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3PENDAHULUAN

PENGANTAR

SAMPEL

Umpan balik pembelajaran ini disusun sebagai salah satu upaya peningkatan mutu kegiatan pembelajaran secara
berkelanjutan di Program Studi Sarjana Psikologi Unpad. Tujuan dari umpan balik ini adalah mengumpulkan informasi
mengenai kualitas kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan program studi dan ketercapaian kompetensi mahasiswa
pada semester genap 2021. Selain dilakukan pada semester pertama pada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka
(MBKM, dimulai tahun 2020) sebagai sarana evaluasi pembelajaran kurikulum baru, umpan balik ini juga dilakukan pada mata
kuliah pilihan yang diikuti oleh mahasiswa dari dalam maupun luar program studi Sarjana Psikologi. Hasil umpan balik ini
digunakan sebagai salah satu acuan untuk melakukan perbaikan dalam persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi proses
pembelajaran di Program Studi Sarjana Psikologi Unpad.

Responden terdiri dari 2 kelompok mahasiswa: 1) Sarjana Psikologi Unpad angkatan 2020 (untuk selanjutnya disebut
mahasiswa MBKM) dan 2) mahasiswa dari angkatan sebelum 2020 dan dari luar Program Studi Sarjana Psikologi Unpad
(untuk selanjutnya disebut mahasiswa non-MBKM). Mahasiswa MBKM memberikan evaluasi mengenai mata kuliah wajib
sedangkan mahasiswa non-MBKM memberikan penilaian mengenai mata kuliah pilihan.

Mahasiswa MBKM berjumlah 30 orang (dari total 147 mahasiswa atau sekitar 20%) yang terdiri dari 21 orang perempuan.
Jumlah mahasiswa non-MBKM untuk setiap mata kuliah pilihan cukup beragam dan berasal dari Fakultas yang beragam pula.
Deskripsi singkat dari mahasiswa non-MBKM bisa dilihat pada setiap hasiil umpan balik mata kuliah pilihan.

Secara spesifik, mahasiswa MBKM memberikan evaluasi terhadap 5 mata kuliah wajib: Pengantar Metode Penelitian dan
Metode Eksperimental, Kognisi dan Belajar, Psikologi Kepribadian, Perkembangan Rentang Hidup, dan Statistika. Sedangkan
mahasiswa non-MBKM memberikan penilaian mengenai 6 mata kuliah pilihan: Aplikasi Psikologi Perkembangan, Psikologi
Kesehatan, Psikologi Kewirausahaan, Psikologi Konsumen, Psikologi Politik, dan Kriminologi.

METODE DAN ALAT UKUR

Pengumpulan data umpan balik ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner umpan balik melalui Google Form. Kuesioner
diisi pada bulan Juni 2021.

Aspek-aspek penilaian pada kuesioner umpan balik disusun berdasarkan (1) komponen-komponen yang menunjang
pelaksanaan proses pembelajaran yang baik dan (2) capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum Program Studi
Sarjana Psikologi untuk semester genap 2021. Kuesioner yang diberikan memiliki 2 format item yaitu (1) item berskala ordinal
dan (2) item dengan format terbuka.

Item dengan skala ordinal terdiri dari 29 item yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori: (1) penyelenggaraan pendidikan,
(2) penilaian terhadap dosen pengajar, dan (3) evaluasi diri mahasiswa. Hasil analisis disajikan dalam bentuk skor rata-rata
dari setiap aspek yang ditanyakan. Setiap aspek dari item berskala ordinal memiliki rentang skor antara 1 sampai 4 dengan
makin rendah skor suatu aspek menunjukkan makin perlu aspek tersebut dikembangkan atau ditingkatkan.

Item dengan format terbuka terdiri dari 4 item yang melingkupi: (1) kesan, (2) saran, (3) kemampuan yang didapatkan, serta
(4) manfaat yang diperoleh dari mengikuti pembelajaran. Data dari format terbuka dianalisis dengan cara melakukan
pengkodean berdasarkan kesamaan tema dan disajikan berdasarkan persentase dari keseluruhan jumlah respons dan aspek
yang muncul. Terutama untuk item (3) dan (4), data dibandingkan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang
dideskripsikan pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Umpan Balik Pembelajaran 
Semester Genap 2021



0 1 2 3 4

Efektivitas bimbingan

Manfaat umpan balik

Penguasaan terhadap materi

Kemampuan menyampaikan materi

Diberikan kesempatan bertanya

Interaksi meningkatkan antusiasme belajar

Interaksi meningkatkan minat pada bidang
keilmuan

Kesediaan memberikan waktu di luar sesi
perkuliahan

Pengajar

21%

21%

21%

16%

11%

5% 5%

Saran Penyampaian materi lebih
menarik, jelas, dan penjelasan
dosen ditulis
Proyek, UTS dan UAS diberitahu
di awal semester dan konten
UAS mencakup semua materi
Lebih banyak interaksi dengan
mahasiswa

Tidak ada, sudah baik,
terimakasih!

Transparansi penilaian

Materi perkuliahan hendaknya
berbeda dengan statistika

Waktu tugas lebih panjang

Pada kategori penyelenggaraan pendidikan, poin
terendah adalah transparansi nilai (2.90) yang juga
disebutkan pada bagian saran. Pada kategori pengajar,
kesediaan memberikan waktu di luar perkuliahan
(2.73) mendapat nilai terendah. Sementara pada kategori
refleksi diri, keterlibatan aktif (2.70) dalam perkuliahan
terlihat lebih membutuhkan perhatian daripada aspek-
aspek lainnya.

Secara umum, sebagian besar mahasiswa memiliki
kesan positif terhadap perkuliahan ini. Sebagian besar
saran adalah tentang penyampaian materi, informasi
tentang ujian pada awal pembelajaran dan interaksi
selama pembelajaran (masing-masing 21%).

Walaupun tidak seluruh CPL yang ada di dalam RPS
disebutkan, refleksi mahasiswa tentang hasil
pembelajaran relatif sejalan dengan CPL yang telah
dideskripsikan oleh tim pengajar.

PENGANTAR METODE
PENELITIAN & METODE 
EKSPERIMENTAL
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Capaian pembelajaran jelas

Materi sesuai dengan capaian pembelajaran

Relevansi capaian pembelajaran dengan
kompetensi di dunia kerja

Materi meningkatkan minat untuk mendalami
bidang ilmu

Literatur uptodate

Metode pembelajaran memfasilitasi
mahasiswa belajar secara aktif

Metode pembelajaran mendukung
pengembangan proses berpikir

Materi perkuliahan meningkatkan
kemampuan menyelesaikan masalah

Aktivitas pembelajaran dan beban SKS
sesuai

Transparansi dan objektivitas penilaian

Efektivitas pemanfaatan waktu perkuliahan

Proses administrasi

Pembelajaran online mendukung tercapainya
tujuan pembelajaran

Pengelolaan platform online oleh dosen
pengajar

Kenyamanan belajar daring

Ketersediaan material pembelajaran daring

Suasana pembelajaran mendukung
keterbukaan dalam berpendapat

Penyelenggaraan Pendidikan

57%
23%

4%
4%

3%
3%

3% 3%

Kesan
Asyik, aktif, seru, menarik dan
menyenangkan

Mata kuliah yang penting

Dapat dimengerti

Beban tidak banyak

Menantang

Menegangkan

Membosankan, interaksi kurang

Tugas akhir mendadak

Aspek yang dilaporkan 
mahasiswa

Kemampuan 
yang didapatkan

Manfaat 
mata kuliah

Mengetahui beragam metode 
penelitian dan penggunaannya 58% 32%

Berpikir  kritis, sistematis dan 
saintifik 16% 3%

Merumuskan tahap-tahap 
penelitian dan melakukannya 10% 26%

Berpendapat dan analisis 
masalah 7%

Pemahaman metode 
penelitian pada jurnal saintifik 3% 7%

Bekerjasama 3%

Tidak terpikirkan 3%

Untuk pemahaman 
pembelajaran berikutnya dan 
skripsi

29%

Mendapat ilmu 3%

Mata kuliah ini mendapatkan umpan balik yang cukup positif di 3
kategori: penyelenggaraan pendidikan, pengajar dan refleksi diri
mahasiswa dengan nilai tidak kurang dari 2.70 dari skor maksimal
4.00, dengan nilai rata-rata = 3.27.
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Penguasaan capaian pembelajaran

Keterlibatan aktif

Pengelolaan diri

Refleksi Diri
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Penguasaan capaian pembelajaran

Keterlibatan aktif

Pengelolaan diri

Refleksi Diri
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Efektivitas bimbingan

Manfaat umpan balik

Penguasaan terhadap materi

Kemampuan menyampaikan materi

Diberikan kesempatan bertanya

Interaksi meningkatkan antusiasme belajar

Interaksi meningkatkan minat pada bidang
keilmuan

Kesediaan memberikan waktu di luar sesi
perkuliahan

Pengajar

39%

13%13%

13%

9%

9%
4%

Saran Jumlah asinkronus dan materinya
dikurangi

Belum ada, lanjutkan hal-hal
baiknya, terimakasih para
pengajar!
Jika sudah asinkronus jangan
sinkronus lagi

Materi dan tugas diberikan jauh-
jauh hari

SKS ditambah karena materi
terlalu banyak

Video asinkronus diberikan
dengan referensi yang ditulis di
ppt
Pertanyaan saat ujian terlalu
dalam

47%

13%

9%

9%

6%

6%
4%

2%

2% 2%

Kesan Menarik, asyik, bermanfaat dan
aplikatif
Metode mengajar inovatif

Dosen seru, santai, dan kreatif

Terlalu banyak asinkronus

Materi terlalu padat

Tegang dan deg-degan

Menantang

Penjelasan dosen terlalu cepat

Membantu berpikir kritis dan
mengembangkan problem solving
Kaget melihat soal UTS dan UAS
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Capaian pembelajaran jelas

Materi sesuai dengan capaian pembelajaran

Relevansi capaian pembelajaran dengan
kompetensi di dunia kerja

Materi meningkatkan minat untuk mendalami
bidang ilmu

Literatur uptodate

Metode pembelajaran memfasilitasi
mahasiswa belajar secara aktif

Metode pembelajaran mendukung
pengembangan proses berpikir

Materi perkuliahan meningkatkan
kemampuan menyelesaikan masalah

Aktivitas pembelajaran dan beban SKS
sesuai

Transparansi dan objektivitas penilaian

Efektivitas pemanfaatan waktu perkuliahan

Proses administrasi

Pembelajaran online mendukung tercapainya
tujuan pembelajaran

Pengelolaan platform online oleh dosen
pengajar

Kenyamanan belajar daring

Ketersediaan material pembelajaran daring

Suasana pembelajaran mendukung
keterbukaan dalam berpendapat

Penyelenggaraan Pendidikan

KOGNISI DAN BELAJAR
Umpan Balik Pembelajaran
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Aspek yang dilaporkan 
mahasiswa

Kemampuan 
yang didapatkan

Manfaat 
mata kuliah

Pengetahuan tentang psikologi 
kognitif, termasuk memori, 
proses berpikir, problem solving, 
dan metakognisi

43% 21%

Implementasi pada kehidupan 
sehari-hari 26% 55%

Berpikir kritis 17% 3%

Manajemen waktu dan regulasi
diri 8% -

Komunikasi 3% -

Tidak terpikirkan 3% -

Untuk pemahaman 
pembelajaran berikutnya 14%

Menambah wawasan dan ilmu 7%

Mata kuliah ini mendapatkan umpan balik yang cukup positif di 3
kategori: penyelenggaraan pendidikan, pengajar dan refleksi diri
mahasiswa dengan nilai tidak kurang dari 2.70 dari skor
maksimal 4.00, dengan nilai rata-rata = 3.42.

Pada kategori penyelenggaraan pendidikan, poin
terendah adalah kesesuaian antara aktivitas kuliah
dan beban SKS (3.03). Pada kategori pengajar,
kesediaan memberikan waktu di luar perkuliahan
(3.20) mendapat nilai terendah. Sementara pada
kategori refleksi diri, keterlibatan aktif dalam
perkuliahan (2.70) terlihat lebih membutuhkan
perhatian daripada aspek-aspek lainnya.

Secara umum, sebagian besar mahasiswa memiliki
kesan positif terhadap perkuliahan ini. Walaupun
demikian, terlihat bahwa pembelajaran asinkronus
dan beban materi (39%) merupakan tantangan
terbesar bagi mahasiswa dalam perkuliahan ini.

Selain itu, sebagian besar CPL yang diidentifikasi oleh
tim pengajar pada RPS juga disebutkan oleh
mahasiswa sebagai hasil pembelajaran.
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Penguasaan capaian pembelajaran

Keterlibatan aktif

Pengelolaan diri

Refleksi Diri
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Efektivitas bimbingan

Manfaat umpan balik

Penguasaan terhadap materi

Kemampuan menyampaikan materi

Diberikan kesempatan bertanya

Interaksi meningkatkan antusiasme belajar

Interaksi meningkatkan minat pada bidang
keilmuan

Kesediaan memberikan waktu di luar sesi
perkuliahan

Pengajar

32%

14%
14%

9%

9%

4%

4%
4%

5% 5%

Saran Materi UAS dikurangi (dibagi
untuk UTS dan UAS)
Diberi kesimpulan per bab (juga
perbandingan teori)
Metode ujian diberitahu di awal
perkuliahan
Presentasi kelompok dikurangi

Jumlah materi dikurangi

Metode pembelajaran
dipertahankan
Metode pembelajaran bisa lebih
efisien dan seru
Dosen menjelaskan setelah
mahasiswa presentasi
Tugas dikurangi

Anggota kelompok tidak terlalu
banyak

55%

13%

8%

5%

5%

5%

3%
3% 3%

Kesan Seru, menarik, dan
menyenangkan
Materi bagus dan insightful

Materinya padat dan banyak

Metode ujian bikin kaget dan
materi UAS terlalu banyak
Sangat relevan dengan psikologi

Metode pembelajaran variatif

Menantang dan deg-degan kalau
ditunjuk
Presentasi mahasiswa kurang
dapat dipahami
Beberapa teori tidak sesuai
dengan value mahasiswa

PSIKOLOGI KEPRIBADIAN
Umpan Balik Pembelajaran
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Capaian pembelajaran jelas

Materi sesuai dengan capaian pembelajaran

Relevansi capaian pembelajaran dengan
kompetensi di dunia kerja

Materi meningkatkan minat untuk mendalami
bidang ilmu

Literatur uptodate

Metode pembelajaran memfasilitasi
mahasiswa belajar secara aktif

Metode pembelajaran mendukung
pengembangan proses berpikir

Materi perkuliahan meningkatkan
kemampuan menyelesaikan masalah

Aktivitas pembelajaran dan beban SKS
sesuai

Transparansi dan objektivitas penilaian

Efektivitas pemanfaatan waktu perkuliahan

Proses administrasi

Pembelajaran online mendukung tercapainya
tujuan pembelajaran

Pengelolaan platform online oleh dosen
pengajar

Kenyamanan belajar daring

Ketersediaan material pembelajaran daring

Suasana pembelajaran mendukung
keterbukaan dalam berpendapat

Penyelenggaraan Pendidikan

Aspek yang dilaporkan 
mahasiswa

Kemampuan 
yang didapatkan

Manfaat 
mata kuliah

Analisis kepribadian serta 
memahami diri sendiri dan orang 
lain

69% 73%

Mengetahui berbagai teori 
kepribadian 16% 7%

Komunikasi dan sosialisasi 3% 3%

Manajemen waktu 3% -

Berpikir kritis 3% -

Tidak terpikirkan 3% -
Mempersiapkan dan melakukan 
presentasi 3% -

Membantu pemahaman mata 
kuliah berikutnya dan saat 
berkarir nanti

14%

Mendapat ilmu yang bermanfaat 3%

Mata kuliah ini mendapatkan umpan balik yang cukup positif di 3
kategori: penyelenggaraan pendidikan, pengajar dan refleksi diri
mahasiswa dengan nilai tidak kurang dari 2.91 dari skor
maksimal 4.00, dengan nilai rata-rata = 3.38.

Pada kategori penyelenggaraan pendidikan, poin
terendah adalah transparansi nilai (3.10).

Pada kategori pengajar, efektivitas bimbingan (2.91)
mendapat nilai terendah. Sementara pada kategori
refleksi diri, keterlibatan aktif dan penguasaan
capaian pembelajaran (masing-masing 3.00) terlihat
lebih membutuhkan perhatian daripada aspek-aspek
lainnya.

Sebagian besar mahasiswa memiliki kesan positif
terhadap perkuliahan ini. Saran terbanyak adalah
tentang pengurangan materi UAS (32%).

Laporan mahasiswa tentang hasil pembelajaran sangat
sesuai dengan CPL yang telah dideskripsikan oleh tim
pengajar.
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Penguasaan capaian pembelajaran

Keterlibatan aktif

Pengelolaan diri

Refleksi Diri

0 1 2 3 4

Efektivitas bimbingan

Manfaat umpan balik

Penguasaan terhadap materi

Kemampuan menyampaikan materi

Diberikan kesempatan bertanya

Interaksi meningkatkan antusiasme belajar

Interaksi meningkatkan minat pada bidang
keilmuan

Kesediaan memberikan waktu di luar sesi
perkuliahan

Pengajar

28%

17%

11%
11%

11%

5%
5%

6% 6%

Saran Tidak ada, sudah  sangat baik,
pertahankan!

Lebih banyak kuis (sebagai
contoh soal ujian)

Metode belajar lebih baru

Dosen memberi kesimpulan
saat presentasi kelompok

Penyampaian materi lebih
menarik

Jumlah soal UTS dan UAS
dikurangi

Sistem kerja kelompok
diperbaiki

Jumlah SKS dikurangi

Adanya tugas individu

53%

16%

11%

5%
5%

4%
4% 2%

Kesan Seru, menyenangkan, menarik,
mata kuliah favorit

Materi relevan dengan
kehidupan sehari-hari

Dosen seru dan mudah
dipahami

Mahasiswa dapat berkreatifitas

Mata kuliah yang tidak
membuat stress atau takut

Kelompoknya seru dan
menyenangkan

SKS nya terlalu besar

Materi terlalu banyak

PERKEMBANGAN RENTANG 
HIDUP
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Capaian pembelajaran jelas

Materi sesuai dengan capaian pembelajaran

Relevansi capaian pembelajaran dengan
kompetensi di dunia kerja

Materi meningkatkan minat untuk mendalami
bidang ilmu

Literatur uptodate

Metode pembelajaran memfasilitasi
mahasiswa belajar secara aktif

Metode pembelajaran mendukung
pengembangan proses berpikir

Materi perkuliahan meningkatkan
kemampuan menyelesaikan masalah

Aktivitas pembelajaran dan beban SKS
sesuai

Transparansi dan objektivitas penilaian

Efektivitas pemanfaatan waktu perkuliahan

Proses administrasi

Pembelajaran online mendukung tercapainya
tujuan pembelajaran

Pengelolaan platform online oleh dosen
pengajar

Kenyamanan belajar daring

Ketersediaan material pembelajaran daring

Suasana pembelajaran mendukung
keterbukaan dalam berpendapat

Penyelenggaraan Pendidikan

Aspek yang dilaporkan 
mahasiswa

Kemampuan 
yang didapatkan

Manfaat 
mata kuliah

Implementasi teori dalam 
kehidupan sehari-hari 35% 50%

Mengetahui teori perkembangan 
manusia 31% 37%

Melakukan penelitian sederhana 
dan mempresentasikannya 12% 3%

Berani berpendapat dan kritis 10% -

Sosialisasi dan emotional 
competence 6% -

Problem solving 3% -

Tidak terpikirkan 3% -

Untuk pemahaman 
pembelajaran berikutnya dan 
saat berkarir

10%
Mata kuliah ini mendapatkan umpan balik yang cukup positif di 3
kategori: penyelenggaraan pendidikan, pengajar dan refleksi diri
mahasiswa dengan nilai tidak kurang dari 3.23 dari skor
maksimal 4.00, dengan nilai rata-rata = 3.64.

Pada kategori penyelenggaraan pendidikan, poin
terendah adalah transparansi nilai (3.47). Pada
kategori pengajar, kesediaan memberikan waktu di
luar perkuliahan (3.43) mendapat nilai terendah.
Sementara pada kategori refleksi diri, keterlibatan aktif
(3.23) dalam perkuliahan terlihat lebih membutuhkan
perhatian daripada aspek-aspek lainnya.

Secara umum, sebagian besar mahasiswa memiliki
kesan positif terhadap perkuliahan ini. Saran terbanyak
adalah mempertahankan pelaksanaan pembelajaran
(28%).

Dengan pengecualian CPL 1 (integrasi kode etik),
seluruh CPL yang disebutkan pada RPS juga dilaporkan
mahasiswa sebagai kemampuan yang diperoleh setelah
mengikuti mata kuliah ini.
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Penguasaan capaian pembelajaran

Keterlibatan aktif

Pengelolaan diri

Refleksi Diri

22%

17%

13%9%

9%

9%

9%

4%

4%
4%

Saran Metode pembelajaran lebih
variatif dengan materi yang
terstruktur
Pembelajaran lebih
menyenangkan

Lebih jelas saat menjelaskan
dan memberikan tugas

Lebih interaktif dengan emosi
positif

Pembelajaran antar kelas agar
tidak jauh berbeda

Tepat waktu

Materi dikurangi

SKS dikurangi

Semangat Bu, Mba!

23%

23%

18%

12%

9%

6%

6%
3%

Kesan
Materi sulit dan berat

Menegangkan, pusing, tertekan,
deg-degan, dan harus banyak
sabar
Menarik, asyik, dan seru

Menantang

Materi seru dan bermanfaat

Penyampaian materi tidak ideal

Dosen baik, mengajarnya enak
namun kadang berbicara
dengan nada tinggi
Interaksi dengan dosen kurang

STATISTIKA
Umpan Balik Pembelajaran
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Capaian pembelajaran jelas

Materi sesuai dengan capaian pembelajaran

Relevansi capaian pembelajaran dengan
kompetensi di dunia kerja

Materi meningkatkan minat untuk mendalami
bidang ilmu

Literatur uptodate

Metode pembelajaran memfasilitasi
mahasiswa belajar secara aktif

Metode pembelajaran mendukung
pengembangan proses berpikir

Materi perkuliahan meningkatkan
kemampuan menyelesaikan masalah

Aktivitas pembelajaran dan beban SKS
sesuai

Transparansi dan objektivitas penilaian

Efektivitas pemanfaatan waktu perkuliahan

Proses administrasi

Pembelajaran online mendukung tercapainya
tujuan pembelajaran

Pengelolaan platform online oleh dosen
pengajar

Kenyamanan belajar daring

Ketersediaan material pembelajaran daring

Suasana pembelajaran mendukung
keterbukaan dalam berpendapat

Penyelenggaraan Pendidikan

Aspek yang dilaporkan 
mahasiswa

Kemampuan 
yang didapatkan

Manfaat 
mata kuliah

Menggunakan software statistik 40% 9%

Memahami dan menggunakan 
beberapa pendekatan statistik 
untuk menguji hipotesis

22% 9%

Memahami dan menganalisis 
data 16% 26%

Membuat interpretasi data dan 
laporan 16% 3%

Ketelitian dan self-regulation 2%

Tidak terpikirkan 2%

Aplikasi dalam penelitian 2% 26%

Untuk pemahaman 
pembelajaran berikutnya dan 
dalam karir

18%

Memahami laporan penelitian di 
dalam jurnal 6%

Membuat tidak mudah menyerah 3%

Mata kuliah ini mendapatkan umpan balik yang cukup positif di 3
kategori: penyelenggaraan pendidikan, pengajar dan refleksi diri
mahasiswa dengan nilai tidak kurang dari 2.70 dari skor
maksimal 4.00, dengan nilai rata-rata = 3.22.

Pada kategori penyelenggaraan pendidikan, poin
terendah adalah kenyamanan belajar daring (2.73).
Pada kategori pengajar, interaksi meningkatkan minat
ppada bidang ilmu dan antusias belajar (masing-
masing 2.83) mendapat nilai terendah. Sementara
pada kategori refleksi diri, penguasaan pencapaian
pembelajaran (2.70) terlihat lebih membutuhkan
perhatian daripada aspek-aspek lainnya.

Kesan paling dominan terhadap perkuliahan ini adalah
menegangkan dan sulit (masing-masing 23%). Saran
terbanyak adalah tentang metode pembelajaran dan
struktur materi pembelajaran (22%).

Selain itu, laporan mahasiswa tentang hasil
pembelajaran sangat sesuai dengan CPL yang
dideskripsikan oleh tim pengajar sebelumnya.
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Kemampuan menyampaikan materi

Diberikan kesempatan bertanya

Interaksi meningkatkan antusiasme belajar

Interaksi meningkatkan minat pada bidang
keilmuan

Kesediaan memberikan waktu di luar sesi
perkuliahan

Pengajar
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Penguasaan capaian pembelajaran

Keterlibatan aktif

Pengelolaan diri

Refleksi Diri Mahasiswa

6%

31%

21%

21%

18%

3%

Kesan
Efektif

Pengetahuan baru yang
relevan dengan prodi

Menyengangkan, seru

Tim pengajar sangat
menguasai dan
menyampaikan dengan baik
Menambah wawasan dari
perspektif psikologi

Sistematis, sesuai rencana
pembelajaran

53%

3%
3%

22%

3%
7%

3%
3% 3%

Saran
Tidak terpikirkan

Mengadakan seminar bertema
permasalahan perilaku
kesehatan manusiaBeberapa materi kurang sesuai
untuk mahasiswa dari jurusan
lainLebih interaktif agar mahasiswa
lebih berperan aktif

Mengundang dosen tamu

Aktivitas yang lebih
meningkatkan antusiasme

Mengadakan kuis tiap minggu
dan dibahas

Mengadakan project research
dosen dan mahasiswa

Transparansi komponen nilai,
khususnya di tugas akhir

Mata kuliah ini mendapatkan umpan balik yang cukup
positif di 3 kategori: penyelenggaraan pendidikan,
pengajar dan refleksi diri mahasiswa dengan nilai tidak
kurang dari 3,0 dari angka maksimal 4, dengan nilai rata-
rata= 3.53.

Jumlah responden 38 orang, terdiri dari:
- 1 orang dari Fakultas Psikologi
- 37 orang dari Fakultas Keperawatan

Pada kategori Penyelenggaraan Pendidikan, seluruh
aspek memperoleh poin di atas 3.3 yang
mengindikasikan bahwa penyelenggaraan MKPP ini
sudah cukup baik. Poin terendah (3.3) pada aspek
metode pembelajaran memfasilitasi mahasiswa
terlibat aktif. Hal ini juga sejalan dengan poin terendah
pada aspek keterlibatan aktif di kategori Refleksi Diri.
Saran dari mahasiswa juga sejalan dengan kedua hal
ini, yaitu lebih interaktif agar mahasiswa bersedia
berperan aktif (22%) dan aktivitas yang lebih
meningkatkan antusiasme (7%).
Secara umum, sebagian besar mahasiswa memiliki
kesan positif terhadap perkuliahan ini.

Aspek yang dilaporkan mahasiswa Kemampuan 
yang 

didapatkan

Manfaat 
mata 

kuliah

Pemahaman mengenai bagaimana psikologis
manusia berpengaruh pada perilaku sehat, 
promosi kesehatan, manajemen penyakit

55% -

Kemampuan menganalisis dan memahami
permasalahan terkait MK

13% -

Pemahaman pentingnya memperhatikan
kesehatan psikologis dalam memberikan
perawatan

11% 3%

Kemampuan empati, bekerja sama 8% -

Menyusun media edukasi 8% 3%

Mengaplikasikan ilmu ke masyarakat 8% -

Mengevaluasi diri sendiri terkait mental health 
behavior 5% 3%

Berpikir kritis 5% -

Menambah pengetahuan, pengalaman, dan
pandangan lintas fakultas - 8%

Tidak terpikirkan - 84%
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Penguasaan capaian pembelajaran

Keterlibatan aktif

Pengelolaan diri

Refleksi Diri Mahasiswa

30%

10%

10%10%

20%

20%

Kesan
Meningkatkan niat dan juga
kemampuan berwirausaha

Interaktif

Pemahaman dasar terkait
psikologi dan wirausaha

Mendapat banyak wawasan
dari pebisnis/expert

Menarik dan seru

Kurang optimal karena daring

25%

25%
12%

38%

Saran
Penjelasan tugas yang
lebih detail dan lebih jelas

Pendampingan dan
bimbingan untuk tugas
akhir

Pemanfaatan drive untuk
pengumpulan tugas,
dibanding gclass

Tidak ada komentar

Jumlah responden 9 orang, terdiri dari:
- 2 orang dari Fakultas Psikologi
- 6 orang dari Fakultas Ilmu Komunikasi
- 1 orang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Mata kuliah ini mendapatkan umpan balik yang cukup
positif di 3 kategori: penyelenggaraan pendidikan,
pengajar dan refleksi diri mahasiswa dengan nilai tidak
kurang dari 3,0 dari angka maksimal 4, dengan nilai rata-
rata= 3.09.

Pada kategori Penyelenggaraan Pendidikan, poin
terendah adalah efektivitas pemanfaataan waktu sesi
perkuliahan dan ketersediaan material
pembelajaran.
Pada kategori Pengajar, poin terendah adalah pada
interaksi dosen dengan mahasiswa meningkatkan
antusiasme belajar. Hal ini juga sejalan dengan
kategori Refleksi Diri, dimana poin terendah adalah
pada keterlibatan aktif mahasiswa.
Saran dari mahasiswa berkisar di aktivitas pembelajaran
yaitu adanya penjelasan yang lebih detail mengenai
tugas (25%) dan adanya bimbingan untuk tugas
akhir (25%)
Secara umum, sebagian besar mahasiswa memiliki
kesan positif terhadap perkuliahan ini.

Aspek yang dilaporkan 
mahasiswa

Kemampuan 
yang 

didapatkan

Manfaat 
mata 

kuliah

Mampu memanfaatkan ilmu
psikologi untuk mengindentifikasi
diri sendiri sebagai seorang
entrepreneur

22% -

Mampu menggunakan model 
bisnis untuk merencanakan dan
merumuskan ide bisnis

22% -

Mengetahui berbagai strategi
memulai wirausaha 22% -

Branding untuk produk yang akan
dipasarkan 11% -

Dosen tamu menginspirasi, 
memberikan ilmu dan
pengalaman langsung dari
praktisi bisnis

- -

Tidak ada komentar
11% 55%
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Penguasaan capaian pembelajaran

Keterlibatan aktif

Pengelolaan diri

Refleksi Diri Mahasiswa

27%

27%12%

9%

6%

13%

3% 2% 1%

Kesan
Insightful, membuka wawasan
baru
Menarik, terutama saat dosen
tamu
Seru

Menyenangkan bisa belajar
ilmu psikologi
Beban mini riset, presentasi
mahasiswa membosankan
Bermanfaat

Metode belajar beragam

Perkuliahan sering telat
dimulai
Aplikatif

38%

3%
11%11%

3%
3%

1%

1%

2%
3%

24%

Saran Efektivitas waktu
perkuliahan dan bimbingan

Koordinasi antar tim
pengajar ditingkatkan

Lebih menyesuaikan beban
tugas dengan SKS

Perbanyak lecture,
presentasi mahasiswa
dibahas/diluruskan/feedbac
k
DI awal perkuliahan
diberikan basic psikologi
untuk mahasiswa non-psi

Metode UAS tidak efektif

Jumlah responden 69 orang, terdiri dari:
- 46 orang dari Fakultas Psikologi
- 1 orang dari Fakultas Ilmu Komunikasi
- 8 orang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- 14 orang dari Fakultas Teknologi Industri Pangan

Mata kuliah ini mendapatkan umpan balik yang cukup
positif di 3 kategori: penyelenggaraan pendidikan,
pengajar dan refleksi diri mahasiswa dengan nilai tidak
kurang dari 2,5 dari angka maksimal 4, dengan nilai rata-
rata= 3.32.

Pada kategori Penyelenggaraan Pendidikan, poin terendah
adalah efektivitas pemanfaataan waktu sesi perkuliahan
dan kesesuaian antara aktivitas pembelajaran dengan
beban SKS yang juga sejalan dengan saran dari
mahasiswa (38% saran terkait efektivitas waktu
perkuliahan dan bimbingan).
Pada kategori Refleksi Diri, poin terendah adalah pada
keterlibatan aktif mahasiswa. Hal ini sejalan dengan saran
dari mahasiswa, yaitu mengenai bagaimana tim pengajar
mengatur aktivitas pembelajaran dan metode perkuliahan
untuk memperbanyak lecture dan membahas presentasi
mahasiswa (11%), serta lebih menyesuaikan aktivitas
dan beban tugas dengan SKS (11%).
Secara umum, mahasiswa memiliki kesan cukup positif
terhadap perkuliahan ini, kecuali untuk pemanfaatan waktu.

Aspek yang dilaporkan mahasiswa Kemampuan 
yang 

didapatkan

Manfaat 
mata 

kuliah

Memahami consumer behavior, wawasan
mengenai perilaku konsumen 58% 28%

Kemampuan melakukan peneltian
(fenomena, lit review, analisis data, laporan) 30% 1%

Menulis artikel 10% -

Berpikir kritis dan analitis 9% -

Digital marketing, teknik marketing, 
menganalisis pasar 6% 12%

Memahami istilah psikologi, khususnya
psikologi konsumen 4% -

Aplikatif untuk kehidupan 1% 4%

Menunjang karir ke depannya - 13%

Menarik minat untuk lebih mendalami - 13%

Sinergi dengan prodi saat ini - 1%
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Penguasaan capaian pembelajaran

Keterlibatan aktif

Pengelolaan diri

Refleksi Diri Mahasiswa

64%9%

9%

9%

9%

Kesan
Menarik

Suasana belajar seperti
kelompok diskusi politik

Banyak mahasiswa tidak aktif
berdiskusi

Kurang banyak pengalaman
yang didapatkan

Memberikan insight baru

38%

7%
8%

8%

31%

8%

Saran Terlalu banyak presentasi
kelompok

Diberikan kuis untuk
menarik minat belajar
mahasiswa

Prodi menyeleksi
mahasiswa yang benar
berminat mengambil MKPP

Dosen lebih berusaha
menarik minat mahasiswa
misal meminta mahasiswa
opencam
Lebih banyak lecture dari
dosen

Presentasi diganti tugas
lain

Jumlah responden 14 orang, terdiri dari:
- 12 orang dari Fakultas Psikologi
- 2 orang dari Fakultas Ilmu Komunikasi

Pada kategori Penyelenggaraan Pendidikan, poin terendah adalah
pembelajaran online mendukung tercapainya tujuan
pembelajaran. Hal ini yang juga muncul pada kesan dari
mahasiswa, yang mengungkapkan suasana belajar seperti
diskusi kelompok politik (9%), namun saat diskusi tidak banyak
yang berpartisipasi (9%) sehingga mahasiswa tidak mendapat
banyak pengalaman di MKPP ini (9%).
Kesan ini juga sejalan dengan kategori Refleksi Diri, dimana poin
terendah adalah pada keterlibatan aktif mahasiswa dan
penguasaan capaian pembelajaran.
Saran dari mahasiswa terkait pada aktivitas pembelajaran untuk
lebih meningkatkan antusiasme mahasiswa, yaitu mengurangi
presentasi kelompok (38%), lebih banyak lecture dari pengajar
(31%), dan ada seleksi mahasiswa yang mengambil MKPP agar
kelasnya tidak terlalu besar (8%).
Secara umum, sebagian besar mahasiswa memiliki kesan cukup
positif terhadap perkuliahan ini.

Mata kuliah ini mendapatkan umpan balik yang cukup
positif di 3 kategori: penyelenggaraan pendidikan,
pengajar dan refleksi diri mahasiswa dengan nilai tidak
kurang dari 2,5 dari angka maksimal 4, dengan nilai rata-
rata= 3.32.

Aspek yang dilaporkan 
mahasiswa

Kemampuan 
yang 

didapatkan

Manfaat 
mata 

kuliah
Kemampuan analisis

43% -

Kemampuan berpikir kritis 28% 7%

Lebih membuka mata, peka dan tertarik
menganalisis dunia politik Indonesia dan
dunia

14% 29%

Lebih open minded 14% -

Kemampuan memahami teori psikologi, 
kasus politik dan terbukanya mindset politik di 
Indonesia

7% 21%

Problem solving 7% -

Memberikan perspektif baru dalam
merancang pesan politik 7% 7%

Bermanfaat untuk magang di konsultan politik - 7%

Bertambah relasi - 7%
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Penguasaan capaian pembelajaran

Keterlibatan aktif

Pengelolaan diri

Refleksi Diri Mahasiswa

50%

25%

12%

13%

Kesan
Menarik dan seru

Menambah wawasan terkait
perkembangan kriminologi

Sesuai ekspektasi

Kurang menggambarkan
kaitan teori dengan sebuah
kasus

17%

83%

Saran
Sebelum perkuliahan,
diberikan pengantar
mengenai psikologi,
maksud dan tujuan
perkuliahan

Tidak ada komentar

Jumlah responden 7 orang, terdiri dari:
- 4 orang dari Fakultas Psikologi
- 2 orang dari FMIP Jurusan Statistika
- 1 orang dari FIB Jurusan Sastra Inggris

Pada kategori Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pengajar, seluruh aspek memperoleh poin di atas 3,4
yang mengindikasikan bahwa penyelenggaraan MKPP
ini sudah cukup baik.
Pada kategori Refleksi Diri, poin terendah adalah
keterlibatan aktif dan penguasaan capaian
pembelajaran.
Tidak banyak saran yang diberikan oleh mahasiswa.
17% menyarankan adanya pengantar mengenai basic
ilmu psikologi dan penjelasan mengenai kegiatan
perkuliahan untuk pemahaman mahasiswa Non-Psi.
Secara umum, sebagian besar mahasiswa memiliki
kesan cukup positif terhadap perkuliahan ini.

Mata kuliah ini mendapatkan umpan balik yang cukup
positif di 3 kategori: penyelenggaraan pendidikan,
pengajar dan refleksi diri mahasiswa dengan rata-rata
nilai tidak kurang dari 3,0 dari angka maksimal 3.54.

Aspek yang dilaporkan 
mahasiswa

Kemampuan 
yang 

didapatkan

Manfaat 
mata 

kuliah

Kemampuan analisis kasus
berdasarkan teori kriminologi

43% 28%

Mengetahui dan mengenal perspektif 
serta teori kriminologi

29% -

Kemampuan mengutarakan pendapat 
dan diskusi

14% -

Pemahaman tindakan kriminal 
berdasarkan teori psikologi, penerapan 
contoh, dan perkembangan kriminologi 
di Indonesia

14% 14%

Berpikir kritis 14% -

Problem solving 14% -

Menambah ilmu dan meningkatkan 
minat berkarir di bilang kriminologi

- 14%

Tidak ada komentar - 42%



HASIL SECARA UMUM

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Secara umum, umpan balik pembelajaran Program Sarjana untuk Semester Genap 2021 cukup positif namun juga variatif.
Pada mata kuliah tertentu ditemukan beberapa aspek yang sebaiknya ditingkatkan namun pada mata kuliah lainnya saran
dominan mahasiswa adalah mempertahankan kualitas pembelajaran yang dianggap sudah sangat baik.

1. Materi
Walaupun beban materi bukan masalah utama pada beberapa mata kuliah, namun pada sebagian mata kuliah aspek ini
tampak menjadi faktor yang mendapat perhatian besar dari mahasiswa. Pada beberapa mata kuliah di kurikulum non-
MBKM, mahasiswa menyarankan diberikan penjelasan tentang konsep-konsep dasar sebelum dimulainya perkuliahan.

2. Metode
a) Penerapan blended learning. Sistem asinkronus menjadi salah satu permasalahan yang disebutkan oleh mahasiswa

pada beberapa mata kuliah. Metode ini dianggap menyulitkan dan kurang efektif dalam memahami pembelajaran
karena mahasiswa tidak mendapat feedback secara langsung dari pengajar.

b) Efektifitas pemanfaatan waktu perkuliahan pada beberapa mata kuliah pilihan mendapat umpan balik yang cukup
rendah. Sebagian mahasiswa menilai bahwa waktu kuliah tidak efektif dan melebihi jadwal telah ditentukan.

c) Metode dalam menyampaikan materi diharapkan bisa lebih variatif sehingga menggugah mahasiswa untuk dapat
terlibat lebih aktif. Pada tugas kelompok, mahasiswa menilai penjelasan yang diberikan saat presentasi kurang dapat
dipahami.

3. Evaluasi pembelajaran
Transparansi pemberian nilai, informasi mengenai ujian dan tugas di awal perkuliahan serta materi ujian akhir yang terlalu
banyak adalah 3 aspek evaluasi yang mendapat nilai rendah ataupun paling dominan disebutkan oleh mahasiswa pada
beberapa mata kuliah.

PENGAJAR DAN REFLEKSI DIRI MAHASISWA
Pengajar
1. Koordinasi antar tim pengajar mendapat penilaian yang cenderung rendah, khususnya di beberapa mata kuliah.
2. Khusus untuk mata kuliah pilihan, mahasiswa mengharapkan pengajar memberikan bimbingan rutin.
3. Interaksi pengajar dan mahasiswa mendapatkan skor yang tidak optimal. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa

cara pengajar menyampaikan materi berhubungan langsung dengan motivasi mahasiswa mengikuti pembelajaran dan
dengan demikian aspek ini juga berkaitan capaian akhir pembelajaran.

Refleksi diri mahasiswa
1. Keterlibatan aktif mendapat skor rendah di hampir semua mata kuliah. Mahasiswa menilai bahwa mereka belum dapat

terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.
2. Secara umum, mahasiswa merasa sudah menguasai capaian pembelajaran yang ditetapkan. Akan tetapi pada satu

mata kuliah MBKM (Statistika) dan dua mata kuliah pilihan (Psikologi Politik dan Kriminologi), mahasiswa memberikan
skor yang cenderung lebih rendah.

14KESIMPULAN

CAPAIAN DAN MANFAAT PEMBELAJARAN
Laporan mahasiswa tentang capaian pembelajaran relatif sesuai dengan capaian-capaian pembelajaran (CPL) yang telah
diidentifikasi sebelumnya. Beberapa CPL (misalnya: CPL 1 yang berkaitan dengan kode etik dan CPL 6 terkait hubungan
interpersonal) tidak disebutkan secara spesifik oleh mahasiswa. Aspek yang paling dominan disebutkan adalah pengetahuan
tentang teori serta aplikasinya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penelitian psikologi. Secara umum,
mahasiswa menilai bahwa mereka mampu mengaplikasikan teori yang telah didapatkan. Mahasiswa juga melaporkan bahwa
mereka mendapatkan pengembangan pada aspek sikap seperti berpikir kritis dan analitis. Perlu dicatat bahwa hanya 30 dari
147 total mahasiswa MBKM yang mengisi kuesioner umpan balik pembelajaran ini.

Mahasiswa juga menyebutkan beragam manfaat yang diperoleh dari perkuliahan. Aspek yang paling sering disebutkan adalah
tentang pengetahuan tentang teori dan aplikasinya serta kegunaan pengetahuan ini untuk memahami perkuliahan
selanjutnya.

Umpan Balik Pembelajaran 
Semester Genap 2021
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Umpan Balik Pembelajaran 
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Berikut adalah beberapa rekomendasi yang diberikan kepada Prodi untuk menindaklanjuti hasil umpan balik
yang telah diterima.

1. Pada sebagian besar mata kuliah, Prodi perlu mengevaluasi kesesuaian jumlah materi, Capaian Pembelajaran
Mata Kuliah (CPMK) dan bobot SKS. Penetapan materi sebaiknya mempertimbangkan tingkat keluasan yang
hendak dicapai. Khususnya pada mata kuliah yang dinilai sulit (Statistika), pemilihan materi sebaiknya lebih
memfokuskan pada tingkat kedalaman materi yang berhasil dikuasai keluasannya. Pemilihan materi perlu
mengutamakan konten yang paling relevan dengan CPL. Penyesuaian aktivitas pembelajaran (terutama
rancangan tugas) dengan beban SKS yang ditetapkan.

2. Untuk perkuliahan asinkronus, Prodi dapat mendorong tim pengajar untuk memberikan umpan balik mengenai
setiap aktivitas pembelajaran mahasiswa. Pemberian umpan balik dapat dilakukan melalui berbagai metode
seperti pemberian kuis, mereview gagasan-gagasan utama pada materi yang dipelajari sebelumnya, dan
mengevaluasi hasil aktivitas yang telah dilakukan mahasiswa.

3. Prodi perlu memastikan ketersediaan RPS untuk seluruh mata kuliah. Dengan demikian perencanaan aktivitas
perkuliahan dan evaluasinya dilakukan sebelum perkuliahan dimulai agar pemanfaatan waktu perkuliahan menjadi
lebih optimal.

4. Prodi perlu mendorong pengajar untuk menerapkan metode yang lebih variatif dalam pembelajaran, misalnya
dengan melakukan pembekalan atau refreshment tentang metode mengajar yang dapat digunakan secara daring.
Pada pelaksanaan presentasi oleh mahasiswa, dosen perlu memberikan review gagasan-gagasan utama yang
penting untuk dikuasai oleh mahasiswa sehingga penguasaan materi dapat lebih optimal.

5. Prodi perlu mendorong pengajar untuk mengiinformasikan sistem penilaian di awal perkuliahan. Pengajar dapat
menginformasikan standard, komponen, dan rubrik penilaian pada saat kontrak belajar. Pengajar juga perlu
memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mendapatkan umpan balik dari penilaian yang telah dilakukan.
Munculnya feedback tentang materi ujian yang terlalu banyak dapat diinterpretasikan sebagai kurangnya evaluasi
formatif formal dan non-formal. Evaluasi sebaiknya tidak terfokus pada sumatif (satu kali evaluasi) namun dibagi
menjadi beberapa kali evaluasi.

6. Prodi perlu mendorong koordinasi yang lebih optimal antar pengajar dalam satu mata kuliah, seperti dengan
mengadakan pertemuan formal tim pengajar di awal semester. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan perkuliahan
hendaknya disesuaikan dengan RPS agar proses pembelajaran di antara kelas paralel menjadi lebih setara.

7. Khusus untuk mata kuliah pilihan dengan tugas akhir berupa membuat proyek (Aplikasi Psikologi Perkembangan,
Psikologi Konsumen, dan Psikologi Kewirausahaan), Prodi perlu mengevaluasi metode bimbingan asinkronus dan
mendorong tim pengajar untuk memastikan proses scaffolding untuk setiap kelompok.

8. Prodi perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong terciptanya suasana akademis yang positif,
terutama yang memberikan kesempatan terjadinya interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan
akademis baik dalam penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), dan kemahasiswaan.
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