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MOTTO 

1. Jangan tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi 

tuntut dirimu karena menunda adabmu kepada Allah. 

2. Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus-

menerus dilakukan walaupun sedikit yaitu amal jariyah. 

3. Ingatlah Allah saat hidupmu tak berjalan sesuai keinginanmu. 

Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu. 

4. Kita pasti sukses hanya saja allah masih mencari waktu yang tepat 

untuk kita. 

5. Berusaha, berdoa, dan berikhtiar in syah allah sukses. 
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ABSTRAK 

ZAINAL MUSTAPA (21711010). “Efektivitas aplikasi zoom sebagai media 

perkuliahan pada mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan angkatan 

2018 universitas muhammadiyah kendari” Dibimbing oleh Ibu Apriani 

Safitri,S.Pd, M.Pd, selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Darman,S.Pd, M.Pd 

sebagai Dosen pembimbing II.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah efektifitas 

aplikasi Zoom sebagai media perkuliahan pada mahasiswa fakultas keguruan dan 

ilmu pendidikan angkatan 2018 universitas muhammadiyah kendari ?. Tujuan dari 

penulisan hasil ini adalah untuk mengetahui tingkat Efektivitas aplikasi zoom 

sebagai media perkuliahan pada mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan angkatan 2018 universitas muhammadiyah kendari. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif 

dengan jenis pendekatan humanistik.Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di 

fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah kendari mulai 

dari bulan agustus sampai dengan oktober. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas aplikasi Zoom sebagai 

media perkuliahan pada mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan 

angkatan 2018 universitas muhammadiyah kendari adalah belum efektiv, Ditinjau 

dari aspek mutu perkuliahan, Tingkat pengajaran yang tepat, Reward, dan waktu. 

 

Kata kunci: Efektifitas, Perkuliahan daring (online), covid-19 
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ABSTRACT 

 

ZAINAL MUSTAPA (21711010). "The effectiveness of the zoom application as 

a lecture medium for students of the 2018 teaching and education faculty at the 

Muhammadiyah University of Kendari" Supervised by Mrs. Apriani Safitri, S.Pd, 

M.Pd, as Supervisor I and Mr. Darman, S.Pd, M.Pd as Supervisor II. 

 The formulation of the problem in this research is how effective is the 

Zoom application as a lecture medium for students of the faculty of teaching and 

education for the class of 2018 at the University of Muhammadiyah Kendari ?. 

The purpose of writing these results is to determine the level of effectiveness of 

the zoom application as a lecture medium for students of the 2018 teaching and 

education faculty at the Muhammadiyah University of Kendari. The method used 

in this research is a qualitative descriptive research method with a humanistic 

approach. The data collection techniques used are observation, interviews, and 

documentation. This research was conducted at the Faculty of Teacher Training 

and Education, Universitas Muhammadiyah Kendari from August to October. 

            

  The results The effectiveness of the Zoom application as a lecture 

medium for students of the 2018 teaching and education faculty at the 

Muhammadiyah University of Kendari is not yet effective, in terms of the quality 

of lectures, the right level of teaching, rewards, and time. 

 
 

 

Keywords: Effectiveness, online learning (online), covid-19 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Saat ini berbagai negara di belahan dunia tengah dilanda dengan 

wabah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus bernama corona atau lebih 

dikenal dengan istilah covid-19 (corona virus diseases-19). Virus ini awalnya 

mulai berkembang di Wuhan, China. Wabah virus ini memang penularannya 

sangat cepat menyebar ke berbagai negara di dunia. Sehingga oleh World 

Health Organization (WHO), Menyatakan wabah penyebaran virus covid-19 

sebagai pandemi dunia saat ini. Sudah banyak orang di seluruh dunia yang 

terpapar dengan virus ini, bahkan menjadi korban kemudian meninggal dunia. 

Wabah virus ini telah memakan banyak korban seperti tercatat di negara 

Tiongkok, Italia, Spanyol dan negara besar lain di dunia. Penyebaran virus ini 

pun sulit dikenali, Karena virus ini baru dapat dikenali sekitar 14 hari. 

Namun, orang yang telah terpapar dengan virus ini memiliki gejala seperti 

demam di atas suhu normal manusia atau diatas suhu 38 C, gangguan 

pernapasan seperti batuk, sesak nafas serta dengan gejala lainnya seperti 

gangguan tenggorokan, mual, dan pilek. Apabila gejala tersebut sudah 

dirasakan, maka perlu adanya karantina mandiri (self quarantine). 

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah membuat sistem perkuliahan 

berubah drastis dari perkuliahan tatap muka menjadi perkuliahan di rumah. 

Sejak munculnya kasus positif Covid-19 di Indonesia, Pemerintah melalui 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Republik 
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Indonesia, Menerapkan kebijakan belajar dan bekerja dari rumah sejak 

pertengahan Maret 2020. 

Dampak dari pandemi covid-19 ini, mengakibatkan diterapkannya 

berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 

diIndonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah  

satunya dengan menerapkan himbauan untuk rakyat agar melakukan physical 

distancing yaitu himbauan untuk menjaga jarak diantara warga, kegiatan 

dalam segala bentuk, perkumpulan, dan  hindari adanya pertemuan yang 

melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditujukan untuk rakyat agar dapat 

dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi covid-19 yang terjadi 

waktu ini. Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu Work From Home (WFH). 

Kebijakan ini adalah upaya yang diterapkan untuk warga agar bisa 

menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di indonesia sebagai 

salah  satu bidang yang menerjemahkan dampak adanya pandemi covid-19 

tersebut. 

Berbagai media perkuliahan jarak jauh telah dicoba dan digunakan. 

Sarana yang dapat digunakan sebagai media perkuliahan online antara lain, 

Zoom, Schoology, google classroom, Google Form, whatsapp grup dan 

media lainnya. Sarana-sarana tersebut merupakan sarana yang dipilih untuk 

perkuliahan daring dilakukan. Sarana-sarana tersebut digunakan sebagai 

media dalam melangsungkan perkuliahan dengan menggunakan media online 

tersebut. 
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Banyak kampus, Termasuk Universitas Muhammadiyah Kendari, 

terkhusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang belum terbiasa 

melakukan perkuliahan secara online terpaksa mengubah sistem tatap muka 

menjadi perkuliahan jarak jauh akibat Pendemi Covid19 yang melanda 

Indonesia di tengah keterbatasan infrastruktur yang ada seperti keterbatasan 

sarana jaringan dalam mengakses aplikasi yang digunakan dalam perkuliahan 

daring. Hal ini menyebabkan perkuliahan yang dilakukan menjadi kurang 

efektif, mahasiswa lebih susah memahami materi yang diberikan dosen, 

kurangnya interaksi antara dosen dan membuat mahasiswa susah memahami 

materi yang diberikan, kemudian mahasiswa lebih susah menanyakan materi 

yang belum paham dan kurangnya konsentrasi mahasiswa jika dilakukan 

perkuliahan secara online. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berkaitan dengan perkuliahan online melalui 

media aplikasi Zoom dengan judul: “Efektifitas Aplikasi Zoom Sebagai 

Media Perkuliahan Pada Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Kendari”. 

B.  Rumusan masalah 

Berdasarkan  uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: Bagaimanakah efektifitas aplikasi Zoom sebagai media 

perkuliahan pada mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan angkatan 

2018 universitas muhammadiyah kendari. 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun  tujuan  penelitian  ini,yaitu  untuk  mendeskrifsikan efektifitas 

aplikasi Zoom sebagai media perkuliahan pada mahasiswa fakultas keguruan 

dan ilmu pendidikan angkatan 2018 universitas muhammadiyah kendari”. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi atau pengetahuan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat bermanfaat sebagai bahan 

pedoman atau pembanding untuk penelitian selanjutnya dalam menyusun 

proposal  dan skripsi dengan baik dan benar. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan, 

agar memperdalam ilmu semasa perkuliahan. 

E. Definisi istilah 

1. Media perkuliahan 

Media Perkuliahan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar 

sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. 

2. Perkuliahan online 

Perkuliahan online merupakan sistem perkuliahan yang memanfaatkan 

akses internet sebagai media pembelajaran yang dirancang dan 
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ditampilkan dalam bentuk modul kuliah, rekaman video, audio atau tulisan 

oleh pihak akademi/universitas. 

3. Aplikasi Zoom 

Zoom merupakan aplikasi yang menyediakan layanan konferensi jarak 

jauh dengan menggabungkan konferensi video,pertemuan online, obrolan, 

hingga kolaborasi seluler. 
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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 

A. Penelitian Relevan 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini yang dapat diambil sebagai bahan acuan dan pembanding yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh : 

Monica (2019), Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Sebagai Media 

Perkuliahan Online Pada Mahasiswa Saat Pandemi Covid-19. Dari hasil analisis 

yang peneliti lakukan dapat disimpulkan Perkuliahan secara online mendapat 

tanggapan sangat baik dari mahasiswa karena perkuliahan yang lebih fleksibel 

saat menggunakanya. Dengan adanya perkuliahan online menjadikan mahasiswa 

lebih mandiri dan mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam perkuliahan. 

Hanya saja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah 

ketersedian paket data internet yang biayanya dikeluarkan secara lebih ekstra oleh 

mahasiswa saat perkuliahan online. Perkuliahan online melalui Zoom Menjadikan 

perkuliahan lebih efektif, karena banyaknya fitur-fitur pendukung saat 

berlangsungnya perkuliahan online di tengah pandemi covid-19. 

Rachmat (2019), Analisis Efektifitas pembelajaran Daring (Online) Untuk 

Siswa Smk Negeri 8 Kota Tangerang Pada Saat Pandemi Covid 19. Berdasarkan 

hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa,perkuliahan daring untuk 

siswa SMK Negeri 8 Kota Tangerang. 
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Kurang efektif dan berbanding lurus dengan pemahaman siswa yaitu 

kurang paham dengan pembelajaran yang diberikan guru melalui pembelajaran 

online. Efektifitas perkuliahan daring saat pandemi Covid-19 yaitu dengan 

menggunakan aplikasi google classroom, aplikasi zoom dan model 

perkuliahannya menggunakan modul/buku yang dipegang oleh siswa serta jenis 

jenis tugas yang dapat dipahami oleh siswa adalah tugas soal pilihan ganda. 

Media yang digunakan siswa untuk perkuliahan daring 97,7 % menggunakan 

gadget (HP) dan kendala yang dihadapi siswa dalam perkuliahan daring adalah 

kendala dari kuota data yang terbatas dan jaringan internet yang lambat. 

Hikmat (2019), Efektivitas Perkuliahan Daring Selama Masa Pandemi 

Covid-19: Sebuah Survey Online. Berdasarkan hasil pengujian dengan metode 

Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) untuk aplikasi Zoom sebagai perkuliahan 

tatap muka dan WhatsApp untuk tutorial dan penugasan maka didapat hasil 

efektivitas belajar daring pada matakuliah teori menempati peringkat pertama 

sebesar nilai 0.88, mata kuliah teori dan praktikum pada posisi kedua dengan nilai 

0.70, mata kuliah praktikum pada urutan ke tiga dengan nilai 0.42 dan matakuliah 

di lapangan urutan ke empat dengan nilai 0.20. Hal ini berarti bahwa perkuliahan 

daring hanya efektif untuk mata kuliah teori dan teori dan praktikum saja, 

sementara untuk matakuliah praktikum dan matakuliah lapangan tidak efektif 

dilakukan secara daring. 
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B.  Konsep Efektivitas 

1. Pengertian efektivitas perkuliahan 

Efektivitas  menerangkan  tingkat tercapainya suatu tujuan, suatu 

perkuliahan dikatakan efektif bila perkuliahan  itu mencapai tujuannya. 

Sedangkan dari Amalia (2017) “Efektivitas artinya suatu keadaan  yang  

mendukung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki, 

jika seorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang di 

kehendaki, maka itu dikatakan efektif kalau memang menimbulkan akibat dari 

yang dikehendakinya itu”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

definisi efektivitas adalah “Sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang 

ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu 

usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya 

tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan”. 

 Dengan memperhatikan asal beberapa pendapat pakar tadi tentang 

efektivitas perkuliahan maka peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas 

perkuliahan artinya suatu baku yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

perkuliahan menggunakan memperhatikan indikator yang sebelumnya sudah 

disusun. Slameto (2015) berpendapat “membentuk syarat belajar yang efektif 

penting buat dilakukan sang pengajar, hal ini mengingat belajar yg efektif dapat 

membantu siswa buat menaikkan kemampuan yang diperlukan sinkron dengan 

tujuan instruksional yang ingin dicapai”. Jika pendidik berkompeten dalam 

melakukan aktivitas mengajar maka siswa akan mencapai tujuan perkuliahan 

sehingga terciptanya perkuliahan yang efektif. 
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2. Kriteria Efektivitas Perkuliahan 

Efektivitas perkuliahan adalah suatu ukuran yang berhubungan 

menggunakan taraf keberhasilan suatu proses perkuliahan. Ke efektivan dapat 

diukur degan melihat minat mahasiswa terhadap aktivitas perkuliahan. Bila 

mahasiswa tidak berminat untuk mengkaji sesuatu, maka tidak dapat di katakan 

dia akan berhasil menggunakan baik pada menelaah materi perkuliahan, Jika 

mahasiswa belajar sesuai dengan minatnya, maka dapat diharapkan hasilnya akan 

lebih baik.  

Baroh (2010) mengatakan bahwa “Kriteria efektifitas meliputi: 

a. kemampuan dosen dalam mengelola perkuliahan baik; 

b. aktivitas mahasiswa selama perkuliahan baik;  

c. respon mahasiswa terhadap kegiatan perkuliahan positif 

d. hasil belajar mahasiswa tuntas secara klasikal. Dengan syarat aspek ketuntasan  

belajar terpenuhi. 

Sedangkan dari Amalia (2017) “Didalam proses belajar mengajar banyak 

faktor yang mensugesti terhadap berhasilnya sebuah perkuliahan, antara lain 

kurikulum, daya serap, presensi pengajar, presensi siswa dan  prestasi belajar. 

Selain kerja keras dari seseorang guru, perkuliahan yg efektif pula ditentukan oleh 

aspek-aspek lainya”. dari Suryosubroto (2013) agar aplikasi pengajaran menjadi 

efektif, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut: 

1) Konsistensi kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum, dilihat dari aspek-

aspek: a).Tujuan pengajaran; b).Bahan pengajaran yang diberikan; 
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c).Alat pengajaran yang digunakan; dan d).Strategi evaluasi atau penilaian yang 

digunakan. 

2) Keterlaksanaan proses belajar mengajar, meliputi: a).Mengkondisikan kegiatan 

belajar peserta didik; b).Menyajikan alat, sumber dan perlengkapan belajar; 

c).Menggunakan waktu yang tersedia untuk KBM secara efektif; d).Motivasi 

belajar peserta didik; e).Menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikan; f). 

Mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar; g).Melaksanakan 

komunikasi atau interaksi belajar mengajar; h).Memberikan bantuan dan 

bimbingan belajar mengajar kepada peserta didik; i).Melaksanakan penilaian 

proses dan hasil belajar peserta didik; dan j).Menggeneralisasikan hasil belajar 

dan tindak lanjut. 

3. Indikator Efektivitas Perkuliahan   

Efektivitas dikatakan berhasil Bila tercapainya tujuan-tujuan yang sudah 

ditetapkan. Begitupun pada global pendidikan, perkuliahan bisa dikatakan efektif 

Jika mencapai tujuan perkuliahan yang ditetapkan pada perangkat perkuliahan. 

Harry (2013) “Keefektifan kegiatan perkuliahan ditandai dengan cirri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Berhasil menghantarkan peserta didik mencapai tujuan-tujuan instruksional     

yang telah ditetapkan.  

b. Memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan peserta didik secara     

aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional.  

c. Memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar. 
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Triwibowo (2015) mengemukakan terkait indikator efektivitas perkuliahan, 

menurutnya ada empat indikator yang dapat kita gunakan untuk mengukur 

efektivitas suatu perkuliahan. Keempat indikator tersebut yaitu: 

a. Mutu perkuliahan 

     Mutu secara etimologi  yaitu sejauh mana penyajian info atau kemampuan 

membantu mahasiswa dengan praktis mengkaji bahan. Mutu bisa dilihat dari 

proses perkuliahan. 

b. Tingkat pengajaran yang tepat 

     Tingkat pengajaran yang tepat yaitu sejauh mana pengajar memastikan 

bahwa mahasiswa telah siap menelaa suatu pelajaran baru, maksudnya 

kemampuan dan pengajar pengetahuan yang diharapkan untuk 

mempelajarinya namun belum memperoleh pelajaran tadi.tingkat pengajaran 

yang telah dicermati dari kesiapan belajar peserta didik. berdasarkan Slameto 

(2010) kesiapan mahasiswa bisa dicermati asal tiga aspek, yaitu: 

1) Kondisi fisik, mental, dan emosi.  

2) Keburuhan kebutuhan, motif, dan tujuan. 

3) Keterampilan pengetahuan, dan pengertian lain yang dipelajari. 

     Tingkat pengajaran yang tepat dikatakan efektif apabila peserta didik 

sudah siap untuk mengikuti perkuliahan, dilihat dari kriteria kesiapan belajar 

peserta didik minimal baik. 
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c. Reward 

Reward merupakan alat pendidikan yang mudah dilaksanakan dan sangat 

menyenangkan bagi para mahasiswa. Maka dari itu, Reward dalam suatu proses 

pendidikan sangat dibutuhkan kebenarannya demi meningkatkan motivasi belajar 

bagi mahasiswa. Maksud dari pendidik memberikan reward kepada mahasiswa 

adalah supaya mahasiswa menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki 

atau mempertinggi prestasi yang telah dicapainya, dengan kata lain mahasiswa 

menjadi lebih keraskemauannya untuk belajar lebih baik. Reward dilihat dari 

aktivitas dosen dalam memberikan motivasi kepada peserta didik. 

Slameto (2010) menjelaskan bahwa terdapat empat hal yg dapat dikerjakan 

pengajar pada menyampaikan motivasi pada siswa, yaitu:Membangkitkan 

dorongan kepada peserta didik untuk belajar. 

1) Membangkitkan dorongan kepada mahasiswa untuk belajar. 

2) Menjelaskan secara konkrit kepada mahasiswa apa yang dapat dilakukan 

pada akhir perkuliahan. 

3) Memberikan reward terhadap prestasi yang diperoleh sehingga dapat 

merangsang untuk mencapai prestasi yang lebih baik di kemudian hari. 

4) Memberikan kebiasaan belajar yang baik. 

d. Waktu 

Waktu yaitu sejauh mana mahasiswa diberi cukup banyak waktu untuk 

mempelajari bahan yang sedang diajarkan. Perkuliahan dapat dikatakan 

efektif apabila mahasiswa dapat menyelesaikan perkuliahan  sesuai dengan 

alokasi waktu yang ditentukan. 
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C. Konsep media perkuliahan 

 1. Pengertian media perkuliahan 

Media perkuliahan ialah segala sesuatu yang bisa dipergunakan untuk 

menyalurkan pesan pengirim pada penerima, sebagai akibatnya bisa 

merangsang pikiran, perasaan,perhatian, Serta minat mahasiswa untuk belajar. 

Sumiharsono (2017) mengemukakan bahwa “media perkuliahan ialah segala 

sesuatu yang bisa dipergunakan buat  menyalurkan pesan (bahan perkuliahan), 

sebagai akibatnya bisa merangsang perhatian, minat, pikiran serta perasaan 

pembelajar pada aktivitas belajar buat mencapai tujuan perkuliahan tertentu”. 

menggunakan media peserta didik akan lebih termotivasi buat belajar, 

mendorong peserta didik menulis, berbicara dan  berimajinasi semakin 

terangsang. menggunakan demikian, melalui media perkuliahan dapat 

membentuk proses belajar mengajar lebih efektif dan  efisien dan  terjalin 

hubungan baik antara pengajar menggunakan peserta didik. Selain kualitas 

belajar itu, media dapat berperan untuk mengatasi kebosanan pada belajar pada 

kelas. sang sebab itu, pengajar dituntut menyampaikan motivasi di peserta 

didik melalui pemanfaatan media yg tidak hanya terdapat pada dalam kelas, 

akan tetapi juga yang ada di luar kelas, Jika hal itu dimanfaatkan maka tujuan 

perkuliahan akan tercapai. 

 Secara sederhana, Pengertian media perkuliahan secara awam bisa 

diartikan menjadi indera bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang 

bisa digunakan buat merangsang pikiran, perasaan, perhatian serta kemampuan 

atau keterampilan.  
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  Beberapa teori media perkuliahan menurut parah ahli : 

Rayanda (2012) mengemukakan bahwa “ media perkuliahan dapat 

dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan 

pesan dari sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang 

kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien 

dan efektif. 

Gerlach (2013), Media perkuliahan mempunyai cakupan yang  sangat luas, 

yaitu termasuk insan, materi atau kajian yang menciptakan suatu syarat  yang 

membentuk peserta didik bisa memperoleh pengetahuan, keterampilan atau 

perilaku. Media perkuliahan meliputi seluruh sumber yang dibutuhkan buat 

melakukan komunikasi dalam perkuliahan, sebagai akibatnya bentuknya 

mampu berupa perangkat keras (hardware), mirip computer, TV, projector, 

serta aplikasi (aplikasi) yang dipergunakan di perangkat keras itu. 

2. Tujuan penggunaan media perkuliahan  

Secara umum tujuan penggunaan media perkuliahan ialah membantu pengajar 

pada memberikan pesan-pesan atau bahan ajar pada siswanya, supaya pesan lebih 

praktis dimengerti, lebih menarik, serta lebih menyenangkan untuk mahasiswa. 

Sedangkan secara spesifik media perkuliahan dipergunakan menggunakan tujuan: 

a. Menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi 

b. Menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh mahasiswa 

c. Untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif 

d. Untuk memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa  
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e. Memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, 

prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling 

tepat menurut sifat bahan ajar. 

f. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih 

merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar 

g. Menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta 

didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. 

h. Menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. 

i. Memperjelas informasi atau pesan perkuliahan. 

j. Meningkatkan kualitas belajar mengajar. 

3. Manfaat penggunaan media perkuliahan  

Manfaat Media Perkuliahan Peran media dalam pembelajaran sangatlah 

penting terutama bagi mahasiswa. Minat dan motivasi belajar mahasiswa dapat 

ditumbuhkan dengan menggunakan media perkuliahan yang menarik. Proses 

belajar yang membosankan di dalam kelas juga dapat dihilangkan dengan 

menggunakan media yang menyenangkan bagi mahasiswa. Manfaat media yang 

terpenting adalah sebagai saluran untuk menyampaikan informasi atau materi 

perkuliahan secara verbalistis (ceramah) serta merangsang perhatian dan 

mengaktifkan mahasiswa. Penyampaian materi secara verbalistis dapat membuat 

mahasiswa cepat bosan, hal ini dikarenakan dosen dalam menyampaikan setiap 

topik secara monoton. Selain itu membuat mahasiswa cenderung pasif, interaksi 

dosen dan mahasiswa hanya dilakukan satu arah. 

 

http://silabus.org/media-pembelajaran/
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Azhar (2010) mengemukakan akibat positif asal penggunaan media 

perkuliahan, yaitu penyampaian pelajaran sebagai lebih standar, perkuliahan bisa 

lebih menarik, perkuliahan sebagai lebih interaktif, usang saat perkuliahan yang 

diperlukan dapat dipersingkat, kualitas akibat belajar semakin tinggi, perkuliahan 

bisa diberikan kapan serta dimana saja, perilaku positif mahasiswa terhadap apa 

yang mereka pelajari serta proses belajar bisa ditingkatkan, kiprah pengajar bisa 

berubah ke arah yang lebih positif. Manfaat penggunaan media perkuliahan akan 

bisa dirasakan secara optimal jika pengajar bisa menentukan serta memakai media 

yang baik menggunakan tujuan serta kegunaannya . 

Banyak sekali manfaat media perkuliahan sudah dibahas para ahli,  

Sudjana (2010), Mengemukakan manfaat media perkuliahan pada proses 

perkuliahan yaitu : 

a. Perkuliahan akan lebih menarik perhatian mahasiswa sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar mahasiswa. 

b. Bahan perkuliahan akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dipahami. 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga tidak merasa 

bosan. 

d. Mahasiswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian dosen, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 
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4. Macam-Macam Media Perkuliahan 

a. Audio Media 

Audio media berfungsi untuk mengalirkan pesan audio dari asal pesan ke 

penerima pesan. Media audio berkaitan erat menggunakan indera pendengaran. 

ditinjau berasal sifat pesan yang diterima, media audio bisa memberikan pesan 

ekspresi (bahasa ekspresi atau istilah-istilah) juga non mulut (suara-bunyian serta 

vokalisasi). model media mirip radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, 

dan  lain-lain. 

b. Media Visual 

Media visual merupakan media yang hanya mengandalkan alat penglihatan. 

Jenis media perkuliahan visual menampilkan materinyamenggunakan memakai 

inderaproyeksi atau proyeksi. Pesanyg akan disampaikan ke padabentuk-bentuk 

visual. Selain itu media visualpula berfungsi buat menarik perhatian, memperjelas 

ilustrasi inspirasi, mendeskripsikan yang mungkin bisa menggunakan sederhana 

dicerna serta diingat Bila tersaji padabentuk visual. Macam-macam media 

perkuliahan visual ini dibedakansebagai doa yaitu media visual membisu dan  

media visual motilitas. Berikut penjelasannya :  

Berupa foto,ilustrasi, flashcard, gambar pilihan serta rabat gambar, bingkai film, 

film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan  lain-lain. 

c.  Media visual gerak 

Berupa gambar-gambar yang bergerak seperti film bisu dan sebagainya. 
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d. Media Serbaneka 

Media serbaneka adalah suatu media yang diubahsuaikan dengan potensi 

pada suatu wilayah, di kurang lebih sekolah atau pada lokasi lain atau pada warga 

yang bisa dimanfaatkan menjadi media pedagogi. model macam-macam media 

perkuliahan serbaneka pada adalah : 

1) Papan tulis, media tiga dimensi, realita, dan sumber belajar pada      

masyarakat. Berikut penjelasannya : 

Sebuah. Papan (board) yang termasuk dalam media ini antara lain papan   tulis, 

papan buletin, papan flanel, papan jenis, papan listrik, dan papan paku. 

2). Media tiga dimensi diantaranya model, mock up, dan diorama. 

3). Realita adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau menyanyikan lagu    

itu. Contoh pemanfaatan misalnya guru membawa kelinci, burung, ikan atau 

dengan mengajak siswanya langsung ke kebun sekolah atau ke peternakan. 

4). Sumber belajar pada masyarakat di antaranya dengan karya wisata dan   

berkemah. 

D. Konsep Perkuliahan Online  

1. Pengertian Perkuliahan Online  

Munir (2009) “Perkuliahan online adalah salah  satu media atau metode 

perkuliahan paling efektif yang bisa menjangkau kawasan yang sangat luas, 

menggunakan biaya yang cukup murah”. Untukt mengakses materi perkuliahan 

pada perkuliahan elektronik dibutuhkan komputer menggunakan jaringan internet 

atau intranet. Materi perkuliahan selalu ada kapanpun saat diperlukan, jadi bisa 

mengatasi hambatan jeda ruang dan  saat. Online menuntut keaktifan mahasiswa. 
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Melalui online mahasiswa bisa mencari dan  merogoh gosip atau materi 

perkuliahan sesuai silabus atau Kriteria yang sudah ditetapkan pendidik atau 

pengelola pendidikan. mahasiswa akan memiliki kekayaan informasi, karena bisa 

mengakses berita dari mana saja yang didekati menggunakan materi 

perkuliahannya.  

Rusman (2012) bahwa “Perkuliahan online adalah segala kegiatan belajar 

yang memakai kontribusi teknologi elektronika, yang bisa diaplikasikan pada 

pendidikan konvensional serta pendidikan jarak jauh”. Pendapat lain yang 

mengemukakan perkuliahan online Sutopo (2012) yaitu “Perkuliahan online 

merupakan metode perkuliahan baru berupa kumpulan antara teknologi jaringan 

dan  multimedia yang di hubungkan menggunakan media pengajaran”. Sementara 

berdasarkan Surjono (2013) “Perkuliahan online adalah perkuliahan yang 

memanfaatkan dukungan teknologi internet. dalam perkuliahan elektronik, dosen 

tidak sekedar mengunggah materi perkuliahan yang mampu diakses secara online 

oleh mahasiswa, namun dosen pula melakukan, menjalin komunikasi, 

berkolaborasi, sertamengelola aspek-aspek perkuliahan lainnya”.  

Riyanto (2011), Yang mengemukakan bahwa “Perkuliahan online 

merupakan perkuliahan berbasis internet serta intranet yang membutuhkan sebuah 

media untuk bisa menampilkan materi-materi kursus serta pertanyaan dan juga 

membutuhkan fasilitas komunikasi untuk dapat saling berkomunikasi antar 

mahasiswa dan dosen”.  Dari beberapa pendapat para ahli dapat dikatakan 

perkuliahan berbasis online adalah aktivitas pendidikan atau perkuliahan yang 

manfaatkan teknologi jaringan serta multimedia dalam memberikan bahan oleh 
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pendidik pada mahasiswa sesuai dengan tujuan dan  mekanisme yang dirancang 

dengan maksimal . Belajar online bisa digabungkan dan  melengkapi perkuliahan 

konvensional yang sudah berlangsung pada universitas. 

2. Manfaat Perkuliahan Online  

Perkuliahan online bermanfaat bagi berbagai pihak yang menggunakannya. 

Pendapat ini didukung oleh Wena (2009) yang menyatakan bahwa pembelajaran 

elektronik atau online bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait, seperti: 

a. Bagi mahasiswa  

Dengan aktivitas perkuliahan melalui online dapat dikembangkannya 

fleksibilitas belajar mahasiswa yang optimal, dimana mahasiswa bisa 

mengakses bahan-bahan belajar setiap waktu dan berulang-ulang. Selain itu 

mahasiswa pula bisa berkomunikasi menggunakan dosen setiap waktu. Hal ini 

tentu tidak sama dengan perkuliahan konvensional, dimana proses belajar 

mahasiswa dan  dosen sudah ditentukan waktu dan tidak.  

b. Bagi dosen  

Dengan adanya kegiatan perkuliahan online ada beberapa manfaat 

yang diperoleh dosen, yaitu: 

1).  Lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi 

tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang 

terjadi,  

2). Mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna peningkatan 

wawasannya karena waktu luang yang dimiliki relatif lebih banyak,  
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3). Mengontrol kebiasaan belajar mahasiswa. Bahkan dosen juga dapat 

mengetahui kapan mahasiswanya belajar, topik apa yang dipelajari, erapa 

lama suatu topik dipelajari, serta berapa kali topik tertentu dipelajari ulang. 

4)    Mengecek apakah mahasiswa telah mengerjakan soal-soal latihan setelah 

mempelajari topik tertentu 

5)   Memeriksa jawaban mahasiswa dan memberitahukan hasilnya kepada 

  mahasiswa. 

c. Bagi universitas 

Dengan adanya model perkuliahan online, manfaatnya bagi universitas 

yaitu: 

1).  Akan tersedia bahan ajar yang telah divalidasi sesuai dengan bidangnya 

sehingga setiap dosen dapat menggunakan dengan mudah serta efektivitas 

dan efisiensi perkuliahan secara keseluruhan akan meningkat.  

2).  Pengembangan isi perkuliahan akan sesuai dengan pokok-pokok 

bahasan.  

3)  Sebagai pedoman praktis implementasi perkuliahan yang sesuai dengan 

kondisi dan karakteristik perkuliahan.  

4) Mendorong menumbuhkan sikap kerja sama antara dosen dan mahasiswa 

dalam memecahkan masalah perkuliahan. 
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E. Konsep Teknologi Informasi 

1. Pengertian Teknologi Informasi 

Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara 

penyampaian berita yang selanjutnya dikenal menggunakan kata (Teknologi 

informasi ). Pada awalnya Teknologi informasi dikembangkan manusia pada 

masa pra sejarah dan  berfungsi menjadi sistem untuk sosialisasi bentuk-

bentuk yang kita kenal, kita mendeskripsikan informasi yang kita dapatkan di 

dinding-dinding media, Tentang berburu serta binatang buruannya. hingga 

waktu ini teknologi informasi terus terus berkembang namun pengiriman dan  

bentuk sudah lebih terkini. Menurut Bambang (2008) teknologi informasi 

adalah sarana dan prasarana (hardware, software, useware) sistem dan 

metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, 

menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rianto (2011) teknologi informasi 

diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis 

komputer dan perkembanganya sangat pesat. Hamzah (2011) juga 

mengemukakan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan 

untuk mengolah data. 

Pengolahan itu termasuk memproses, menerima, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data dalam aneka macam cara buat membentuk informasi yang 

berkualitas, yaitu berita yg relevan, dengan seksama, dan  sempurna ketika. 

menurut Suyanto (2005), Teknologi informasi Merujuk pada semua bentuk 

teknologi yang digunakan buat membentuk, menyimpan, mengganti, dan  
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memakai berita padasegala bentuk. Teori yang lain juga  oleh Williams 

(2005) teknologi informasi adalah sebuah bentuk umum  yang 

mendeskripsikan setiap teknologi yang membantu membuat, memanipulasi, 

menyimpan, mengomunikasikan, serta atau memberikan informasi. Teori 

pendukung yang lain dari Munir (2009) teknologi informasi dan  komunikasi 

merupakan segala sesuatu yang mendukung buat me-record, menyimpan, 

memproses, menerima lagi, memancar/mengantarkan dan  mendapatkan 

berita dari pendapat para pakar di atas bisa Kunci bahwa teknologi isu 

merupakan suatu teknologi berupa (perangkat keras, perangkat lunak, 

peralatan penggunaan) yang digunakan buat memperoleh, mengirimkan, 

mengolah mengawasi, menyimpan, mengorganisasikan, dan  menggunakan 

data secara arti u ntuk memperoleh informasi yang berkualitas.  

2. Manfaat Teknologi Informasi Dan Komunikasi 

Manfaat Teknologi informasi dari Abdulhak (2005) ada pembagian 

terstruktur mengenai pemanfaatan TIK ke dalam tiga jenis, yaitu :  

a. ICT menjadi media (indera bantu) pendidikan yaitu hanya menjadi 

pelengkap buat penjelasan-uraian yang disampaikan.  

2. TIK menjadi sumber yakni menjadi asal informasi dan  mencari informasi. 

3, TIKmenjadi sistem perkuliahan.  

menurut Warsita (2008), Secara umum ada 2 pemanfaatan teknologi 

informasi atau instruksional komputer serta Internet untuk pendidikan dan  

perkuliahan, adalah :  
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a. Belajar tentang komputer dan internet, yaitu komputer pribadi  dapat 

dijadikan sebagai objek perkuliahan, contoh ilmu komputer (ilmu 

Komputer).  

b. Belajar dengan komputer dan internet, yaitu teknologi info memfasilitasi 

perkuliahan sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada sekolah. contoh 

Pustekkom, Depdiknas membuatkan acara CD multimedia interaktif untuk 

mata pelajaran.  

Warsita (2008), TI adalah segala bentuk penggunaan atau pemanfaatan 

komputer dan  Internet untuk perkuliahan. Bentuk penggunaan/pemanfaatan 

teknologiinformasi yakni: 

a. Tutorial, merupakan program yang dalam penyampaian materinya 

dilakukan secara tutorial, yakni suatu konsep yang disajikan dengan teks, 

gambar baik diam  atau bergerak, dan grafik;  

b. Praktik dan latihan (drill and practice), yaitu untuk melatih peserta didik 

sehingga memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan atau memperkuat 

penguasaan suatu konsep. Program ini biasanya menyediakan serangkaian 

soal atau pertanyaan;  

c. Simulasi (simulation), yaitu format ini bertujuan untuk mensimulasikan 

tentang suatu kejadian yang sudah terjadi maupun yang belum dan 

biasanya berhubungan dengan suatu resiko, seperti pesawat akan jatuh atau 

menabrak, terjadinya malapetaka dan sebagainya;  
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d. Percobaan atau eksperimen, format ini mirip dengan format stimulasi, 

namun lebih ditujukan pada kegiatan-kegiatan eksperimen, seperti 

kegiatan praktikum di laboratorium IPA, Biologi atau Kimia; 

e. Permainan (game), yaitu mengacu di proses perkuliahan dan  

menggunakan acara multimedia berformat ini diperlukan terjadi kegiatan 

belajar sambil bermain. berasal banyak sekali pendapat di atas dapat Kata 

Kunci Manfaat TI merupakan sebagai berikut : pertama, TI sebagai 

sumber yakni TI bisa dimanfaatkan untuk sumber informasi serta buat 

mencari informasi yg akan diperlukan. kedua, TI menjadi media, sebagai 

alat bantu yg memfasilitasi pengiriman suatu informasi agar bisa diterima 

dan  Halus dengan praktis. Ketiga, TIsebagai pengembang keterampilan 

perkuliahan, pengembangan keterampilan-keterampilan berbasis teknologi 

informasi dengan aplikasi-perangkat lunak pada kurikulum. 

3. Perangkat-perangkat teknologi informasi 

Berikut menurut Jamal (2011) perangkat-perangkat  teknologi informasi : 

a. Komputer ialah perangkat berupa hardware dan software yang digunakan 

untuk membantu manusia dalam mengolah data menjadi informasi dan 

menyimpannya untuk ditampilkan di lain waktu. Informasi yang dihasilkan 

komputer dapat berupa tulisan, gambar, suara, video, dan animasi.  

b. Laptop/Notebook merupakan perangkat canggih yang fungsinya sama dengan 

komputer, tetapi bentuknya praktis dapat dilipat dan dibawa kemana-mana.  
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c. Deskbook merupakan perangkat sejenis komputer dengan bentuknya yang jauh 

lebih praktis, yaitu CPU menyatu dengan monitor sehingga mudah diletakkan 

di atas meja tanpa memakan banyak tempat.  

d. Personal Digital Assistant (PDA)/Komputer Genggam PDA adalah perangkat 

sejenis komputer, tetapi bentuknya sangat mini sehingga dapat dimasukkan 

dalam saku. Walaupun begitu, fungsinya hampir sama dengan komputer 

pribadi yang dapat mengolah data.  

e. Flashdisk, CD, DVD, Disket, Memory card Flashdisk merupakan media 

penyimpanan data yang dapat menyimpan data dalam jumlah besar.Aplikasi TI 

di dunia pendidikan antara lain sebagai perangkat lunak pengajaran,  

memberikan fasilitas untuk mahasiswa atau siswa untuk belajar mengambil 

keuntungan dari TI, belajar jarak jauh, informasi dan pengetahuan tentang 

pendidikan.  

Davies (2013), penggunaan aplikasi TI pada proses perkuliahan akan 

menaikkan efisiensi, menaikkan motivasi, memberi fasilitas belajar aktif 

memfasilitasi belajar eksperimental, konsisten dengan belajar yang pusat pada 

siswa dan  memandu buatbelajar lebih baik. Penyedia Peloporaplikasi proses 

belajar mengajar pada Indonesia merupakan Pustekkom Depdiknas. acara TI 

asal Pustekkom ini merupakan media perkuliahan berbasis komputer. Media ini 

menggabungkandan  mensinergikan seluruh media yang terdiri dari teks, 

grafis, foto, video, animasi, musik, narasi, dan  interaktivitas yang diprogram 

sesuai teori perkuliahan. 
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Teknologi informasi menjadi media pendidikan dilakukan dengan 

memakai komunikasi media-media seperti telepon, komputer, internet, email, 

dan  sebagai berikut. hubungan antara dosen serta mahasiswa tidak hanya 

dilakukan melalui hubungan tatap muka namun jua dilakukan dengan memakai 

media-media tersebut. Dosen bisa memberikan layanan tanpa wajib  

menghadapi eksklusif denganmahasiswa. Demikianjuga mahasiswa bisa 

memperoleh informasi pada lingkup yang luas dari berbagai asal melalui cyber 

space atau ruang maya dengan memakai komputer dan Internet. Halyang pagar 

terkini merupakan perkembangan apa yang disebut “ruang maya” atau 

pedagogi maya, yaitu proses pedagogi yang dilakukan dengan memakai 

Internet. 

F. Pengertian Aplikasi Zoom 

Zoom aplikasi merupakan salah satu perangkat lunak yang mampu 

digunakan pada konsep perkuliahan berbasis online (daring).Zoom adalah 

perangkat lunak yang menyediakan layanan konferensi jeda jauh dengan 

menggabungkan video konferensi, pertemuan on line, dialog, sampai kerja 

samaseluler. beberapa kelebihanyang dimiliki perangkat lunak Zoom yaitu : 

mendukung untuk melakukan rapat hingga 100 peserta, pengguna bisa 

mengirim teks ketika rapat sedang berlangsung, pengguna dapat menjadwalkan 

rapat lewat fitur Jadwal (jadwal), Zoom Cloud Meeting ini bisa bekerja di 

perangkat Android, iOS, Windows, dan  Mac. Sedangkan kekurangannya dari  

Zoom merupakan aktivitas online hanya bisa berlangsung selama 40 menit.           
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,  Adapun langkah-langkah penggunaan perangkat lunak Rapat Zoom Bila 

memakai android adalah sebagai berikut:berikut:  

1. buka Playstore 

2. ketik Zoom Cloud Meeting 

3. klik Zoom Us 

4. instal atau unduh aplikasi tersebut 

5. setelah terunduh, pilih menu Join A Meeting 

6. pilih menu Join 

7. input Kode Meeting/link 

8. rapat atau video konferensi sudah bisa dimulai. 

     Tujuan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Zoom ini akan tercapai 

jika memperhatikan beberapa tips berikut ini, yaitu:  

1). usahakan lokasi yang tenang sebelum mulai mengajar jarak jauh 

2)  pastikan akses internet cepat dan stabil atau sinyal Wi-Fi yang sangat baik;  

3) memastikan peserta didik masuk ke setiap sesi menggunakan nama 

lengkap; 

4). ajak peserta didik bergabung dengan sesi beberapa menit lebih awal untuk 

     menguji koneksi audio dan video;  

5). gunakan headset (atau earbud) sebagai ganti speaker dan mikrofon karena 

      speaker dan mikrofon menghasilkan terlalu banyak statis untuk orang lain; 

6). mematikan audio kecuali jika akan berbicara untuk mencegah suara latar 

     yang tidak disengaja mengganggu jalannya pembelajaran;  

7). saat video diaktifkan, berbicara dengan kamera (dan bukan ke layar). 
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G. Kerangka Pikir 

Dengan adanya wabah virus corona (covid 19) yang melanda Indonesia, 

pemerintah mengatur perencanaan dengan menerapkan Physical Distancing atau 

jaga jeda seorang pria antar individu, bernyanyi karena itu hal-hal yang 

menghasilkan massa berkumpul sebaiknya tidak dilakukan terlebih dahulu 

termasuk kegiatan perkuliahan di sekolah/perguruan tinggi yang terpaksa 

diliburkan dengan memindahkannya menjadi belajar di tempat tinggal . 

Perkuliahan yang dilakukan di tempat tinggal  dilakukan dengan manfaatkan 

teknologi yang telah modern pada masa kini ini atau pada artian lain perkuliahan 

dilaksanakan secara berani atau berbasis online. di awalnya berbagai pesta mirip 

pendidik, mahasiswa, ataupun orang tua merasa kebingungan dengan penerapan 

perkuliahan online ini sebab sebelumnya tidak pernah dilakukan sama sekali dan  

tanpa persiapan apapun eksklusif di terapkan begitu saja. 

Meski demikian, pendidik diperlukan bisa membuatkan banyak  metode 

dalam perkuliahan online jadi materi perkuliahan dapat tersampaikan pada 

mahasiswa menggunakan baik. namun efektivitas asal perkuliahan berbasis online 

ini masih diragukan sebab pada pelaksanaannya ada aneka macam hambatan yang 

dialami oleh pendidik juga mahasiswa. oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui 

sejauh mana efektivitas penerapan perkuliahan berbasis online ini dengan 

pendapat mengukur guru/Dosen yang melaksanakan perkuliahan secara online. 

dengan mengetahui taraf efektivitas penerapan perkuliahan berbasis online ini, 

maka akan lebih praktis untuk memilih tindak lanjut yang akan diambil. 
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Adapun kerangka pemikiran di penelitian ini dimulai dengan menentukan 

serta menentukan topik yang bisa dilakukan sesuai pada masalah atau sekarang 

yang terdapat. kemudian, memilih penekanan mencari yang akan dirumuskan 

serta memecahkan permasalahannya. selesainya itu, peneliti mengeksplorasi 

informasi dari berbagai asal untuk dijadikan bahan penelitian. asal data yang yang 

dikumpulkan merupakan berupa berita atau data empiris yang sumber berasal 

angket yang disebar, informasi yang didapatkan di wawancara, buku-buku, jurnal, 

hasil laporan penelitian dan  sastra lain yang bisa mendukung topik penelitian. 

asal data yang digunakan di penelitian ini yaitu, asal primer dan  asal sekunder. 

setelah asal data terkumpul peneliti diharuskan membaca asal data serta membuat 

catatan penelitian yang pagar penting dan  merupakan menit pada holistik 

rangkaian penelitian. asal data yang sudah dicatat lalu dianalisis untuk menerima 

kesimpulan yang disusun padabentuk laporan penelitian. Penyusunan 

laporandisesuaikan menggunakan sistematika penulisan yang berlaku. sesuai hal 

tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian studi kepustakaan ini bisa 

digambarkan sebagai berikut: 
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Efektivitas Aplikasi Zoom Sebagai Media Perkuliahan 

Pada Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu  

Pendidikan Angkatan 2017 Universitas  

Muhammadiyah Kendari 

 

Perkuliahan Online 

Mengunakan Aplikasi Zoom 

Aplikasi Zoom 

Paket data 

Internet 

Computer/android 

Motivasi Belajar 

Sardiman (2007)  

Konsep media perkuliahan 

online 

1.Penugasan Individual 

2. Penugasan Kelompok 

3. Kegiatan diskusi 

4. Kuis atau game 

5. Aktif mengikuti video       

conference 

6. Ujian 

Pupu Saeful Rahmat (2019) 

 

 

 

Konsep Efektifitas 

1. mutu perkuliahan 

2.  tingkat perkuliahan   

yang tepat 

3.  reward, 

4.  waktu 

Mardiasmo (2017) 

 

 

 

Kesimpulan dan saran  

 

Analisis Deskriptif kualitatif  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.    Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan universitas muhammadiyah kendari. Waktu penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Agustus s.d oktober 2021 pada semester ganjil 

yakni tahun ajaran 2020/2021. 

B.     Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2011) penelitian deskriptif adalah suatu metode yang 

bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, akurat 

mengenai sifat-sifat dan hubungan mengenai fenomena yang diselidiki. Pada 

penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci pengumpulan data.Tahapan 

pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

C.     Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling 

tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa 

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang 

diteliti, Sugiyono (2011). 
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Adapun subjek atau informan yang akan penulis ambil sebagai sampel 

sumber data adalah orang-orang yang mengetahui, memahami, dan 

mengalami permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Subjek yang 

dimaksud, yaitu: Dekan, 2 orang dosen dan 6 orang mahasiswa. Dengan 

demikian Informan penelitian ini fakultas keguruan dan ilmu pendidikan 

universitas muhammadiyah kendari.. 

D.     Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil observasi, angket dan 

dokumentasi yang diperoleh selama kegiatan penelitian dengan sumber data 

yang terbagi dua yaitu :  

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Dekan, dosen dan       

mahasiswa.  

2.  Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh berupa informasi tertulis dan   

dokumentasi. 

E.     Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah: 

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data-data yang berkaitan dengan Efektivitas Aplikasi Zoom 

Sebagai Media Perkuliahan Pada Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Angkatan 2018 Universitas  Muhammadiyah Kendari, Teknik 

observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan 
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sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas observasi 

tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap 

muka dengan mendengarkan langsung dari informasi-informasi dari yang 

diwawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan keadaan umum Efektivitas Aplikasi Zoom Sebagai Media 

Perkuliahan Pada Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Angkatan 2018 Universitas  Muhammadiyah Kendari. Selain itu, metode 

wawancara ini digunakan untuk memperoleh data mengenai tanggapan-

tanggapan yang berhubungan dengan Kualitas Mengajar dosen  pada 

fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas  Muhammadiyah 

Kendari tersebut. 

Metode wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah  

wawancara semiterstruktur (Semistructure Interview), merupakan jenis 

wawancara dalam kategori in depth interview, dimana dalam pelaksanaan 

lebih bebas bila di bandingkan dengan wawancara terstruktur.Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya tentang 

Efektivitas Aplikasi Zoom Sebagai Media Perkuliahan Pada Mahasiswa 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2018 Universitas  
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Muhammadiyah Kendari, tersebut.wawancara merupakan alat pengumpul 

data (informasi) yang langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik 

yang terpadu maupun manifes. 

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

dokumentasi. Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti, buku, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.  

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mengelola data hasil 

wawancara tentang Efektivitas Aplikasi Zoom Sebagai Media Perkuliahan Pada 

Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2018 Universitas  

Muhammadiyah Kendari. Teknik analisis data ini dilakukan dengan 

mengelompokkan informasi dari kualitatif berupa masukan, tanggapan, kritik 

dan saran perbaikan terdapat pada lembar observasi dan hasil wawancara. Hasil 

analisis data ini kemudian digunakan untuk memperoleh data sebagai acuan 

dalam penelitian. 

Berdasarkan analisis data tersebut diatas, peneliti melakukan tindakan 

sebagai berikut : 

a.  Pada tahap reduksi data peneliti melakukan dengan memilih data dan informasi 

tentang Efektivitas Aplikasi Zoom Sebagai Media Perkuliahan Pada Mahasiswa 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2018 Universitas  

Muhammadiyah Kendari. 
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 b. Kesimpulan dan verifikasi, langkah ini dilakukan untuk memudahkan  

pengambilan keputusan terhadap data yang dihasilkan sehingga mendukung 

kesimpulan yang disajikan. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa proses analisis dilaksanakan 

sejak data awal dikumpulkan. Oleh karena itu kesimpulan yang ditarik pada  

awalnya bersifat sangat tentative atau kabur. Untuk memantapkan kesimpulan 

tersebut agar lebih grounded maka verifikasi dilakukan sepanjang pelaksanaan 

penelitian. Verifikasi ini dimaksudkan untuk menjamin tingkat kepercayaan hasil 

penelitian. 

G. Pengecekkan Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena 

itu, keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui 

keabsahan dan kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan 

triangulasi. Adapun triangulasi menurut Prastowo, (2012) adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal-hal 

yang dilakukan dalam triangulasi data adalah: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara. 

2. Membandingkan data hasil wawancara antara satu sumber dengan sumber 

lainnya. 

3. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang    berkaitan. 
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4. Triangulasi sumber adalah dengan cara mengecek data melalui beberapa    

sumber. 

5. Triangulasi teknik pengumpulan data adalah dilakukan dengan cara observasi 

partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang 

serempak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Dari Afifatu (2019) efektivitas perkuliahan adalah keberhasilan dimensi 

asal sesuatu proses hubungan antar peserta didik atau peserta didik dengan 

guru pada suasana edukatif untukmencapai tujuan pendidikan. Lebih lanjut, 

Endang (2018) menyatakan bahwa efektifitas perkuliahan artinya belajar yang 

berguna serta bertujuan bagi mahasiswa yang memungkinkan mahasiswa untuk 

belajar keterampilan khusus, ilmu pengetahuan dan  perilaku dengan praktis, 

menyenangkan, dan  bisa selesai tujuan perkuliahan sesuai harapan. 

Asal beberapa penerangan di atas, bisa Kata kunci efektifitas perkuliahan 

merupakan perkuliahan yang tidak terlepas asal aktivitas yang berkualitas pada 

perencanaan, aplikasi, dan evaluasi yang dilakukan oleh guru dan akan menjadi 

tolak ukur keberhasilan guru di kelas. Bila lalu dengan hasil belajar, belajar 

bisa dikatakan efektif apabila ada perubahan positif pada diri peserta didik dan 

termasuk perolehan hasil belajar yang baik semakin tinggi atau sinkron dengan 

ketentuan KKM yang sudah ditetapkan. 

Hasil penelitian tentang efektivitas aplikasi zoom sebagai media perkuliahan 

pada mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan angkatan 2018 

universitas muhammadiyah kendari di peroleh dari data primer dengan 

menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai 

instrumen penelitian untuk mengetahui efektivitas aplikasi zoom sebagai m
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Media perkuliahan pada mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan angkatan 2018 universitas muhammadiyah kendari melalui 

kualitas perkuliahan, tingkat perkuliahan yang tepat, insentif, dan waktu. 

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mutu perkuliahan 

Mutu perkuliahan mengacu pada input, proses, dan dampak. Mutu 

perkuliahan dapat tercapai apabila manajemen kampus dan seluruh sumber 

daya kampus dapat mentransformasikan dan mensinergikan berbagai 

masukan dan situasi dalam kegiatan belajar mengajar. Perkuliahan daring 

pada saat ini yang unggul adalah perkuliahan yang mengutamakan hasil dan 

memberikan kesempatan yang tinggi kepada dosen dan mahasiswa untuk 

aktif dan menggunakan sarana dan prasarana yang baik dalam menyampaikan 

materi perkuliahan yang akan diajarkan saat proses perkuliahan terutama saat 

ini dilakukannya perkuliahan secara daring (online). Hal ini terungkap 

melalui wawancara dengan Ibu Tri Indah Rusli, S.Pd., M.Pd. yang juga 

selaku dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dalam pernyataannya 

mengungkapkan bahwa:  

 “Berbicara mengenai penyampaian materi pada saat proses perkuliahan 

daring dengan mengunakan aplikasi Zoom fakultas keguruan pernah 

melakukan survey kepada 81 mahasiswa yang mengisi survey tersebut 

menurut mereka kualitas perkuliahan dengan mengunakan aplikasi Zoom 

sangat rendah karna terpengaruh beberapa hal hanya memang kalau dari 

segi kualitas, tapi itu yang sering digunakan oleh dosen di masa pandemi 

ini. untuk mencapai kualiatas perkuliahan maka saya menggunakan 

berbagai macam metode, yang lebih banyak saya gunakan lewat media 

Zoom dan untuk tambahan-tambahan informasinya biasanya tetap gunakan 

media group whatsaapp. Tapi yang paling banyak Zoom entah itu 

materinya maupun tugas-tugasnya dan juga ulangannya”(Wawancara 

tanggal 21 Oktober 2021) 
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Pernyataan yang menguatkan juga disampaikan oleh bapak Junaidin, 

S.Pd.,M.Pd  yang juga salah satu dosen di universitas muhammadiyah kendari 

dalam tanggapan dengan penyampaian materi dalam proses perkuliahan 

untuk mencapai kualitas perkuliahan di universitas muhammadiyah kendari 

mengungkapkan bahwa: 

 “Kualitas perkuliahan mengunakan aplikasi Zoom sangat bagus di masa 

pandemi ini hanya saja dengan mengunaka Zoom ada kelemahanya 

ketika kita mengunakan zoom yang tidak pra bayar biasa 45 menit akan 

mati dengan sendirinya. Untuk penyampaian materi saya menggunkan 

media aplikasi Zoom yang saya sampaikan ke mahasiswa. (Wawancara 

tanggal 18 Oktober 2021) 

 

Pernyataan yang menguatkan juga disampaikan oleh ibu Hasma Nur 

Jaya, S.Pd, M.Si yang juga salah satu dosen di universitas muhammadiyah 

kendari dalam tanggapan dengan penyampaian materi dalam proses 

perkuliahan untuk mencapai kualitas perkuliahan di universitas 

muhammadiyah kendari mengungkapkan bahwa: 

 “Kualitas perkuliahan mengunakan aplikasi Zoom Untuk penyampaian 

materi saya menggunkan tutorial video lewat media aplikasi Zoom yang 

saya sampaikan ke mahasiswa untuk mereka nyimak materi apa yang 

disampaikan kemudian mahasiswa membuat suatu kesimpulan atau 

setelah itu mahasiswa membuat tugas dengan membuat resume, makalah 

dan diskusi” (Wawancara tanggal 18 Oktober 2021) 

 

Pernyataan yang menguatkan juga disampaikan oleh putrid polingai yang 

juga salah satu mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi 

fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah kendari 

dalam tanggapan dengan mutu perkuliahan dalam proses perkuliahan untuk 

mencapai kualitas perkuliahan di universitas muhammadiyah kendari 

mengungkapkan bahwa: 
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 “Mutu perkuliahan mengunakan aplikasi Zoom cukup bagus di masa 

pandemi ini karena bisa digunakan kapan dan dimana saja, Hanya saja 

dengan mengunaka Zoom ada kelemahanya seperti mahasiswa tidak 

terlalu focus pada materi,  bahkan ada mahasiswa melaksanakan kuliah 

pada saat tidur, (Wawancara tanggal 18 Oktober 2021) 

Pernyataan lain yang didapatkan dari isra salah satu mahasiswa fakultas 

keguruan dan ilmu pendidikan angkatan 2018 universitas muhammadiyah kendari  

mengungkapkan bahwa: 

“Mutu perkuliahan dalam mengunakan aplikasi zoom ini adalah salah satu 

cara untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam proses belajar mengajar 

disituasi pandemi. ke efektivitas perkuliahan dalam mengunakan via zoom 

itu sendiri kurang efektif, karena dalam hal ini segala sesuatu nya tidak 

hanya kita terima dengan materi saja. Namun ada tindakan sebagai praktik 

walaupun praktek itu sendiri bisa kita lakukan untuk melihatnya daripada 

tutor di YouTube yang ada. Namun beda ketika kita bersentuhan langsung 

kepada peserta didik/tenaga pendidik untuk melakukan aktivitas praktik” 

(Wawancara tanggal 10 oktober 2021) 

Pernyataan yang menguatkan juga disampaikan oleh afil yang juga salah satu 

mahasiswa program studi bahasa inggris fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan universitas muhammadiyah kendari dalam tanggapan dengan 

mutu perkuliahan dalam proses perkuliahan untuk mencapai kualitas 

perkuliahan di universitas muhammadiyah kendari mengungkapkan bahwa: 

 “Mutu perkuliahan mengunakan aplikasi Zoom saya rasa kura efektiv 

karena ada beberapa kendala salah satunya yaitu mahasiswa cepat bosan 

apalagi kalau materi praktek jadi susah untuk kita mengerti (Wawancara 

tanggal 18 Oktober 2021) 

 

Pernyataan yang menguatkan juga disampaikan oleh dian yang juga salah 

satu mahasiswa program studi pendidikan guru PAUD fakultas keguruan dan 

ilmu pendidikan universitas muhammadiyah kendari dalam tanggapan dengan 

mutu perkuliahan dalam proses perkuliahan untuk mencapai kualitas 

perkuliahan di universitas muhammadiyah kendari mengungkapkan bahwa: 
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 “Mutu perkuliahan mengunakan aplikasi Zoom menurut saya kurang 

efektiv karena ada beberapa kendala salah satunya yaitu ketika 

menemukan mata kuliah praktek contohnya seperti mengajar jadi  saya 

sebagai mahasiswa PG PAUD sangat  cepat bosan (Wawancara tanggal 

18 Oktober 2021) 

 

Pernyataan yang menguatkan juga disampaikan oleh jefri yang juga salah satu 

mahasiswa program studi administrasi pendidikan fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan universitas muhammadiyah kendari dalam tanggapan dengan 

mutu perkuliahan dalam proses perkuliahan untuk mencapai mutu 

perkuliahan di universitas muhammadiyah kendari mengungkapkan bahwa: 

 “Mutu perkuliahan mengunakan aplikasi Zoom menurut saya cukup baik 

ketika di masa pandemic ini, Hanya saja dengan mengunakan zoom ini 

kami sebagai mahasiswa terkadang kami merasa jenuh saat perkuliahan 

online karna kami biasa melaksanakan kuliah online di motor bahkan 

saat di jalan dan itulah yang menyebabkan kami kurang memahami 

materi pada saat perkuliahan  (Wawancara tanggal 18 Oktober 2021) 

 

Beberapa pernyataan di atas diperkuat oleh hasil wawancara dengan 

pendi salah satu mahasiswa administrasi pendidikan fakultas keguruan dan 

ilmu pendidikan angkatan 2018 universitas muhammadiyah kendari dalam 

keterangannya tentang Mutu perkuliahan dan penyampaian materi pada saat 

proses perkuliahan online dengan mengunakan zoom mengungkapkan bahwa: 

 “Mutu perkuliahan dengan mengunakan aplikasi zoom kurang efektiv 

karna masih tergangu dengan jaringan, aplikasi zoom sangat baik di 

gunakan apabila jaringan stabil saat di masa pandemi, efektivitas 

perkuliahan dengan mengunakan aplikasi zoom kalau untuk di perkotaan 

cukup bagus tapi kelemahanya untuk di perdesaan kurang bagus 

dikarenakan jaringan yang tidak bagus sebagai mahasiswa apabila 

jaringan kurang bagus kami sulit untuk memahami materi yang di 

berikan oleh dosen.(wawancara tanggal 10 oktober 2021) 

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa mutu 

perkuliahan dengan mengunakan aplikasi zoom belum maksimal dan tidak efisien. 
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Kurang maksimalnya dipengaruhi oleh beberapa kendala teknis. Kendala tersebut 

lebih kepada masalah teknis yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti 

mahasiswa mengalami kendala sinyal yang tidak merata karena masih ada 

beberapa wilayah berupa desa sinyalnya kurang kuat dan, Selain itu kendala lain 

juga diipengaruhi oleh keseriusan seperti mahasiswa yang cepat bosan dalam 

proses perkuliahan online karena faktor yang mendukung terjadinya hambatan 

teknis adalah seberapa serius mahasiswa memenuhi tuntutan perkuliahan online.  

Mengenai kumpulan video zoom yang dikemukakan oleh dosen dan 

mahasiswa. Maka peneliti menemukan group video zoom mahasiswa fakultas 

keguruan dan ilmu pendidikan angkatan 2018 universitas muhammadiyah kendari 

sebagai berikut : 

   

 

 

 

 

 

Dari gambar ini terlihat beberapa gambar dosen dan mahasiswa sedang 

melakukan perkuliahan dengan mengunakan group zoom dimana dosen 

memberikan arahan atau meberikan materi perkuliahan kepada mahasiswa agar 

memahami materi yang disampaikan oleh dosen sesuai batas waktu yang 

ditentukan. 

Gambar 1. video Zoom mahasiswa fakultas keguruan dal ilmu pendidikan 

angkatan 2018 universitas muhammadiyah kendari 



44 
 

 
 

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses perkuliahan 

dosen menggunakan zoom untuk memberikan materi, quis harian dan ujian 

semester mahasiswa. Sedangkan untuk memberikan materi-mareri tambahan dan 

informasi lainya yang sediakan dose melalui whatsapp. 

Dari gambar diatas terlihat bahwa dosen hanya perlu mengakses aplikasi 

zoom dan dapat mulai berbagi tugas dan bahan ajar. dosen dapat melakukannya 

dengan menambahkan daftar mahasiswa atau berbagi dengan kode unik yang 

memungkinkan akses ke kelas di zoom. Aplikasi zoom lebih sederhana dan mudah 

digunakan sehingga ideal di masa pandemic ini. 

2. Tingkat Pengajaran Yang Tepat 

Tingkat pengajaran yang tepat adalah sejauh mana dosen memastikan 

bahwa mahasiswa siap untuk mempelajari pelajaran baru, artinya keterampilan 

dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mempelajarinya tetapi belum 

memperoleh pelajaran tersebut.Tingkat pengajaran yang tepat dilihat dari kesiapan 

mahasiswa untuk belajar. Dalam penelitian yang dilakukan di fakultas keguruan 

dan ilmu pendidikan angkatan 2018 universitas muhammadiyah kendari 

ditemukan bahwa dosen dan mahasiswa telah melakukan perkuliahan online yaitu 

dengan belajar dari rumah dikarena adanya covid-19 dan telah dilakukan beberapa 

perencanaan mengenai mahasiswa belajar dari rumah dengan digunakannya  

beberapa fitur dan aplikasi. Adapun penggunaan daring yang efektif  untuk 

mahasiswa di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan angkatan 2018 universitas 

muhammadiyah kendari berdasarkan hasil dengan ibu Tri Indah Rusli, S.Pd,. 
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M.Pd. Selaku dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dalam pernyataannya 

mengungkapkan bahwa: 

“Pihak kampus itu hanya menentukan kira-kira mana yang lebih dikuasai 

oleh dosennya dan yang lebih mempermudah mahasiswa dalam 

pelaksanaannya. Jadi kalau untuk akses paling mudah dipakai yaitu zoom 

dan whatsapp karena apalagi kita buat group mahasiswa karena lebih 

mudah”(Wawancara tanggal 20 oktober 2021) 

 

      Penjelasan yang menguatkan juga disampaikan oleh bapak junaidin, 

S.Pd,.M.Pd,  Terkait penetapan penggunaan daring yang efektif untuk mahasiswa 

di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah kendari 

mengungkapkan bahwa: 

 “kampus itu sebenarnya menyiapkan salah satu contohnya kampus 

menyiapkan data internet supaya mahasiswa itu tidak ada alasan untuk 

tidak belajar secara daring (online). Jadi kampus saya kira siap untuk 

melakukan perkuliahan secara  daring” (Wawancara tanggal 18 oktober 

2021). 

 

Penjelasan yang menguatkan juga disampaikan oleh ibu Hasma Nur Jaya, 

S.Pd, M.Si , Terkait penetapan penggunaan daring yang efektif untuk mahasiswa 

di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan  mengungkapkan bahwa: 

“Selama proses perkuliahan yang ibu temukan salah satu kendala dalam 

perkuliahan yaitu kehadiran mahasiswa yang terlalu sedikit pada saat 

pertemuan online dikarenakan jaringan internet yang cukup bagus untuk 

mahasiswa yang sedang di luar kota sehingga perkuliahan kurang efektif 

selain itu dengan keterbatasan ruang dan waktu membuat keterbatasan 

mengajar. Sehingga dampaknya terhadap pelajar mendapatkan 

perkuliahan tidak semuanya, namun kendala tersebut ibu selalu 

diupayakan agar dapat diatasi dengan baik” (Wawancara tanggal 18 

oktober 2021) 
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 Pernyataan lain yang didapatkan dari isra salah satu mahasiswa program 

studi pendidikan teknologi informasi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan 

angkatan 2018 universitas muhammadiyah kendari   mengungkapkan bahwa: 

“perkuliahan dalam mengunakan aplikasi zoom ini adalah salah satu cara 

untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam proses belajar mengajar 

disituasi pandemi. ke efektivitas perkuliahan dalam mengunakan via zoom 

itu sendiri kurang efektif, karena dalam hal ini segala sesuatu nya tidak 

hanya kita terima dengan materi saja. Namun beda ketika kita bersentuhan 

langsung kepada peserta didik/tenaga pendidik untuk melakukan aktivitas 

praktik” (Wawancara tanggal 18 oktober 2021) 

Pernyataan lain yang didapatkan dari puput lestari polingai salah satu 

mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan angkatan 2018 universitas 

muhammadiyah kendari    mengungkapkan bahwa: 

“kualitas perkuliahan dengan mengunakan aplikasi zoom sangat bagus 

karena bisa digunakan belajar dengan jarak jauh dan bisa di gunakan 

dimana saja, ke efektivan semua tergantung dosen dan mahasiswa cara 

mengajar dan menangkap materi yang di berikan oleh dosen tetapi 

jaringan juga seringkali menjadi kendala dalam perkuliahan online 

mengunakan aplikasi zoom.(Wawancara Tanggal 17 Oktober 2021)   

Dari pernyataan diatas, Maka dapat disimpulkan bahwa dalam membentuk 

tingkat pengajaran yang tepat saat belajar dari rumah (daring), Dengan 

mengunakan aplikasi Zoom Selama proses perkuliahan masih banyak di temukan 

salah satu kendala dalam perkuliahan yaitu kehadiran mahasiswa yang terlalu 

sedikit pada saat pertemuan online dikarenakan jaringan internet yang cukup tidak 

bagus untuk mahasiswa yang sedang di luar kota sehingga perkuliahan kurang 

efektif selain itu mata kuliah praktik mahasiswa sulit memahami menerima materi 

dengan baik dengan keterbatasan ruang dan waktu membuat keterbatasan 

mengajar. Sehingga dampaknya terhadap mahasiswa mendapatkan perkuliahan 

tidak semuanya, namun kendala tersebut akan selalu diupayakan agar dapat diatasi 
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dengan baik. perkuliahan daring meskipun dengan sedikit kendala di fakultas 

keguruan dan ilmu pendidikan khususnya angkatan 2018 universitas 

muhammadiyah kendari.  

3. Reward  

Reward merupakan alat pendidikan yang mudah dilaksanakan dan sangat 

menyenangkan bagi para mahasiswa. Maka dari itu, reward dalam suatu proses 

pendidikan sangat dibutuhkan kebenarannya demi meningkatkan motivasi belajar 

bagi mahasiswa. Maksud dari pendidik memberikan reward kepada siswa adalah 

supaya mahasiswa menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau 

mempertinggi prestasi yang telah dicapainya, dengan kata lain mahasiswa menjadi 

lebih keraskemauannya untuk belajar lebih baik.Jadi, diharapkan dengan adanya 

metode pemberian (reward) mahasiswa akan lebih giat belajar dan termotivasi 

untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik di dalam kelas sehingga mencapai 

hasil belajar yang maksimal.Adapun lebih jelasnya tentang pemberian motivasi 

kepada mahasiswa selama proses perkuliahan daring (online) dengan mengunakan 

aplikasi zoom di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan angkatan 2018 

universitas muhammadiyah kendari terungkap melalui wawancara dengan ibu Tri 

Indah Rusli, S.Pd,.M.Pd, Selaku dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan 

dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa: 

“kalau terkai motivasi belajar dari survey kami ada 54% mahasiswa yang 

mengatakan YES untuk zoom dan 45% mengatakan NO jadi artinya lebih 

tinggi yang mengatakan perkuliahan online mengunakan zoom lebih bagus 

tapi ada juga yang mengatakan kurang bagus tadi ini dalam lingkup 

pandemic covid-19”(Wawancara tanggal 21 oktober 2021) 
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Pernyataan yang menguatkan juga disampaikan oleh bapak junaidin yang 

juga salah satu dosen fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas 

muhammadiyah kendari dalam tanggapannya tentang pemberian motivasi kepada 

mahasiswa selama proses perkuliahan daring (online) dengan mengunakan 

aplikasi zoom di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan khususnya angktan 2018 

universitas muhammadiyah mengungkapkan bahwa: 

“Berdasarkan pengalaman ini di bilang termotivasi mereka hadir tetapi 

tidak efektiv, menurut saya tidak termotivasi bahkan kami sebagai dosen 

juga merasa jenuh sebenarnya mengunakan aplikasi zoom ini hanya karna 

di masa covid-19 ini kita mengunakan salah satu media yang familiar kita 

gunakan itu adalah zoom.(wawancara tanggal 20 oktober 2021) 

Pernyataan yang menguatkan juga disampaikan oleh ibu Hasma selaku 

dosen fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah kendari 

tentang pemberian motivasi kepada mahasiswa selama proses perkuliahan daring 

(online)dengan mengunakan aplikasi zoom di fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan universitas muhammadiyah kendari  mengungkapkan bahwa: 

“Mengunakan Zoom kurang meningkatkan motivasi belajar sama sekali 

tidak, motivasi itu ada dua motivasi estrinsif dan motivasi instrinsif jadi 

untuk mengukur motivasi belajar itu tergantung dari mahasiswanya, jadi 

tidak efektiv.(wawancara tanggal 18 oktober 2021) 

Pernyataan yang diperoleh dari Afil salah satu mahasiswa program studi 

bahasa inggris fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah 

kendari tentang pemberian motivasi kepada mahasiswa selama proses perkuliahan 

daring (online) menggunakan aplikasi zoom mengungkapkan bahwa: 

“belajar dengan menggunakan zoom menurut saya tidak meningkatkan 

motivasi belajar jujur saja secara pribadi saya tidak memiliki motivasi 

belajar apabila belajar dengan mengunakan aplikasi zoom karena untuk 

saya sendiri susah dan tivikal orang yang susah belajar kalau online dan 

susah memahami materi perkuliahan,saya lebih senang ofline itu motivasi 
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belajarnya lebih tinggi daripada online mengunakan zoom” (wawancara 

tanggal 01 oktober 2021) 

Pernyataan lain yang diperoleh dari Isra salah satu mahasiswa program 

studi pendidikan teknologi informasi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan 

universitas muhammadiyah kendari tentang pemberian motivasi kepada 

mahasiswa selama proses perkuliahan daring (online) menggunakan aplikasi 

zoom mengungkapkan bahwa: 

“Ketika kita berbicara daripada peningkatan motivasi belajar, maka bisa di 

ukur daripada keaktifan seorang mahasiswa dalam setiap proses 

perkuliahan online, namun sampai hari ini banyak mahasiswa yang tidak 

pusing dengan hal ini, berarti untuk peningkatan daripada motivasi itu 

sendiri sangat kurang/minim.(wawancara tanggal 26 Oktober 2021) 

Berdasarkan hasil beberapa wawancara dengan responden diatas 

menunjukkan bahwa  dosen selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa setiap 

kali melakukan proses belajar mengajar, hanya saja mahasiswa merasa kurang 

termotivasi dan juga mahasiswa  mengalami kendala pada saat perkuliahan daring 

(online) sehingga mahasiswa kurang semangat melakukan proses belajar 

mengajar. Hanya saja di masa pandemi maka perkuliahan dilakukan secara online 

dengan mengunakan aplikasi zoom. 

4. Waktu 

Waktu belajar adalah waktu berlangsungnya proses belajar mengajar di 

kampus, waktu belajar di kampus bisa pagi, siang atau sore/malam.Waktu belajar 

di kampus dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Kondisi yang sama 

juga berlaku dilingkungan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas 

muhammadiyah kendari, adapun lebih jelasnya tentang kendala kecepatan waktu 

dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu 
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pendidikan angkatan 2018 universitas muhammadiyah kendari dengan 

mengunakan aplikasi zoom terungkap melalui wawancara dengan ibu Tri Indah 

Rusli, S.Pd, M.Pd, Dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa: 

“jadi waktu dalam mengunakan zoom tergantung dosenya apakah dosenya 

mengunakan yang Pro (berbayar) atau yang Free (gratis) sebagian besar 

dari dosen yang mengunakan zoom itu banyak yang pakai Free (gratis) 

tapi ada juga yang mengunakan Pro (berbayar) jadi memang tidak bisa 

kami klasifikasi yang mana pake Pro dan Free tetapi yang pastinya 

fakultas menyediakan yang Pro (berbayar) jadi kalau ada dosen 

mengunakan itu bisa ambil akunnya di fakultas.  

 

Pernyataan lain yang didapatkan dari Afil salah satu mahasiswa program 

studi bahasa inggris fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas 

muhammadiyah kendari tentang waktu dalam proses perkuliahan daring 

mengunakan aplikasi zoom mengungkapkan bahwa: 

“waktu dalam mengunakan aplikasi zoom tergantung dari mata kuliah itu 

sendiri, mengenai pengunaan biaya tidak terlalu banyak mengunakan biaya 

karna kampus menyediakan kouta internet tersebut. (wawancara tanggal 

01 Oktober 2021) 

Pernyataan lain yang didapatkan dari Isra salah satu mahasiswa program 

studi pendidikan teknologi informasi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan 

universitas muhammadiyah kendari tentang waktu dalam proses perkuliahan 

daring mengunakan aplikasi zoom mengungkapkan bahwa: 

“Terkadang untuk durasi itu sendiri mengikut pada jadwal mata kuliah. 

Akan tetapi terkadang mahasiswa atau siswa itu cepat bosan dengan proses 

via zoom, maka dari itu untuk waktu biasa hanya mengunakan 30-45 

menit”(wawancara tanggal 25 Oktober 2021) 

Dari pernyataan di atas diperkuat oleh hasil wawancara dengan putri 

polingai  salah satu mahasiswa proram studi pendidikan teknologi informasi 

fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah kendari dalam 
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pernyataannya tentang waktu dalam penyampaian materi perkuliahan daring 

(online) mengungkapkan bahwa: 

“lama dalam proses perkuliahan kurang lebih 60 menit tergantung aplikasi 

apa yang di pake apaka Pro atau Free” (wawancara tanggal 04 september 

2021) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dapat dikatakan 

masih banyak kendala waktu perkuliahan yang dihadapi oleh dosen dan 

mahasiswa terutama mahasiswa cepat bosan dengan melakukan perkuliahan 

online via zoom, namun terlihat cukup jelas bahwa Dekan dan dosen fakultas 

keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah kendari tetap berusaha 

memberikan kemudahan dan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk dapat 

berpartisipasi dalam proses perkuliahan. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian  

Hasil penelitian yang hendak dipaparkan pada bagian ini terdiri dari 4 

indikator perkuliahan antara lain Mutu perkuliahan, tingkat pengajaran yang tepat, 

reward, dan waktu serta terkait dengan media yang digunakan yaitu aplikasi 

Zoom. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah informasi yang diperoleh 

dari berbagai metode pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Terkait dengan hal tersebut, hasil wawancara merupakan data 

primer yang paling penting karena merupakan bagian dari utama dalam kegiatan 

analisis data, sedangkan hasil observasi dan dokumentasi merupakan data 

pendukung yang peneliti gunakan saat melakukan penelitian di lapangan. 

Instrumen wawancara digunakan untuk mengetahui seberapa efektivitas aplikasi 

zoom sebagai media perkuliahan pada mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu 



52 
 

 
 

pendidikan angkatan 2018 universitas muhammadiyah kendari. Berlandaskan 

hasil penelitian di atas, dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Mutu Perkuliahan 

Dari hasil penelitian terhadap efektivitas aplikasi zoom sebagai media 

perkuliahan pada mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan angkatan 

2018 universitas muhammadiyah kendari dalam melaksanakan mutu perkuliahan 

yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan 

angkatan 2018 universitas muhammadiyah dosen dan mahasiswa setuju 

mengunakan media aplikasi zoom dimana aplikasi zoom digunakan untuk 

perkuliahan baik pemberian materi dan diskusi secara langsung. Penggunaan 

aplikasi ini dalam perkuliahan yaitu mahasiswa akan diberikan materi dari dosen 

biasanya melalui grup Zoom yang telah ditentukan, baik itu berupa 

tulisan,lisan,PPT , video perkuliahan maupun berupa gambar dan mahasiswa akan 

menjawab pertanyaan dosen dengan menjawab jawaban sesuai materi yang 

diberikan oleh dosen. Seperti mengumpulkan tugas berupa gambar, file pdf, atau 

PPT. Aplikasi ini juga merupakan aplikasi yang paling umum digunakan oleh 

masyarakat dan mudah diakses sehingga para pelajar tentunya sering di dengar 

dengan aplikasi tersebut. 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara disimpulkan bahwa mutu 

perkuliahan dengan mengunakan aplikasi zoom belum maksimal dan tidak efisien. 

Kurang maksimalnya dipengaruhi oleh beberapa kendala teknis. Kendala tersebut 

lebih kepada masalah teknis yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti 

mahasiswa mengalami kendala sinyal yang tidak merata karena masih ada 
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beberapa wilayah berupa desa sinyalnya kurang kuat dan, Selain itu kendala lain 

juga diipengaruhi oleh keseriusan seperti mahasiswa yang cepat bosan dalam 

proses perkuliahan online karena faktor yang mendukung terjadinya hambatan 

teknis adalah seberapa serius mahasiswa memenuhi tuntutan perkuliahan online.   

Sumartono (2019), Mutu pengajaran adalah kunci utama dalam 

menghasilkan lulusan-lulusan yang mampu bersaing di dunian kerja. Dalam 

konteks pendidikan pengertian mutu (kualitas), dalam hal ini mengacu pada 

proses pendidikan dan hasil perkuliahan. Dalam proses pendidikian yang bermutu 

terlibat berbagai input, seperti: bahan ajar ( kognitif, afektif, atau psikomotorik), 

metodelogi ( bermacam- macam sesuai kemampuan guru), fasilitas, sekolah, 

dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta 

penciptaan suasana yang kondusif. 

2. Tingkat Pengajaran Yang Tepat 

Dari hasil penelitian terhadap efektivitas aplikasi zoom sebagai media 

perkuliahan pada mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan angkatan 

2018 universitas muhammadiyah kendari ialah pendidikan yang sudah 

dilaksanakan di universitas muhammadiyah kendari. Pada proses pendidikan 

belajar mengajar ini, dikenal dosen serta mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan angkatan 2018 setuju untuk memakai aplikasi Zoom selaku media 

pendidikan daring untuk menolong proses pendidikan. Ada pula sebagian manfaat 

dari aplikasi Zooom ialah bisa melaksanakan perkuliahan kapan dan dimana saja 

dengan bantuan internet dalam wujud pesan bacaan, foto, suara, posisi, video, 

sampai file dalam format pdf, doc, serta yang lain.  
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Sistem perkuliahan online (dalam jaringan) adalah sistem perkuliahan tanpa 

tatap muka langsung antara dosen dan mahasiswa tetapi dilakukan secara online 

dengan menggunakan jaringan internet. dosen harus memastikan kegiatan belajar 

mengajar tetap berjalan, meskipun mahasiswa berada di rumah. Solusinya, dosen 

dituntut mampu merancang media perkuliahan sebagai sebuah inovasi dengan 

memanfaatkan media daring (online). 

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam membentuk tingkat pengajaran yang 

tepat saat belajar dari rumah (daring), Dengan mengunakan aplikasi Zoom Selama 

proses perkuliahan masih banyak di temukan salah satu kendala dalam 

perkuliahan yaitu kehadiran mahasiswa yang terlalu sedikit pada saat pertemuan 

online dikarenakan jaringan internet yang cukup tidak bagus untuk mahasiswa 

yang sedang di luar kota sehingga perkuliahan kurang efektif selain itu mata 

kuliah praktik mahasiswa sulit memahami menerima materi dengan baik dengan 

keterbatasan ruang dan waktu membuat keterbatasan mengajar. Sehingga 

dampaknya terhadap mahasiswa mendapatkan perkuliahan tidak semuanya, 

namun kendala tersebut akan selalu diupayakan agar dapat diatasi dengan baik. 

perkuliahan daring meskipun dengan sedikit kendala di fakultas keguruan dan 

ilmu pendidikan khususnya angkatan 2018 universitas muhammadiyah kendari. 

Dewi (2019), Keberhasilan pelajar dalam belajarnya, sejatinya bukan hanya 

tertumpu pada guru disekolah melainkan suatu sistem kesatuaan lingkungan 

dalam pendidikan; lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

pergaulan seharian anak diluar lingkungan keluarga dan sekolahnya. Pengajaran 

yang komunikatif adalah proses di mana guru memilih dan merencanakan yang 
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dipelajari murid (isi/materi pelajaran), memutuskan bagaimana cara terbaik 

menolong para murid untuk belajar (metode dan pendekatan pengajaran), dan 

menentukan bagaimana kesuksesan pengajaran ditetapkan, serta bagaimana 

kemajuan belajar murid dapat dikomunikasikan (evaluasi dan umpan balik). 

Keberhasilan pelajar dalam belajarnya, sejatinya bukan hanya tertumpu pada guru 

disekolah melainkan suatu sistem kesatuaan lingkungan dalam pendidikan; 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan pergaulan seharian anak 

diluar lingkungan keluarga dan sekolahnya. 

3. Reward 

Kondisi belajar di rumah tentu berbeda dengan kondisi belajar di kelas. Di 

rumah, mahasiswa harus mampu belajar secara mandiri dan menjaga kualitas 

perkuliahannya agar apa yang dipelajari dapat dipahami secara efektif. Maka 

dosen sebagai motivator adalah memberikan dorongan dan semangat agar 

mahasiswa mau dan aktif dalam belajar. Dalam upaya memotivasi mahasiswa, 

Dosen harus mampu menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga mahasiswa 

mau melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Dosen sebagai motivator harus 

memahami kondisi mahasiswa untuk dapat mengantarkan mahasiswa pada 

pengalaman yang memungkinkan mereka untuk belajar. 

Motivasi belajar sangat penting dimiliki oleh seseorang, terutama bagi 

mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan angkatan yang sedang belajar 

di universitas. Tingkat motivasi belajar mahasiswa akan menentukan kualitas 

perilaku dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Motivasi belajar akan 

mendorong mahasiswa untuk lebih semangat dalam belajar dan mengerjakan 
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tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, sehingga membuahkan hasil yang positif 

dan diinginkan. 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa  dosen selalu 

memberikan motivasi kepada mahasiswa setiap kali melakukan proses belajar 

mengajar, hanya saja mahasiswa merasa kurang termotivasi dan juga mahasiswa  

mengalami kendala pada saat perkuliahan daring (online) sehingga mahasiswa 

kurang semangat melakukan proses belajar mengajar. Hanya saja di masa 

pandemi maka perkuliahan dilakukan secara online dengan mengunakan aplikasi 

zoom. 

Mustaqim (2010), Bahwa “Reward artinya motif yang positif. belajarjadi 

ia berhasil dengan baik, reward bisa menyebabkan inisiatif,energi,kompetisi, 

sertaabilita-abilita kreatif. Hadiahterdapat yang berupa lisan, ada juga yang berupa 

benda atau nomor . Hadiahlisan yang menyampaikan informasi contoh, 

bagaimana cara peserta didik merampungkan tugas-tugas belajar sehinga dia 

berhasil dengan baiklah, cara-cara yang harus dipertahankan (yang telah dimiliki 

peserta didik) dan mempertinggi cara-cara yang belum sempurna dengan cara 

eksklusif. oleh sebab itu dalam memeriksa tugas-tugas peserta didik informasi 

atau komentar wajib  diberikan disamping pemberian nilai. 

4. Waktu 

Aspek waktu merupakan waktu yang digunakan mahasiswa untuk memahami 

materi yang diajarkan. Aktivitas mahasiswa yang diamati terkait penggunaan 

waktu mahasiswa mencakup aspek-aspek berikut: (1)  Persiapan awal belajar, (2)  

Menerima materi, (3)  Melatih kemampuan diri sendiri, (4)  Mengembangkan 
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materi yang sudah dipelajari, (5)  Penutup. Dalam pelaksanaan waktu perkuliahan 

pada mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan angkatan 2018 universitas 

muhammadiyah kendari bersadarkan data yang diperoleh maka manajemen waktu 

belajar adalah tindakan dan proses perencanaan dan pelaksanaan kontrol sadar 

atas sejumlah waktu yang akan digunakan untuk aktivitas belajar. Manajemen 

waktu belajar membutuhkan sejumlah keterampilan dan cara yang digunakan 

dalam mengelola waktu dalam belajar. 

Kecepatan waktu yang digunakan dalam proses belajar mengajar mahasiswa 

fakultas keguruan dan ilmu pendidikan angkatan 2018 universitas muhammadiyah 

kendari kurangt efektif untuk perkuliahan meskipun kampus menyediakan paket 

data untuk mahasiswa dan dosen bebas mengunakan zoom yang Pro (berbayar) 

dan Free (gratis) jadi untuk waktu perkuliahan sesuai durasi dan SKS mata kuliah 

dalam pelaksanaan perkuliahan online mahasiswa terkadang cepat bosan dengan 

melakukan perkuliahan online dengan mengunakan aplikasi zoom. sehingga dosen 

memiliki sedikit masalah untuk perkuliahan dalam aplikasi dan mahasiswa 

terkendala oleh sinyal terkadang terputus belum lagi ada beberapa handphone 

mahasiswa yang terkadang error karena kapasitas penyimpanan yang terbatas 

memenuhi penggunaan yang maksimal. 

Tidak hanya soal jaringan, Pada masa awal penggunaan daring menurut 

mahasiswa, mereka terkendala dengan kuota internet yang cukup mahal. Tapi 

sekarang ini, pemerintah kembali memberikan bantuan paket internet kepada 

pelajar untuk internet dan proses perkuliahan agar mahasiswa lebih terbantu. 
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Siswanto, (2019), Definisi waktu “ Terminologi waktu banyak digunakan di 

beberapa disiplin ilmu antara lain Ilmu Alam, Psikologi dan  juga tasawuf. sebab 

perbedaan objek dan  metodenya masing-masing memiliki pemahaman terhadap 

ketika yang berbeda jua.” Hal inidapat penjelasan bahwa ketika adalah 

perpindahan- simbolik menurut kawasan, artinya pergerakan asal satu titik menuju 

titik lain dalam durasi lalu kecepatan perpindahan itu diukur pada satuan waktu. 

waktu yang kita kenal menggunakan selai, hari, bulan dantahun, tidak lebih 

berasal istilah-kata yang mendeskripsikan aliran bumi mengelilingi matahari; atau 

lebihtepat semua itu adalah kata tentang berbagai kedudukan dalam hal tempat. 

Satu jamaliran bumi mengitari sumbunya sebesar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

   Dari hasi penelitian dan pembahasan di atas tentang  Efektivitas aplikasi 

Zoom sebagai media perkuliahan pada mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan angkatan 2018 universitas muhammadiyah kendari, Dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

       Efektivitas aplikasi Zoom sebagai media perkuliahan pada mahasiswa 

fakultas keguruan dan ilmu pendidikan angkatan 2018 universitas 

muhammadiyah kendari adalah belum efektiv, Ditinjau dari aspek mutu 

perkuliahan, Tingkat pengajaran yang tepat, Reward, dan waktu. 

  Saat ini dosen terus berusaha meningkatkan kualitas belajar mahasiswa 

agar dapat lebih mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. Metode yang 

digunakan dalam perkuliahan daring berupa powerpoint, video perkuliahan, 

atau pertemuan langsung secara online melalui group whatsapp dan Zoom. 

Namun tidak setiap saat perkuliahan online biasanya dosen memberikan tugas 

atau rangkuman yang akan mengisi perkuliahan. 

B. Saran 

1. Dengan mengetahui penggunaan Zoom sebagai media perkuliahan dapat 

memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam bidang teknologi 

pendidikan serta terwujudnya tujuan perkuliahan yang maksimal, diharapkan 

mahasiswa dapat focus dan mengoptimalkan penggunaan Zoom dalam 
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perkuliahan sehingga dapat meningkatkan pemahaman materi. 

Direkomendasikan agar mahasiswa harus siap memenuhi persyaratan untuk 

memenuhi proses perkuliahan online berbasis aplikasi Zoom. 

2. Dosen diharapkan dapat meningkatkan profesionalismenya yaitu dengan 

mengoptimalkan penggunaan media perkuliahan berbasis teknologi dan 

memperbaiki metode perkuliahan serta strategi perkuliahan yang lebih baik 

seperti menggurangi pemberian tugas terhadap mahasiswa karena dengan 

pemberian tugas yang banyak akan mempengaruhi sikologis mahasiswa 

apalagi dimasa pandemic ini sehingga tujuan perkuliahan dapat tercapai 

secara optimal.  
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ampiran 1. Pedoman Wawancara Untuk Dekan fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan universitas muhammadiyah kendari  

 

Nama    :  

Jabatan   :     

Hari/Tanggal Wawancara :  

Jenis Wawancara  :  Bebas 

Waktu Wawancara  :  

Tempat Wawancara  :   

 

1. Bagaimana kualitas perkuliahan mengunakan aplikasi Zoom ? 

2. Bagaimana tingkat efektivitas perkuliahan dengan mengunakan aplikasi zoom 

? 

3. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom banyak mengeluarkan biaya ? 

4. Berapa lama waktu dalam mengunakan aplikasi zoom ? 

5. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa secara individu apakah 

efektiv ? 

6. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa secara kelompok apakah 

efektiv ? 

7. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat meningkatkan kegiatan 

diskusi ? 

8. Apa saja kuis atau game yang biasa diberikan kepada mahasiswa pada saat 

perkuliahan online ? 

9. Apakah mahasiswa aktiv mengikuti video conference (perkuliahan online) ? 

10. Apakah ujian/perkuliahan online efektiv ? 

11. Apa saja sarana perkuliahan online ? 

12. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat meningkatkan motivasi 

belajar ? 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Untuk Dosen fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan universitas muhammadiyah kendari  

 

Nama    :  

Jabatan   :     

Hari/Tanggal Wawancara :  

Jenis Wawancara  :  Bebas 

Waktu Wawancara  :  

Tempat Wawancara  :   

 

1. Bagaimana kualitas perkuliahan mengunakan aplikasi Zoom ? 

2. Bagaimana tingkat efektivitas perkuliahan dengan mengunakan aplikasi zoom 

? 

3. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom banyak mengeluarkan biaya ? 

4. Berapa lama waktu dalam mengunakan aplikasi zoom ? 

5. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa secara individu apakah 

efektiv ? 

6. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa secara kelompok apakah 

efektiv ? 

7. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat meningkatkan kegiatan 

diskusi ? 

8. Apa saja kuis atau game yang biasa diberikan kepada mahasiswa pada saat 

perkuliahan online ? 

9. Apakah mahasiswa aktiv mengikuti video conference (perkuliahan online) ? 

10. Apakah ujian/perkuliahan online efektiv ? 

11. Apa saja sarana perkuliahan online ? 

12. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat meningkatkan motivasi 

belajar ? 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Untuk Mahasiswa fakultas keguruan dan 

ilmu pendidikan angkatan 2018 universitas muhammadiyah kendari  

 

Nama    :  

Jabatan   :     

Hari/Tanggal Wawancara :  

Jenis Wawancara  :  Bebas 

Waktu Wawancara  :  

Tempat Wawancara  :   

 

1. Bagaimana kualitas perkuliahan mengunakan aplikasi Zoom ? 

2. Bagaimana tingkat efektivitas perkuliahan dengan mengunakan aplikasi zoom 

? 

3. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom banyak mengeluarkan biaya ? 

4. Berapa lama waktu dalam mengunakan aplikasi zoom ? 

5. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa secara individu apakah 

efektiv ? 

6. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa secara kelompok apakah 

efektiv ? 

7. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat meningkatkan kegiatan 

diskusi ? 

8. Apa saja kuis atau game yang biasa diberikan kepada mahasiswa pada saat 

perkuliahan online ? 

9. Apakah mahasiswa aktiv mengikuti video conference (perkuliahan online) ? 

10. Apakah ujian/perkuliahan online efektiv ? 

11. Apa saja sarana perkuliahan online ? 

12. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat meningkatkan motivasi 

belajar ? 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

EFEKTIVITAS APLIKASI ZOOM SEBAGAI MEDIA PERKULIAHAN 

PADA MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU 

PENDIDIKAN ANGKATAN 2018 UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH KENDARI 

 

Identitas Informal 

 

Nama  : Tri Indah Rusli,S.Pd,M.Pd 

Jabatan  : Dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan UMkendari 

Tempat  : Fkip UMkendari 

 

No Pertanyaan dan tanggapan Keterangan 

1. Bagaimana kualitas perkuliahan mengunakan 

aplikasi zoom ? 

 

 Kami pernah melakukan survey kepada 81 

mahasiswa yang menggisi survey tersbut menurut 

mereka kualitas mengunakan zoom sangat rendah 

karna terpengaruh beberapa hal, hanya memang dari 

segi kualitas rendah tapi itu yang sering digunakan 

oleh dosen. 

 

 

(Wawancara 21 

Oktober 2021) 

2.  Bagaimana tingkat efektivitas perkuliahan dengan 

mengunakan aplikasi zoom ? 

 

   

3. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom banyak 

mengeluarkan biaya ? 

 

 Kalau berdasarkan aplikasinya memang 

menggunakan paket data yang tinggi hanya saja tidak 

menjadi masalah karena mahasiswa mendapat 

bantuan,  

 

4. Berapa lama waktu dalam mengunakan aplikasi 

zoom ? 

 



 
 

 
 

 Tergantung dosenya apakah dosenya mengunakan 

zoom yang pro (berbayar) atau yang Free (gratis) nah 

sebagian besar dari dosen yang mengunakan zoom 

itu banyak yang pakai Free (gratis)  tapi ada juga 

yang mengunakan pro (berbayar) jadi memang tidak 

bisa kami klasifikasi yang mana pake pro dan free 

tetapi yang pastinya fakultas menyediakan yang Proo 

(berbaya).jadi kalau ada dosen yang mau 

mengunakan bisa ambil di fakultas. 

 

5. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa 

secara individu apakah efektiv ? 

 

 Kalau pemberian tugas kalau berdasarkan survey 

yang pernah kami lakukan tingkat fakultas tugas itu 

memang intensitasnya lebih tinggi kalau perkuliahan 

online dengan berbagai media perkuliahan. 

 

6. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa 

secara kelompok apakah efektiv ? 

 

 Terkait pemberian tugas secara kelompok belum bisa 

kami ukur karna belum ada pada suevey kami lebih 

personalitinya ke dosen untuk jawaban spesifiknya. 

Tapi kalau survey yang pernah kami lakukan 

intensitas pemberian tugas lebih tinggi bahkan itu 

menjadi salah satu saran yang ada juga kami 

masukan ke survey tersebut ternyata mahasiswa 

mengiginkan tugas jangan terlalu banyak jadi sangat 

tidak efektiv, dengan pemberian tugas yang banyak 

akan mempengaruhi sikologis mahasiswa apalagi 

dimasa pandemi. 

 

7. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat 

meningkatkan kegiatan diskusi ? 

 



 
 

 
 

 Kegiatan diskusi sebenarnya harusnya bisa seperti 

dikela karna pase to pace tapi kembali lagi ke survey 

yang kami lakukan ternyata zoom itu kendalanya 

adalah jaringan jadi mahasiswa itu  agak sulit karna 

ada yang terlempar dari ruang zoom jadi kalau mau 

diskusi agak sulit , jadi kurang efektiv kalau untuk 

diskusi. 

 

8. Apa saja kuis atau game yang biasa diberikan 

terhadap mahasiswa pada saat perkuliahan online ? 

 

 Kalau kuis dan game kami tidak masukan di survey 

jadi kami agak sulit untuk menjawab itu.  

 

9. Apakah mahasiswa aktif menggikuti video 

conference (perkuliahan online ) ? 

 

 Kalau dari segi survey presentase yang pernah kami 

lakukan penguna zoom itu tinggi tapi kalau untuk 

video itu kami tidak masukan di pertanyaan tapi dia 

muncul di saran jadi knapa banyak yang tidak 

mengunakan fitur videonya dimatikan karna memang 

berpengaruh di jaringan dan data jadi kalau jaringan 

tdk bagus biasa terkadang kita rerlempar tapi kalau 

video dimatikan jaringan biasa stabil. 

 

10. Apakah ujian/perkuliahan online efektiv ?  

 Kalau efektivnya itu kami belum survey tetapi kalau 

dari pengalaman yang yang kami lihat beberapa 

dosen banyak yang mengalami kendala khususnya 

mahasiswa yang di uji dengan kondisi jaringan yang 

kurang bagus biasanya itu tidak menjawab sesuai 

yang diharapkan oleh dosen jadi memang biasanya 

mahasiswa kesulitan dosen juga kesulitan jika 

bertanya jadi dosen harus mengulangi lagi namun 

 



 
 

 
 

secara kondisi itu efektiv apalagi dimasa pandemic 

ini. 

11. Apa saja sarana perkuliahan online ?  

 Jadi ada banyak yang paling pertama disediakan oleh 

universitas itu ada E-lumak, hanya pengunanya itu 

lebih rendah dibanding zoom kemudian yang paling 

banyak itu whatsapp ada juga yang menggunakan 

google classroom itu lumayan tinggi juga. Kalau 

pengunaan media paling sering adalah google 

classroom,zoom dan whatsapp 

 

12. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat 

meningkatkan motivasi belajar ? 

 

 Kalau motivasi belajar yang survey kami kemarin 

ada  54% yang menyatakan YES untuk zoom dan 

45% menyatakan NO jadi artinya lebih tinggi yang 

menyatakan perkuliahan online lebih bagus tapi ada 

juga yang menjatakan kurang bagus tapi ini dalam 

lingkup pandemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

EFEKTIVITAS APLIKASI ZOOM SEBAGAI MEDIA PERKULIAHAN 

PADA MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU 

PENDIDIKAN ANGKATAN 2018 UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH KENDARI 

 

Identitas Informal 

 

Nama  : Junaidin,S.Pd,M.Pd 

Jabatan  : Dosen fakultas keguruan dan ilmu pendidikan UMkendari 

Tempat  : Fkip UMkendari 

 

No Pertanyaan dan tanggapan Keterangan 

1. Bagaimana kualitas perkuliahan mengunakan 

aplikasi zoom ? 

 

 Jadi kualitas perkuliahan sangat bagus sebenarnya 

kita mengunakan aplikasi zoom dalam proses 

perkuliahan yang dimana kita bisa langsung face to 

face dengan mahasiswa terkait dengan kegiatan 

perkuliahan hanya saja dengan media zoom juga ada 

kelemahanya seperti mengunakan aplikasi zoom 

yang tdk mengunakan prabayar disitu akan mati 

dalam waktu 45 menit tapi terkait dengan kualitas 

zom itu sangat bagus digunakankarna disitu kita bisa 

berkomunikasi langsung dengan mahasiswa dan bisa 

digunakan dimana saja. 

 

 

(Wawancara 20 

Oktober 2021) 

2.  Bagaimana tingkat efektivitas perkuliahan dengan 

mengunakan aplikasi zoom ? 

 

 zoom juga dalam proses perkuliahan tidak maksimal 

terkait dengan penyampaiyan materi terhadap 

mahasiswa karena biasanya mahasiswa sementara 

kita menjelaskan materinya kadang mahasiswa tidak 

 



 
 

 
 

focus biasa terkait dengan jaringanya dan biasanya 

tidak serius dalam mengikuti proses perkuliahan.saya 

pernah jumpa mahasiswa yang kuliah sambil tidur 

3. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom banyak 

mengeluarkan biaya ? 

 

ww Kalau berdasarkan aplikasinya memang 

menggunakan paket data yang tinggi hanya saja tidak 

menjadi masalah karena mahasiswa mendapat 

bantuan,  

 

4. Berapa lama waktu dalam mengunakan aplikasi 

zoom ? 

 

 Tergantung dosenya apakah dosenya mengunakan 

zoom yang pro (berbayar) atau yang Free (gratis) nah 

sebagian besar dari dosen yang mengunakan zoom 

itu banyak yang pakai Free (gratis)  tapi ada juga 

yang mengunakan pro (berbayar.)  

 

5. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa 

secara individu apakah efektiv ? 

 

 Jadi sangat efektiv untuk metode tugas dalamkita 

mengunakan aplikasi zoom dalam proses belajar 

mengajar untuk melihat kembali pengetahuan 

mahasiswa. 

 

6. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa 

secara kelompok apakah efektiv ? 

 

 Secara kelompok itu saya selalu memberikan tugas 

dengan menentukan pokok bahasanya misalnya 

kelompok di bagikan setiap tugas, tapi proses 

penangungjawabnya saya berikan ke individu ada 

dalam bentuk resume dan dalam bentuk makalah 

yang kemudian ditulis tangan, karna pengalaman 

 



 
 

 
 

selama ini kalau kita memberikan tugas kepada 

mahasiswa dengan judul yang sama biasa mahasiswa 

itu hanya paste punya temanya. Jadi menurut saya 

pemberian tugas secara kelompok sangat efektiv. 

7. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat 

meningkatkan kegiatan diskusi ? 

 

 Ya di sini ada baik dan tidaknya menurut saya terkait 

dengan diskusi seperti yang saya sampaikan pertama 

diskusi ini tetap kita lakukan hanya saja beda disaat 

kita melakukan diskusi secara langsung/tatap muka. 

Jadi kalau menurut saya kurang efektiv beda dengan 

disaat kita melakukan diskusi secara tatap muka. 

Karna disitu ketika ada kekeliruan mahasiswa 

sebagai dosen bisa langsung menanggapi dengan 

jelas, sedangkan kalau online bisa kita memberikan 

tangapan langsung hanya saja kadang apa yang kita 

sampaikan itu mereka tidak mendengar terkait 

dengan jaringan dll, bahkan yang lebih parah saya 

punya pengalaman disaat diskusi ada beberapa 

mahasiswa katanya jarring tapi saya curiga karna di 

hp bisa dimainkan jaringan sehinga tidak efektiv 

diskusinya. 

 

8. Apa saja kuis atau game yang biasa diberikan 

terhadap mahasiswa pada saat perkuliahan online ? 

 

 Mengenai kuis saya selalu berikan sebisa mungkin 

saya selalu memberikan diawal pertemuan saya 

tanyakan secara langsung tentu berhubungan dngan 

pokok pembahasan yang kita pelajari pada saat 

perkuliahan. Dan pertanyaanya secara acak. 

 

9. Apakah mahasiswa aktif menggikuti video  



 
 

 
 

conference (perkuliahan online ) ? 

 Lebih banyak yang tidak mengaktifkan kameranya 

disaat perkuliahan online dengan alas an jaringan 

yang kurang bagus. 

 

10. Apakah ujian/perkuliahan online efektiv ?  

 Untuk ujian online ini juga ada baik dan tidaknya 

kadang juga bisa efektiv kadang juga tidak, tidak 

efektivnya kalau kita berikan tugas kepada 

mahasiswa atau ujian online misalnya kita 

mengunakan google form kadang tidak sesuai 

dengan yang kita harapkan terkait pengumpulan 

tugas,  dengan berbagai alasan, 

 

11. Apa saja sarana perkuliahan online ?  

 Jadi ada banyak yang paling pertama disediakan oleh 

universitas itu ada E-lumak, hanya pengunanya itu 

lebih rendah dibanding zoom kemudian ada 

whatsapp dan googleform. 

 

12. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat 

meningkatkan motivasi belajar ? 

 

 Berdasarkan pengalaman dibilang mereka 

termotivasi mereka hadir pada saat perkuliahan tapi 

tidak efektiv. Menurut saya tidak termotivasi bahkan 

kami sebagai dosen juga merasa jenuh dalam 

mengunakan aplikasi zoom dengan perkuliahan 

online hanya karena masa covid-19 ini kita 

mengunakan salah satu media yang vamiliar kita 

gunakan adalah zoom. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

EFEKTIVITAS APLIKASI ZOOM SEBAGAI MEDIA PERKULIAHAN 

PADA MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU 

PENDIDIKAN ANGKATAN 2018 UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH KENDARI 

 

Identitas Informal 

 

Nama  : Hasma Nur Jaya,S.Pd,M.Si 

Jabatan  : Dosen fakultas keguruan dan ilmu pendidikan UMkendari 

Tempat  : Fkip UMkendari 

 

No Pertanyaan dan tanggapan Keterangan 

1. Bagaimana kualitas perkuliahan mengunakan 

aplikasi zoom ? 

 

 Jadi kualitas perkuliahan sangat bagus hanya kembali 

lagi sama mahasiswanya kami sebagai dosen hanya 

menjelaskan materi yang kami berikan kepada 

mahasiswa. 

 

 

(Wawancara 20 

Oktober 2021) 

2.  Bagaimana tingkat efektivitas perkuliahan dengan 

mengunakan aplikasi zoom ? 

 

 Jadi terkait efektivitas perkuliahan sangat bagus 

hanya kembali lagi sama mahasiswanya bagaimana 

memperhatikan materi yang diberikan oleh dosen 

 

3. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom banyak 

mengeluarkan biaya ? 

 

 Mengenai biaya tidak menjadi masalah karena prodi 

menyediakan paketdata jadi kita tingal mengatur 

waktu. 

 

4. Berapa lama waktu dalam mengunakan aplikasi 

zoom ? 

 



 
 

 
 

 Tergantung dosenya apakah dan zoom yang di pake 

apaka proo (berbaya) atau Free (gratis ) 

 

5. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa 

secara individu apakah efektiv ? 

 

 Kalau tugas tidak pernah pake zoom kalau saya 

pribadi tidak perna memberikan tugas pake zoom, 

zoom itu saya hanya gunakan hanya untuk tatap 

muka/kuliah online tapi kalau tugas saya peke E-

lumak atau pake google classroom. Nah efektiv atau 

tidaknya kembali lagi kemahasiswanya jadi saya 

memberikan nilai dari tugas mahasiswa kalau 

tugasnya ada ya nilainya ada begitupun sebaliknya,  

 

6. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa 

secara kelompok apakah efektiv ? 

 

 Jadi menurut saya pemberian tugas secara kelompok 

sangat efektiv. 

 

7. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat 

meningkatkan kegiatan diskusi ? 

 

 Selama perkuliahan online jarang sekali mata kuliah 

saya bukan mata kuliah yang harus memang diskusi, 

mata kuliah saya yang memang individu karna kalau 

mata kuliah keompok kita tidak bisa melihat 

mahasiswa yang aktif. Jadi menurut saya tidak efektif 

 

8. Apa saja kuis atau game yang biasa diberikan 

terhadap mahasiswa pada saat perkuliahan online ? 

 

 Kalau kuis saya biasanya memberikan dulu 

materinya sebelum masuk kuliah dengan komunikasi 

via WA ,jadi pada saat perkuliahan zoom saya 

tinggal Tanya saya review. Dan ini menjadi ukuran 

buat saya. Untuk game kalau dia terlambat menjawab 

 



 
 

 
 

saya gantikan dengan yang lain.  

9. Apakah mahasiswa aktif menggikuti video 

conference (perkuliahan online ) ? 

 

 Kalau ini tidak biasanya mahasiswa itu nanti saya 

bilang mau screnshoot baru mereka aktifkan 

cameranya. 

 

10. Apakah ujian/perkuliahan online efektiv ?  

 Tergantung kalau mahasiswanya menjawab saya 

kasih nilai kalau tidak say kuranggi nilainya. 

 

11. Apa saja sarana perkuliahan online ?  

 ada E-lumak, zoom, whatsapp dan googleform.  

12. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat 

meningkatkan motivasi belajar ? 

 

 Menurut saya tidak sama sekali dengan mengunakan 

aplikasi zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

EFEKTIVITAS APLIKASI ZOOM SEBAGAI MEDIA PERKULIAHAN 

PADA MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU 

PENDIDIKAN ANGKATAN 2018 UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH KENDARI 

 

Identitas Informal 

 

Nama  : Isra 

Jabatan  : Mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan UMkendari 

Tempat  : Fkip UMkendari 

 

No Pertanyaan dan tanggapan Keterangan 

1. Bagaimana kualitas perkuliahan mengunakan 

aplikasi zoom ? 

 

 Kualitas perkuliahan dalam mengunakan aplikasi 

zoom ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dalam proses belajar mengajar 

disituasi pandemi. ke efektivitas perkuliahan dalam 

mengunakan via zoom itu sendiri kurang efektif, 

karena dalam hal ini segala sesuatu nya tidak hanya 

kita terima dengan materi saja. Namun ada tindakan 

sebagai praktik walaupun praktek itu sendiri bisa kita 

lakukan untuk melihatnya daripada tutor di YouTube 

yang ada. Namun beda ketika kita bersentuhan 

langsung kepada peserta didik/tenaga pendidik untuk 

melakukan aktivitas praktik 

 

 

(Wawancara 20 

september 

2021) 

2.  Bagaimana tingkat efektivitas perkuliahan dengan 

mengunakan aplikasi zoom ? 

 

 Kurang efektiv  

3. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom banyak  



 
 

 
 

mengeluarkan biaya ? 

 Mengenai biaya tidak menjadi masalah karena prodi 

menyediakan paketdata jadi kita tingal mengikuti 

perkuliahan 

 

4. Berapa lama waktu dalam mengunakan aplikasi 

zoom ? 

 

 Tergantung dosenya apakah dan zoom yang di pake 

apaka proo (berbaya) atau Free (gratis ) 

 

5. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa 

secara individu apakah efektiv ? 

 

 Menurut saya kurang efektiv karna terlalu banyak. 

Dan itu akan mengangu sikologis kami sebagai 

mahasiswa  

 

6. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa 

secara kelompok apakah efektiv ? 

 

 Kurang efektiv karan biasanya ada teman kelompok 

yang kurang aktif 

 

7. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat 

meningkatkan kegiatan diskusi ? 

 

 Tidak sama sekali  

8. Apa saja kuis atau game yang biasa diberikan 

terhadap mahasiswa pada saat perkuliahan online ? 

 

 Pertanyaan kemudian mahasiswa menjawab 

pertanyaan tersebut  

 

9. Apakah mahasiswa aktif menggikuti video 

conference (perkuliahan online ) ? 

 

 Tidak.  

10. Apakah ujian/perkuliahan online efektiv ?  

 Efektiv untuk mahasiswa yang ada di kampong.  

11. Apa saja sarana perkuliahan online ?  



 
 

 
 

 ada E-lumak, zoom, whatsapp dan googleform.  

12. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat 

meningkatkan motivasi belajar ? 

 

 Menurut saya tidak sama sekali dengan mengunakan 

aplikasi zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

EFEKTIVITAS APLIKASI ZOOM SEBAGAI MEDIA PERKULIAHAN 

PADA MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU 

PENDIDIKAN ANGKATAN 2018 UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH KENDARI 

 

Identitas Informal 

 

Nama  : Muh. Efendi 

Jabatan  : Mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan UMkendari 

Tempat  : Fkip UMkendari 

 

No Pertanyaan dan tanggapan Keterangan 

1. Bagaimana kualitas perkuliahan mengunakan 

aplikasi zoom ? 

 

 “kualitas perkuliahan dengan mengunakan aplikasi 

zoom sangat bagus hanya kurang efektiv karna masih 

tergangu dengan jaringan, aplikasi zoom sangat baik 

di gunakan apabila jaringan stabil saat di masa 

pandemi, efektivitas perkuliahan dengan 

mengunakan aplikasi zoom kalau untuk di perkotaan 

cukup bagus tapi kelemahanya untuk di perdesaan 

kurang bagus dikarenakan jaringan yang tidak bagus 

sebagai mahasiswa apabila jaringan kurang bagus 

kami sulit untuk memahami materi yang di berikan 

oleh dosen 

 

 

(Wawancara 20 

september 

2021) 

2.  Bagaimana tingkat efektivitas perkuliahan dengan 

mengunakan aplikasi zoom ? 

 

 Kurang efektiv menurut saya  

3. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom banyak 

mengeluarkan biaya ? 

 

 Mengenai biaya tidak menjadi masalah karena prodi  



 
 

 
 

menyediakan paketdata jadi kita tingal mengikuti 

perkuliahan 

4. Berapa lama waktu dalam mengunakan aplikasi 

zoom ? 

 

 Biasanya 45 menit ke atas  

5. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa 

secara individu apakah efektiv ? 

 

 Menurut saya kurang efektiv karna di masa pandemic 

ini sangat banyak tugas  . Dan itu akan mengangu 

sikologis kami sebagai mahasiswa  

 

6. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa 

secara kelompok apakah efektiv ? 

 

 Kurang efektiv karan biasanya ada teman kelompok 

yang kurang aktif 

 

7. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat 

meningkatkan kegiatan diskusi ? 

 

 Tidak sama sekali  

8. Apa saja kuis atau game yang biasa diberikan 

terhadap mahasiswa pada saat perkuliahan online ? 

 

 Pertanyaan kemudian mahasiswa menjawab 

pertanyaan tersebut  

 

9. Apakah mahasiswa aktif menggikuti video 

conference (perkuliahan online ) ? 

 

 Biasanya aktif dan juga tidak   

10. Apakah ujian/perkuliahan online efektiv ?  

 Efektiv untuk mahasiswa yang ada di kampong.  

11. Apa saja sarana perkuliahan online ?  

 ada E-lumak, zoom, whatsapp dan googleform.  

12. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat 

meningkatkan motivasi belajar ? 

 



 
 

 
 

 Menurut saya tidak sama sekali dengan mengunakan 

aplikasi zoom. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

EFEKTIVITAS APLIKASI ZOOM SEBAGAI MEDIA PERKULIAHAN 

PADA MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU 

PENDIDIKAN ANGKATAN 2018 UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH KENDARI 

 

Identitas Informal 

 

Nama  : putrid ayu polingai 

Jabatan  : Mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan UMkendari 

Tempat  : Fkip UMkendari 

 

No Pertanyaan dan tanggapan Keterangan 

1. Bagaimana kualitas perkuliahan mengunakan 

aplikasi zoom ? 

 

 “menurut saya sangat bagus karna bisa digunakan 

dimana saja.dengan jarak jauh. 

(Wawancara 20 

september 

2021) 

2.  Bagaimana tingkat efektivitas perkuliahan dengan 

mengunakan aplikasi zoom ? 

 

 Menurut saya semua tergantung dosen dan 

mahasiswa cara mengajar dan menagkapmateri yang 

dibawakan untuk dosen jaringan juga sering kali 

menjadi kendala untuk perkuliahan online 

 

3. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom banyak 

mengeluarkan biaya ? 

 

 Iya sangat karna dalam pengunaan aplikasi zoom 

banyak mengeluarkan biaya. 

 

4. Berapa lama waktu dalam mengunakan aplikasi 

zoom ? 

 

 Kurang lebih 60 menit ke atas  



 
 

 
 

5. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa 

secara individu apakah efektiv ? 

 

 Menurut saya tidak efektiv karna dalam perkuliahan 

online saja guru/dosen menjelaskan secara tidak jelas 

karna ada beberapa factor salah satunya perkuliahang 

praktek. Sedangkan dalam zoom cumin dijelaskan 

tetapi tidak di praktekan sedangkan tugas yang 

diberikan oleh dosen tugas praktek. Jadi susah untuk 

dipahami 

 

6. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa 

secara kelompok apakah efektiv ? 

 

 Menurut saya efektiv karna bisa bekerjasama dalam 

pemberian tugas tetapi dalam presentase seringkali 

ada selisi paham dalam pemberian tugas dalam 

peresentase. 

 

7. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat 

meningkatkan kegiatan diskusi ? 

 

 Menurut saya tergantung jaringan sih, karna kadang 

sementara menjelaskan tiba-tiba terputus karna 

jaringan dalam perkuliahan online 

 

8. Apa saja kuis atau game yang biasa diberikan 

terhadap mahasiswa pada saat perkuliahan online ? 

 

 Yang dikasih tuh cumin Tanya jawab materi yang 

telah diberikan oleh dosen.  

 

9. Apakah mahasiswa aktif menggikuti video 

conference (perkuliahan online ) ? 

 

 Nah ini kalau menurut saya ada yang aktif dan tidak 

karna beragam alas an seperti jaringan dan kouta mau 

habis.  

 

10. Apakah ujian/perkuliahan online efektiv ?  



 
 

 
 

 Kalau menurut saya tidak karnayang pertama 

terbatasnya waktu dalam aplikasi zoom kemudian itu 

jaringan sering kali menjadi masalah dalam aplikasi 

seperti itu. Jadi putus putus sehingga menjadi 

kendala 

 

11. Apa saja sarana perkuliahan online ?  

 Zoom meating yang biasa digunakan oleh dosen, 

yang keduan itu classroom jika dosen terlambat. 

 

12. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat 

meningkatkan motivasi belajar ? 

 

 Menurut saya tidak malahan bikin mahasiswa jadi 

malas-malasan untuk belajar karna mereka berfikir 

jika belajar mengunakan zoom itu terutama jaringan 

susah sekali,yang kedua jika menjelaskan dosen tentu 

saja sering sekali tidak dipahami karna perkuliahan 

itu membutuhkan praktek secara langsung bukan 

hanya kata-kata dari dosen seperti itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

EFEKTIVITAS APLIKASI ZOOM SEBAGAI MEDIA PERKULIAHAN 

PADA MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU 

PENDIDIKAN ANGKATAN 2018 UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH KENDARI 

 

Identitas Informal 

 

Nama  : afil 

Jabatan  : Mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan UMkendari 

Tempat  : Fkip UMkendari 

 

No Pertanyaan dan tanggapan Keterangan 

1. Bagaimana kualitas perkuliahan mengunakan 

aplikasi zoom ? 

 

 “menurut saya bagus karna bisa digunakan dimana 

saja. Hanya saja biasa terkendala dengan jaringan 

(Wawancara 30 

september 

2021) 

2.  Bagaimana tingkat efektivitas perkuliahan dengan 

mengunakan aplikasi zoom ? 

 

 Menurut saya kurang efektiv jaringan juga sering kali 

menjadi kendala untuk perkuliahan online 

 

3. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom banyak 

mengeluarkan biaya ? 

 

 Menurut saya nda karna dibantu oleh pihak 

universitas mengenai itu 

 

4. Berapa lama waktu dalam mengunakan aplikasi 

zoom ? 

 

 Kalau yang ini tergantung dosenya hanya biasa 45 

menit ke atas 

 

5. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa  



 
 

 
 

secara individu apakah efektiv ? 

 Menurut saya tidak efektiv karna dalam perkuliahan 

online saja dosen menjelaskan secara tidak jelas 

apalagi kalau mata kuliah praktek. Jadi susah untuk 

dipahami. 

 

6. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa 

secara kelompok apakah efektiv ? 

 

 Menurut saya efektiv karna bisa bekerjasama dalam 

tugas yang diberikan oleh dosen hanya biasa 

terkendala kepada teman teman yang diluar kota 

dengan alas an jaringan sehinga mereka tidak 

membantu  mencari materi 

 

7. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat 

meningkatkan kegiatan diskusi ? 

 

 Menurut saya tergantung jaringan sih, karna kadang 

sementara menjelaskan tiba-tiba zoom keluar karna 

jaringan 

 

8. Apa saja kuis atau game yang biasa diberikan 

terhadap mahasiswa pada saat perkuliahan online ? 

 

 Dari pengalaman hanya Tanya jawab materi yang 

telah diberikan oleh dosen.  

 

9. Apakah mahasiswa aktif menggikuti video 

conference (perkuliahan online ) ? 

 

 Nah ini kalau menurut saya ada yang aktif dan tidak 

tergantung mahasiswanya ada dimana kalau di jalan 

biasa dia kasih mati cameranya 

 

10. Apakah ujian/perkuliahan online efektiv ?  

 Kalau menurut saya tidak karna jaringan sehinga kita 

sulit mendengar kata yang dikeluarkan oleh dosen 

 

11. Apa saja sarana perkuliahan online ?  



 
 

 
 

 Zoom meating yang biasa digunakan oleh dosen, 

classroom dan whatsapp untuk menginformasikan 

bahwa sebentar ada perkuliahan. 

 

12. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat 

meningkatkan motivasi belajar ? 

 

 Kalau yang ini sama sekali tidak karna dari saya 

peribadi lebih mudah memahami ketika perkuliahan 

ofline daripada online. Jadi tidak sama sekali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

EFEKTIVITAS APLIKASI ZOOM SEBAGAI MEDIA PERKULIAHAN 

PADA MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU 

PENDIDIKAN ANGKATAN 2018 UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH KENDARI 

 

Identitas Informal 

 

Nama  : andi jefri 

Jabatan  : Mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan UMkendari 

Tempat  : Fkip UMkendari 

 

No Pertanyaan dan tanggapan Keterangan 

1. Bagaimana kualitas perkuliahan mengunakan 

aplikasi zoom ? 

 

 Menurut saya Bagus dan memudahkan kita untuk 

proses perkuliahan karna bisa kita gunakan dimana 

saja asal ada internet, hanya saja biasa sering 

terkendala masalah jaringan.  

(Wawancara 01 

oktober 2021) 

2.  Bagaimana tingkat efektivitas perkuliahan dengan 

mengunakan aplikasi zoom ? 

 

 Menurut saya kurang efektiv karna biasanya materi 

yang diberikan dosen terkadan kami tidak dengar 

akibat jaringa dan itu menghambat tingkat ke 

efektivan perkuliahan. 

 

3. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom banyak 

mengeluarkan biaya ? 

 

 Menurut saya tidak terlalu karna dibantu oleh 

kampus. 

 

4. Berapa lama waktu dalam mengunakan aplikasi 

zoom ? 

 

 Menurut saya tergantung dari dosenya seberapa lama  



 
 

 
 

mata kuliah yang dibawakan.  

5. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa 

secara individu apakah efektiv ? 

 

 Menurut saya tidak efektiv karna dalam perkuliahan 

online saja dosen menjelaskan secara tidak jelas 

apalagi kalau mata kuliah praktek. Jadi susah untuk 

dipahami. 

 

6. Bagaimana pemberian tugas terhadap mahasiswa 

secara kelompok apakah efektiv ? 

 

 Menurut saya kurang efektiv karna biasanya ada 

teman teman mahasiswa yang beralasan jaringannya 

tidak bagus, itu yang menyebabkan dia tidak 

membantu dalam menyelesaikan tugas yang diberi 

oleh dosen. 

 

7. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat 

meningkatkan kegiatan diskusi ? 

 

 Menurut saya tergantung jaringan sih dari jaringan 

kalau jaringan bagus jadi kita tidak terbata bata untuk 

menjeaskan, karna kadang sementara menjelaskan 

tiba-tiba zoom keluar karna jaringan 

 

8. Apa saja kuis atau game yang biasa diberikan 

terhadap mahasiswa pada saat perkuliahan online ? 

 

 Biasanya hanya Tanya jawab materi yang telah 

diberikan oleh dosen.  

 

9. Apakah mahasiswa aktif menggikuti video 

conference (perkuliahan online ) ? 

 

 menurut saya ada yang aktif dan tidak tergantung 

mahasiswanya ada dimana kalau di jalan biasa dia 

kasih mati cameranya 

 

10. Apakah ujian/perkuliahan online efektiv ?  



 
 

 
 

 Kalau menurut saya efektiv hanya kembali lagi 

kejaringan karna biasanya kita tidak mendengan kata 

yang diucapkan oleh dosen sehinga pertanyaan dan 

jawaban kami tidak sesuai yang diharapkan oleh 

dosen. 

 

11. Apa saja sarana perkuliahan online ?  

 Zoom meating classroom dan whatsapp.  

12. Apakah dengan mengunakan aplikasi zoom dapat 

meningkatkan motivasi belajar ? 

 

 sama sekali tidak karna dari saya peribadi lebih 

mudah memahami ketika perkuliahan secara 

langsung (tatap muka). 
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