi fokus utama dalam era 

pembelajaran  daring  di  masa  pandemi  Covid-19  ini.  Kualitas  intrinsik  dan  sebagian 

kualitas kontekstual berguna untuk memastikan kualitas dan tampilan objek pembelajaran 

yang digunakan dan penataannya dalam perangkat pengelola pembelajaran (learning 

management system). Ada beberapa kerangka kerja untuk melaksanakan review kualitas 

objek pembelajaran yang dikembangkan oleh LORI (Learning Object Rating Instrument), 

Merlot (Multimedia Education Resource for Learning and Online Teaching) dan NHS 

Shared Learning mengembangkan instrumen yang pada dasarnya mengevaluasi kualitas 

objek pembelajaran dan kaitannya dengan aspek-aspek pedagogis pembelajaran daring. 

Untuk pelaksanaan survey kali ini lebih banyak menggunakan LORI sebagai referensi. 

Berikut beberapa definisi operasional dari masing-masing aspek yang digunakan 

pada instrumen ini. 

Tabel 3.2 Definisi Operasional 
 

No Aspek Definisi Operasional 

1 Existing conditions Merupakan deskripsi umum dari responden survey. Pada 

aspek ini terkait dengan data diri responden, infrastruktur, 

obyek ajar, persepsi literasi teknologi 4.0 serta informasi 

tambahan (efektifitas, respon dan kendala). 

2 Kualitas intrinsik 

objek pembelajaran 

Kualitas  instrinsik  objek  pembelajaran  dapat  dievaluasi 

secara independen dengan mempertimbangkan fitur-fitur 

kualitatif  konten  itu  sendiri  misalnya  keterbacaan, 

kejelasan resolusi gambar, kejelasan audio, kehalusan 

resolusi video, kompatibilitas dengan perangkat penampil 

dan  sebagainya.  Terdapat  beberapa  komponen yang  ada 
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  pada aspek ini diantaranya: Panduan belajar daring, 

Keragaman sumber belajar, Evaluasi hasil belajar , Proses 

pembelajaran koheren dan komprehensif, Ketersediaan 

referensi 

3 Kualitas kontekstual 

objek pembelajaran 

Kualitas kontekstual objek pembelajaran dievaluasi dalam 

kaitannya dengan aspek-aspek pedagogis, misalnya 

kesesuaiannya dengan capaian pembelajaran,  akurasi isi, 

keluasan dan kedalaman, ketepatan pemilihan jenis objek 

pembelajaran, sekuen atau urutan penyajian, kesesuaian 

dengan  aktivitas  pembelajaran  yang  direncanakan, 

cognitive overload, dan sebagainya. Terdapat beberapa 

komponen diantaranya: variasi strategi belajar, kreatifitas 

berfikir kritis, strategi pembelajaran untuk berlatih dan 

mengasai keterampilan 

4 Interaksi Pemberian umpan balik dan adaptasi objek pembelajaran 
terhadap karakteristik peserta pembelajaran merupakan 

salah satu cara untuk mengefektifkan pembelajaran. 

Terdapat beberapa komponen diantaranya kegiatan 

pembelajaran daring, media dan teknologi yang digunakan 
serta layanan bantuan belajar. 

 

 
 

Untuk melakukan survey pembelajaran daring ini digunakan kuesioner tipe tertutup 

dengan empat alternative pilihan jawaban yang telah tertera pada angket. Untuk masing- 

nasing pilihan jawabannya sudah tersedia rubriknya, sehingga memudahkan responden 

untuk memberikan pilihan jawaban sesuai dengan penilaiannya masing-masing. 

3.3       Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

 
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2012). Sampel adalah sebagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012). 

Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa jika jumlah populasinya lebih dari 100, 

maka untuk penarikan sampel dapat diambil antara 10 – 15% atau 20 – 55%. Pada 

pelaksanaan monev ini, digunakan pengambilan responden 10% dari total populasi. 

Sampling adalah teknik pengambilan sampel dari total populasi (Sugiyono, 2012). 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yang digunakan adalah proportional random 
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sampling.  Proportional  random  sampling  adalah      pengambilan  sampel  yang 

memperhatikan pertimbangan unsur-unsur atau kategori dalam populasi penelitian, seluruh 

anggota populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota 

sampel. Sebaran responden ini diambil dari Teknik pengambilan sampel diambil dengan 

proporsionalitas jumlah responden di setiap program studi secara. 

Dalam pelaksanaan survey ini populasinya adalah seluruh Dosen dan Mahasiswa di 

lingkup Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun jumlah populasi seluruh Dosen adalah 

sejumlah 555 Dosen yang tersebar di seluruh lingkup Undiksha. Dengan jumlah sampel 

minimal sejumlah 69 orang. Untuk sebaran data populasi dan sampel Dosen di masing- 

masing fakultas dapat dilihat pada tabel dibawah. 

Tabel 3.3 Sebaran Populasi dan Sampel Data Dosen 
 

 
No 

 
Nama Fakultas 

 

Jumlah Dosen 

Keseluruhan 

Jumlah 

Sampel 

Minimal 

Jumlah 

Partisipasi 

Responden 

1 Fakultas Ilmu Pendidikan 88 10 26 

2 Fakultas Bahasa dan Seni 100 12 52 

 
3 

Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam 

 
98 

 
11 

 
44 

4 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 52 6 30 

5 Fakultas Teknik dan Kejuruan 69 8 27 

6 Fakultas Olahraga dan Kesehatan 46 6 45 

7 Pascasarjana 1 1 15 

8 Fakultas Ekonomi 70 9 33 

9 Fakultas Kedokteran 31 6 14 

  

 
 

Total 

 

 
 

Populasi: 555 

 
Sampel: 

69 

Partisipasi 
Responden: 

286 

Keterangan: Formula Slovin 

Sumber: Akademik Undiksha, 2020 
 

 
 

Populasi berikutnya dalam kegiatan survey ini adalah seluruh Mahasiswa di lingkup 

Undiksha yang  sedang berada di semester II,  IV dan VI  masih aktif sampai dengan akhir 

semester  genap  tahun  akademik  2019/2020  yang  berjumlah  8.454  orang  (Akademik 
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Undiksha, 2020). Dengan jumlah sampel minimal dari Mahasiswa adalah sejumlah 877 

orang. 

Perhitungan sampel minimal untuk data Dosen dan Mahasiswa menggunakan rumus 

Slovin dengan tingkat margin error 5%. Berdasarkan  jumlah Dosen dan Mahasiswa di atas, 

selanjutnya    ditentukan  jumlah  responden  yang  terlibat    dengan  menggunakan  rumus 

slovin untuk menentukan jumlah sampel setiap fakultas sebagai berikut: 

n =   N=  
 

N (d2 ) +1 

d= 0,05 

Berdasarkan rumus di atas, maka total sampel diperoleh  sebagai berikut: 
 

n = 8454 
 

8454 (0,052) +1 
 

n = 877 (sampel minimal) untuk data Mahasiswa 

n =  N=  

N (d2 ) +1 

d= 0,05 

Berdasarkan rumus di atas, maka total sampel diperoleh  sebagai berikut: 
 

n = 555 
 

555 (0,052) +1 
 

n = 69 (sampel minimal) untuk data Dosen 
 

Berikut akan disajikan dalam bentuk tabel data populasi dan sampel Mahasiswa di masing- 

masing fakultas 

 

Tabel 3.4 Sebaran Data Sampel Mahasiswa di masing-masing Fakultas 
 

No Fakultas Jurusan  
 

No 

 
 

Program Studi 

total 

ukuran 

sampel 

n 

1 Ilmu 

Pendidikan 

Ilmu Pendidikan, 

Psikologi dan 

Bimbingan 

 
1 

S1 Bimbingan dan 

Konseling 

 
13 

2 S1 Teknologi Pendidikan 12 

Pendidikan Dasar 3 S1 Pendidikan Guru 96 



 

 

    Sekolah Dasar  

 
4 

S1 Pendidikan Guru 
Pendidikan Anak Usia Dini 

 
14 

2 Hukum dan 
Ilmu Sosial 

Hukum dan 
Kewarganegaraan 

5 S1 Ilmu Hukum 41 

 
6 

S1 Pendidikan 
Kewarganegaraan 

 
7 

Geografi 7 S1 Pendidikan Geografi 8 

8 S1 Survey dan Pemetaan 5 

Sejarah, Sosiologi 

dan Perpustakaan 
9 S1 Pendidikan Sejarah 6 

10 S1 Pendidikan Sosiologi 8 

11 D3 Perpustakaan 6 

3 Bahasa dan 
Seni 

Bahasa Asing  
12 

S1 Pendidikan Bahasa 
Inggris 

 
68 

 
13 

S1 Pendidikan Bahasa 
Jepang 

 
10 

14 D3 Bahasa Inggris 9 

Bahasa Sastra 

Indonesia dan 
Daerah 

 
15 

S1 Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia 

 
17 

16 S1 Pendidikan Bahasa Bali 6 

Seni dan Desain 17 S1 Pendidikan Seni Rupa 9 

 
18 

D3 Desain Komunikasi 
Visual 

 
5 

4 Teknik dan 
Kejuruan 

Teknik Informatika  
19 

S1 Pendidikan Teknik 
Informatika 

 
32 

20 S1 Sistem Informasi 12 

21 D3 Manajemen Informatika 11 

22 S1 Ilmu Komputer 7 

Teknologi Industri  
23 

S1 Pendidikan 
Kesejahteraan Keluarga 

 
15 

 
24 

S1 Pendidikan Teknik 
Mesin 

 
9 

 
25 

S1 Pendidikan Teknik 
Elektro 

 
8 

26 D3 Teknik Elektronika 5 

 
27 

S1 Pendidikan Vokasional 

Seni Kuliner 

 
4 

5 Pendidikan 

Olahraga dan 

Kesehatan 

Pendidikan 

Olahraga 

 
28 

S1 Pendidikan Jasmani, 

Kesehatan dan Rekreasi 

 
25 

 
29 

S1 Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga 
 

5 

Ilmu Olahraga dan 

Kesehatan 
30 S1 Ilmu Keolahragaan 2 

31 D3 Kebidanan 20 

6 Ekonomi Ekonomi dan 
Akuntansi 

32 S1 Pendidikan Ekonomi 28 

33 S1 Akuntansi 91 

34 D3 Akuntansi 9 

Manajemen 35 S1 Manajemen 72 

36 D3 Perhotelan 12 
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7 Matematika 

dan Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 

Matematika 37 S2 Pendidikan Matematika 7 

38 S1 Pendidikan Matematika 24 

39 S1 Matematika 4 

Kimia 40 S1 Kimia 4 

41 S1 Pendidikan Kimia 8 

42 D3 Analis Kimia 4 

Biologi, Perikanan, 

dan kelautan. 
43 S1 Pendidikan Biologi 13 

44 S1 Biologi 4 

45 S1 Akuakultur 5 

46 D3 Budidaya Kelautan 2 

Fisika dan 
Pengajaran IPA 

47 S2 Pendidikan IPA 6 

48 S1 Pendidikan IPA 15 

49 S1 Pendidikan Fisika 8 

8 Kedokteran  50 Program Studi Kedokteran 10 

9 Pascasarjana   
51 

S2 Penelitian dan Evaluasi 
Pendidikan 

 
2 

52 S2 Pendidikan Bahasa 2 

53 S2 Administrasi Pendidikan 4 

54 S2 Pendidikan Dasar 9 

55 S2 Teknologi Pembelajaran 2 

 
56 

S2 Pendidikan Bahasa 
Inggris 

 
8 

 
57 

S2 Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial 

 
4 

58 S2 Ilmu Komputer 12 

59 S2 Bimbingan Konseling 3 

60 S2 Pendidikan Olahraga 3 

61 S3 Pendidikan Bahasa 1 

62 S3 Pendidikan Dasar 1 

63 S3 Ilmu Pendidikan 5 

Total Sampel 877 

Keterangan: Menggunakan Formula Slovin 
Sumber: Akademik Undiksha, 2020 

 
 
 

3.4       Penyusunan Instrumen 

 
Untuk Menyusun instrumen survey pembelajaran daring, dilakukan terlebih dahulu 

adalah penjabaran definisi operasional untuk masing-masing aspek kemudian diturunkan 

menjadi indikator untuk selanjutnya dibuatkan kisi-kisi instrumen. Instrumen pada survey 

ini terdiri dari dua jenis instrumen yaitu: (1) Instrumen untuk isian Dosen; (2) Instrumen 

untuk Mahasiswa. Instrumen isian Dosen berjumlah 37 butir, sedangkan instrumen isian 
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Mahasiswa  berjumlah  35  butir.  Terdapat  penambahan  komponen  obyek  ajar  pada 

instrumen isian Dosen, sedangkan untuk aspek, komponen serta indikator lainnya sama 

antar kedua instrumen tersebut. Masing-masing butir pertanyaan telah diisi dengan pilihan 

jawaban yang sesuai dengan jawaban yang akan diisi oleh responden. Instrumen ini terdiri 

dari gambaran umum responden yang dimulai dari butir 1 s.d 19. Untuk butir evaluasi 

kualitas pelaksanaan pembelajaran daring, dimulai dari butir 20 s.d 37. Berikut disajikan 

dalam bentuk tabel, kisi-kisi instrumen survey pembelajaran daring. 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen untuk Responden Dosen 
 

Gambaran Umum Responden Dosen 

1. Existing 

conditions 
   Data diri     Home base 

    Jabatan 

    Asal daerah 

    Masa kerja 

1 s.d 4 

   Infrastruktur     Perangkat 

    Kualitas jaringan 

    Jenis dan moda LMS 

5 s.d 14 

   Obyek ajar     Varian obyek ajar 

 Cara pengembangan 

obyek ajar 

15     dan 

16 

   Persepsi 

literasi 

teknologi 4.0 

    Literasi teknologi 17     dan 

18 

   Informasi 

tambahan 
    Efektifitas 

    Respon 

    Kendala 

17 s.d 18 

Kualitas Pembelajaran Daring 

No. Aspek Komponen Indikator No. 

butir 

2. Kualitas 

intrinsik 
objek 

pembelajaran 

 Perancangan 

pembelajaran 

daring 

    Panduan belajar daring 

    Keragaman sumber belajar 

    Evaluasi hasil belajar 

 Proses pembelajaran 

koheren dan komprehensif 

    Ketersediaan referensi 

21 s.d 26 

3. Kualitas   Strategi     Keragaman strategi belajar 31 s.d 33 



 

 

 kontekstual 

objek 

pembelajaran 

pembelajaran 

daring 
    Kreatifitas berfikir kritis 

 Strategi         pembelajaran 

untuk  berlatih  dan 

mengasai keterampilan 

 

4. Interaksi   Kegiatan 

pembelajaran 

daring 

 Penyajian materi 

menggugah motivasi 

belajar Mahasiswa 

 Keragaman interaksi 

belajar 

 Kegiatan belajar secara 

iterative (berulang-ulang) 

mandiri 

    Umpan balik 

27 s.d 30 

  Media dan 

teknologi 

pembelajaran 

daring 

 Media pembelajaran yang 

beragam 

 Media pembelajaran 

menggunakan format yang 

mudah diakses 

34     dan 

35 

 Layanan 

bantuan 

belajar 

 Ketersediaan waktu untuk 

bimbingan belajar mandiri 

 Ketersediaan akses pada 

sumber belajar digital di 

perpustakaan 

36     dan 

37 

 

 
 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Instrumen Survey untuk Responden Mahasiswa 
 

Gambaran Umum Responden Mahasiswa 

1. Existing 

conditions 

a.  Data diri     Status jenjang Pendidikan 

 Informasi 

jurusan/prodi/fakultas 

    Semester 

    Asal daerah 

    Posisi saat ini 

1 s.d 5 

b. Infrastruktur     Perangkat 

    Kualitas jaringan 

    Jenis dan moda LMS 

6 s.d 13 

c.  Persepsi 

literasi 

teknologi 4.0 

    Literasi teknologi 14 dan 
15 

d. Informasi 

tambahan 
    Besaran biaya 

    Respon 

16 s.d 

19 

 

 
 

35 
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       Kendala  

Kualitas Pembelajaran Daring 

No. Aspek Komponen Indikator No. 

butir 

2. Kualitas 
intrinsik 

objek 

pembelajaran 

a. Perancangan 
pembelajaran 

daring 

    Panduan belajar daring 

    Keragaman sumber belajar 

 Aturan evaluasi hasil belajar 

dan kriteria pembobotan 

 Proses pembelajaran yang 

koheren dan komprehensif 

    Ketersediaan referensi 

20 s.d 
24 

3. Kualitas 

kontekstual 

objek 

pembelajaran 

b. Strategi 

pembelajaran 

daring 

    Keragaman strategi belajar 

    Kreatifitas berfikir kritis 

 Strategi pembelajaran untuk 

berlatih dan mengasai 

keterampilan 

29 s.d 
31 

4. Interaksi c.  Kegiatan 

pembelajaran 

daring 

    Penyajian materi 

menggugah motivasi belajar 
Mahasiswa 

    Keragaman interaksi belajar 

 Kegiatan belajar secara 

iterative (berulang-ulang) 

mandiri 

    Umpan balik 

25 s.d 
28 

d. Media dan 

teknologi 

pembelajaran 

daring 

 Media pembelajaran yang 

beragam 

 Media pembelajaran 

menggunakan format yang 

mudah diakses 

32 dan 
33 

e. Layanan 

bantuan 

belajar 

 Ketersediaan waktu untuk 

bimbingan belajar mandiri 

 Ketersediaan akses pada 

sumber belajar digital di 

perpustakaan 

34 dan 
35 

 

 
 

3.5      Uji Validitas Instrumen 

 
Uji Validitas merupakan pengujian ketepatan alat ukur terhadap obyek penelitian. 

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur 
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yang digunakan untuk mengukur apa yang diukur. Ghozali (2009) menyatakan bahwa 

uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuisioner. 

Pengujian  validitas  dilakukan  dengan   validasi  panel  dengan  tujuan  untuk 

menelaah ketepatan butir-butir instrumen ditinjau dari tiga aspek antara lain: isi, 

konstruksi, dan kebahasaan berdasarkan penilaian pakar. Proses penilaian validitas isi 

tiap butir instrumen pembelajaran daring dilakukan dengan teknik penilaian pakar/ahli 

(expert judgement). Proses penilaian dilakukan oleh 5 (lima) orang pakar/ahli yang 

terdiri dari: Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni, M.A., Prof. Dr. I Nyoman 

Kanca, M.S., Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd., M.Pd, Prof. Dr. I Made Candiasa, 

M.I.Kom.,  Prof.  Dr.  I  Made  Tegeh,  S.Pd.,  M.Pd.  Proses  penilaian  pakar/ahli 

didasarkan   atas   3   (tiga)   aspek,   yaitu:   isi,  konstruksi   dan   aspek   kebahasaan. 

Selanjutnya ketiga aspek tersebut dijabarkan menjadi 4 (empat) kriteria atau indikator, 

yaitu: 

a.      Kesuaian antar butir dengan indikator. 

b.      Kesuaian antara indikator dan materi. 

c.      Pernyataan soal tidak ambigius. 

d.      Kesesuaian penggunaan bahasa dengan responden. 

 
Uji validitas dilakukan dengan memberikan form saran dan komentar dari 

instrumen tersebut. Penyesuaian dan perbaikan butir dilakukan setelah mendapatkan 

revisi oleh para pakar. Setelah mendapatkan masukan, saran serta perbaikan dari para 

pakar, kemudian dilakukan tahapan uji coba instrumen oleh seluruh tim dan anggota 

di Pusat Penjaminan mutu. Berikut akan diberikan simpulan atas masukan yang 

diberikan oleh pakar, disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.7 Simpulan Saran, Komentar dan Perbaikan dari Pakar 
 

No. Masukan 

1 Tata tulis, penomoran, pilihan klik pada tampilan google form 

2 Pilihan jawaban pada google form disediakan untuk responden 

menjawab lebih dari 1 pilihan jawaban 

3 Penberian petunjuk umum pada instrumen 

4 Pemberian rentangan pada pilihan jawaban 

5 Sinkronisasi antar butir 

6 Perbaikan daftar istilah 
 

 
 
 
 
 

3.6       Pengumpulan Data 
 

Dengan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner, maka proses 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan responden Dosen dan Mahasiswa yang 

seluruhnya berada pada lingkup Universitas Pendidikan Ganesha baik pada Jenjang 

Diploma, Sarjana dan Pascasarjana. Untuk responden Mahasiswa adalah Mahasiswa yang 

secara aktif masih duduk pada semester II, IV, VI pada tahun akademik 2019/2020. Untuk 

responden  Dosen  digunakan  keseluruhan  Dosen  di  lingkup  Universitas  Pendidikan 

Ganesha. 

3.7       Teknik Analisis Data 

 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis deskriptif 

kuantitaif. “Teknik analisis deskriptif kuantitatif merupakan suatu cara pengolahan data 

yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk angka-angka dan 

atau persentase mengenai suatu objek yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan umum” 

(Agung, 2014:118). 

Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data, digunakan metode analisis 

deskriptif untuk mengevaluasi  empat  komponen  pada  pelaksanaan  monev  ini.  Metode 

analisis  deskriptif  digunakan  untuk  mengetahui  deskripsi  kualitas  pembelajaran  daring 

yang diukur dari 3 komponen diantaranya kualitas intrinsik objek pembelajaran, kualitas 
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kontekstual objek pembelajaran dan interaksi. Dari aspek diturunkan menjadi 5 komponen 

diantaranya: perancangan pembelajaran daring, strategi pembelajaran daring, kegiatan 

pembelajaran daring, media dan teknologi pembelajaran daring, layanan bantuan belajar. 

Dari komponen diturunkan menjadi indikator. Jumlah indikator pada instrumen ini adalah 

16 indikator. 

 
Analisis deskriptif diperoleh dengan melakukan analisis terhadap item-item 

pertanyaan dalam kuesioner yang kemudian setiap alternative jawaban sudah dilengkapi 

dengan pilihan rubrik jawaban yang sesuai dengan pilihan responden. 
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BAB IV 
 
 

HASIL SURVEY DAN PEMBAHASAN 
 

 
 
 

Pembelajaran daring merupakan alternatif strategi metode pembelajaran modern 

yang mengoptimalisasi peran dan fungsi ICT, tetapi pada prinsip perencanaan dan 

implementasinya tidak ada perbedaan perlakuan dan tetap mengacu pada misi pendidikan. 

Penerapan pembelajaran daring tentunya memiliki pengaruh terhadap kondisi para 

Mahasiswa dan Dosen yang mengajar di Universitas Pendidikan Ganesha. Kegiatan survey 

pembelajaran  daring  masa pandemi  Covid-19  merupakan  kegiatan  penting  yang  harus 

dilaksanakan dan hasilnya dapat dikaji secara mendalam. 

Pelaksanaan survey pembelajaran daring akan mengevaluasi sejauh mana 

keterlaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19 ini dengan mengacu pada 

standar penjaminan mutu pembelajaran daring. Terdapat lima prinsip dasar dalam 

penyelenggaraan pembelajaran daring diantaranya: (1) perancangan pembelajaran; (2) 

kegiatan pembelajaran; (3) strategi pengantaran/penyampaian; (3) media dan teknologi 

pembelajaran serta layanan bantuan belajar. Kelima prinsip tersebut akan saling 

mempengaruhi satu sama lain, sehingga tidak ada aspek yang dapat dihilangkan untuk 

menjalankan proses pembelajaran daring. 

Prinsip-prinsip pembelajaran daring tersebut akan menjadi muatan aspek serta 

komponen  dalam  instrumen  survey  pembelajaran  daring  kali  ini.  Secara  garis  besar, 

terdapat dua aspek dalam instrumen yang digunakan pada instrumen ini yaitu: kualitas 

instrinsik objek pembelajaran, kualitas kontekstual objek pembelajaran serta interaksi. 

Kualitas keterlaksanaan pembelajaran daring merupakan kegiatan akademik yang sangat 

penting yang berdampak pada pencitraan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap 
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Undiksha sebagai  Lembaga  Pendidikan  yang  memiliki  fungsi  utama  sebagai  pencetak 

tenaga pendidik yang professional. 

 

4.1       Hasil Pelaksanaan Survey 
 

 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Pembelajaran Daring Dari Sisi Responden Dosen 

 
A.  Partisipasi Responden Dosen 

 
Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan tingkat antusiasme Dosen dalam 

turut serta dalam pelaksanaan survey ini sangat tinggi. Dilihat dari jumlah Dosen 

yang mengisi isian instrumen sejumlah 286 responden dari 69 target minimal 

responden.  Keseluruhan  Fakultas  turut serta  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan 

survey  ini.  Berikut  disajikan  dalam  bentuk  tabel  serta  diagram  lingkaran 

prosentasi partisipasi responden. Untuk hasilnya dapat dilihat pada diagram 

dibawah ini. 

 

 
 

 
 

Gambar 4.1 Sebaran Responden di Setiap Fakultas 
 

B.  Deksripsi Responden dilihat dari Jabatan, Umur dan Masa Kerja 

 
Dilihat dari jabatan akademiknya, partisipasi Dosen sudah mewakili semua 

kelompok jabatan akademik, dimana sebagian besar Dosen di Undiksha sudah 

memiliki jabatan lektor dan lektor kepala. Berdasarkan diagram di atas, dapat 

disimpulkan bahwa responden yang berpartisipasi dalam monev pembelajaran 
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daring ini bervariasi, baik Dosen yang junior sampai yang senior. Untuk hasilnya 

dapat dilihat pada diagram dibawah ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2 Grafik Sebaran Responden Berdasarkan Jabatan dan Umur 
 

C.  Pembelajaran Daring 

 
Selama masa pandemi Covid-19 ini Dosen telah sepenuhnya melaksanakan 

pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring telah dilakukan secara penuh 

oleh Dosen, diperoleh hasil pelaksanaan pembelajaran daring telah terlaksana 

sejumlah  100%.  Pembelajaran  daring  di  masa  pandemi     ini  dilaksanakan 

Sebagian besar di rumah/tempat tinggal masing-masing, sejumlah 98% 

menyatakan pembelajaran daring telah dilaksanakan di tempat tinggal masing- 

masing. Untuk hasilnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.3 Grafik Lokasi dan Pelaksanaan Pembelajaran Daring 
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D.  Kualitas dan Layanan Jaringan 

 
Kualitas jaringan yang dimiliki Dosen selama melaksanakan pembelajaran daring 

dari rumah sepertinya tidak mengalami kendala yang cukup berarti, hal ini 

tentunya sangat mendukung kelancaran proses pembelajaran daring. Sejumlah 

49% menyatakan kualitas sinyal dengan kategori lancar. Kualitas sinyal 

merupakan faktor utama dalam melaksanakan pembelajaran daring. Dengan 

kualitas sinyal yang berkategori lancar, maka ini akan menjadi faktor 

keberlangsungan pembelajaran daring. Layanan jaringan yang digunakan adalah 

menggunakan personal paket data dan berlangganan indihome. Untuk hasilnya 

dapat dilihat pada diagram dibawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.4 Grafik berdasarkan Kualitas Jaringan dan Layanan Jaringan 

 

E.  Learning  Management  System  yang  digunakan  sebagai  moda  asinkronous 

learning 

Dalam  pembelajaran  daring  yang  dilakukan  Dosen  undiksha  sebagian  besar 

Dosen dalam melaksanakan pembelajaran daring telah memanfaatkan e-learning 

undiksha  dan google classroom, dan juga kombinasi beberapa LMS. Dari hasil 

survey  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Dosen  sangat  cepat  beradaptasi  dengan 

situasi di masa pandemi Covid-19 ini. Dosen memiliki kemampuan beradaptasi 

dengan   cepat   (fast   adaptability)   dan   memiliki   kemauan   untuk   belajar 
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mempersiapkan  segala  bentuk  perencanaan  dan  perancangan  pembelajaran 

daring dengan cara mereka sendiri (adaptive capacity).   Dilihat dari waktu 

pelakasanaan serta penyesuaian pembelajaran daring dilakukan dengan insidental 

tetapi Dosen memiliki kemauan dan kemampuan yang sangat baik dalam 

memberikan pelayanan akademik (pembelajaran) secara daring. Untuk hasilnya 

dapat dilihat pada diagram dibawah ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.5 Grafik berdasarkan LMS yang digunakan 
 

F.  Non- Learning Management System yang digunakan sebagai moda asinkronous 

learning 

Pembelajaran  daring  yang  dilakukan  oleh  Dosen  turut  juga  memanfaatkan 

aplikasi non-LMS untuk melakukan interaksi dengan Mahasiswa. Selain 

memanfaatkan fasilitas LMS, Dosen juga memanfaatan fasilitas non-LMS untuk 

menunjang  pembelajaran  daring.    Aplikasi  non-LMS  yang  sering  digunakan 

antara lain: fasilitas email dan whatsapp/whatsapp group. Aplikasi non-LMS 

(fasilitas email dan whatsapp/whatsapp group) ini digunakan untuk 

mendistribusikan materi dan tugas yang diberikan oleh Dosen kepada Mahasiswa. 

Untuk hasilnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini. 
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Gambar 4.6 Grafik berdasarkan Non-LMS yang digunakan 
 

G.  Aplikasi untuk Moda Sinkronous yang digunakan 

 
Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, Dosen juga melakukan pembelajaran 

dengan menggunakan strategi moda sinkronous learning. Variasi (menggunakan 

LMS  dan  non-LMS  (moda  asinkronous  learning),  dilakukan  oleh  Dosen 

undiksha  dalam  melaksanakan  pembelajaran  daring  sangat  tinggi.  Variasi 

tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Mahasiswa dapat memahami materi 

dengan baik, Dosen memanfaatkan berbagai macam aplikasi video conference 

untuk melakukan tatap muka langsung. Beberapa aplikasi vicon (sinkronous 

learning) yang digunakan adalah penggunaan zoom dan google meet menjadi 

favorit aplikasi bagi Dosen. Untuk hasilnya dapat dilihat pada diagram lingkaran 

dibawah ini. Aplikasi google meet menjadi favorit Dosen dalam melakukan video 

conference, ini disebabkan karena aplikasi ini dapat dimanfaatkan secara gratis 

untuk seluruh Dosen. 
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Gambar 4.7 Grafik berdasarkan Moda Sinkronous yang digunakan 
 
 

 
H.  Moda Asinkronous dan Sinkronous yang digunakan 

 
Dari hasil survey pembelajaran daring ini, didapatkan hasil bahwa Dosen lebih 

merasa nyaman melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan moda 

asinkronous. Aplikasi untuk moda asinkronous yang paling banyak digunakan 

adalah  fasilitas  Grup  (email,  whatsapp  group).  Hal  ini  dikarenakan  aplikasi 

inilah yang bersifat paling murah dan paling mudah (sisi harga dan 

keterjangkauan) untuk diimplementasikan. Sejumlah 24% menyatakan Dosen 

nyaman dengan menggunakan moda asinkronous. Dosen juga banyak yang 

menggunakan   moda   sinkronous   (video   conference)   untuk   bertatap   muka 

langsung dengan Mahasiswa. Sejumlah 25% Dosen menyatakan nyaman dengan 

moda sinkronous. Moda asinkronous dan moda sinkronous merupakan variasi 

yang paling nyaman digunakan oleh Dosen. Untuk hasilnya dapat dilihat pada 

diagram dibawah ini. 



47
47 

 

 
 

 

 
 

 

Gambar 4.8 Grafik Moda Asinkronous dan Sinkronous yang digunakan 
 

 
I.   Pembuatan Objek Bahan Ajar 

 
Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, Dosen banyak memanfaatkan aplikasi 

microsoft office dan microsoft power point untuk mengembangkan bahan ajar 

yang akan didistribusikan kepada Mahasiswa. Dalam mepersiapkan serta 

mengembangkan  bahan  ajar,  Dosen  banyak  yang  membuat  secara  mandiri 

dengan mengacu pada beberapa refrensi yang ada. Ini menunjukkan tingkat 

partisipasi yang sangat tinggi oleh Dosen untuk menunjukkan profesionalisme 

mereka dalam mempersiapkan perangkat sebelum memulai pembelajaran dengan 

cara mandiri yang disesuaikan dengan kebutuhan Mahasiswa, lingkungan sekitar 

dan kelas. Untuk hasilnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.9 Grafik berdasarkan Tools yang digunakan 
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J.   Keberagaman Objek Ajar 

 
Dosen dalam melaksanakan pembelajaran daring memberikan bahan ajar yang 

sangat bervariatif. Diagram di bawah ini memperlihatkan bahwa obyek ajar yang 

digunakan oleh para Dosen sangat beragam diantaranya: audio, visual, teks dan 

kombinasi dari audio, visual dan teks. Keragaman obyek ajar ini tergantung dari 

karakteristik materi atau mata kuliah serta karakteristik lingkungan dan kelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.10 Grafik Keberagaman Objek Ajar 
 

K.  Persepsi Literasi Teknologi 

 
Berdasarkan hasil survey ini membuktikan bahwa persepsi literasi teknologi 4.0 

 
Dosen masuk dalam kategori mahir dengan perolehan nilai rata-rata = 7.85. ini 

menunjukkan Dosen dari aspek literasi teknologi sudah siap dalam melaksanakan 

pembelajaran daring. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan 

dalam hal teknologi (technological knowledge and skills) sudah mahir. Ini 

membuktikan  kesiapan  Dosen  dalam  menyiapkan  perangkat dan  perencanaan 

pembelajaran daring sangat baik. 
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L.  Kualitas Pembelajaran Daring 

 

 

 

 
 

 

Gambar 4.11 Analisa Biplot untuk Responden Dosen 
 

Grafik di atas menunjukkan hasil output analisis data menggunakan biplot. 

Informasi di atas digunakan untuk menentukan karakteristik kualitas pembelajaran 

daring yang telah dilakukan oleh masing-masing fakultas. Fakultas yang terletak 

searah dengan vektor karakteristik kualitas pembelajaran daring menunjukan 

tingginya nilai karakteristik kualitas pembelajaran daring untuk fakultas tersebut 

atau  dapat  diinterprestasikan  bahwa  karakteristik  kualitas  pembelajaran  daring 

untuk fakultas tersebut mempunyai nilai di atas rata-rata seluruh fakultas. 

Sebaliknya, jika suatu fakultas terletak berlawanan arah dengan vektor karakteristik 

kualitas pembelajaran daring maka nilai karakteristik kualitas pembelajaran daring 
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dibawah rata-rata seluruh fakultas. Sedangkan fakultas yang hampir berada di 

tengah-tengah berarti fakultas tersebut memiliki nilai karakteristik kualitas 

pembelajaran yang dekat dengan rata-rata. 

 

Berdasarkan karakteristik aspek media dan teknologi pembelajaran serta 

strategi pembelajaran yang telah digunakan menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan 

pembelajaran daring di  FMIPA, FOK  memiliki kemiripan yang tinggi dari aspek 

kaulitas intrinsik objek, kualitas kontekstual objek serta interaksi. Secara umum 

kualitas pembelajaran daring yang telah dilaksanakan oleh FMIPA, FOK dan FTK 

memiliki  karakteristik  yang  hampir  mirip  dari  aspek  kaulitas  intrinsik  objek, 

kualitas kontekstual objek serta interaksi. 

 

Untuk FK, FEB, FHIS, FIP dan FBS menunjukkan posisi yang berlawanan 

dengan arah dari vector (garis panah) artinya persepsi Dosen dari fakultas tersebut 

terhadap kualitas pembelajaran daring yang dilaksanakan di bawah nilai rata-rata 

keseluruhan.  Sedangkan PASCA, FMIPA, FOK dan FTK posisinya searah dengan 

arah dari vector (garis panah) artinya persepsi Mahasiswa dari fakultas tersebut 

terhadap kualitas pembelajaran daring yang diberikan di atas nilai rata-rata 

keseluruhan.  Pada penggambaran  biplot  dalam  2  dimensi,  analisis  biplot  dapat 

menjelaskan 82,23% dari keseluruhan data 

 

Dengan menggunakan biplot analisis dapat diambil kesimpulan bahwa 

beberapa Fakultas diantaranya: FMIPA, FOK, FTK telah melaksanakan 

pembelajaran daring, dengan nilai keseluruhan diatas rata-rata pelaksanaan seluruh 

fakultas. Sedangkan untuk beberapa fakultas diantaranya: FK, FEB, FHIS, FIP dan 

FBS menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran daring masih dibawah rata- 

rata keseluruhan nilai perolehan fakultas. 
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Berdasarkan hasil Analisa biplot pada gambar diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa menurut persepsi Dosen (responden Dosen) dapat dinyatakan 

bahwa kualitas pembelajaran daring yang telah berlangsung selama masa pandemi 

Covid-19 ini telah mendapatkan kontribusi dari beberapa komponen diantaranya 

(diurut mulai dari nilai kontribusi tertinggi): (1) perancangan pembelajaran daring; 

(2) kegiatan pembelajaran daring; (3) strategi pembelajaran daring; (4) media dan 

teknologi pembelajaran daring; (5) layanan bantuan belajar. 

 

4.1.2   Deskripsi  Data  Pelaksanaan  Pembelajaran  Daring  Dari  Sisi  Responden 

 
Mahasiswa 

 
A.  Partisipasi dan Distribusi oleh Responden Mahasiswa 

 
Tingkat partisipasi Mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini sangat 

tinggi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dari prosentase mahasiwa yang mengisi 

angket lebih dari 10% (target sampel minimal). Tingginya tingkat partisipasi 

Mahasiswa dalam pelaksanaan survey pembelajaran daring ini tidak terlepas dari 

kerjasama dan komunikasi  yang baik antara antara LP3M, PJM kepada koorprodi 

serta komunikasi yang baik antara korprodi dengan Mahasiswa. 

 

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Mahasiswa 
 

 
No 

 
Fakultas 

Jumlah 
Mahasiswa 

Target 

responden 

 
Responden 

 
Prosentase 

1 FBS 1197 124 347 28.99% 

2 FEB 2091 212 743 35.53% 

3 FIP 1326 135 654 49.32% 

4 FMIPA 966 104 316 32.71% 

5 FK 97 10 17 17.53% 

6 FOK 496 52 199 40.12% 

7 FTK 981 103 430 43.83% 

8 FHIS 773 81 181 23.42% 

9 PASCA 527 56 92 17.46% 
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Untuk distribusi responden Mahasiswa persemester (II, IV dan VI) sudah terwakili 

pada pelaksanaan survey ini. Untuk Mahasiswa Fakultas Kedokteran terlihat bahwa 

untuk Mahasiswa semester 6 tidak turut berpartisipasi untuk mengisi isian 

instrumen, hal ini disebabkan karena Mahasiswa di Fakultas Kedokteran masih 

terdiri dari 2 angkatan yang masih berada di semester IV. Mahasiswa pasca yang 

terlibat dalam pelaksanaan survey ini adalah Mahasiswa yang berada di semester II 

dan IV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.12 Sebaran Responden Mahasiswa di masing-masing Fakultas 
 

 
 
 

B.  Posisi melaksanakan Pembelajaran Daring 

 
Mahasiswa telah mentaati imbauan untuk melakukan akses pembelajaran daring 

dari tempat tinggal mereka masing-masing. Sebagian Mahasiswa masih berada di 

kost mereka masing-masing, hal ini dikarenakan mereka belum dapat Kembali ke 

rumah asal mereka masing-masing dikarenakan asal Mahasiswa tersebut berada di 

luar Bali.  Hal ini ditunjukkan oleh diagram lingkaran dibawah ini: 
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Gambar 4.13 Grafik berdasarkan Lokasi Pembelajaran Daring 
 

C.  Kualitas dan Layanan Jaringan 

 
Kualitas jaringan ketika akses pembelajaran daring adalah cukup lancar. 17% 

menyatakan bahwa kualitas jaringan tidak lancar. Variasi kualitas jaringan sangat 

beragam. Secara umum, kualitas jaringan untuk mengakses pembelajaran daring 

sudah cukup lancar. Kualitas jaringan ini merupakan faktor utama dalam 

melaksanakan pembelajaran daring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.14 Grafik berdasarkan Kualitas dan Layanan Jaringan 

 

Dari hasil survey, Mahasiswa menggunakan layanan internet dengan paket data 

pribadi. Paket data pribadi merupakan mayoritas layanan jaringan yang digunakan 

oleh Mahasiswa undiksha dalam melaksanakan pembelajaran daring. Terdapat 

beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran daring 

sebagian  diantaranya  borosnya  penggunaan  paket  data  pribadi  serta  kualitas 

jaringan.  Dari  permnasalahan  tersebut,  Mahasiswa  banyak  yang  memanfaatkan 
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wifi yang ada di tempat umum. Mahasiswa juga memanfaatkan bantuan paket data. 

Dari pelaksanaan survey ini, menyatakan bahwa Mahasiswa merasa besarnya 

penggunaan kuota sehingga diperlukan bantuan kuota oleh Lembaga kepada 

Mahasiswa. Bantuan kuota tidak hanya bagi pengguna Telkomsel tetapi juga untuk 

pengguna operator seluler lainnya. Mahasiswa juga mengharapkan peningkatan 

jumlah bantuan kuota, karena bantuan yang selama ini didapatkan yaitu sejumlah 

8GB sebulan dirasa tidak mencukupi untuk pelaksanaan pembelajaran daring. 
 

 
 
 

Gambar 4.15 Grafik berdasarkan Layanan Jaringan 
 

D.  Persepsi Literasi Teknologi 4.0 

 
Berdasarkan   gambar   diagram   dibawah   ini,   tampak   bahwa   persepsi   literasi 

teknologi (technologycal knowledge and skills) Mahasiswa masuk dalam kategori 

mahir dengan rata-rata = 7.26. Hal ini menunjukkan Mahasiswa telah memiliki 

tingkat kesiapan dalam pembelajaran daring. 
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E.  Learning Management System yang digunakan sebagai moda asinkronous 
 

 
 

Gambar 4.16 Grafik berdasarkan LMS yang digunakan 
 

 
Mahasiswa mengikuti pembelajaran daring melalui moda asinkronous melalui 

pemanfaatan aplikasi google classroom, schoology. Selain google classroom dan 

schoology, beberapa platform LMS yang digunakan adalah e-learning undiksha. 

Pembelajaran daring yang dilakukan tidak terpaku pada satu jenis LMS saja, tetapi 

kombinasi dari beberapa LMS. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat pengetahuan 

Dosen undiksha dalam pembelajaran daring sangat bervariasi. 

F.  Non- Learning Management System yang digunakan sebagai moda asinkronous 
 

 
 
 

Gambar 4.17 Grafik berdasarkan Non-LMS yang digunakan 
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Selain memanfaatkan LMS, dalam pelaksanaan pembelajaran daring Mahasiswa 

memanfaatkan fasilitas lainya yaitu aplikasi non-LMS. Secara umum email 

merupakan fasilitas non-LMS yang paling sering dimanfaatkan oleh Mahasiswa 

dan  Dosen  dalam  pembelajaran  daring.  Email  digunakan  untuk  melakukan 

interaksi, pengiriman tugas dan pengambilan materi. 

G.  Moda sinkronous yang digunakan 
 

 
 
 

Gambar 4.18 Grafik berdasarkan Moda Sinkronous yang digunakan 
 

Pembelajaran daring juga berlangsung dengan menggunakan moda sinkronous 

melalui video conference (Vicon). Vicon dilaksanakan dengan memanfaatkan 

aplikasi google meet dan zoom yang menjadi pilihan favorit bagi Dosen dalam 

melaksanakan pembelajaran daring. 

H.  Kualitas Pembelajaran Daring 
 

 

Tabel 4.2 Rata-rata penilaian per fakultas 
 

 
 

Fakultas 

 

Penilaian 

Perancangan 

 

Penilaian 

Kegiatan 

 

penilaian 

strategi 

 

Penilaian 

Media 

 

layanan 

bantuan 

 

rata- 

rata 

FBS 9,95 7,11 7,74 5,47 5,19 7,09 

FIP 10,42 7,24 7,86 5,38 5,21 7,22 

FEB 9,85 6,75 7,37 5,31 5,02 6,86 

FMIPA 9,96 7,21 7,83 5,28 5,02 7,06 

FOK 10,33 7,41 8,04 5,60 5,65 7,41 

FHIS 9,37 6,54 7,16 5,09 4,97 6,63 
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FK 10,94 8,44 9,10 6,45 5,96 8,18 

FTK 9,91 6,71 7,32 5,32 5,20 6,89 

PASCA 11,30 8,16 8,77 6,22 5,93 8,08 

rata-rata keseluruhan 7,27 
 

 
 

 
 

 
 

Gambar 4.19 Analisa Biplot dari Sisi Responden Mahasiswa 
 

 
Gambar di atas merupakan hasil output analisis data menggunakan biplot. 

Informasi di atas digunakan untuk menentukan karakteristik kualitas pembelajaran 

daring  per  fakultas,  fakultas  yang  terletak  searah  dengan  vektor  karakteristik 

kualitas pembelajaran menunjukan tingginya nilai karakteristik kualitas 

pembelajaran untuk fakultas tersebut atau dapat diinterprestasikan bahwa 

karakteristik kualitas pembelajaran untuk fakultas tersebut mempunyai nilai di atas 

rata-rata seluruh fakultas. Sebaliknya, jika suatu fakultas terletak berlawanan arah 

dengan vektor karakteristik kualitas pembelajaran maka nilai karakteristik kualitas 
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pembelajaran dibawah rata-rata seluruh fakultas. Sedangkan fakultas yang hampir 

berada  di  tengah-tengah  berarti  fakultas  tersebut  memiliki  nilai  karakteristik 

kualitas pembelajaran  yang  dekat  dengan  rata-rata.  Secara  umum pembelajaran 

daring yang  dilaksanakan  oleh  FTK  FIP  dan  FEB  memiliki karakteristik  yang 

hampir sama dilihat dari aspek perancangan pembelajaran, strategi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, media dan teknologi yang digunakan serta layanan bantuan 

belajar. Untuk FHIS, FEB dan FMIPA berada pada kelompok yang sama. FOK 

posisinya  berada  di  tengah-tengah  artinya  persepsi  Mahasiswa  FOK  terhadap 

kualitas pembelajaran daring mendekati nilai rata-rata. Untuk FTK FIP, FEB, FHIS, 

FEB  dan  FMIPA  posisinya  berlawanan  dengan  arah  dari  vector  (garis  panah) 

artinya persepsi Mahasiswa dari fakultas tersebut terhadap kualitas pembelajaran 

daring yang diberikan di bawah nilai rata-rata keseluruhan, sedangkan FK dan 

PASCA posisinya searah dengan arah dari vector (garis panah) artinya persepsi 

Mahasiswa dari fakultas tersebut terhadap kualitas pembelajaran daring yang 

diberikan di atas nilai rata-rata keseluruhan. 

 

Berdasarkan hasil Analisa biplot pada gambar diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa menurut persepsi Mahasiswa (responden Mahasiswa) dapat 

dinyatakan  bahwa  kualitas  pembelajaran  daring  yang  telah  berlangsung  selama 

masa  pandemi     Covid-19  ini  telah  di  kontribusi  dari  beberapa  komponen 

diantaranya (diurut mulai dari nilai kontribusi tertinggi): (1) strategi pembelajaran 

daring; (2) kegiatan pembelajaran daring; (3) perancangan pembelajaran daring; (4) 

media dan teknologi pembelajaran daring; (5) layanan bantuan belajar. 

 

4.2       Pembahasan 
 

Berdasarkan deskripsi data sebagaimana disajikan di atas, dapat dikemukakan 

bahwa  penilaian  kualitas  pembelajaran  daring  menggunakan  tiga  aspek  kualitas 
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pelaksanaan pembelajaran daring yaitu kualitas intrinsik objek pembelajaran, kualitas 

kontekstual objek pembelajaran dan interaksi dengan lima komponen diantaranya: 

perancangan pembelajaran daring, strategi pembelajaran daring, kegiatan pembelajaran 

daring, media dan teknologi pembelajaran daring, layanan bantuan belajar. Penentuan 

aspek dan komponen menggunakan acuan/referensi dari LORI. 

Dari hasil survey ini didapatkan informasi bahwa Dosen dan Mahasiswa telah 

melaksanakan  pembelajaran  daring  (study  from  home)  di  tempat  tinggal  mereka 

masing-masing. Dosen mampu beradaptasi dengan cepat (fast adaptability) serta 

memiliki kemauan untuk berubah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Mahasiswa. 

Memasuki masa pandemi Covid-19 ini, Dosen dipaksa untuk berubah secara cepat 

(dinamis) dengan memanfaatkan semua media dan teknologi dalam melaksanakan 

pembelajaran. Metode serta strategi pembelajaran dilakukan sesuai dengan karakteristik 

Mahasiswa dan karakteristik materi. 

Pembelajaran daring yang telah dilaksanakan di Undiksha dapat berjalan dengan 

baik, ini didukung oleh kesiapan Dosen dan Mahasiswa terhadap tingkat pengetahuan 

dan keterampilan teknologi yang baik. Didapatkan bahwa persepsi literasi teknologi 

baik dari Dosen dan Mahasiswa dalam kategori mahir. Materi yang disampaikan oleh 

Dosen sangat beragam diantaranya dengan format text, video, audio serta kombinasi. 

Sebagian besar Dosen membuat materi secara mandiri kemudian memodifikasi sesuai 

dengan karakteristik Mahasiswa. Materi disajikan dengan menggunakan aplikasi 

microsoft office dan microsoft power point. E-learning Undiksha telah dimanfaatkan 

dengan baik oleh Dosen. Untuk interaksi dengan moda asinkronous, banyak 

menggunakan aplikasi whatsapp untuk melakukan interaksi dan umpan balik. Untuk 

pelaksanaan interaksi dengan moda sinkronous, Dosen banyak memanfaatkan google 

meet untuk melakukan tatap muka langsung. 
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Dari hasil pelaksanaan survey ini yang menjadi faktor utama kualitas 

pembelajaran  daring  adalah  interaksi,  sinyal  dan  kuota.  Mahasiswa  membutuhkan 

adanya interaksi dan umpan balik yang memberikan balikan kepada mereka terhadap 

pembelajaran yang telah berlangsung, sehingga Mahasiswa mengetahui hasil 

ketercapaian belajar mereka. Beberapa kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring 

adalah keterbatasan kuota dan kualitas sinyal (coverage area network) yang sangat 

beragam. Mahasiswa yang berasal dari pedesaan akan mengalami kendala jika 

pembelajaran menggunakan moda sinkronous seperti pertemuan tatap muka langsung 

dengan  menggunakan aplikasi meet google. Mahasiswa memerlukan  dukungan dari 

Lembaga dalam bentuk pemberian bantuan kuota untuk seluruh operator seluler. 

Berdasarkan Analisa biplot dapat disimpulkan bahwa yang memberikan 

kontribusi dalam pelaksanaan pembelajaran daring menurut persepsi Dosen dan 

Mahasiswa adalah perancangan pembelajaran daring, kegiatan pembelajaran daring dan 

strategi pembelajaran daring. Untuk komponen “media dan teknologi pembelajaran 

daring” dan “layanan bantuan belajar” merupakan kontribusi terendah yang harus 

mendapat perhatian/fokus untuk perbaikan pelaksanaan pembelajaran daring pada 

semester atau pertemuan berikutnya. Berdasarkan hasil Analisa biplot juga dapat 

disimpulkan bahwa menurut persepsi Dosen dan Mahasiswa, bahwa aspek “kualitas 

intrinsik   objek   pembelajaran”   dan   “kualitas   kontekstual   objek   pembelajaran” 

merupakan kontribusi utama dalam penilaian kualitas pembelajaran daring. Aspek 

“kualitas intrinsik objek pembelajaran” terdiri dari komponen “perancangan 

pembelajaran daring”. Aspek “kualitas kontekstual objek pembelajaran” terdiri dari 

komponen   “strategi   pembelajaran   daring”.   Untuk   aspek   “interaksi”   terdiri   dari 

komponen “media dan teknologi pembelajaran daring” dan “layanan bantuan belajar” 

perlu   mendapat   perhatian/bahan   perbaikan   untuk   peningkatan   penyelenggaraan 
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pembelajaran daring pada semester berikutnya. Aspek Interaksi merupakan komponen 

utama dalam pelaksanaan pembelajaran daring. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil survey pembelajaran daring pada masa pandemi  Covid-19 pada 

semester genap  2019/2020   di Universitas Pendidikan  Ganesha diperoleh  hasil bahwa 

secara  keseluruhan  kualitas  pembelajaran  daring  yang  telah  berlangsung  di  seluruh 

Fakultas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.   Bahwa Dosen dan Mahasiswa sudah melaksanakan instruksi Rektor (SE Rektor 

Undiksha tanggal 18 Maret 2020) untuk melaksanakan kegiatan belajar dari 

rumah (study from home) di masa pandemi Covid-19. 

2.   Dosen dan Mahasiswa di lingkup Undiksha telah memiliki tingkat kesiapan 

teknologi (literasi teknologi 4.0) pada kategori mahir. Hal ini yang akan 

mempercepat proses adaptasi pembelajaran daring di masa pandemi  ini kareba 

didukung oleh tingkat penguasaan dan keterampilan teknologi (technological 

knowledge and skills). 

3.   Dosen memiliki kemampuan berdaptasi dengan cepat (fast adaptability) dalam 

melakukan perubahan strategi, metode, media dan teknologi yang tepat 

digunakan di masa pandemi  ini. Hal ini terlihat dari prosentase pembelajaran 

daring yang terlaksana di seluruh fakultas dengan nilai 98%. Didukung juga 

dengan beragamnya bahan ajar yang diberikan kepada Mahasiswa. 

4.   Hasil  Analisa  data  menunjukkan  bahwa  terdapat  persamaan  hasil  persepsi 

antara Dosen dan Mahasiswa terkait aspek dan komponen yang memberikan 

kontribusi terhadap kualitas penyelenggaraan pembelajaran daring. Adapun 

aspek yang dimaksud adalah kualitas intrinsik objek pembelajaran dan kualitas 
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kontekstual objek pembelajaran yang terdiri dari aspek perancangan, strategi 

pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. 

5.   Menurut persepsi Dosen dapat dinyatakan bahwa kualitas pembelajaran daring 

yang telah berlangsung mendapatkan kontribusi dari beberapa komponen 

diantaranya: perancangan pembelajaran daring, kegiatan pembelajaran daring, 

strategi pembelajaran daring, media dan teknologi pembelajaran daring, dan 

layanan bantuan belajar. 

6.   Menurut persepsi Mahasiswa dapat dinyatakan bahwa kualitas pembelajaran 

daring   yang   telah   berlangsung   mendapatkan   kontribusi   dari   beberapa 

komponen diantaranya: strategi pembelajaran daring, kegiatan pembelajaran 

daring, perancangan pembelajaran daring, media dan teknologi pembelajaran 

daring, dan layanan bantuan belajar. 

7.   Aspek “interaksi” terutama pada komponen “media dan teknologi pembelajaran 

daring”  dan  “layanan  bantuan  belajar”  merupakan  komponen  yang  harus 

menjadi perhatian untuk perbaikan peningkatan kualitas pembelajaran daring 

pada pertemuan atau pada semester berikutnya. Beberapa indikator pada 

komponen ini adalah: (a) Dosen diharapkan mampu menyediakan media 

pembelajaran   yang   beragam   dan   mudah   diakses;   (b)   Dosen   mampu 

memberikan   waktu   untuk   bimbingan   belajar   secara   mandiri;   dan   (c) 

ketersediaan akses pada sumber belajar digital di perpustakaan. 

8.   Permasalahan atau  kendala yang ada diantaranya  kuota dan kualitas sinyal. 

 
Mahasiswa merasa bahwa bantuan yang telah diberikan oleh Lembaga dirasa 

masih belum mencukupi. Hal ini disebabkan padatnya kegiatan perkuliahan 

daring sehingga diperlukannya bantuan peningkatan kuota. Kualitas sinyal yang 

sangat beragam tergantung dari wilayah tempat tinggal Mahasiswa tersebut. 
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Sinyal yang kurang baik akan mempengaruhi pembelajaran daring, sehingga 

Dosen harus menyesuaikan kebutuhan strategi penerapan pembelajaran daring 

di masing-masing kelas. 

9.   Lembaga perlu meningkatkan layanan baca digital yang ada di perpustakaan. 

 
Diharapkan di masa pandemi   Covid-19 ini, perpustakaan undiksha mampu 

menyediakan layanan baca digital yang menyediakan beragam sumber bacaan. 
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BAB VI 
 
 

TEMUAN DAN REKOMENDASI 
 
 
 

6.1       Temuan 
 

Berdasarkan  hasil  survey  pembelajaran  daring  pada  masa  pandemi    Covid-19 

semester genap 2019/2020, beberapa temuan yang dapat disimpulkan adalah: 

1.   Pelaksanaan pembelajaran daring  sudah terlaksana sejak dikeluarkannya SE resmi 

dari Rektor per tanggal 16 Maret 2020. Terdapat beberapa kendala dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring diantaranya kualitas sinyal yang kuota. Kualitas 

sinyal yang dirasa masih kurang baik di beberapa daerah sehingga menjadi kendala 

terhambatnya pelaksanaan pembelajaran daring. 

2.   Perlunya  peningkatan  atau  perbaikan  kualitas  pembelajaran  daring  yang  dapat 

dilihat dari aspek “interaksi” terutama pada komponen: (a) pemberian media 

pembelajaran yang beragam dan mudah diakses; (b) ketersediaan waktu bimbingan 

belajar untuk Mahasiswa terkait kesulitan belajar yang mereka hadapi serta (c) 

peningkatan   kualitas   ketersediaan   akses   pada   sumber   belajar   digital   di 

perpustakaan Undiksha. 

6.2       Rekomendasi 

 
Dari beberapa temuan tersebut di atas beberapa rekomendasi yang dapat diajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Perlunya peningkatan bantuan kuota pulsa internet kepada Mahasiswa. Bantuan 

kuota kepada pengguna telkomsel baik prabayar maupun pascabayar yang telah 

diberikan kepada Mahasiswa dari bulan April, Mei dan Juni sebesar 8 GB perbulan 

masih dirasa sangat kurang dalam upaya meningkatkan kualitas akes bagi 

Mahasiswa 
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2. Perlunya  peningkatan  kualitas  perencanaan  pembelajaran  bagi  Dosen,  melalui 

workshop-workshop,  untuk persamaan persepsi komponen-komponen yang harus 

ada   dalam   perencanaan   pembelajaran   sesuai   perkembangan   yang   ada   dan 

menjawab  tantangan  kekinian  sebagai upaya  peningkatan  kualitas pembelajaran 

secara umum. 

3. Perlunya peningkatan kualitas konten (materi) pembelajaran dengan mengadopsi 

sumber-sumber belajar yang relevan dan sesuai dengan perkembangan IPTEKS. 

Perlunya pemberian pelatihan secara daring untuk pembuatan konten e-learning 

pada LMS yang dikelola oleh Lembaga (https://elearning.undiksha.ac.id). 

Peningkatan relevansi konten bahan ajar dengan karakteristik peserta didik dan 

karakteristik materi. Pemberian bahan ajar agar selalu memperhatikan aspek 

keterbaharuan yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang ada di dunia 

kerja. 

4. Perlunya    pelatihan/workshop    secara    daring    untuk    memberikan    wawasan 

pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan rubrik    penilaian 

pembelajaran daring yang dapat menilai aspek psikomotorik dan social, bukan saja 

aspek kognitif. 

6.3      Program yang diusulkan 

 
Dari beberapa rekomendasi yang telah disebutkan di atas beberapa perencanaan 

program yang dapat dibuat adalah: 

1.   Pelatihan  secara  kolaboratif  lintas  prodi  untuk  peningkatan  kualitas  pembuatan 

konten perkuliahan ke dalam LMS. 

2.   Workshop  penyusunan  bahan  ajar    dengan  memperhatikan  kebaharuan  materi 

sesuai tuntutan dunia kerja. 

https://elearning.undiksha.ac.id/
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Sekian laporan survey pembelajaran daring pada masa pandemi  Covid-19 ini dapat 

kami susun, semoga hasil pelaporan, temuan serta rekomendasi yang dihasilkan ini dapat 

menjadi bahan/acuan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Peningkatan kualitas 

pembelajaran daring dilakukan untuk mewujudkan visi misi Undiksha menjadi 
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INSTRUMEN SURVEY PEMBELAJARAN DARING 

MASA PANDEMI COVID-19 UNDIKSHA 2020 

(BAGI DOSEN) 

Menindaklanjuti Instruksi Rektor Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Pembelajaran melalui sistem daring untuk Pencegahan Penyebaran serta Pemutusan mata rantai 

Corona Virus Disease-19 (Covid-19) maka penting kiranya melaksanakan kegiatan survey 

pembelajaran daring untuk memantau keterlaksanaan pembelajaran daring. Menurut standar 

penjaminan mutu proses pembelajaran daring, terdapat lima prinsip yang dimasukan ke dalam lima 

aspek proses pembelajaran daring diantaranya: (1) perancangan pembelajaran; (2) kegiatan 

pembelajaran; (3) strategi pengantaran/penyampaian; (4) media dan teknologi pembelajaran; (5) 

layanan bantuan belajar.   Survey ini ditujukan untuk memastikan bahwa kualitas pelaksanaan 

pembelajaran   daring   mengacu   pada   standar   mutu   dan   mengacu   pada   Petunjuk   Praktis 

Pembelajaran Daring Undiksha Berdasarkan Instruksi Rektor Nomor 01 Tahun 2020. Survey ini 

juga ditujukan untuk mengidentifikasi existing conditions yang mendeskripsikan kekurangan, 

masalah yang terjadi serta hambatan dalam implementasi pembelajaran daring di masa Pandemi 

COVID-19. 

 

Dalam penyusunan instrument digunakan referensi penjaminan mutu proses pembelajaran 

daring oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

yang dikembangkan oleh Nesbit, Belfer, & Leacock (2004) yang dikenal dengan LORI (learning 

object review instrument). LORI dirancang sebagai komponen yang dapat dijadikan acuan untuk 

menilai kualitas pembelajaran daring (e-learning). Oleh karena itu dalam penyusunan instrument 

ini digunakan teknik survey pembelajaran daring yang didasarkan pada 5 komponen yaitu: (1) 

perancangan pembelajaran; (2) kegiatan pembelajaran; (3) strategi pengantaran/penyampaian; (4) 

media dan teknologi  pembelajaran; (5) layanan bantuan belajar. Keempat  komponen ini akan 

menjadi indikator pada instrumen survey pembelajaran daring masa Pandemi Covid-19. 

 

Berikut  disajikan  dalam  bentuk  tabel  terkait  kisi-kisi  instrumen  survey  pembelajaran 

daring masa Pandemi Covid-19: 
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PETUNJUK UMUM: 
a)   Kajian ini dilakukan dengan tujuan pelaksanaan survey pembelajaran daring masa 

Pandemi Covid-19 
b)  Partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi instrumen ini secara objektif sangat besar 

artinya bagi peningkatan kualitas implementasi pembelajaran daring 
c)   Jawaban Bapak/Ibu dijamin kerahasiaan dan tidak memiliki dampak negatif dalam 

bentuk apapun. 
d)  Pilihlah salah satu dari alternatif yang disediakan dengan cara mengetuk pada 

button pilihan yang tersedia 
e)   Silahkan berikan deskripsi dalam tulisan singkat dan jelas, pada kolom yang telah 

tersedia 
 

 
 
 

INSTRUMEN SURVEY PEMBELAJARAN DARING MASA 

PANDEMI COVID-19 UNDIKSHA 2020 

(UNTUK RESPONDEN DOSEN) 
 

 
 

PENGANTAR 
 

Kegiatan survey pembelajaran daring masa Pandemi Covid-19 dilakukan sebagai upaya 

untuk  mendeskripsikan  hambatan,  kekurangan  serta  kelemahan  selama  proses 

pembelajaran daring di masa Pandemi ini. Hasil survey ini akan menjadi bahan masukan 

bagi kita semua sebagai upaya mewujudkan Universitas unggul berdasar Tri Hita Karana 

walaupun di tengah masa Pandemi Covid-19. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan 

kesediaan  dan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi form ini secara jujur dan obyektif 

sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
 

Terimakasih kami ucapkan atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi 

survey ini. 
 

DAFTAR ISTILAH 
 

Dalam survey ini ada beberapa istilah yang digunakan, yaitu: 
 

1.   Daring, atau dalam jaringan, adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna 

tersambung ke dalam jaringan komputer. Lawan kata daring adalah luring (offline) 

2.   Web-based learning atau pembelajaran berbasis web, adalah pembelajaran yang 

dikelola dengan menggunakan aplikasi berbasis web (biasanya dalam bentuk 

Learning Management System) 

3. Video conference adalah konferensi yang diselenggarakan dengan perantaraan 

jaringan komputer (misalnya menggunakan aplikasi Skype, Zoom, UMeet, VMeet, 

BigBlueButton, dan sebagainya) 

4.   Sinkron  atau  sama  waktu,  menyatakan  aktivitas  yang  dilakukan  pada  waktu 

bersamaan baik dalam satu tempat maupun terpisah. Pada pembelajaran daring, 

komunikasi sinkron terjadi melalui perantaraan video conference, audio conference, 

atau chatting (tekstual) 

5.   Asinkron atau tak sama waktu, menyatakan aktivitas yang dilakukan pada waktu 

yang  tidak  bersamaan.  Pada  pembelajaran  daring,  komunikasi  asinkron  terjadi 
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melalui email atau jenis pesan lain yang dapat dibaca dan direspon kapanpun sesuai 
waktu yang tersedia bagi penerima pesan. 

6.   Learning Management System adalah perangkat lunak atau aplikasi berbasis web 

yang digunakan untuk mengelola aktivitas pembelajaran daring 

7.   Objek  ajar,  atau  learning  object,  adalah  satu  unit  bahan  ajar  elektronik  dalam 

bentuk file teks/dokumen, audio, visual, audio-visual, animasi, games, simulasi dan 

sebagainya 
 
 

A.  Identitas Responden 
 

1.   Home Base Bapak/Ibu bertugas pada Prodi/Jurusan/Fakultas: (disesuaikan dengan 

saran Pak Agus, dibuat dalam versi isian) 

a.   Fakultas: (berikan pilihan fakultas) 

b.   Jurusan: (berikan pilihan Jurusan) 

c.   Prodi: (berikan pilihan prodi) 

2.   Jabatan: 

a.   Asisten ahli 

b.   Lektor 

c.   Lektor kepala 

d.   Guru besar 

3.   Masa kerja: (tulis dalam tahun dan bulan) 
 

 
B.  Infrastruktur 

 

4.   Apakah Bapak/Ibu melaksanakan pembelajaran daring di masa Pandemi ini? 

a.   Ya 

b.   Tidak 

5.   Jika Bapak/Ibu menjawab “tidak”, deskripsikan alasannya? (ditulis oleh responden) 

6.   Posisi/tempat ketika Bapak/Ibu melaksanakan pembelajaran daring: 

a.   Rumah tinggal 

b.   Kost 

c.   Kampus 

d.   Tempat terbuka yang menyediakan layanan internet (wifi connections) 

e.   Lainnya (sebutkan) 

7.   Bagaimana kualitas jaringan/network dari tempat Bapak/Ibu mengakses aplikasi 

pembelajaran daring? 

a.   Sangat lancar 

b.   Lancar 

c.   Cukup lancar 

d.   Tidak lancar 

8. Ketika melaksanakan pembelajaran daring, Bapak/Ibu menggunakan layanan 

jaringan berupa 

a.   Paket data pribadi 
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b.   Wifi yang ada pada tempat umum (desa/balai banjar) 

c.   Indihome 

d.   Biznet 

e.   Lainnya (tuliskan) 

9.   LMS  (learning  management  system)  apa  yang  biasanya  Bapak/Ibu  gunakan 

sebagai media sinkron (synchronous tool)? 

a.   Elearning.undiksha.ac.id 

b.   Google classroom 

c.   Schoology 

d.   Edmodo 

e.   Rumah Belajar 

f.    Yang lain (Sebutkan) 

10. Jenis aplikasi non-LMS (learning management system) apa yang sering Bapak/Ibu 

gunakan dalam pembelajaran daring sebagai media asinkron (asynchronous tool)? 

a.   Facebook 

b.   Twitter 

c.   Instagram 

d.   E-mail 

e.   Whatsapp 

f.    Telegram 

g.   Google drive 

h.   Icloud 

i.    Drop Box 

j.    Lainnya (Sebutkan) 

11. Jenis  aplikasi  tatap  muka  (video  conference  sebagai  tool  sinkron)  yang  sering 

Bapak/Ibu gunakan bersama mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran daring 

adalah? 

a.   Skype 

b.   Google Hangout 

c.   Meetgoogle 

d.   Webex 

e.   Zoom 

f.    BigBlue Button 

g.   Lainnya (sebutkan) 

12. Fasilitas penyelenggaraan pembelajaran daring yang saat ini paling nyaman dan 

sering Bapak/Ibu gunakan adalah? 

a.   Repositori obyek ajar (misalnya: DropBox, OneDrive, dsb) 

b.   Grup (mailing list, Grup Whatsapp, Blackberry, Line, dsb) 

c.   Learning Management System (misalnya: Moodle, Edmodo, Schoology, dsb) 

d.   Video Conference (misalnya: Skype, Zoom, Google Meet, BigBlueButton, 

dsb) 
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e.   Lainnya (sebutkan) 

13. Aplikasi    dan    alat    bantu    (tool)    yang    sering    Bapak/Ibu    gunakan    untuk 
pengembangan obyek ajar pembelajaran daring? 

a.   Microsoft office 
b.   Microsoft Power Point 
c.   Articulate 
d.   iSpring 
e.   Macromedia Flash 
f.    Lainnya (sebutkan) 

 
C.   Objek Ajar 

 

14. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam mengembangkan obyek ajar untuk 

pembelajaran daring? 

a.   Membeli 

b.   Membuat sendiri 

c.   Memodifikasi 

d.   Mengambil obyek ajar yang ada di internet 

e.   Lainnya: ……. (sebutkan) 

15. Keberagaman obyek ajar yang digunakan dalam pembelajaran daring? 

a.   Teks 

b.   Audio 

c.   Visual (misalnya: infografis, gambar, slide, presentasi) 

d.   Audio visual 

e.   Animasi 

f.    Games dan simulasi 
 

 

D.  Persepsi Literasi Teknologi 4.0 

Berilah skor pada setiap pernyataan sesuai dengan tingkat ketrampilan Anda, 

dengan cara meng-klik salah satu pilihan pada angka (1, 2, 3, 4, 5) yang terdapat 

pada kolom yang tersedia. Semakin tinggi angka maka skor yang Anda berikan 

menunjukkan semakin tinggi tingkat ketrampilan yang Anda miliki. 
 

 

16. Saya memiliki kemampuan untuk mencari berbagai informasi yang relevan dengan 

mata kuliah yang diampu melalui internet 

1         2          3          4          5 
Tidak mahir Sangat mahir sekali 

 

17. Saya  mampu  menggunakan  berbagai  aplikasi  dalam  (komputer/laptop/HP  dan 

yang sejenis) untuk mempersiapkan obyek ajar 

1         2          3          4          5 
Tidak mahir            

                   
 
 

E.         Informasi Tambahan 

Sangat mahir sekali 
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18. Menurut  Bapak/Ibu,  sejauh  mana  efektifitas  pembelajaran  daring  yang  sudah 

berlangsung selama masa Pandemi Covid-19? 

1.   Kurang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 
 

2.   Cukup efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 
 

3.   Efektif dalam untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 
 

4.   Sangat efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 
 

19. Deskripsikan  kendala  yang  Bapak/Ibu  hadapi  dalam  pelaksanaan  pembelajaran 

daring! 
 
 
 

Kualitas Pembelajaran Daring 
 
Untuk pernyataan No. 21 s.d 37, merupakan butir pernyataan penilaian kualitas prinsip 

pelaksanaan proses pembelajaran daring, Instrumen dan butir ini merujuk pada Panduan 

Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran Daring Direktorat Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Silahkan anda memilih salah satu pilihan jawaban dibawah ini (pilihan 

jawaban ada pada no 1 s.d 4) 
 

 

I.   Instrumen Penilaian Perancangan Pembelajaran Daring 
 

20. Ketersediaan rencana pelaksanaan pembelajaran daring sesuai dengan mata 

kuliah yang diampu 

1.   Tidak disediakan rencana pelaksanaan pembelajaran daring 

2.   Disediakan informasi yang bersifat sangat terbatas tentang perencanaan 

pembelajaran daring 

3.   Disediakan informasi minimal tentang perencanaan pembelajaran daring 

4.   Disediakan informasi tentang tentang perencanaan pembelajaran daring 

dengan lengkap 

21. Keragaman sumber belajar di setiap pertemuan daring 

1.   Hanya menggunakan satu sumber belajar dalam setiap pertemuan 

2.   Menggunakan sumber belajar yang terbatas dalam setiap pertemuan 

3.   Menggunakan beragam sumber belajar dalam setiap pertemuan (1-3 sumber 

belajar) 

4.   Menggunakan beragam sumber belajar dalam setiap pertemuan (lebih dari 3 

sumber belajar) 

22. Penetapan perencanaan pelaksanaan hasil evaluasi belajar 

1.   Melalui tugas saja 

2.   Penilaian dilakukan dengan melihat keaktifan secara lisan dengan moda 

sinkronus 

3.   Melalui ujian tulis (UTS dan UAS) 
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4.   Penilaian dilakukan dengan pengumpulan perolehan nilai tugas, keaktifan lisan 

dan UTS/UAS 

23. Ketersediaan peraturan penilaian/evaluasi hasil belajar beserta kriteria 

pembobotan penilaian. 

1.   Tidak tersedia 

2.   Tersedia peraturan evaluasi, tanpa ada kriteria pembobotan dan penilaian 

3.   Tersedia peraturan evaluasi dan kriteria pembobotan, tanpa ada aturan 

penilaian 

4.   Tersedia peraturan evaluasi hasil belajar, penilaian dan kriteria pembobotan 

24. Ketersediaan informasi referensi 

1.   Referensi tidak lengkap untuk semua materi dalam satu mata kuliah yang 

diambil 

2.   Referensi diberikan sesuai dengan materi pembelajaran tetapi kurang mutahir 

3.   Referensi diberikan sesuai dengan materi pembelajaran, mutahir dan disajikan 

secara acak 

4.   Referensi diberikan sesuai dengan materi pembelajaran, mutahir dan ditulis 

secara konsisten 
 

 

II. Instrumen Penilaian Kegiatan Pembelajaran Daring 
 

25. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, Bapak/Ibu sering melakukannya dengan: 

1.   Pemberian tugas saja melalui moda asinkronus 

2.   Pemberian materi dalam format teks saja melalui moda asinkronus 

3.   Pemberian materi dalam format teks, video, animasi melalui moda asinkronus 

dan sinkronus 

4.   Pemberian materi dalam format teks, video, animasi serta tugas melalui moda 

asinkronus dan sinkronus 

26. Memfasilitasi keragaman interaksi belajar (mahasiswa dengan materi, mahasiswa 

dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen secara sinkronus dan asinkronus) 

1.   Disediakan fasilitas interaksi hanya melalui email 

2.   Disediakan fasilitas interaksi secara asinkronus saja 

3.   Disediakan fasilitas minimal dengan dosen/tutor 

4.   Disediakan  kesempatan  berinteraksi  secara  optimal  dengan  berbagai  pihak 

secara sinkronus (langsung) dan asinkronus (tak langsung) 

27. Penyajian   materi   memungkinkan   mahasiswa   untuk   belajar   secara   iteratif 

(berulang-ulang) mandiri 

1.   Penyajian materi tidak dapat dibuka kembali, tidak di share 

2.   Hanya  sebagian  penyajian  materi  yang  memungkinkan  mahasiswa  belajar 

berulang 

3.   Sebagian penyajian memungkinkan siswa belajar berulang, sebagian lagi tidak 

dapat dibuka kembali materinya 
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4.   Penyajian memungkinkan siswa untuk belajar berulang-ulang secara mandiri 

kapanpun dan dimanapun 

28. Penyajian umpan balik yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan informasi 

terkait capaian belajarnya 

1.   Tidak ada umpan balik 

2.   Umpan balik tidak selalu diberikan pada setiap tugas/latihan 

3.   Umpan balik hanya diberikan hanya oleh dosen 

4.   Umpan balik diberikan baik dosen maupun sesama mahasiswa pada setiap 

tugas/latihan 
 
 
 

III. Instrumen Penilaian Strategi Pembelajaran Daring 
 

29. Kegiatan  pembelajaran  daring  memfasilitasi  keragaman  strategi  pembelajaran 

(belajar mandiri, diskusi kelompok, terbimbing) 

1.   Pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran mandiri tanpa bimbingan 

2.   Pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran mandiri dengan bimbingan 

3.   Pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran kelompok tanpa bimbingan 

4.   Pembelajaran  dilaksanakan  dengan  pembelajaran  kelompok  dan  individual 

dengan bimbingan 

30. Kegiatan pembelajaran daring mendorong tumbuhnya gagasan baru (munculnya 

pertanyaan kritis, isu yang kontekstual dan aktual) 

1.   Tidak tersedia pertanyaan, penyajian materi terkesan datar 

2.   Terdapat pertanyaan tetapi masih bersifat low order thinking (jawaban tidak 

memerlukan kajian berfikir tingkat tinggi) 

3.   Terdapat  pertanyaan,  inisiasi,  studi  kasus  yang  memfasilitasi  low  order 

thinking dan higher order thinking 

4.   Terdapat pertanyaan, inisiasi, studi kasus untuk memicu mahasiswa belajar 

secara higher order thinking (kajian berfikir tingkat tinggi) 

31. Strategi  penyampaian  memungkinkan  mahasiswa  untuk  belajar,  berlatih,  dan 

menguasai keterampilan yang diperlukan 

1.   Strategi   penyampaian   tidak   dapat   membuat   mahasiswa   untuk   terpacu 

mempelajari dan berlatih 

2.   Strategi  penyampaian  hanya  menggunakan  satu  macam  media  sehingga 

kiurang memacu mahasiswa untuk belajar dan berlatih 

3.   Strategi  Penyampaian  memungkinkan  Mahasiswa  untuk  memperlajari  dan 

berlatih keterampilan yang mereka perlukan dengan berbagai macam media. 

4.   Strategi Penyampaian memungkinkan Mahasiswa untuk dapat memperlajari 

dan berlatih keterampilan yang mereka perlukan dengan berbagai cara dan 

berbagai media. 
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IV. Instrumen Penilaian Media dan Teknologi Pembelajaran Daring 
 

32. Penggunaan media pembelajaran yang beragam memungkinkan mahasiswa lebih 

mudah memahami materi yang disampaikan 

1.   Tidak  menggunakan  media  pembelajaran.  Materi  hanya  disajikan  dalam 

bentuk teks 

2.   Media pembelajaran beragam tetapi tidak sesuai dengan karakteristik materi 

yang disajikan 

3.   Media pembelajaran tidak beragam tetapi sesuai dengan karakteristik materi 

yang disajikan 

4.   Media pembelajaran  beragam dan sesuai dengan karakteristik materi  yang 

disajikan 

33. Pemilihan media pembelajaran menggunakan format yang mudah diakses oleh 

mahasiswa 

1.   Format  media  pembelajaran  yang  digunakan  sulit  diakses  dan  berkualitas 

kurang baik 

2.   Format  media  pembelajaran  yang  digunakan  kurang  mudah  diakses  dan 

berkualitas kurang baik 

3.   Format media pembelajaran yang digunakan mudah dikases dan berkualitas 

kurang baik 

4.   Format media pembelajaran yang digunakan mudah diakses dan berkualitas 

baik 
 

 

V. Instrumen Layanan Bantuan Belajar 
 

34. Bapak/Ibu menyediakan waktu kepada mahasiswa untuk melakukan bimbingan 

belajar mandiri secara daring 

1.   Tidak menyediakan 

2.   Disediakan bimbingan belajar mandiri hanya dalam bentuk teks via asinkronus 

(bimbingan tidak langsung) 

3.   Disediakan bimbingan belajar mandiri secara umum 

4.   Disediakan   bimbingan   belajar   mandiri   yang   sesuai   dengan   karakteristik 

masing-masing mahasiswa secara daring 

35. Ketersediaan akses pada sumber belajar digital di perpustakaan undiksha 

1.   Perpustakaan Undiksha tidak dapat diakses 

2.   Akses terhadap sumber belajar digital terbatas hanya untuk sumber belajar 

digital 

3.   Disediakan akses terhadap berbagai sumber belajar digital pada perpustakaan 

Undiksha 

4.   Disediakan akses terhadap berbagai sumber belajar digital pada perpustakaan 

Undiksha dan berbagai perpustakaan yang menjalin kerjasama dengan 

Undiksha 
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INSTRUMEN SURVEY PEMBELAJARAN DARING MASA 

PANDEMI COVID-19 UNDIKSHA 2020 

(UNTUK RESPONDEN MAHASISWA) 
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Kegiatan survey pembelajaran daring masa Pandemi Covid-19 dilakukan sebagai upaya 
untuk  mendeskripsikan  hambatan,  kekurangan  serta  kelemahan  selama  proses 

pembelajaran daring di masa Pandemi ini. Hasil Analisa survey ini penting bagi pihak 

manajemen   sebagai   masukan   untuk  pengembangan   kebijakan  yang   sesuai   dengan 
kebutuhan dan keadaan saat ini terkait dengan pembelajaran daring. Hasil survey ini akan 

menjadi bahan masukan bagi kita semua sebagai upaya mewujudkan Universitas unggul 

berdasar Tri Hita Karana walaupun di tengah masa Pandemi Covid-19. Oleh karena itu 
kami sangat mengharapkan kesediaan dan partisipasi mahasiswa/wi untuk mengisi form 

ini secara jujur dan obyektif sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
 

F.          Identitas Responden 
 

1.   Status Responden: (NB: Button pilihan) 
 

a.   Mahasiswa D3 

b.   Mahasiswa S1 

c.   Mahasiswa S2 

d.   Mahasiswa S3 

2.   Prodi/Jurusan/Fakultas : (NB: Harap menulis sesuai dengan format isian tersebut) 
 

3.   Semester: 
 

a. 2 

b.   4 

c.   6 

4.   Posisi anda saat ini (pilih salah satu): 
 

f.    Tempat tinggal asal 

g.   Kost 

h.   Kampus 
 

i.    Lainnya (sebutkan) 
 

G.  Infrastruktur 
 

5.   Apakah anda mengikuti proses pembelajaran daring yang diselenggarakan oleh 
 

Dosen? 
 

c.   Ya 
 

d.   Tidak 
 

6.   Apakah  anda  memiliki  perangkat  pendukung  (computer/laptop/HP  dan  yang 

sejenis) untuk digunakan akses internet? 

a.   Ya 
 

b.   Tidak 
 

7.   Posisi/tempat ketika melaksanakan pembelajaran daring: 
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j.    Rumah asal 

k.   Kost 

l.    Kampus 
 

m. Tempat terbuka yang menyediakan layanan internet (wifi connections) 
 

n.   Lainnya (sebutkan) 
 

8.   Bagaimana   kualitas   jaringan/network   dari   tempat   anda   mengakses   aplikasi 

pembelajaran daring? 

e.   Sangat lancar 

f.    Lancar 

g.   Cukup lancar 

h.   Tidak lancar 

9.   Ketika  mengkuti  pembelajaran  daring,  anda  menggunakan  layanan  jaringan 

berupa 

f.    Paket data pribadi 
 

g.   Wifi yang ada pada tempat umum (desa/balai banjar) 
 

h.   Indihome 
 

i.    Biznet 
 

j.    Lainnya (tuliskan) 
 

10. Jenis LMS (learning management system) yang sering anda gunakan? 
 

g.   Elearning.undiksha.ac.id 
 

h.   Google classroom 
 

i.    Schoology 
 

j.    Edmodo 
 

k.   Rumah Belajar 

l.    Dll (Sebutkan) 

11. Jenis aplikasi non -LMS yang sering anda gunakan dalam pembelajaran daring? 
 

k.   Facebook 
 

l.    Twitter 
 

m. Instagram 
 

n.   E-mail 
 

o.   Whatsapp 
 

p.   Telegram 
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q.   Google drive 
 

r.   Icloud 
 

s.   Drop Box 
 

t.    Lainnya (Sebutkan) 
 

12. Jenis aplikasi tatap muka (video conference) yang sering anda gunakan bersama 

dosen dalam pelaksanaan pembelajaran daring adalah? 

h.   Skype 
 

i.    Google Hangout 
 

j.    Meetgoogle 
 

k.   Webex 
 

l.    Zoom 
 

m. Lainnya (sebutkan) 
 

H.  Persepsi Literasi Teknologi 4.0 
 

Berilah skor pada setiap pernyataan sesuai dengan tingkat ketrampilan Anda, 
dengan cara meng-klik salah satu pilihan pada angka (1, 2, 3, 4, 5) yang terdapat 
pada kolom yang tersedia. Semakin tinggi angka maka skor yang Anda berikan 
menunjukkan semakin tinggi tingkat ketrampilan yang Anda miliki. 

 
 

13. Saya memiliki kemampuan untuk mencari berbagai informasi yang relevan dengan 

mata kuliah yang diambil melalui internet 

1         2          3          4          5 
Tidak mahir Sangat mahir sekali 

 

14. Saya  mampu  menggunakan  berbagai  aplikasi  dalam  (komputer/laptop/HP  dan 
yang sejenis) untuk menyelesaikan: 1) tugas, 2) berbagi materi dengan 
teman/dosen, 3) melakukan proses pembelajaran dan bimbingan. 

 
 

Tidak mahir 
1         2          3          4          5  

Sangat mahir sekali 
 

I.    Informasi Tambahan 
 

15. Berapa kisaran biaya yang anda gunakan untuk mengakses aplikasi pembelajaran 

daring? 

16. Deskripsikan respon anda terkait pembelajaran daring yang telah dilakukan 
 

17. Deskripsikan kendala yang anda hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran daring 
 

18. Menurut pendapat anda bagaimana perbandingan hasil pengelolaan pengetahuan 
 

(knowledge management) antara pembelajaran daring (dalam jaringan) dan luring 
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(luar jaringan) yang telah berlangsung? (pilihlah salah satu jawaban yang sesuai 

menurut anda) 

a.   Saya lebih suka dengan pelaksanaan pembelajaran secara daring, materi 

yang disampaikan lebih mudah saya akses, sumber belajar lebih beragam 

dan memudahkan dalam memahami materi. 

b. Saya lebih suka dengan pembelajaran luring karena adanya interaksi 

langsung memudahkan saya dalam memahami materi yang disampaikan 

 
 
 

J.           Kualitas Pembelajaran Daring 
 
Untuk pernyataan No. 20 s.d 35, merupakan butir pernyataan penilaian kualitas prinsip 

pelaksanaan proses pembelajaran daring, Instrumen dan butir ini merujuk pada Panduan 

Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran Daring Direktorat Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Silahkan anda memilih salah satu pilihan jawaban dibawah ini (pilihan 

jawaban ada pada no 1 s.d 4) 
 
 

Instrumen Penilaian Perancangan Pembelajaran Daring 
 

19. Ketersediaan rencana pelaksanaan pembelajaran daring sesuai dengan mata 

kuliah yang diampu 

5.   Tidak disediakan informasi rencana pelaksanaan pembelajaran daring untuk 

seluruh mata kuliah yang saya ambil 

6.   Disediakan informasi rencana pelaksanaan pembelajaran daring pada 1 s.d 2 

jumlah mata kuliah yang saya ambil 

7.   Disediakan informasi pelaksanaan perencanaan pembelajaran daring pada 3 

s.d 4 jumlah mata kuliah yang saya ambil 

8.   Disediakan informasi rencana pelaksanaan pembelajaran daring untuk semua 

jumlah mata kuliah yang saya ambil 

20. Keragaman sumber belajar di setiap pertemuan daring 
 

5.   Hanya menggunakan satu sumber belajar dalam setiap pertemuan 
 

6.   Menggunakan sumber belajar yang terbatas dalam setiap pertemuan 
 

7.   Menggunakan beragam sumber belajar dalam setiap pertemuan (1-3 sumber 

belajar) 
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8.   Menggunakan beragam sumber belajar dalam setiap pertemuan (lebih dari 3 

sumber belajar) 

21. Ketersediaan    peraturan    penilaian/evaluasi    hasil    belajar    beserta    kriteria 

pembobotan penilaian 

5.   Tidak tersedia 
 

6.   Tersedia peraturan evaluasi, tanpa ada kriteria pembobotan dan penilaian 
 

7.   Tersedia  peraturan  evaluasi  dan  kriteria  pembobotan,  tanpa  ada  aturan 

penilaian 

8.   Tersedia peraturan evaluasi hasil belajar, penilaian dan kriteria pembobotan 
 

22. Ketersediaan informasi referensi 
 

5.   Referensi  tidak  lengkap  untuk  semua  materi  dalam  satu  mata kuliah  yang 

diambil 

6.   Referensi diberikan sesuai dengan materi pembelajaran tetapi kurang mutahir 
 

7.   Referensi diberikan sesuai dengan materi pembelajaran, mutahir dan disajikan 

secara acak 

8.   Referensi diberikan sesuai dengan materi pembelajaran, mutahir dan ditulis 

secara konsisten 

VI.  Instrumen Penilaian Kegiatan Pembelajaran Daring 
 

23. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, sering dilakukan dengan: 

5.   Pemberian tugas saja melalui moda asinkronus 

6.   Pemberian materi dalam format teks saja melalui moda asinkronus 

7.   Pemberian materi dalam format teks, video, animasi melalui moda asinkronus 

dan sinkronus 

8.   Pemberian materi dalam format teks, video, animasi serta tugas melalui moda 

asinkronus dan sinkronus 

24. Memfasilitasi keragaman interaksi belajar (mahasiswa dengan materi, mahasiswa 

dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen secara sinkronus dan asinkronus) 

5.   Disediakan fasilitas interaksi hanya melalui email 
 

6.   Disediakan fasilitas interaksi secara asinkronus saja 
 

7.   Disediakan fasilitas minimal dengan dosen/tutor 
 

8.   Disediakan  kesempatan  berinteraksi  secara  optimal  dengan  berbagai  pihak 

secara sinkronus (langsung) dan asinkronus (tak langsung) 
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25. Penyajian   materi   memungkinkan   mahasiswa   untuk   belajar   secara   iteratif 
 

(berulang-ulang) secara mandiri 
 

5.   Penyajian materi tidak dapat dibuka kembali, tidak di share 
 

6.   Hanya  sebagian  penyajian  materi  yang  memungkinkan  mahasiswa  belajar 

berulang 

7.   Sebagian penyajian memungkinkan siswa belajar berulang, sebagian lagi tidak 

dapat dibuka kembali materinya 

8.   Penyajian  memungkinkan  mahasiswa  untuk  belajar  berulang-ulang  secara 

mandiri kapanpun dan dimanapun 

26. Penyajian umpan balik yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan informasi 

terkait capaian belajarnya 

5.   Tidak ada umpan balik 
 

6.   Umpan balik tidak selalu diberikan pada setiap tugas/latihan 
 

7.   Umpan balik hanya diberikan hanya oleh dosen 
 

8.   Umpan balik diberikan baik dosen maupun sesama mahasiswa pada setiap 

tugas/latihan 

VII. Instrumen Penilaian Strategi Pembelajaran Daring 
 

27. Jenis strategi pembelajaran daring yang sering dilakukan adalah: 

5.   Pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran mandiri tanpa bimbingan 

6.   Pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran mandiri dengan bimbingan 

7.   Pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran kelompok tanpa bimbingan 

8.   Pembelajaran  dilaksanakan  dengan  pembelajaran  kelompok  dan  individual 

dengan bimbingan 

28. Kegiatan pembelajaran daring mendorong tumbuhnya gagasan baru (munculnya 

pertanyaan kritis, isu yang kontekstual dan aktual) 

5.   Tidak tersedia pertanyaan, penyajian materi terkesan datar 
 

6.   Terdapat pertanyaan tetapi masih bersifat low order thinking (jawaban tidak 

memerlukan kajian berfikir tingkat tinggi) 

7.   Terdapat   pertanyaan,  inisiasi,  studi  kasus   yang  memfasilitasi  low  order 

thinking dan higher order thinking 

8.   Terdapat pertanyaan, inisiasi, studi kasus untuk memicu mahasiswa belajar 
 

secara higher order thinking (kajian berfikir tingkat tinggi) 



86
86 

 

29. Strategi  penyampaian  memungkinkan  mahasiswa  untuk  belajar,  berlatih,  dan 

menguasai keterampilan yang diperlukan 

5.   Strategi   penyampaian   tidak   dapat   membuat   mahasiswa   untuk   terpacu 

mempelajari dan berlatih 

6.   Strategi  penyampaian  hanya  menggunakan  satu  macam  media  sehingga 

kiurang memacu mahasiswa untuk belajar dan berlatih 

7.   Strategi  Penyampaian  memungkinkan  Mahasiswa  untuk  memperlajari  dan 

berlatih keterampilan yang mereka perlukan dengan berbagai macam media. 

8.   Strategi Penyampaian memungkinkan Mahasiswa untuk dapat memperlajari 
 

dan berlatih keterampilan yang mereka perlukan dengan berbagai cara dan 

berbagai media. 

 
 

VIII. Instrumen Penilaian Media dan Teknologi Pembelajaran Daring 
 

30. Penggunaan media pembelajaran yang beragam memungkinkan mahasiswa lebih 

mudah memahami materi yang disampaikan 

5.   Tidak  menggunakan  media  pembelajaran.  Materi  hanya  disajikan  dalam 

bentuk teks 

6.   Media pembelajaran beragam tetapi tidak sesuai dengan karakteristik materi 

yang disajikan 

7.   Media pembelajaran tidak beragam tetapi sesuai dengan karakteristik materi 

yang disajikan 

8.   Media pembelajaran  beragam dan sesuai dengan karakteristik materi  yang 

disajikan 

31. Pemilihan media pembelajaran menggunakan format yang mudah diakses 
 

5.   Format  media  pembelajaran  yang  digunakan  sulit  diakses  dan  berkualitas 

kurang baik 

6.   Format  media  pembelajaran  yang  digunakan  kurang  mudah  diakses  dan 

berkualitas kurang baik 

7.   Format media pembelajharan yang digunakan mudah diakses dan berkualitas 

kurang baik 
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8.   Format media pembelajaran yang digunakan mudah diakses dan berkualitas 

baik 

 
 

IX.        Instrumen Layanan Bantuan Belajar 
 

32. Ketersediaan  waktu  yang  diberikan  oleh  dosen  untuk  melakukan  bimbingan 

belajar mandiri secara daring 

5.   Tidak tersedia 
 

6.   Disediakan bimbingan belajar mandiri hanya dalam bentuk text via asinkronus 
 

(bimbingan tidak langsung) 
 

7.   Disediakan bimbingan belajar mandiri secara umum 
 

8.   Disediakan   bimbingan   belajar   mandiri   yang   sesuai   dengan   karakteristik 

masing-masing mahasiswa secara daring 

33. Ketersediaan akses pada sumber belajar digital di perpustakaan undiksha 
 

5.   Perpustakaan Undiksha tidak dapat diakses 
 

6.   Akses terhadap sumber belajar digital terbatas hanya untuk sumber belajar 

digital 

7.   Disediakan akses terhadap berbagai sumber belajar digital pada perpustakaan 
 

Undiksha 
 

8.   Disediakan akses terhadap berbagai sumber belajar digital pada perpustakaan 

Undiksha dan berbagai perpustakaan yang menjalin kerjasama dengan 

Undiksha 
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