
Evaluasi Pembelajaran Hybrid, Seberapa Efektifkah?

1. Pendahuluan

Pembelajaran Hybrid adalah istilah yang digunakan untuk penyebutan suatu strategi
pembelajaran blended/hybrid learning yang mengalami penyempitan makna, secara
etimologi, istilah blended berarti campuran, bersama untuk meningkatkan kualitas agar
bertambah baik (collins dictionary) atau formula suatu penyelarasan kombinasi atau
perpaduan (oxford english dictionary), sedangkan learning memiliki makna umum, yaitu
belajar. Dengan demikian, blended/ hybrid learning sepintas mengandung makna pola
pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan suatu pola dengan
pola lainnya.

Sistem pembelajaran hybrid merupakan salah satu cara yang digunakan untuk
beradaptasi dengan kondisi pandemi covid 19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020. Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas menetapkan sistem pembelajaran hybrid untuk Semester
Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 sebagai salah satu bentuk adaptasi dan usaha untuk
menjaga kualitas pembelajaran di masa pandemi Covid - 19.

Mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran
Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada pasal 1 ayat 1 menyatakan
bahwa penyelenggaraan pembelajaran pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022
dilaksanakan secara daring dan dapat secara luring apabila capaian pembelajaran tidak dapat
tercapai melalui daring. Hal ini menjadi acuan untuk terlaksananya sistem pembelajaran
hybrid yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Andalas untuk Tahun Akademik
2021/2022.

Seiring dengan berjalannya waktu dirasa dibutuhkan pembaharuan terhadap sistem
pembelajaran yang ada di Universitas Andalas didukung dengan landainya kasus covid 19 di
Indonesia dan penurunan kasus harian covid-19 di Sumatera Barat, menghasilkan putusan
terbaru terkait sistem pembelajaran di Universitas Andalas hingga akhirnya dikeluarkan
Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester
Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 yang menetapkan bahwa Universitas Andalas akan
melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
dan atau melakukan pembelajaran jarak jauh.

Pembelajaran hybrid di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dimulai sejak
tanggal 30 Agustus 2021 dan masih berlangsung hingga saat ini. Adanya sistem pembelajaran
hybrid telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan ini harus dievaluasi serta
dipertimbangkan sistem terbaik untuk pembelajaran di Fakultas Kedokteran yang jauh lebih
baik dan adaptif terhadap kondisi yang ada.



2. Pembahasan
Survey ini dibuat berdasarkan dua tanggapan utama mahasiswa terhadap sistem

perkuliahan tertentu di jurusannya, yaitu tanggapan mahasiswa terkait seberapa efektif sistem
perkuliahan tertentu dan tanggapan mahasiswa terkait sistem perkuliahan yang dianggap lebih
baik. Tanggapan mahasiswa terkait efektivitas sistem perkuliahan tertentu diukur secara
subjektif dalam skala 1 sampai 5 dengan rincian:

1: Sangat tidak efektif
2: Kurang efektif
3: Cukup efektif
4: Efektif
5: Sangat efektif

Survey ini diikuti oleh 587 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
angkatan 2019, 2020, 2021 dari semua program pendidikan yang ada (Pendidikan Dokter,
Kebidanan, Biomedis, dan Psikologi), dan diisi dalam rentang waktu 12-17 November 2021.



2.1 Pendidikan Dokter
2.1.1 Kuliah Pengantar

Dari 363 responden, 191 responden (52,6%) menilai kuliah pengantar online
sudah sangat efektif. 107 responden (29,5%) menilai kuliah pengantar online
sudah efektif. 49 responden (13,5%) menilai kuliah pengantar online cukup
efektif. 14 Responden (3,9%) menilai kuliah pengantar online kurang efektif. 2
Responden (0,6%) menilai kuliah pengantar online sangat tidak efektif.

Sebanyak 52,6% responden menilai pelaksanaan kuliah pengantar online sudah
sangat efektif.

Alasan mahasiswa menilai kuliah pengantar online sudah sangat efektif adalah
lebih mudah dipahami karena suara dosen lebih jelas, materi perkuliahan dapat
dilihat dengan jelas, dan materi perkuliahan dapat di rekam sehingga
memudahkan mahasiswa jika ingin mengulang materi.

Dari 363 responden, 306 (84,3%) responden memilih pelaksanaan kuliah
pengantar diberikan secara online, dan 57 (15,7%) responden memilih
pelaksanaan kuliah pengantar offline.

Sebanyak 84,3% responden memilih untuk pelaksanaan kuliah pengantar
diberikan secara online.



Alasan mahasiswa memilih kuliah pengantar online dikarenakan kuliah
pengantar online dirasa lebih mudah dipahami, sura dosen dapat didengar lebih
jelas, ppt dosen dapat terlihat jelas, dan materi perkuliahan dapat diulang
sehingga dirasa lebih efektif dan fleksibel untuk keadaan saat ini.

2.1.2 Tutorial

Dari 363 responden, 131 responden (36,6%) menilai tutorial offline sudah sangat
efektif. 120 responden (33,1%) menilai tutorial offline sudah efektif. 82
responden (22,6%) menilai tutorial offline cukup efektif. 21 Responden (5,8%)
menilai tutorial offline kurang efektif. 7 Responden (1,9%) menilai tutorial offline
sangat tidak efektif.

Sebanyak 36,6 % responden menilai pelaksanaan tutorial offline sudah sangat
efektif.

Alasan mahasiswa menilai tutorial offline sudah sangat efektif adalah susana
diskusi lebih terbangun, dapat berinteraksi langsung dengan teman dan dosen,
serta dalam pelaksanaanya dapat berjalan lebih fokus.

Dari 363 responden, 253(69,7%) responden memilih pelaksanaan tutorial
diberikan secara Online, dan 110 (30,3%)  responden memilih pelaksanaan
tutorial offline.



Sebanyak 69,7% responden memilih untuk pelaksanaan tutorial diberikan secara
offline.

Alasan mahasiswa memilih tutorial offline adalah dapat lebih fokus dalam
menjalankan tutorial, diskusi dapat berlangsung saat kondisi pandemi karena
hanya berisikan 8 -10 mahasiswa dalam 1 ruangan, dan susana diskusi dapat
terbangun dengan baik.

2.1.3 Keterampilan Klinis

Dari 363 responden, 301 responden (82,9%) menilai keterampilan klinis offline
sudah sangat efektif. 52 responden (14,3%) menilai keterampilan klinis offline
sudah efektif. 7 responden (1,9%) menilai keterampilan klinis offline cukup
efektif. 3 Responden (0,8%) menilai keterampilan klinis offline kurang efektif. 0
Responden ( 0%) menilai keterampilan klinis offline sangat tidak efektif.

Sebanyak 82,9 % responden menilai pelaksanaan keterampilan klinis offline
sudah sangat efektif.

Alasan mahasiswa menilai keterampilan klinis offline sudah sangat efektif adalah
lebih mudah dipahami karena dapat langsung menggunakan alat dan fasilitas
pendukung lainnya dan materi keterampilan harus langsung dipraktekkan agar
dapat berkorelasi dengan materi yang sudah didapat.



Dari 363 responden, 358 (98,6%) responden memilih pelaksanaan keterampilan
klinis diberikan secara offline, dan5 (1,4%) responden memilih pelaksanaan
keterampilan klinis online.

Sebanyak 98,6 % responden memilih untuk pelaksanaan keterampilan klinis
diberikan secara offline.

Alasan mahasiswa memilih keterampilan klinis offline adalah materi
keterampilan penting untuk dipraktekkan langsung agar tujuan pembelajaran
dapat tercapai secara optimal.

2.1.4 Praktikum

Dari 363 responden, 95 responden (26,2%) menilai praktikum online sudah
sangat efektif. 81 responden (22,3%) menilai praktikum online sudah efektif.
110 responden (30,3%) menilai praktikum online cukup efektif. 49 Responden
(13,5%) menilai praktikum online kurang efektif. 28 Responden ( 7,7%) menilai
praktikum online sangat tidak efektif.

Sebanyak 30,3 % responden menilai pelaksanaan praktikum online sudah cukup
efektif.

Alasan mahasiswa menilai praktikum online cukup efektif adalah bergantung
materi praktikum yang diberikan terkait membutuhkan alat, bahan atau hanya
visual audio saja.



Dari 363 responden, 270 (74,4%) responden memilih pelaksanaan praktikum
diberikan secara offline, dan 93 (25,6%) responden memilih pelaksanaan
praktikum online. .

Sebanyak 98,6 % responden memilih untuk pelaksanaan praktikum diberikan
secara offline.

Alasan mahasiswa memilih praktikum offline adalah materi keterampilan penting
untuk dipraktekkan langsung agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara
optimal.

2.1.5 Pleno

Dari 363 responden, 205 responden (56,5%) menilai pleno online sudah sangat
efektif. 94 responden (25,9%) menilai pleno online sudah efektif. 44 responden
(12,1%) menilai pleno online cukup efektif. 13 Responden (3,6%) menilai pleno
online kurang efektif. 7 Responden (1,9%) menilai pleno online sangat tidak
efektif.

Sebanyak 56,6 % responden menilai pelaksanaan pleno online sudah sangat
efektif.

Alasan mahasiswa menilai pleno online sudah sangat efektif dikarenakan
pemaparan pleno dapat efektif dengan bantuan zoom dan dapat direkam.
Pelaksanaan pleno seangkatan secara online juga sesuai dengan keadaan pandemi



saat ini karena membutuhkan ruangan yang besar untuk menampung mahasiswa
seangkatan jika dilaksanakan secara offline.

Dari 363 responden, 304 (83,7%) responden memilih pelaksanaan pleno
diberikan secara offline, , dan 59 (16,3%) responden memilih pelaksanaan pleno
offline.

Sebanyak 83,7% responden memilih untuk pelaksanaan pleno diberikan secara
online.

Alasan mahasiswa memilih pleno online adalah efektivitas waktu, pemaparan
dapat dipahami dengan jelas dengan bantuan fitur zoom, dapat direkam, dan tidak
menimbulkan kerumunan saat pelaksanaan pleno.

2.1.6 CBT

Dari 363 responden, 96 responden (26,4%) menilai CBT secara online sudah
sangat efektif. 86 responden (23,7%) menilai CBT secara online sudah efektif.
100 responden (27,5%) menilai CBT secara online cukup efektif. 44 Responden
(12,1%) menilai CBT secara online kurang efektif. 37 Responden (10,2%)
menilai CBT secara online sangat tidak efektif.

Sebanyak 27,5 % responden menilai pelaksanaan CBT secara online sudah cukup
efektif.



Alasan mahasiswa menilai CBT secara online sudah cukup efektif dikarenakan
dalam pelaksanaan ujian ujian online lebih fleksibel namun terkadang terkendala
sinyal dan kurang kondusif karena ujian dilaksanakan di rumah masing - masing.

Dari 363 responden, 246 (67,8%) responden memilih pelaksanaan CBT di
laboratorium komputer, dan 117 (32,2%) responden memilih pelaksanaan CBT
di rumah masing masing.

Sebanyak 67,8% responden memilih untuk pelaksanaan CBT di laboratorium
komputer FK Unand.

Alasan mahasiswa memilih CBT dilaksanakan di laboratorium FK Unand adalah
untuk memaksimalkan pelaksanaan karena langsung diawasi oleh dosen dan
tenaga kependidikan IT  dan memperkecil kemungkinan terkendala sinyal.



2.2 Kebidanan

2.2.1 Kuliah Pengantar

Dari 81 responden, 17 responden (21%) menilai kuliah pengantar online sudah
sangat efektif. 24 responden (29,6%) menilai kuliah pengantar online sudah
efektif. 36 responden (44,4%) menilai kuliah pengantar online cukup efektif. 4
Responden (4,9%) menilai kuliah pengantar online kurang efektif. 0 Responden
(0%) menilai kuliah pengantar online sangat tidak efektif.

Sebanyak 44,4% responden menilai pelaksanaan kuliah pengantar online sudah
cukup efektif.

Alasan mahasiswa menilai kuliah pengantar online cukup efektif adalah materi
perkuliahan dapat direkam namun adanya kendala jaringan menjadi penghambat
dalam memahami materi perkuliahan.

Dari 81 responden, 42 (51,9 %) responden memilih pelaksanaan kuliah pengantar
diberikan secara online, dan 39 (48,1%) responden memilih pelaksanaan kuliah
pengantar offline.

Sebanyak 51,9 % responden memilih untuk pelaksanaan kuliah pengantar
diberikan secara online.



Alasan mahasiswa memilih kuliah pengantar online dikarenakan kuliah
pengantar online dapat direkam, dirasa lebih mudah untuk disesuaikan waktu nya
dan lebih fleksibel dan menghindari kerumunan yang dapat terjadi.

2.2.2 Tutorial

Dari 81 responden, 37 responden (45,7%) menilai tutorial offline sudah sangat
efektif. 26 responden (32,1%) menilai tutorial offline sudah efektif. 14 responden
(17,3%) menilai tutorial offline cukup efektif. 3 Responden (3,7%) menilai
tutorial offline kurang efektif. 1 Responden (1,2%) menilai tutorial offline sangat
tidak efektif.

Sebanyak 45,7% responden menilai pelaksanaan tutorial offline sudah sangat
efektif.

Alasan mahasiswa menilai tutorial offline cukup efektif adalah suasana diskusi
lebih terbangun, dapat berinteraksi langsung dengan teman dan dosen, tidak
terkendala sinyal saat tutorial serta dalam pelaksanaanya dapat berjalan lebih
fokus.

Dari 81 responden, 61 (75,3 %) responden memilih pelaksanaan tutorial
diberikan secara offline, dan 20 (24,7%) responden memilih pelaksanaan tutorial
online.



Sebanyak 75,3% responden memilih untuk pelaksanaan tutorial diberikan secara
offline.

Alasan mahasiswa memilih tutorial offline adalah dapat lebih fokus dalam
menjalankan tutorial, diskusi dapat berlangsung saat kondisi pandemi karena
hanya berisikan 8 -10 mahasiswa dalam 1 ruangan, dan susana diskusi dapat
terbangun dengan baik karena kendala sinyal dapat ditiadakan.

2.2.3 Diskusi Topik

Dari 81 responden, 19 responden (23,5%) menilai diskusi topik online sudah
sangat efektif. 34 responden (42%) menilai diskusi topik online sudah efektif. 25
responden (30,9%) menilai diskusi topik online cukup efektif. 2 Responden
(2,5%) menilai diskusi topik online kurang efektif. 1 Responden (1,2%) menilai
diskusi topik online sangat tidak efektif.

Sebanyak 42% responden menilai pelaksanaan  diskusi topik online sudah efektif.

Alasan mahasiswa menilai diskusi topik online sudah efektif adalah pelaksanaan
sangat terbantu dengan fitur zoom, presentasi dapat terdengar jelas namun
terkadang terkendala sinyal.



Dari 81 responden, 46 (56,8 %) responden memilih pelaksanaan diskusi topik
diberikan secara online, dan 35 (43,2%) responden memilih pelaksanaan diskusi
topik offline.

Sebanyak 56,8% responden memilih untuk pelaksanaan diskusi topik diberikan
secara online.

Alasan mahasiswa memilih diskusi topik online adalah dapat memaksimalkan
pelaksanaan menggunakan bantuan zoom atau aplikasi lainnya dan lebih efektif
serta efisien untuk waktu pelaksanaan diskusi.

2.2.4 Keterampilan Klinis

Dari 81 responden, 57 responden (70,4%) menilai keterampilan klinis offline
sudah sangat efektif. 16 responden (19,8%) menilai keterampilan klinis offline
sudah efektif. 3 responden (3,7%) menilai keterampilan klinis offline cukup
efektif. 3 Responden (3,7%) menilai keterampilan klinis offline kurang efektif. 2
Responden (2,5%) menilai keterampilan klinis offline sangat tidak efektif.

Sebanyak 70,4% responden menilai pelaksanaan keterampilan klinis offline sudah
sangat efektif.

Alasan mahasiswa menilai keterampilan klinis offline sudah sangat efektif adalah
lebih mudah dipahami karena dapat langsung menggunakan alat dan fasilitas
pendukung lainnya dan materi keterampilan harus langsung dipraktekkan agar
dapat berkorelasi dengan materi yang sudah didapat.



Dari 81 responden, 80 (98,8 %) responden memilih pelaksanaan keterampilan
klinis diberikan secara offline, dan 1(1,2%) responden memilih pelaksanaan
keterampilan klinis online.

Sebanyak 98,8% responden memilih untuk pelaksanaan keterampilan klinis
diberikan secara offline.

Alasan mahasiswa memilih keterampilan klinis offline adalah materi
keterampilan penting untuk dipraktekkan langsung agar tujuan pembelajaran
dapat tercapai secara optimal.

2.2.5 Praktikum

Dari 81 responden, 11 responden (14,9%) menilai praktikum online sudah sangat
efektif. 17 responden (23%) menilai praktikum online sudah efektif. 29
responden (39,2%) menilai praktikum online cukup efektif. 11 Responden
(14,9%) menilai praktikum online kurang efektif. 6 Responden (8,1%) menilai
praktikum online sangat tidak efektif.

Sebanyak 39,2 % responden menilai pelaksanaan praktikum online sudah cukup
efektif.



Alasan mahasiswa menilai praktikum offline cukup efektif adalah mudah
dipahami namun dibutuhkan dukungan alat dan bahan untuk menunjang
pembelajaran.

Dari 81 responden, 67 (93,1 %) responden memilih pelaksanaan praktikum
diberikan secara offline, dan 5 (6,9%) responden memilih pelaksanaan praktikum
online.

Sebanyak 93,1 % responden memilih untuk pelaksanaan praktikum diberikan
secara offline.

Alasan mahasiswa memilih praktikum offline adalah materi keterampilan penting
untuk dipraktekkan langsung agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara
optimal karena ditunjang oleh alat dan bahan praktikum.

2.2.6 Pleno

Dari 81 responden, 28 responden (34,6%) menilai pleno online sudah sangat
efektif. 37 responden (45,7%) menilai pleno online sudah efektif. 14 responden
(17,3%) menilai pleno online cukup efektif. 2 Responden (2,5%) menilai pleno
online kurang efektif. 0 Responden (0%) menilai pleno online sangat tidak
efektif.



Sebanyak 45,7 % responden menilai pelaksanaan pleno online sudah efektif.

Alasan mahasiswa menilai pleno online sudah efektif dikarenakan pemaparan
pleno dapat efektif dengan bantuan zoom dan dapat direkam. Pelaksanaan pleno
seangkatan secara online juga sesuai dengan keadaan pandemi yaitu menghindari
kerumunan.

Dari 81 responden, 60 (74,1 %) responden memilih pelaksanaan pleno diberikan
secara online, dan 21 (25,9%)  responden memilih pelaksanaan pleno offline.

Sebanyak 74,1 % responden memilih untuk pelaksanaan pleno diberikan secara
online.

Alasan mahasiswa memilih pleno online adalah efektivitas waktu, pemaparan
dapat dipahami dengan jelas dengan bantuan fitur zoom, dapat direkam, dan tidak
menimbulkan kerumunan saat pelaksanaan pleno.

2.2.7 CBT

Dari 81 responden, 33 responden (40,7%) menilai CBT online sudah sangat
efektif. 31 responden (38,3%) menilai CBT online sudah efektif. 14 responden
(17,3%) menilai CBT online cukup efektif. 3 Responden (3,7%) menilai CBT
online kurang efektif. 0 Responden (0%) menilai CBT online sangat tidak efektif.



Sebanyak 40,7 % responden menilai pelaksanaan CBT  sudah sangat efektif.

Alasan mahasiswa menilai CBT secara online sudah sangat efektif dikarenakan
dalam pelaksanaan ujian online lebih fleksibel, dirasa lebih nyaman dan dapat
mengurangi ketegangan yang terjadi sebelum ujian.

Dari 81 responden, 59 (72,8 %) responden memilih pelaksanaan CBT di rumah
masing masing, dan 22 (27,2%) responden memilih pelaksanaan CBT di
laboratorium FK Unand.

Sebanyak 72,8% responden memilih untuk pelaksanaan CBT di rumah masing -
masing.

Alasan mahasiswa memilih CBT dilaksanakan di rumah masing masing adalah
pengerjaannya dapat lebih fokus dan tidak terlalu tegang dalam melaksanakan
ujian.



2.3 Biomedis

2.3.1 Kuliah Pengantar

Dari 68 responden, 1 responden (1,5%) menilai kuliah pengantar online sudah
sangat efektif. 2 responden (2,9%) menilai kuliah pengantar online sudah efektif.
9 responden (13,2%) menilai kuliah pengantar online cukup efektif. 25
Responden (36,8%) menilai kuliah pengantar online kurang efektif. 31
Responden (45,6%) menilai kuliah pengantar online sangat tidak efektif.

Sebanyak 45,6% responden menilai pelaksanaan kuliah pengantar online sangat
tidak efektif.

Alasan mahasiswa menilai kuliah pengantar online sangat tidak efektif adalah
karena jadwal yang sering di reschedule dan terkendala sinyal tanpa adanya
interaksi antara mahasiswa dan dosen mempersulit mahasiswa untuk memahami
materi.

Dari 68 responden, 44 (64,7 %) responden memilih pelaksanaan kuliah pengantar
diberikan secara offline, dan 24 (35,3%) responden memilih pelaksanaan kuliah
pengantar online.



Sebanyak 64,7 % responden memilih untuk pelaksanaan kuliah pengantar
diberikan secara offline.

Alasan mahasiswa memilih kuliah pengantar offline dikarenakan kuliah
pengantar offline dirasa lebih mudah dipahami, dapat berinteraksi langsung
dengan dosen dan jadwalnya menjadi lebih pasti sehingga dapat meminimalkan
kemungkinan reschedule.

2.3.2 Praktikum

Dari 68 responden, 1 responden (1,5%) menilai praktikum online sudah sangat
efektif. 2 responden (2,9%) menilai praktikum online sudah efektif. 9 responden
(13,2%) menilai praktikum online cukup efektif. 25 Responden (36,8%) menilai
praktikum online kurang efektif. 31 Responden (45,6%) menilai praktikum online
sangat tidak efektif.

Sebanyak 45,6% responden menilai pelaksanaan praktikum online sangat tidak
efektif.

Alasan mahasiswa menilai praktikum offline sangat tidak efektif adalah sulit
memahami materi praktikum jika tidak didukung dengan alat dan bahan yang
menunjang.



Dari 68 responden, 68 (100%) responden memilih pelaksanaan praktikum
diberikan secara offline, dan 0 (0%) responden memilih pelaksanaan praktikum
online.

Sebanyak 100 % responden memilih untuk pelaksanaan praktikum diberikan
secara offline.

Alasan mahasiswa memilih praktikum offline adalah materi keterampilan penting
untuk dipraktekkan langsung agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara
optimal.

2.3.3 Ujian

Dari 68 responden, 13 responden (19,1%) menilai ujian online sudah sangat
efektif. 17 responden (25%) menilai ujian online sudah efektif. 25 responden
(36,8%) menilai ujian online cukup efektif. 6 Responden (8,8%) menilai ujian
online kurang efektif. 7 Responden (10,3%) menilai ujian online sangat tidak
efektif.

Sebanyak 36,8 % responden menilai pelaksanaan ujian online sudah cukup
efektif.

Alasan mahasiswa menilai ujian secara online sudah cukup efektif dikarenakan
dalam pelaksanaan ujian online lebih fleksibel namun terkadang terkendala sinyal
dan kurang kondusif karena ujian dilaksanakan di rumah masing - masing.



Dari 68 responden, 35 (51,5 %) responden memilih pelaksanaan ujian di ruangan
kampus  dan 33  (48,5%)  responden memilih pelaksanaan ujian di rumah masing
masing.

Sebanyak 51,5%  responden memilih untuk pelaksanaan ujian di rumah masing -
masing.

Alasan mahasiswa memilih ujian dilaksanakan di ruangan kampus adalah
memaksimalkan pelaksanaan karena langsung diawasi oleh dosen, lebih fokus
dan memperkecil kemungkinan terkendala sinyal.



2.4 Psikologi

2.4.1 Kuliah Pengantar

Dari 75 responden, 3 responden (4%) menilai kuliah pengantar online sudah
sangat efektif. 29 responden (38,7%) menilai kuliah pengantar online sudah
efektif. 30 responden (40%) menilai kuliah pengantar online cukup efektif. 11
Responden (14,7%) menilai kuliah pengantar online kurang efektif. 2 Responden
(2,7%) menilai kuliah pengantar online sangat tidak efektif.

Sebanyak 40% responden menilai pelaksanaan kuliah pengantar online sudah
cukup efektif.

Alasan mahasiswa menilai kuliah pengantar online cukup efektif adalah materi
perkuliahan dapat direkam namun adanya kendala jaringan menjadi penghambat
dalam memahami materi perkuliahan.

Dari 75 responden, 59 (78,7 %) responden memilih pelaksanaan kuliah pengantar
diberikan secara offline, dan 16 (21,3%)  responden memilih pelaksanaan kuliah
pengantar online.

Sebanyak 78,7 % responden memilih untuk pelaksanaan kuliah pengantar
diberikan secara offline.



Alasan mahasiswa memilih kuliah pengantar offline dikarenakan kuliah
pengantar offline dirasa lebih mudah dipahami, dapat berinteraksi langsung
dengan dosen, dan diskusi mahasiswa menjadi lebih aktif.

2.4.2 Ujian

Dari 75 responden, 24 responden (32%) menilai ujian online sudah sangat efektif.
35 responden (46,7%) menilai ujian online sudah efektif. 11 responden (14,7%)
menilai ujian online cukup efektif. 5 Responden (6,7%) menilai ujian online
kurang efektif. 0 Responden (0%) menilai ujian online sangat tidak efektif.

Sebanyak 46,7 % responden menilai pelaksanaan ujian CBT sudah efektif.

Alasan mahasiswa menilai ujian secara online sudah efektif dikarenakan dalam
pelaksanaan ujian online lebih fleksibel, dan terkendali apabila diawasi oleh
dosen.

Dari 75 responden, 59  (78,7 %) responden memilih pelaksanaan ujian di rumah
masing masing, dan 16  (21,3%)  responden memilih pelaksanaan ujian  di
laboratorium FK Unand.

Sebanyak 78,7%  responden memilih untuk pelaksanaan ujian di rumah masing -
masing.



Alasan mahasiswa memilih ujian dilaksanakan di rumah masing masing adalah
pengerjaannya dapat lebih fokus dan efektif dalam menghemat waktu.



3. Kesimpulan

Sistem pembelajaran hybrid yang sedang berlangsung di Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas memiliki beberapa evaluasi dalam pelaksanaanya sehingga dibutuhkan
pembaharuan dan masukan terhadap dekanat Fakultas Kedokteran untuk mempertimbangkan
aspirasi mahasiswa dalam menentukan kebijakan sistem pembelajaran untuk kedepannya.

Pendidikan Dokter:

Didapatkan bahwasannya mahasiswa jurusan Pendidikan Dokter menilai pelaksanaan
kuliah pengantar dan pleno lebih efektif apabila dilakukan secara online sedangkan tutorial,
keterampilan klinis, dan praktikum dinilai lebih efektif apabila dilakukan secara offline, dan
ujian CBT dinilai lebih efektif apabila dilakukan langsung di laboratorium komputer FK
Unand.

Kebidanan:

Didapatkan bahwasannya mahasiswa jurusan Kebidanan menilai pelaksanaan kuliah
pengantar, diskusi topik dan pleno lebih efektif apabila dilakukan secara online sedangkan
tutorial, keterampilan klinis, dan praktikum dinilai lebih efektif apabila dilakukan secara
offline, dan ujian CBT dinilai lebih efektif apabila dilakukan dari rumah masing masing.

Biomedis:

Didapatkan bahwasannya mahasiswa jurusan Biomedis menilai pelaksanaan kuliah
pengantar dan praktikum lebih efektif apabila dilakukan secara offline sedangkan ujian dinilai
lebih efektif apabila dilakukan langsung di ruangan kampus FK Unand.

Psikologi:

Didapatkan bahwasannya mahasiswa jurusan Psikologi menilai pelaksanaan kuliah
pengantar lebih efektif apabila dilakukan secara offline dan ujian dinilai lebih efektif apabila
dilakukan dari rumah masing masing.



4. Saran dan Rekomendasi

- Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas melibatkan mahasiswa FK
melalui saran dan aspirasi mahasiswa dalam memutuskan sistem pembelajaran yang
jauh lebih baik kedepannya.

- Dilakukan diskusi terbuka bersama mahasiswa terkait pelaksanaan sistem
pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas agar saran serta aspirasi
mahasiswa dapat tersalurkan dengan baik demi terciptanya nuansa pembelajaran yang
kondusif dan efektif selama masa pandemi covid - 19.



5. Daftar Referensi

● Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Akademik

2021/2022.2021. Padang. [online] Available at:

https://akademik.unand.ac.id/images/PR%2013%20Tahun%202021.pdf

● Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 18 Tahun 2021 Penyelenggaraan

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

pada Masa Pandemi Covid-19. 1 Oktober 2021. Padang. [online] Available at:

https://akademik.unand.ac.id/images/PR%2018%20 Tahun%202021.pdf

● Indra, N., Peneliti, A., Puslitbang, P., Informatika, A., Informasi, D., Komunikasi, D.,

Badan, P., Sdm, L., Komunikasi, K. and Informatika, D. (n.d.). PEMBELAJARAN

HIBRIDA SEBAGAI STRATEGI MODEL PEMBELAJARAN MASA DEPAN. [online]

Available at:

https://media.neliti.com/media/publications/233731-pembelajaran-hibrida-sebagai-str

ategi-mo-74b73bd5.pdf.

 

https://akademik.unand.ac.id/images/PR%2013%20Tahun%202021.pdf
https://akademik.unand.ac.id/images/PR%2018%20Tahun%202021.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/233731-pembelajaran-hibrida-sebagai-strategi-mo-74b73bd5.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/233731-pembelajaran-hibrida-sebagai-strategi-mo-74b73bd5.pdf

