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RINGKASAN 
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Kuantitas dan kualitas dosen Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ yang mengembangkan 

pembelajaran berbasis jaringan di http://fip.unj.ac.id/hylearn, masih sangat rendah, yaitu kurang 

dari 20 dosen yang telah memiliki akun dan mengembangkan pembelajaran dari jumlah 

keseluruhan 104 dosen. Hal ini sangat disayangkan memgingat fasilitas yang telah disediakan dan 

delapan program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan merupakan program studi dalam 

rumpun ilmu sosial, yang secara kajian keilmuan, untuk rumpun sosial memiliki karakteristik 

untuk dikembangkan dalam format online learning. Melihat permasalahan yang telah 

disampaikan, maka peneliti akan melakukan penelitian yang mencari informasi mengenai faktor-

faktor penghambat bagi dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dalam mengembangkan pembelajaran 

online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yang akan 

menghasilkan data faktor-faktor penghambat bagi dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Jakarta dalam mengembangkan pembelajaran online. Lokasi penelitian ini berada di 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Sumber data penelitian pengembangan ini 

ialah dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian, 

diperoleh empat faktor utama yang menghambat pembelajaran online, yaitu insfrakstruktur yang 

tersedia masih belum optimal dalam mendukung Online Learning dinilai sebanyak 75%, lalu 

faktor idak ada fasilitasi yang baik bagi dosen melakukan Online Learning dan sumber dana atau 

pembiayaan khusus untuk pekerjaan desain dan pengembangan Online Learning, serta diperlukan 

media atau peralatan serta dukungan teknis tambahan masing-masing dinyatakan sebesar 70.83%. 
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BAB 1. 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Saat ini Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ sebagaimana Lembaga Pendidikan lainnya harus 

bersiap untuk menghadapi perkembangan dalam teknologi digital dengan artificial 

intelligence (AI) yang mengubah data menjadi informasi telah membuat orang dengan mudah dan 

murah memperolehnya. Perubahan ini berpengaruh pada tata kerja perguruan tinggi sebagai salah 

satu sumber kemudahan-kemudahan tersebut, termasuk perubahan dalam proses pembelajaran. 

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan tersebut, dunia perguruan tinggi perlu 

melakukan penataan agar tetap mampu menjalankan berbagai perannya, yaitu pendidikan dan 

pengajaran, pengembangan, serta diseminasi ilmu. Salah satu yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu 

Pendidikan UNJ adalah dengan melakukan intervensi terhadap metode pembelajaran inovatif 

dalam kurikulum. Intervensi pembelajaran inovatif ini sangat penting diimplementasikan dalam 

kurikulum mengingat dengan diberlakukannya era industry 4.0. Penanda dari era industry 4.0 ini 

adalah diterapkannya teknologi online dan digital pada berbagai sektor industri sehingga tuntutan 

era sat ini adalah kecepatan dan ketepatan. Jika kurikulum yang dikembangkan tidak dapat 

mengikuti kebutuhan era industry saat ini, maka dikhawatirkan lulusan tidak dapat diserap oleh 

pasar.  Salah satu intervensi metode pembelajaran yang dilakukan adalah dengan 

dikembangkannya pembelajaran berbasis jaringan yang dapat diakses mahasiswa dan dosen di 

http://fip.unj.ac.id/hylearn. Kurikulum berbasis jaringan yang digunakan saat ini adalah blended 

learning dan untuk pembelajaran online dilaksanakan menggunakan Platform Totara LMS.  

Selain itu, pertimbangan pengembangan pembelajaran berbasis jaringan ini dikarenakan 

karakteristik dari peserta didik yang memiliki kecenderungan dalam teknologi dan mahasiswa 

yang termasuk dalam kriteria digital native.  Karakteristik Digital Natives sebagai orang yang 

‘opportunistic’ dan ‘omnivorous’ yang menikmati sesuatu dalam lingkungan yang serba online 

(ingin mendapatkan informasi dengan cepat); menyukai kolaborasi dari satu orang ke orang lain 

(secara berjejaring); multitasking; menyukai proses kerja secara pararel; menyukai sesuatu yang 

berbentuk gambar interaktif dibanding dengan teks; menyukai bekerja sebagai suatu ‘games’; 

mengharapkan suatu penghargaan, puas dengan sesuatu yang serba instan; akses secara random 

(hypertext). Lingkungan hypertext muncul seiring perkembangan internet sehingga berdampak 

http://fip.unj.ac.id/hylearn
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pada cara yang berbeda dalam menggunakan informasi. Internet memfasilitasi perbedaan 

mengakses informasi bagi seorang individu dengan informasi sama tetapi dengan proses berbeda.1 

Karakteristik generasi Digital Natives seperti  ini, menjadi peluang sekaligus tantangan bagi dosen 

Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ dalam meningkatkan kualitas perkuliahan, seperti merancang 

strategi pembelajaran yang sesuai dan mencapai tujuan pembelajaran dari setiap matakuliah. 

Namun demikian kuantitas dan kualitas dosen yang mengembangkan pembelajaran berbasis 

jaringan di http://fip.unj.ac.id/hylearn, masih sangat rendah, yaitu kurang dari 20 dosen yang telah 

memiliki akun dan mengembangkan pembelajaran dari jumlah keseluruhan 104 dosen. Hal ini 

sangat disayangkan memgingat fasilitas yang telah disediakan dan delapan program studi di 

lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan merupakan program studi dalam rumpun ilmu sosial, yang 

secara kajian keilmuan, untuk rumpun sosial memiliki karakteristik untuk dikembangkan dalam 

format online learning. 

Gambar 1.1. Laman http://fip.unj.ac.id/hylearn 

 
1Riana Mardina, Potensi Digital Natives Dalam RepresentasiLiterasiInformasi Multimedia Informasi Multimedia Berbasis Web Di 

Perguruan Tinggi.Jurnal Pustakawan Indonesia Volume 11 No. 1 
 

 

http://fip.unj.ac.id/hylearn
http://fip.unj.ac.id/hylearn
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Gambar 1.2 Fasilitas video tutorial yang disediakan untuk membantu dosen dalam 

mengembangkan pembelajaran online.  

 

 

Gambar 1.3. Jumlah Matakuliah online yang dikembangkan oleh setiap Prodi di FIP UNJ 
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Gambar 1.4. Frekuensi dan kuantitas dosen dalam pembelajaran online masih rendah. 

 

Melihat permasalahan yang telah disampaikan, maka peneliti akan melakukan penelitian 

yang mencari informasi mengenai faktor-faktor penghambat bagi dosen Fakultas Ilmu Pendidikan 

dalam mengembangkan pembelajaran online.  

 

B. State of the art. 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan rata-rata berada dalam rentang usia 18- 22 tahun, generasi muda 

dalam rentang usia 18 – 34 tahun memiliki angka penetrasi hingga lebih dari 74,23% persen pengguna internet 

di Indonesia. Angka tersebut relatif tinggi ketimbang penduduk kelompok usia lainnya berdasarkan riset terbaru 

yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2017. Temuan itu didukung dengan 

diketahuinya profesi mahasiswa sebagai profesi yang paling banyak menggunakan internet ketimbang sektor 

lain. Dengan adanya hasil statistika ini, maka perlu adanya pembelajaran inovatif, dalam hal ini online learning 

untuk dikembangkan bagi para mahasiswa yang telah sangat terbiasa dan bergantung pada internet.  
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Gambar 1.6 Penetrasi pengguna Internet di Indonesia 

 

Gambar 1.6 Mahasiswa Masuk Dalam Katagori Pengguna Tertinggi Internet Di Indonesia 
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Melihat karakteristik peserta didik dan adanya kebutuhan bagi dosen untuk selalu 

mengembangkan dan meningkatkan proses belajar inovatif, khususnya pembelajaran online, 

penelitian ini dirasakan sangat penting dilaksanakan.  Beberapa ketidaksesuaian antara 

karakteristik peserta didik dan pola pembelajaran yang ada saat ini di Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Jakarta juga memicu pelaksanaan penelitianini. Jika tidak dilakukan sebuah 

terobosan dalam strategi pembelajaran online, maka dikhawatirkan atmosfer pembelajaran online 

akan tidak baik dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan tidak akan tercapai. Terobosan 

wajib dilakukan agar segala upaya pengembangan e Learning yang selama ini telah dilakukan 

dapat terus berkembang serta menjadikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta 

dapat semakin berkembangan akan keilmuan pengembangan Pembelajaran Inovatif.  

 

 

C. Rumusan masalah dan pembatasan masalah. 

Rumusan pada penelitian ini adalah apa sajakah yang menjadi faktor-faktor penghambat 

dalam pengembangan pembelajaran online bagi dosen Fakultas Ilmu Pendidikan.  

 

D. Tujuan penelitian. 

Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara jelas tentang faktor-faktor 

penghambat bagi dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dalam 

mengembangkan pembelajaran online.  
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BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Peta Jalan Penelitian  

Penelitian yang diusulkan ini akan benar-benar mendukung capaian renstra dan road 

map penelitian Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Peneliti sendiri 

khususnya peta jalan dan luaran penelitian bidang unggulan pada tema 1 yaitu “Teknologi 

Pendidikan” untuk penelitian terapan sehingga membuka kesempatan peningkatan penelitian yang 

memperhatikan keberlanjutan, dengan mengangkat masalah lokal-nasional, berlandaskan kearifan 

lokal (research for sustainable development) keilmuan Teknologi Pendidikan itu sendiri.  

Prioritas penelitian Universitas Negeri Jakarta sangat berkaitan dengan agenda Riset 

Nasional, riset dasar, resources, inklusif dan representative. Tema ini dihasilkan berdasarkan 

kekuatan tema-tema yang menjadi trend penelitian selama tiga tahun terakhir. Dilihat dari tema 

penelitian, maka arah road map penelitian dosen UNJ bidang pendidikan berfokus pada teknologi 

pendidikan; pendidikan lingkungan; neuro pedagogik; pendidikan bahari; pendidikan 

perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Pada bidang non-pendidikan arah roadmap 

penelitian dosen UNJ berfokus pada sains, teknologi, dan olahraga; seni, sosial, dan humaniora; 

ekonomi kreatif dan usaha kecil menengah.  

Matrik di bawah ini adalah road map penelitian yang menghasilkan penelitian unggulan 

dari masing-masing tema yang menjadi acuan penelitian di Universitas Negeri Jakarta. Seiring 

dengan tema yang dipetakan ini penelitian dilakukan seperti spiral, yaitu salah satu penelitian 

unggulan menargetkan menjadi produk sedang berjalan sementara ada penelitian baru lainnya 

muncul.  

Tabel di bawah ini merupakan model salah satu fokus penelitian sampai dengan produk.  

Tabel  Tema 2.1 : Teknologi Pendidikan (Renstra UNJ) 

ISU 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

R&D Teknologi Produk/Market 

Mutu, akses, 

efesiensi, dan 

relevansi 

pendidikan 

 

Penelitian &  

pengembangan 

pengajar profesiona 

 

Pengembangan  

prototipe Model  

pengajar profesional  

 

Implementasi / 

pemasaran Model 

pengajar profesional ke 

masyarakat 

 

Penelitian &  Pengembangan  

Prototipe Model  

Implementasi/pemasaran  

media pembelajaran 
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pengembangan model 

pembelajaran 

 

Pembelajaran 

 

 

Penelitian  

pengembangan  

Bahan ajar 

 

Pengembangan  

Prototipe bahan ajar 

 

Implementasi/pemasaran  

Produk dan kerjasama  

dengan stake holder 

 

 

Teknologi pendidikan merupakan kekuatan yang penelitian pendidikan di Universitas 

Negeri Jakarta. Dengan demikian pengembangan aspek-aspek teknologi pendidikan secara 

eksklusif dilakukan untuk menghasilkan inovasi–inovasi yang dapat diimplementasikan pada 

bidang studi yang diajarkan di sekolah. Tujuannya adalah peningkatan mutu pembelajaran. 

Berdasarkan renstra UNJ tersebut penelitian yang diusulkan ini sudah sesuai dengan 

road map penelitian Program Studi Teknologi Pendidikan sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2. Roadmap Penelitian Prodi Teknologi Pendidikan 

2018 2019 2020 2021 

Pengembangan 

model belajar pada 

pemberdayaan 

sumber belajar dan  

media sederhana 

(little media) 

termasuk cetak, 

AV, dan 

hypermedia atau 

format media 

belajar lain, sesuai 

kebutuhan belajar 

di abad 21. 

Kajian dan 

pengembangan 

model belajar abad 

21 berikut bahan 

ajar berbasis  

• kesesuaian nilai 

lokal untuk 

dampak global 

• kebutuhan 

revolusi industri 

4.0. 

• keilmuan TP 

yang 

kontemporer dan 

inovatif, seperti 

TPACK, SAM-R, 

3 T, flipped 

classroom.  

 

Kajian dan 

pengembangan model 

belajar abad 21 berikut 

sumber belajar dan media 

pembelajaran berbasis  

• budaya Indonesia 

• kebutuhan teknologi 

industri 4.0   

• keilmuan yang 

interdisciplinary & 

integrative  

untuk berbagai jenjang 

pendidikan formal. 

Kajian atas dampak 

penerapan model-

model belajar abad 

21, sumber belajar, 

media pembelajaran, 

berbasis 

• nilai lokal, budaya 

Indonesia, 

• kebutuhan 

revolousi industri 

4.0, 

• keilmuan TP yang 

inovatif, 

kontemporer, 

interdisciplinary 

& integrative.  

 

Hasil dan Luaran 

Berbagai  genre 

media 

Berbagai genre 

model belajar, 

Berbagai genre model 

belajar dan pembelajaran 

Rekomendasi 

terhadap berbagai 
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pembelajaran 

berbasis aneka 

sumber baik media 

sederhana (little 

media), cetak, AV 

dan hypermedia 

untuk berbagai 

jenjang pendidikan 

untuk proses 

belajar abad 21. 

 

• KI model 

pembelajaran 

dari produk 

yang 

dikembangkan. 

• Artikel ilmiah di 

jurnal nasional 

dan/atau 

internasional 

pembelajaran, dan 

produk 

pembelajaran 

berbasis revolusi 

industri 4.0 yang 

bersifat 

interdisciplinary & 

integrative dengan 

semangat lokal 

untuk global. 

 

• KI model desain 

pembelajaran, 

bahan ajar 

berbasis revolusi 

industri 4.0., yang 

dapat digunakan 

secara 

interdisciplinary 

& integrative.  

• Artikel ilmiah di 

jurnal nasional 

dan/atau 

internasional 

abad 21, sumber belajar 

dan  media, untuk 

pembelajaran berbasis 

budaya Indonesia 

sekaligus  teknologi 

industry 4.0 di berbagai 

jenjang pendidikan.   

 

• KI untuk model terkait. 

• Artikel ilmiah di jurnal 

nasional dan/atau 

internasional  

dampak dari 

penerapan model 

belajar dan 

pembelajaran  abad 

21, sumber belajar, 

media pembelajaran, 

, bahan ajar, berbasis 

: 

• nilai lokal, budaya 

Indonesia, 

• kebutuhan 

revolousi industri 

4.0, 

• keilmuan TP yang 

inovatif, 

kontemporer, 

interdisciplinary 

& integrative.  

• Artikel Ilmiah di 

Jurnal 

Internasional. 

 

B. Online Learning  

Terdapat perbedaan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatapmuka dan pembelajaran 

online. Secara umum perbedaan kedua pola tersebut akan diuraikan pada tabel di bawah ini:2 

 

Tabel 2.1. Perbedaan tatap muka dan online 

Jenis Peran Peran Dosen Peran Peserta Didik Lingkungan 

Pembelajaran 

Peran 

Tradisional 

secara Tatap 

Muka 

Manajer, Ahli, Ahli 

Materi, Pengontrol, 

Pemberi Informasi, 

Perancang Tujuan, 

Pencatat Waktu 

Pendengar, Penerima, 

Orang baru, pasif, 

Percaya pada dosen 

untuk menilai 

pembelajaran 

Objektif, Diarahkan atau 

Teacher centered, 

Penggunaan struktur 

 
2 Nada Dabbagh dan Brenda Bannan. Online learning Concepts, Strategies, and Application.(New Jersey: 

Pearson Education, 2005),  h. 53. 
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Peran 

Suportif 

dalam 

Pembelajaran 

Online 

Sumber, coparticipant, 

moderator, fasilitator, 

pelatih, monitor, 

penasehat 

Penyelesai masalah, 

penjelajah, peneliti, 

kolaborator, penentu 

tujuan, moderator, 

fasilitator, partisipan 

Konstruktivis, learner 

centered, menekankan 

pada pembelajaran 

kolaboratif, 

menggunakan strategi 

pembelajaran umum, 

tanpa atau adaptif dalam 

menggantungkan pada 

dosen, bergantung antar 

sebaya 

Diadaptasi dari ”Pedagogic Roles and Dynamics in Telematics Environmen, ” oleh C, McLoughlin dan R, 

Oliver, dalam Telematics in Education:Trends and Issues (p.39), edited by M. Selinger and J Pearson, 1999, 

Kiddington, Oxford, UK:Pegamon Press 

 

Dari tabel di atas diketahui/didapatkan penjelasan bahwa terdapat perbedaan peran 

mahasiswa(mahasiswa), dosen dan lingkungan dari kedua pola pembelajaran tersebut, untuk lebih 

jelasnya maka berikut ini dijelaskan mengenai karakteristik dari pembelajaran online dan 

pembelajaran tatap muka (konvensional). 

Lingkungan belajar Online telah berkembang secara cepat, yang menjadikan mahasiswa 

belajar secara individual. Koneksi internet dan protokol browser universal seperti World Wide Web 

(WWW) telah menjadikan akttivitas belajar dan sharing informasi secara kolaboratif.  

Menurut Nada Dabbagh dalam buku Online learning Concepts, Strategies, and 

Application definisi online learning adalah sebagai berikut: 

Online learning is an open and distributed learning environment that uses pedagogical 

tools, enable by internet and web based technologies, to facilitate learning and 

knowledge building through meaningful action and interaction3. 

 

Dari definisi yang dikemukakan oleh Nada Dabbagh diatas dapat disimpulkan bahwa 

online learning merupakan lingkungan belajar terbuka dengan mempertimbangkan aspek-aspek 

pembelajaran dan mungkin menggunakan teknologi internet dan berbasis web untuk memfasilitasi 

proses belajar dan membangun pengetahuan yang berarti. 

Sedangkan Khan (1997) definisi online learning adalah online instruction as an 

innovative approach for delivering instruction to a remote audience, using the Web as the 

medium.4  

 
3 Ibid.,  h. 15. 
4 Ibid., h. 4. 
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Dari definisi yang dikemukakan oleh Khan dapat disimpulkan bahwa online learning 

menitikberatkan pada proses pembelajaran yang memanfaatkan web sebagai medianya. 

Beberapa ahli mengemukakan beberapa manfaat dari kegiatan pembelajaran melalui 

internet yaitu: 

1. Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara mahasiswa dengan dosen atau instruktur. 

2. Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. 

3. Menjangkau mahasiswa dalam cakupan yang cukup luas. 

4. Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan meteri pembelajaran. 

5. memudahkan untuk mendapatkan referensi yang diperlukan oleh mahasiswa yang berkaitan 

dengan materi pelajaran. 

 

Dari definisi para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa online learning adalah 

lingkungan pembelajaran yang mempergunakan teknologi Internet, intranet, dan berbasis web 

dalam mengakses materi pembelajaran dan memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran 

antara sesama mahasiswa atau dengan dosen dimana saja dan kapan saja.  

 

C. Kendala dalam Online Learning 

Menurut Ariani dengan mengutip maguaire (2005), Sebagai sebuah sistem pembelajaran, online 

learning tidak berdiri sendiri, seluruh aspek memiliki peranan dalam pengembangannya. Oleh karena itu, 

dalam prakteknya harus dipastikan aspek-aspek tersebut berjalan sesuai alurnya. Berikut beberapa aspek 

yang menjadi kekhawatiran dalam penerapan online learning.5 

 

 

 

 
5 ARIANI, D. (2018, February 21). Komponen Pengembangan E-Learning. Jurnal Pembelajaran Inovatif, 1(1), 58 - 64. 

https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JPI.011.09 
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Gambar .2.1 

Kekhawatiran dalam pelaksanaan e-Learning. 

 

 

 

 
Tabel 2.1 

Kemungkinan Kendala yang Harus diatasi dalam Pelaksanaan e-Learning (carliner, 2008)  
 

ASPEK SUB ASPEK  KEMUNGKINAN PERMASALAHAN 

Waktu  Terkurasnya waktu  

 

Akankah e-Learning membutuhkan lebih 

banyak waktu dan investasi daripada 

mempersiapkan dan mengajar dikelas? 

 Pemerataan beban 

kerja  

Jika melaksanakan e-Learning, akankah 

pekerjaan tambahan diakui? 

Sumber Daya  Pendanaan untuk 

desain dan 

pengembangan 

Siapa yang akan melakukan pekerjaan 

pengembangan e-Learning, dan bagaimana 

orang-orang ini akan diberi kompensasi? 

 Tunjangan untuk 

pekerjaan tambahan 

Akankah dibayar untuk pekerjaan tambahan 

dalam pengembangan atau mengajar 

online? 

 Media Siapa yang akan membayar untuk media 

tambahan yang dibutuhkan untuk e-

Learning? 
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Dukungan 

 

Administrasi Apakah pengambil kebijakkan sepenuhnya 

mendukung e-Learning?  

 Rekanan Sejawat 

dalam Masyarakat 

Di mana dapat menemukan instansi lain 

yang juga mengembangkan e-Learning? 

Bagaimana kita dapat menemukan cara 

untuk berinteraksi dan mendukung upaya 

satu sama lain? 

 Dukungan Teknis 

 

Bantuan apa yang tersedia untuk peserta 

didik dan lembaga? Apakah tersedia 24 jam 

dalam 7 hari? Jika tidak, kapan itu tersedia? 

 Pelatihan  

 

Apakah tersedia pelatihan untuk 

mengembangkan dan mengasah 

keterampilan dalam pelaksanaan e-

Learning? Dapatkah jadwal pelatihan sesuai 

dengan aktifitas harian? 

Pengetahuan  

 

Keterampilan 

berteknologi  

 

Apakah pengajar  memiliki keterampilan 

teknis yang diperlukan untuk 

mengembangkan dan mengajarkan program 

e-Learning?  

 Desain Pembelajaran 

 

Bagaimana mengajar dengan pola e-

Learning yang berbeda dari pembelajaran 

tradisional? Apakah pengajar  memiliki 

kemampuan untuk merancang pembelajaran 

untuk proses e-Learning? 

 Fasilitas dan 

Manajemen  

 

Apakah pengajar  untuk memfasilitasi dan 

mengelola interaksi peserta didik dalam 

lingkungan online? 

Kualitas 

 

Kurangnya interaksi 

siswa 

 

Bagaimana peserta didik dapat merasa 

nyaman dengan pola interaksi kepada 

pengajar , sesama peserta didik dan kepada 

materi pembelajaran 

 Keberadaan pengajar  

 

Bagaimana peserta didik mendapatkan 

keuntungan dari pengajar  sebagai 

instruktur dan ahli di bidangnya? 

Bagaimana pengajar  bisa mengkompensasi 

ketidakberadaan di sana secara fisik? 

 Pengalaman Belajar 

 

Apakah e-Learning terbukti menjadi 

pengalaman belajar setara dengan 

pembelajaran tradisional? Apa yang dapat 

dilakukan untuk membuat dua metode setara 

dalam hasil belajar? 

 Metode Penilaian  

 

Bagaimana cara menilai pembelajaran 

peserta didik? Bagaimana cara 

meminimalkan kecurangan dan penipuan 

ketika peserta didik bekerja dari lokasi yang 

berbeda? 

Keterampilan 

Peserta didik  

Keterampilan 

berteknologi  

Apakah peserta didik memiliki keterampilan 

teknologi yang dibutuhkan untuk bekerja 

secara online? 
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 Keterampilan 

membaca 

 

Apakah peserta didik tahu bagaimana 

menggunakan dan mengevaluasi informasi 

dari website? 

 Pilihan pembelajaran  

 

Apa yang harus pengajar  lakukan ketika 

peserta didik enggan online dan lebih suka 

mengambil pembelajaran tatap muka? 

 Keterampilan Belajar 

 

Apakah peserta didik cukup dewasa untuk 

mempelajari materi yang tersedia di e-

Learning dan menyelesaikan pekerjaan 

secara bertanggung jawab 

 Motivasi 

 

Apakah peserta termotivasi untuk belajar 

dari kejauhan dan menemukan kegiatan 

yang relevan dan bermakna? 

Karir 

 

Keamanan Kerja  

 

Bagaimana partisipasi di e-Learning 

mempengaruhi keamanan pekerjaan ? 

 Pengalih perhatian 

dari penyusunan 

agenda penelitian. 

Apakah investasi pengajar  di e-Learning 

dapat menganggu agenda rutin pekerjaan? 

 

 Masa jabatan dan 

promosi. 

Apakah e-Learning membantu jabatan dan 

promosi? 

 Penghargaan 

lembaga. 

 

Penghargaan dan insentif apa yang tersedia 

untuk pihak yang aktif dalam pengembangan 

e-Learning dan yang tidak? 

Basis 

Teknologi  

infrastruktur yang 

buruk 

Jenis insfrakstruktur apa yang tersedia di 

lembaga? 

 Akses Teknologi  

 

Apakah peserta didik memiliki akses koneksi 

internet dan teknologi lain yang diperlukan? 

 Keterandalan 

Teknologi 

Bagaimana keterandalan teknologi yang 

tersedia di lembaga  

 Perubahan 

Kebutuhan  

 

Bagaimana cara mengikuti perubahan 

kebutuhan dan standar yang berkaitan 

dengan teknologi pembelajaran? 

Kepemilikan 

dan Kontrol 

Hak Cipta  

 

Apa yang dapat pengajar  klaim atas usaha 

membuat e-Learning dan menggunakannya? 

 Berbagi 

pembelajaran dan 

produk ilmiah 

 

Bagaimana pengajar bisa mengontrol 

distribusi dan penyebaran sumber daya yang 

pengajar buat? Akses apa yang bisa dimiliki 

untuk mendapatkan sumber daya (materi) 

yang dibuat oleh orang lain? 

 Perpindahan 

Teknologi  

 

Bagaimana pengajar bisa berpartisipasi 

dalam transfer teknologi yang menjanjikan 

menjadi produk berharga? 

Integritas, 

Privasi, dan Isu 

Kemanusiaan 

Pengawasan dan 

privasi 

 

Kontrol apa yang pengajar miliki untuk 

mengetahui siapa yang masuk dan 

mengamati kelas online? 

 Keamanan 

 

Ancaman apa yang mungkin ditemui? 

Bagaimana bisa ini mempengaruhi 

pekerjaan saya? 
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 Plagiarisme 

 

Bagaimana pengajar bisa mencegah 

plagiarisme dan menghindari hal itu dalam 

pengembangan materi pelajaran? 

 Kualitas Hidup  

 

Apa efek pada kehidupan jika melakukan e-

Learning? Bagaimana menjaga hal-hal yang 

dikelola ini dengan bijaksana, dan 

menghindari dikendalikan oleh teknologi? 

Kemungkinan 

Insentif atau 

Motivator 

untuk 

Keikutsertaan 

Tantangan Intelektual  

Inovasi kerja  

 

Apakah pengajar siap untuk melakukan 

sesuatu yang inovatif dan perintis dengan e-

Learning? 

 

 Membangun sumber 

daya yang mampu 

bertahan  

Dapatkah meninggalkan warisan abadi bagi 

orang lain melalui kontribusi di e-Learning? 

 

 Fleksibilitas kerja 

Perubahan Kebiasaan 

Akankah e-Learning memberikan alternatif 

dalam mengerjakan tugas? akankah e-

Learning meringankan tugas mengajar di 

kelas 

 Fleksibilitas jadwal 

kerja  

Akankah e-Learning memberikan lebih 

banyak fleksibilitas dalam pekerjaan?  

Dukungan dan 

Pengakuan  

Rekan kerja  

 

Akankah rekan memperhatikan dan 

mendukung e-Learning aktivitas? Apakah 

pengajar  akan menikmati penghormatan 

dan penghargaan? 

 Atasan Kerja 

 

Apakah e-Learning merupakan prioritas 

atasan? apakah support tersebut 

memberikan manfaat yang nyata  

 Profesi 

 

Dapatkan e-Learning berpengaruh terhadap 

profesionalisme  

Kebutuhan 

Peserta Didik  

 

Keterlibatan peserta 

didik dengan 

teknologi  

Dapatkah peserta didik melakukan 

pembelajaran secara online yang tidak 

dapat dilakukan dipembelajaran tatap muka 

 Memperluas akses 

 

Mampukah perserta didik mencapai target 

pembelajaran? 
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BAB III. 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  

 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara jelas tentang faktor-faktor 

penghambat bagi dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dalam 

mengembangkan pembelajaran online.  

 

B. Manfaat Penelitian  

Penelitian faktor-faktor penghambat bagi dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Jakarta dalam mengembangkan pembelajaran online, memberikan manfaat antara lain:  

• Menambah wawasan kepada dosen, Program Studi  dan Fakultas mengenai faktor yang 

harus diperhatikan ketika ingin memberlakukan pembelajaran online.  

• Hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut Pembelajaran 

online di FIP UNJ. 
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BAB IV.  

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Pada penelitian deskriptif suatu material atau fenomena 

akan dilukiskan apa adanya secara jelas dan akurat.6 Menurut Donal Ary yang diterjemahkan oleh 

Arief Furchan, penelitian deskriptif bertujuan untuk melukiskan variabel atau kondisi apa yang 

ada dalam situasi.7 Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan faktor-faktor 

penghambat bagi dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dalam 

mengembangkan pembelajaran online.  

Menurut Hadari Nawawi metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya.  

 

B. Bagan Alur Penelitian (Flow Chart)  

Untuk menjamin tercapainya tujuan penelitian, maka disusunlah prosedur penelitian 

seperti yang dicatat dalam bagai dibawah ini  

 

Tabel 3.1 Alur Penelitian 

No. Aspek  Penjelasan  

1 Metode 

Penelitian 

Seperti telah dijelaskan, metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode survey yang akan menghasilkan data faktor-

faktor penghambat bagi dosen Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Jakarta dalam mengembangkan pembelajaran 

online. Adapun indikator yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Waktu  

2. Sumber Daya  

3. Dukungan 

 
6 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan, (Jakarta : PT RajaGrafindo 
Persada, 1999), hal. 274 
7  Arief Furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan (Surabaya: usaha Nas, 1982), h. 415. 
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4. Pengetahuan  

5. Kualitas 

6. Keterampilan Peserta didik  

7. Karir 

8. Basis Teknologi  

9. Kepemilikan dan Kontrol 

10. Integritas, Privasi, dan Isu Kemanusiaan 

11. Kemungkinan Insentif atau Motivator untuk Keikutsertaan 

12. Dukungan dan Pengakuan  

13. Kebutuhan Peserta Didik  

2 Luaran  Hasil dari penelitian ini adalah laporan penelitian dan artikel yang 

akan diterbitkan pada tahun berjalan penelitian.  

 

3 Lokasi 

penelitian  

Lokasi penelitian ini berada di Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Jakarta.  

 

4 Sumber data 

 

Sumber data penelitian pengembangan ini ialah dosen Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. 
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BAB V. 

HASIL LUARAN YANG DICAPAI  

 

Seperti telah dijelaskan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey 

yang akan menghasilkan data faktor-faktor penghambat bagi dosen Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Jakarta dalam mengembangkan pembelajaran online. Adapun berikut hasil 

penelitian berdasarkan indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini dari 24 data dosen FIP 

UNJ yang terjaring: 

 

1. Waktu  

Untuk indikator waktu, terdapat dua sub indikator yang nilai oleh dosen sebagai faktor 

penghambat pembelajaran online di FIP UNJ. Untuk indikator ini, sebanyak 58,33% 

menyatakan Online Learning membutuhkan lebih banyak waktu dan investasi dibandingkan 

mempersiapkan dan melakukan perkuliahan tatap muka. Selain itu dosen FIP UNJ juga 

memberikan pendapat sebanyak 66,67% Belum adanya pengakuan melaksanakan Online 

Learning sebagai pekerjaan tambahan (beban kerja dosen). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini.  

 

Tabel 4.1 Waktu sebagai Faktor Penghambat Pembelajaran Online di FIP UNJ 

Deskripsi data 

Indikator :  

Waktu   

Faktor-faktor penghambat % 

Terkurasnya waktu  58.33 

Beban kerja  66.67 

 

Berdasarkan data tersebut, maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh dosen 

FIP UNJ yang disajikan dalam dalam tabel di bawah ini.  

 

Tabel 4. 2 Saran Dosen FIP terhadap Indikator Waktu  

Saran 

Indikator 

:  Waktu  

Faktor-

faktor 

penghambat 

 

Terkurasnya 

waktu  

• Dipersiapkan sarana dan prasarana pendukungnya 



25 
 

 

• Karena dosen belum terbiasa menggunakan online learning dan 

baru menggunakan secara incidental dan perlu memiliki 

rancangan pembelajaran sistematis. 

• Dosen-dosen harus diberikan waktu menjelang  semester baru 

dimulai, guna menyiapkan materi perkuliahan dan media serta 

gambaran metode yang tepat untuk tiap materi. 

• Bekali para dosen untuk meningkatkan kemampuan merancang 

pembelajaran berbasis IT 

• Perlu ada pendampingan bagi dosen yang belum paham e 

learning. 

• Toolsnya lebih terintegrasi dan mudah diakses 

• Kultur F2F berlaku sangat masif dan fungsional! Selama tidak 

ada sistem pemberlakuan pembelajaran online (OL) yang 

didukung secara proaktif dari para pemimpin, adanya peraturan 

yang humanis, reward yang mendukung bagi pelaksana OL dan 

tenaga teknisi produksi perangkat pembelajaran OL serta sistem 

perangkat server, jaringan maupun software yang rasional 

produktif dalam menyelenggarakan OL, maka aktivitas OL 

hanya buaian dan bualan belaka.   

• Matakuliah yang akan di onlinekan sebaiknya diumumkan ke 

dosen 6 bulan sebelumnya karena Penyusunan instrumen yang 

panjang.  

• Online learning perlu dikerjakan bersama terutama di 

lingkungan FIP terutama dalam mempersiapkan rencana 

program perkuliahan dengan seksama. Disamping perencanaan 

yang sangat detail dalam program perlu sarana pendukung yang 

memadai seperti ruang kelas yang dilengkapi sarana Wi-Fi yang 

relatif sangat kuat, ruang kelas dsb. Namun demikian hal yang 

dapat kita lakukan adalah komitmen untuk melakukan perubahan 

secara bertahap. 

 

Beban kerja • Seandainya dibuatkan RPS untuk pembelajaran online yang 

baku, maka beban pembelajaran online dapat diakui.  

• Kewajiban untuk absensi dengan finger print membuat dosen 

tetap mengajar tatap muka saja. 

• Mengubah mindset paradigma pembelajaran yang tidak 

mengganggap kehadiran guru baru bisa belajar itu penting agar 

online learning dapat diakui BKD.  

• Segera pelajari Panduan ini https://www.its.ac.id/kpm/wp-

content/uploads/sites/93/2019/05/Panduan_Final_KPT-

DIKTI.pdf  

Bila para pamong universitas, fakultas dan prodi telah 

mempelajarinya, nampak sangat esensial bahwa OL sudah harus 

terlaksana secara masif dan produktif dalam layanan pendidikan 

tinggi khususnya dalam mengaktualisasi kurikulum dalam 

realitas perkuliahan.   
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• Pembelajaran dalam jaringan belum diakui sebagai penyelesaian 

pertemuan, hanya dianggap suplemen. 

• saat ini monitoring perkuliahan dilihat dari kehadiran di kelas 

pihak penjamin mutu harus mempertimbangkan kuliah online 

menjadi pengganti tatap muka di kelas. 

• Perlu adanya kebijakan pada setiap prodi untuk melaksanakan 

pembelajaran online secara bertahap dan terprogram. 

 

2. Sumber Daya  

Pada indikator Sumber Daya sebanyak 70,83% dibutuhkan sumber dana atau 

pembiayaan khusus untuk pekerjaan desain dan pengembangan Online Learning, selain itu 

sebesar 45,83% berpendapat Dibutuhkan tunjangan khusus dalam melaksanakan pekerjaan 

tambahan dalam pengembangan atau perkuliahan online. Sedangkan subindikator Dalam 

mengembangkan Online Learning diperlukan media atau peralatan serta dukungan teknis 

tambahan dinyatakan oleh 70,83%.  

 

Tabel 4.3 Sumber Daya sebagai Faktor Penghambat Pembelajaran Online di FIP UNJ 

Deskripsi data Indikator :  

Sumber Daya  

Faktor-faktor penghambat % 

Pendanaan untuk desain dan pengembangan 70.83 

Tunjangan untuk pekerjaan tambahan 45.83 

Media 70.83 

 

Berdasarkan data tersebut, maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh dosen 

FIP UNJ yang disajikan dalam dalam tabel di bawah ini.  

 

Tabel 4. 4 Saran Dosen FIP terhadap Indikator Sumber Daya  

Saran 

Indikator 

:  

Sumber 

Daya  

 

Faktor-faktor 

penghambat 

 

Pendanaan 

untuk desain 

dan 

pengembangan 

• Disiapkan oleh lembaga, termasuk dana tambahan untuk 

penggunaan pulsa diluar jam bekerja. Mengingat online learning 

terkadang tidak saja dilakukan dijam kerja. 

• Ada laboratoriun IT untuk tiap Prodi dengan memberdayakan 

ketua lab dimasing-masing Prodi agar berjalan dengan baik 

melalui evaluasi kerja bagi Ketua Lab dari masing-masing Prodi 

yg diawasi oleh FIP 
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Tunjangan 

untuk 

pekerjaan 

tambahan 

• Sebaiknya termasuk job dist ketua lab dan timnya di tiap prodi 

• Tidak perlu tunjangan asalkan saja fasilitas online bagus, tidak 

up and down, lemot dsb. 

• Bisa diperhitungkan sebagai poin dalam peningkatan kualitas 

pembelajaran dan juga kompensasi untuk hal tersebut. 

 

 Media • Fakultas menfasilitasi media dan peralatan pendukung lainnya 

• Jika Universitas belum mampu menyediakan, maka dosen 

dengan ikhlas secara bertahap terus berupaya utk 

membelajarkan mahasiswa di lembaga lain/mitra yang 

memungkinkan mhs dpt belajar dengan dukungan  dari lembaga 

mitra tsb, meski dengan sangat terbatas. 

 

 

3. Dukungan 

Indikator ketiga adalah Dukungan, adapun pendapat dosen FIP menyatakan 54,17% 

Belum adanya tindakan nyata dari pengambil kebijakan dalam melaksanakanOnline Learning. 

Adapun indikator Belum ada rekan sejawat yang dapat membantu jika terdapat kendala dalam 

proses pengembangan Online Learning dinilai sebagai faktor oleh 54.17%. Subindikator ketiga 

adalah Belum tersedianya dukungan teknis bagi dosen ataupun peserta didik yang dinilai 

sebagai penghambat oleh 62,5% dan subindikator terakhir, Tidak tersedia pelatihan untuk 

mengembangkan dan mengasah keterampilan dalam pelaksanaan Online Learning sebesar 

58.33%. Berikut rincian hasil penelitian untuk indikator Dukungan.  

 

Tabel 4.5 Dukungan sebagai Faktor Penghambat Pembelajaran Online di FIP UNJ 

Deskripsi data Indikator :  

Dukungan 

Faktor-faktor penghambat % 

Administrasi 54.17 

Rekanan Sejawat dalam Masyarakat 54.17 

Dukungan Teknis 62.5 

Pelatihan  58.33 

 

Berdasarkan data tersebut, maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh dosen 

FIP UNJ yang disajikan dalam dalam tabel di bawah ini.  
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Tabel 4. 6 Saran Dosen FIP terhadap Indikator Dukungan 

Saran 

Indikator :  

Dukungan 
 

Faktor-

faktor 

penghambat 

 

Administrasi • Diperlukan analisis kebijakan dalam melaksanakan online 

learning dalam menyikapi Revolusi Industri 4.0. UNJ dengan 

visinya perlu mewujudkan online learning dalam kebijakan 

pemanfaatan online learning untuk memfasilitasi perkuliahan di 

abad ke 21. 

• Karena belum menjadi kewajiban yg disahkan secara tertulis 

oleh pengambilan kebijakan di institusi, maka online learning 

belum dapat dilaksanakan secara optimal. 

 

Rekanan 

Sejawat 

dalam 

Masyarakat 

• Sebaiknya setiap fakultas mendata dosen-dosen yang sudah 

memperoleh pelatihan agar ditandem dengan dosen yang belum 

mendapatkan pelatihan. 

• Mungkin dapat dibentuk peer grup tentang berbagai hal yang 

terkait dengan pencapaian mutu pendidikan/pembelajaran yang 

efektif utk masa depan UNJ yang lebih baik.  

• Perlu dibentuk organisasi pengelola online learning di tingkat 

UNJ dan penanggung jawab pada setiap Fakultas. 

 

 Dukungan 

Teknis 

• Perlu dibuat taskforce kuliah online 

• Perlu adanya koordinator pengembangan pembelajaran online 

• Perlu ada SOP yang jelas dalam pemanfaatan online learning 

baik bagi dosen maupun mahasiswa. 

 

 Pelatihan  • Harus lebih digalakkan pelatihannya, dibuat berjenjang (level 

dasar-manteps-expert) dan berkesinambungan orang yang 

melaksanakan diklatnya. 

• Melalui peer grup yg dibangun di tiap fakultas, kemudian 

dibuat agenda peningkatan penguasaan/keterampilan yg terkait  

• Perlu dilakukan pelatihan praktek langsung dulu untuk teknisi 

dan dosennya 

• Perlu adanya Workshop melalui pendampingan bagi dosen 

dalam melaksanakan program online learning. 

 

 

4. Pengetahuan  

Sebanyak 62,5% menilai Dosen tidak memiliki keterampilan teknis (teknologi) yang 

diperlukan untuk mengembangkan dan melaksanakan program Online Learning dan 50% 

Dosen tidak memiliki kemampuan untuk merancang pembelajaran untuk proses Online 
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Learning. Selain itu pada indikator ini, dosen menilai 70.83% Tidak ada fasilitasi yang baik 

bagi dosen melakukan Online Learning. 

 

Tabel 4.7 Pengetahuan sebagai Faktor Penghambat Pembelajaran Online di FIP UNJ 

Deskripsi data Indikator :  

Pengetahuan  

  

Faktor-faktor penghambat % 

Keterampilan berteknologi  62.5 

Desain Pembelajaran 50 

Fasilitas dan Manajemen  70.83 

 

Berdasarkan data tersebut, maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh dosen 

FIP UNJ yang disajikan dalam dalam tabel di bawah ini.  

 

Tabel 4. 8 Saran Dosen FIP terhadap Indikator Pengetahuan 

Saran 

Indikator :  

Pengetahuan  
 

Faktor-

faktor 

penghambat 

 

Keterampilan 

berteknologi  

• Perlu team teaching dengan dosen yang mampu teknologi 

• Harus ada motivasi yg kuat 

• Perlu adanya kebijakan terkait pengembangan kompetensi 

dalam melaksanakan pembelajaran online 

• Pendampingan yang terprogram bagi dosen dapat mengatasi 

permasalahan teknis teknologi dalam pemanfaatan online 

learning. 

 

Desain 

Pembelajaran 

• Blm dilakukan penyeragaman RPS 

• Perlu analisis kompetensi, kegiatan pembelajaran dan 

evaluasi yang sesuai.  

 

Fasilitas dan 

Manajemen  

• Online learning memerlukan fasilitas yang memadai bagi 

dosen untuk mengembangkan kualitas mutu pembelajaran 

yang dihasilkan. 

• Internet tidak mendukung untuk mengembangkan online 

learning di ruang kerja kampus. Selain itu, mahasiswa juga 

memiliki koneksi internet yang terbatas karena tidak ada 

biaya. Jika ada online learning, banyak mahasiswa akan 

menggunakan internet kampus. 
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5. Kualitas 

Indikator kelima yang ditanyakan kepada dosen adalah Kualitas, pada indikator ini 

terdapat 4 subindikator. Pada subindikator pertama, sebanyak 33,33% Peserta didik tidak dapat 

merasa nyaman dengan pola interaksi maya (Online Learning). Pada subindikator kedua, 

sebanyak 58,33% Jika dosen tidak hadir secara tatapmuka, namun melaksanakan pembelajaran 

online, maka dosen belum dianggap hadir (absen). Untuk subindikator pengalaman belajar, 

sebanyak 29,17% menilai Online Learning belum terbukti memberikan pengalaman belajar 

setara dengan pembelajaran tatapmuka dan pada subindikator terakhir sebanyak 54,17% Dosen 

belum mampu meminimalkan kecurangan dan penipuan yang dilakukan peserta didik dalam 

melakukan Online Learning dari lokasi yang berbeda. 

 

Tabel 4.9 Kualitas sebagai Faktor Penghambat Pembelajaran Online di FIP UNJ 

Deskripsi data Indikator :  

Kualitas 

Faktor-faktor penghambat % 

Kurangnya interaksi siswa 33.33 

Keberadaan dosen  58.33 

Pengalaman Belajar 29.17 

Metode Penilaian  54.17 

 

Berdasarkan data tersebut, maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh dosen 

FIP UNJ yang disajikan dalam dalam tabel di bawah ini.  

 

Tabel 4. 10 Saran Dosen FIP terhadap Indikator Kualitas   

Saran 

Indikator :  

Kualitas 

 

Faktor-

faktor 

penghambat 

 

Kurangnya 

interaksi 

siswa 

• Harus ditumbuhkan kesenangan menggunakan model 

pembelajaran ini, dengan pendekatan yang luwes, dialogik, 

bukan menggurui tapi menyadarkan bahwa itu untuk 

membangun keberdayaan/profesionalitas dirinya, tentunya 

secara bertahap tapubtetap hrs ada target, agar mereka cakap 

nyaman dan target dosen dapat dicapai. Langkah awal  

mungkin agak lambat, karena ini identik dengan membangun 

inovasi untuk merubah kebiasaan kurang baik mahasiswa. 

• Peran dosen memang tidak bisa diganti secara total melalui 

online learning. Namun demikian, interaksi melalui maya ini 

memberikan keleluasaan mahasiswa dalam proses belajarnya. 
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Sosialisasi terus menerus dilakukan dalam  program 

implementasinya. 

• Pertama kali coba, mahasiswa merasa tidak nyaman. Mungkin 

butuh penyesuaian saja. 

• Dalam proses pembelajaran tetap diperlukan tatap muka, 

mahasiswa dalam kelas Maya sering kali justru beranggapan 

kelas ini hanya disiapkan utk mengalihkan kesibukan dosen. 

Namun hal ini bisa saja terjadi karena belum terbiasa 

melakukan online learning. 

 

Keberadaan 

dosen  

• Sebaiknya ada aturan yg menjadi landasan bahwa 

pembelajaran on line merupakan bentuk kehadiran dosen dan 

tertuang dlm statuta unj yg tatap muka 80%, 20% tgs 

terstruktur dan untuk on line 40%, 60% tatap muka 

• Harus ada sistem yg memberikan lnfo bahwa dosen ybs 

memantau dan bertanggung jawab pada pembelajaran meski 

bukan melalui tatqp muka, tapi belajar mandiri yg terbimbing 

dan terarah 

• Seharusnya jika sudah online berarti dosen dianggap sudah 

hadir. Kan pembelajaran berjalan terus walau tanpa tatap 

muka. 

 

 Pengalaman 

Belajar 

• Mahasiswa diarahkan bahwa melalui IPTEK mereka bs jd 

lebih cepat mandiri, karena mau tidak mau dia harus paham 

dan mampu mengaplikasikannya dlm hidup meski tanpa 

kehadiran dosen. 

• Lakukan penugasannya dilaksanakan dengan baik dan 

feedbacknya selalu diberikan. Bahkan lebih teroganisir, 

tercatat setiap perkembangan peserta didik. 

• Pengalaman belajar online learning harus disusun secara 

seksama sehingga mahasiswa memiliki pengalaman belajar 

yang berrmakna dan konkrit. 

 

 Metode 

Penilaian  

• Orientasinya harus HOTS, berbasis proyek. Bukan pilihan 

dengan klik. 

• Penilaian sumative baiknya tetap tatap muka 

• Penilaian dalam online tidak hanya terfokus pada output tetapi 

juga proses dalam proses belajar mahasiswa. 

• Meskipun tetap bisa terlihat dalam riwayat mahasiswa dalam 

melaksanakan online learning. 
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6. Keterampilan Peserta didik  

Subindikator pertama pada indikator keterampilan peserta didik adalah Peserta didik 

tidak memiliki keterampilan teknologi yang dibutuhkan untuk bekerja secara online dinilai 

sebanyak 25% sebagai faktor penghambat, sedangkan 45,83% menilai Peserta didik tidak 

mengetahui cara menggunakan dan mengakses informasi dari website Hylearn. Untuk 

subindikator Mahasiswa sebagai peserta didik, lebih menyukai pembelajaran tatap muka 

dibandingkan dengan pembelajaran Online Learning dan subindikator Peserta didik belum 

cukup mandiri untuk mempelajari materi yang tersedia di Online Learning  dan menyelesaikan 

pekerjaan secara bertanggung jawab dinilai sebanyak 41,67%. Pada indikator terakhir 

sebanyak 37,5% menilai Peserta tidak termotivasi untuk belajar jarak jauh. 

 

Tabel 4.11 Keterampilan Peseta Didik sebagai Faktor Penghambat Pembelajaran Online di 

FIP UNJ 

Deskripsi data Indikator :  

Keterampilan Peserta 

didik  

Faktor-faktor penghambat % 

Keterampilan berteknologi  25 

Keterampilan membaca 45.83 

Pilihan pembelajaran  41.67 

Keterampilan Belajar 41.67 

Motivasi 37.5 

 

Berdasarkan data tersebut, maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh dosen 

FIP UNJ yang disajikan dalam dalam tabel di bawah ini.  

 

Tabel 4. 12 Saran Dosen FIP terhadap Indikator Keterampilan Peserta Didik 

Saran Indikator 

:  

Keterampilan 

Peserta didik 
 

Faktor-

faktor 

penghambat 

 

Keterampilan 

berteknologi  

• Mahasiswa milenial sudah canggih dalam ber online. 

Mungkin kendalanya kepemilikan komputer yang belum 

merata. Kecuali UNJ menyediakan fasilitas itu 

• Sosialisasi secara terprogram dapat memberikan 

pengalaman mahasiswa memanfaatkan pembelajaran 

maya ini. 

• Platform online learning cenderung tidak user-friendly 

untuk mahasiswa. 
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Keterampilan 

membaca 

• Diberikan pelatihan dan sosialisasi secara berkala 

khususnya mhs baru 

• Seyogyanya ada bimbingan/latihan/workshop dari kakak 

kelasnya,melalui program HIMA. 

• Mahasiswa saat ini merupakan mahasiswa milenial yang 

sangat terampil menggunakan teknologi. Prosedur yang 

jelas dalam pemanfaatan website Hylearn dapat 

memberikan pengalaman yang menyenangkan. 

• Jika diberikan panduan dalam pelaksanaan hybrid 

learning. 

 

 Pilihan 

pembelajaran  

• Budaya tatap muka memang penting. Namun dengan 

adanya informasi dan data yang begitu banyak maka 

mahasiswa perlu dilatih secara bertahap memanfaatkan 

big data ini melalui proses pembelajaran maya. 

• Setiap mahasiswa memiliki tipe belajar yg berbeda, maka 

bisa saja ada mahasiswa yg lebih nyaman dan memahami 

materi ketika pembelajaran tatap muka. 

 

 Keterampilan 

Belajar 

• Diperiksa dan diberikan masukan secara rutin. 

• Perlu ada peningkatan pendampingan 

• Memberikan tanggung jawab dan self discpline secara 

terus menerus akan menumbuhkan rasa kemandirian 

mahasiswa dalam proses belajarnya. 

• Mahasiswa dapat belajar mandiri sesuai dengan panduan 

dalam pelaksanaan online learning. 

 

 Motivasi • Perlu sosialisasi dan pembiasaan 

• Mhs harus dibina melalui Organisasi HIMA mhs. Hal ini 

dilakukan sekalian dibimbing jg oleh kakak" kelasnya 

• Karena belum meratanya mahasiswa mempunyai 

komputer dan dosen tidak proaktif memonitor dan 

mengingatkan mahasiswa. Tetap percakapan online di 

jalin antara dosen dan mahasiswanya 

• Peserta didik perlu diberi kesempatan. Kita tak bisa 

menjudge sebelum menganalisa hal-hal terkait di lapangan 

• Online learning dapat menjadi tantangan bagi mahasiswa 

utk selalu siap dan cekatan dalam menguasai materi ketika 

melaksanakan pembelajaran jarak jauh. 
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7. Karir 

Indikator Karir memiliki 4 subindikator, berdasarkan pengambilan data yang 

dilakukan, sebanyak 33,33% menyatakan Metode Online Learning di Hylearn saat ini belum 

aman secara sistem untuk dilaksanakan. Sedangkan faktor Waktu yang dosen  sediakan untuk 

mengembangkan Online Learning dapat menganggu agenda rutin pekerjaan dinilai sebanyak 

54,17%. Selain data tersebut, sebanyak 50% menyatakan Online Learning tidak membantu 

jabatan dan promosi dosen dan 62,5% menilai Belum ada penghargaan dan insentif untuk 

dosen yang aktif dalam pengembangan Online Learning. 

 

Tabel 4.13 Karir sebagai Faktor Penghambat Pembelajaran Online di FIP UNJ 

Deskripsi data Indikator :  

Karir 

Faktor-faktor penghambat % 

Keamanan Kerja  33.33 

Pengalih perhatian dari penyusunan agenda rutin 

pembelajaran. 

54.17 

Masa jabatan dan promosi. 50 

Penghargaan lembaga. 62.5 

 

Berdasarkan data tersebut, maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh dosen 

FIP UNJ yang disajikan dalam dalam tabel di bawah ini.  

 

Tabel 4. 14 Saran Dosen FIP terhadap Indikator Karir 

Saran 

Indikator 

:  Karir 
 

Faktor-

faktor 

penghambat 

 

Keamanan 

Kerja  

• Diperlukan sistem keamanan yg terus ditingkatkan 

• Perlu dibangun pemahaman terhadap hal ini dan kesabaran pada 

mahasiswa yang mungkin berbeda-beda tingkat pemahamannya. 

 

Pengalih 

perhatian dari 

penyusunan 

agenda rutin 

pembelajaran. 

• Perlunya program yang terencana dan terpadu serta terus 

menerus sampai pada evaluasi program untuk memperbaiki di 

masa yad. 

• Iya, memerlukan waktu lebih utk mengembangkan media 

pembelajaran khususnya yg dikembangkan sendiri atau by 

design dari dosen, bukan hanya produk siap pakai. 

 

 Masa jabatan 

dan promosi. 

• Cukup setarakan saja dengan tatap muka. Karena tatap muka pun 

tidak dihitung untuk promosi. Tapi karya karya nya bisa 
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dibuatkan HKI, dan itu bisa untuk promosi. Jadi bukan 

onlinenya, tetapi karyanya, seperti media belajar yg 

dikembangkan. Proses belajar yang dibuatkan artikel.  

 

 Penghargaan 

lembaga. 

• Perlunya penghargaan dalam bentuk kredit point dan tunjangan 

insentif dosen yang mengembangkan online learning. 

• Hal ini bisa jadi pertimbangan pembuat kebijakan agar 

memotivasi dosen utk melaksanakan online learning.  

 

 

8. Basis Teknologi  

 

Indikator basis teknologi memiliki 4 subindikator, pada subindikator pertama 

Insfrakstruktur yang tersedia masih belum optimal dalam mendukung Online Learning dinilai 

sebanyak 75%, sebanyak 33,33% menilai Peserta didik tidak memiliki akses koneksi internet 

dan teknologi lain yang diperlukan dalam Online Learning. Adapun ada subindikator ketiga, 

Teknologi yang tersedia di situs Hylearn saat ini belum dapat diandalkan dinilai 50% dan 29,17 

% menilai Sistem Online Learning yang dimiliki saat ini, belum sesuai terhadap kebutuhan 

dari keilmuan atau esensi materi yang diampu dosen sebagai faktor penghambat pembelajaran 

online.  

 

Tabel 4.15 Basis Teknologi sebagai Faktor Penghambat Pembelajaran Online di FIP UNJ 

Deskripsi data Indikator :  

Basis 

Teknologi  

Faktor-faktor penghambat % 

infrastruktur yang buruk 75 

Akses Teknologi  33.33 

Keterandalan Teknologi 50 

Perubahan Kebutuhan  29.17 

 

Berdasarkan data tersebut, maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh dosen 

FIP UNJ yang disajikan dalam dalam tabel di bawah ini.  

 

Tabel 4. 16  Saran Dosen FIP terhadap Indikator Basis Teknologi  

Saran 

Indikator :  

Basis 

Teknologi  

Faktor-

faktor 

penghambat 

 

infrastruktur 

yang buruk 

• Bekerja sama dengan Bidang perlengkapan 

• Fasilitas agar ditingkatkan baik kuantitas & kualitas 
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 • Perlunya Renstra UNJ dalam penyelenggaraan online learning 

secara terpadu. 

 

Akses 

Teknologi  

• Keresahan dan keluhan mahasiswa umumnya soal fasilitas 

koneksi internet yang mereka miliki 

• Akses internet di UNJ perlu ditambah lagi untuk mempercepat 

pelaksanaan program. 

 

 Keterandalan 

Teknologi 

• Rubah hylearn dengan support hardware, software dan 

brainware yang update dan memartabatkan diri dan institusi. 

 

 Perubahan 

Kebutuhan  

• Perlunya kolaborasi antar dosen dalam menyusun RPS pada 

matakuliah yang menggunakan online. 

• Belum dimanfaatkan secara optimal oleh dosen utk 

melaksanakan online learning.  

 

 

9. Kepemilikan dan Kontrol 

Pada subindikator kepemilikan dan kontrol, sebanyak 41,67% menilai Belum adanya 

jaminan Hak Cipta atas Online Learning yang dikembangkan, sedangkan sebesar 50% menilai 

faktor Belum terdapat kebiasaan untuk saling berbagi pengetahuan, sehingga dosen tidak 

memiliki pengetahuan terbaru yang mungkin dibutuhkan dalam melaksanakan Online 

Learning menjadi penghambat pembelajaran online, pada subindikator terakhir, sebanyak 41, 

67% menilai Dosen belum terbiasa dengan teknologi yang ditawarkan pada pembelajaran di 

Hylearn. 

 

Tabel 4.17 Kepemilikan dan Kontrol sebagai Faktor Penghambat Pembelajaran Online di FIP 

UNJ 

Deskripsi data Indikator :  

Kepemilikan 

dan Kontrol  

Faktor-faktor penghambat % 

Hak Cipta  41.67 

Berbagi pembelajaran dan produk ilmiah 50 

Perpindahan Teknologi  41.67 

 

Berdasarkan data tersebut, maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh dosen 

FIP UNJ yang disajikan dalam dalam tabel di bawah ini.  
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Tabel 4. 18 Saran Dosen FIP terhadap Indikator Kepemilikan dan Kontrol 

Saran 

Indikator :  

Kepemilikan 

dan Kontrol  

 

Faktor-

faktor 

penghambat 

 

Hak Cipta  • Perlunya HAKI dalam menciptakan program yang dilakukan 

secara terpadu antar dosen dengan berbagai latar belakang 

ilmu yang beragam. 

• Disediakan konsultasi dengan pihak yang mengurus Hak 

Cipta.  

 

Berbagi 

pembelajaran 

dan produk 

ilmiah 

• Saling share ilmu 

• Karena dosennya masih kebanyakan individualis dalam 

berbagi 

 Perpindahan 

Teknologi  

• Harus terbangun kultur secara sistemik 

• Perlu latihan dan pembiasaan. 

 

 

 

10. Integritas, Privasi, dan Isu Kemanusiaan 

Pada indikator ini, sebanyak 37,5% menilai Dosen belum memiliki keterampilan dalam 

mengetahui siapa yang masuk dan melakukan Online Learning dan 25% menilai Belum ada 

jaminan keamanan dalam sistem Online Learning yang dimiliki saat ini. Untuk subindikator 

ketiga, sebesar 29,17% menilai Belum ada acara untuk mencegah plagiarism dan 37,5% 

menilai Terdapat kekhawatiran, dengan Online Learning mahasiswa semakin menjadi peserta 

didik yang dikendalikan oleh teknologi dan tidak mampu bijaksana.. 

 

Tabel 4.19 Integritas, Privasi dan Isu Kemanusiaan sebagai Faktor Penghambat Pembelajaran 

Online di FIP UNJ 

Deskripsi data Indikator :  

Integritas, 

Privasi, dan Isu 

Kemanusiaan  

Faktor-faktor penghambat % 

Pengawasan dan privasi 37.5 

Keamanan 25 

Plagiarisme 29.17 

Kualitas Hidup  37.5 

 

Berdasarkan data tersebut, maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh dosen 

FIP UNJ yang disajikan dalam dalam tabel di bawah ini.  
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Tabel 4. 20 Saran Dosen FIP terhadap Indikator Integritas, Privasi, dan Isu Kemanusiaan 

Saran 

Indikator :  

Integritas, 

Privasi, dan 

Isu 

Kemanusiaan 
 

Faktor-faktor 

penghambat 

 

Pengawasan 

dan privasi 

• Perlu ada pendampingan  secara kontinu 

• Perlunya pendataan mahasiswa yang mengikuti online 

learning. 

 

Keamanan • Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kalaupun ada 

peretasan, isi yang diretas kan materi pembelajaran. Tidak 

perlu memasukan banyak data pribadi. 

 

Plagiarisme • Perlunya security yang terprogram. 

 

 

11. Kemungkinan Insentif atau Motivator untuk Keikutsertaan 

Indikator Insetif atau Motivator untuk Keikutsertaan, memiliki 4 subindikator. Pada 

subindikator pertama, Dosen sebanyak 29,17% belum siap untuk melakukan sesuatu yang 

inovatif dengan Online Learning, 54,17% menilai Tidak adanya sumber daya tetap yang 

membantu pengembangan Online Learning. Adapun subindikator Dosen belum terbiasa 

dengan pola Online Learning dianggap 50% dosen sebagai penghambat dan 20,83% menilai 

Online Learning  pada pelaksanaannya tidak memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam 

pekerjaan. 

 

Tabel 4.21 Insetif atau Motivator untuk Keikutsertaan sebagai Faktor Penghambat 

Pembelajaran Online di FIP UNJ 

Deskripsi data Indikator :  

Kemungkinan Insentif 

atau Motivator 

untuk 

Keikutsertaan 

Faktor-faktor penghambat % 

Tantangan Intelektual Inovasi kerja 29.17 

Membangun sumber daya yang mampu bertahan  54.17 

Fleksibilitas kerja Perubahan Kebiasaan 50 

Fleksibilitas jadwal kerja  20.83 

 

Berdasarkan data tersebut, maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh dosen 

FIP UNJ yang disajikan dalam dalam tabel di bawah ini.  
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Tabel 4. 22 Saran Dosen FIP terhadap Indikator Kemungkinan Insentif atau Motivator untuk 

Keikutsertaan 

Saran 

Indikator :  

Kemungkinan 

Insentif atau 

Motivator 

untuk 

Keikutsertaan 

 

Faktor-

faktor 

penghambat 

 

Tantangan 

Intelektual 

Inovasi kerja 

• Perlunya RPS yang terencana yang di validasi baik isi 

maupun cara penyampaian dalam tatap muka dan online. 

• Perlu sesekali dilakukan pertemuan tatap muka. 

 

Membangun 

sumber daya 

yang mampu 

bertahan  

• Ketua lab setiap prodi bisa dioptimalkan 

• Harus ada diklat untuk kesiapan SDM yang diharapkan 

• Perlu kerjasama lintas prodi 

• Dosen perlu didampingi orang yang dapat membantu 

mendisain pengembangan online 

• Perlunya Renstra dan program pembiayaan 

penyelenggaraan online learning. 

• Dibentuk Tim khusus online learning tingkat universitas. 

 

 Fleksibilitas 

kerja 

Perubahan 

Kebiasaan 

• Perlu peningkatan sosialisasi pengembangan diri 

 

 Fleksibilitas 

jadwal kerja  

• Perlunya RPS yang terencana sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai. 

 

 

12. Dukungan dan Pengakuan  

Pada indikator dukungan dan pengakuan, 25% menilai Rekan kerja masih menganggap 

sebelah mata jika perkuliahan dilaksanakan dengan metode Online Learning, dan 45,83% 

Tidak ada support nyata dari atasan langsung dalam melaksanakan Online Learning dan 

33,33% menilai Online Learning  tidak berpengaruh terhadap profesionalisme (tri dharma 

perguruan tinggi). 

 

Tabel 4.23 Dukungan dan Pengakuan sebagai Faktor Penghambat Pembelajaran Online di 

FIP UNJ 

Deskripsi data 

Indikator :  

Dukungan 

dan 

Pengakuan  

Faktor-faktor penghambat % 

Rekan kerja  25 

Atasan Kerja 45.83 

Profesi 33.33 
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Berdasarkan data tersebut, maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh dosen 

FIP UNJ yang disajikan dalam dalam tabel di bawah ini.  

 

Tabel 4. 24 Saran Dosen FIP terhadap Indikator Dukungan dan Pengakuan 

Saran 

Indikator :  

Dukungan 

dan 

Pengakuan 

 

Faktor-

faktor 

penghambat 

 

Rekan kerja  • Perlunya sosialisas kepada seluruh dosen secara bertahap. 

Atasan Kerja • Perlu peningkatan pelaksanaan koordinatif secara optimal 

• Perlu secara eksplisit dicantumkan dalam kebijakan UNJ. 

• Jadikan online learning sebagai kebijakan resmi universitas.  

 

Profesi • Perlu adanya kebijakan untuk mengakui Haki terkait 

pembelajaran online 

• Perlunya dicantumkan dalam tri dharma PT  terutama dalam 

pengajaran. 

 

 

 

13. Kebutuhan Peserta Didik 

Indikator terakhir pada penelitian ini adalah Kebutuhan Peserta Didik, pada 

subindikator Keterlibatan / keaktifan peserta didik rendah pada Online Learning dinilai 29,17% 

sebagai penghambat dan 16,67% menilai Mahasiswa sebagai peserta didik tidak 

memanfaatkan akses (link, materi ajar, atau latihan yang diberikan) dalam Online Learning 

seperti yang dirancang oleh dosen sebagai penghambat pembelajaran online.  

 

Tabel 4.25 Kebutuhan Perserta Didik sebagai Faktor Penghambat Pembelajaran Online di 

FIP UNJ 

Deskripsi data 

Indikator :  

Kebutuhan 

Peserta Didik   

Faktor-faktor penghambat % 

Keterlibatan peserta didik dengan teknologi  29.17 

Memperluas akses 16.67 

 

Berdasarkan data tersebut, maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh dosen 

FIP UNJ yang disajikan dalam dalam tabel di bawah ini.  

 

 



41 
 

Tabel 4. 26 Saran Dosen FIP terhadap Indikator Kebutuhan Peserta Didik 

Saran 

Indikator :  

Kebutuhan 

Peserta 

Didik 
 

Faktor-

faktor 

penghambat 

 

Keterlibatan 

peserta didik 

dengan 

teknologi  

• Memperdayakan HIMA dalam proses sosialisasi.  

Memperluas 

akses 

• Secara bertahap dosen harus membangun budaya yang 

mendukung melalui mata kuliah 

• Sebenarnya jika dosen aktif menginstruksikan hal tersebut, 

pasti mahasiswanya juga aktif 

• mahasiswa masih belum kurang memahami materi kalau 

hanya online, sebab mereka cenderung tidak membaca materi 

online dengan baik, sebab mahasiswa terbiasa instan 

• Perlunya sosialisasi kepada mahasiswa. 
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BAB VI.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, dari 45 subindikator penelitian faktor penghambat 

pembelajaran online di FIP UNJ, terdapat 4 indikator penghambat tertinggi, yaitu faktor 

infrakstruktur, Pembiayaan, Media atau peralatan dan Fasilitas.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa masukan atau saran yang esensial guna 

meningkatkan kualitas dan kuantitias pembelajaran online di FIP UNJ, yaitu sebagai berikut:  

• Perlu dibuat taskforce Pembelajaran online di FIP UNJ. 

• Dosen-dosen harus diberikan waktu menjelang  semester baru dimulai, guna menyiapkan 

materi perkuliahan dan media serta gambaran metode yang tepat untuk tiap materi. 

• Bekali para dosen untuk meningkatkan kemampuan merancang pembelajaran berbasis IT 

• Perlu ada pendampingan bagi dosen yang belum paham e learning. 

• Toolsnya lebih terintegrasi dan mudah diakses 
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• Selama tidak ada sistem pemberlakuan pembelajaran online (OL) yang didukung secara 

proaktif dari para pemimpin, adanya peraturan yang humanis, reward yang mendukung 

bagi pelaksana OL dan tenaga teknisi produksi perangkat pembelajaran OL serta sistem 

perangkat server, jaringan maupun software yang rasional produktif dalam 

menyelenggarakan OL, maka aktivitas OL hanya buaian dan bualan belaka.   

• Matakuliah yang akan di onlinekan sebaiknya diumumkan ke dosen 6 bulan sebelumnya 

karena Penyusunan instrumen yang panjang.  

• Online learning perlu dikerjakan bersama terutama di lingkungan FIP terutama dalam 

mempersiapkan rencana program perkuliahan dengan seksama. Disamping perencanaan 

yang sangat detail dalam program perlu sarana pendukung yang memadai seperti ruang 

kelas yang dilengkapi sarana Wi-Fi yang relatif sangat kuat, ruang kelas dsb. Namun 

demikian hal yang dapat kita lakukan adalah komitmen untuk melakukan perubahan secara 

bertahap. 

• Memberdayakan ketua lab dimasing-masing Prodi agar berjalan dengan baik melalui 

evaluasi kerja bagi Ketua Lab dari masing-masing Prodi yg diawasi oleh FIP 
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