
60 

 

 

LAMPIRAN 1 

KUESIONER 

PENGARUH PENERIMAAN PENGGUNAAN CYBER UNIKA 

(E-LEARNING) DENGAN MODEL UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE 

AND USE OF TECHNOLOGY DI UNIVERSITAS KATOLIK 

SOEGIJAPRANATA SEMARANG 

 

 

A. INDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama : 

2. Jenis Kelamin : Pria              Wanita  

3. Jurusan/Fakultas: 

4. Angkatan: 

5. Apakah anda mengerti dan mengenal apa itu Cyber Unika? 

a. Ya  

b. Tidak  

Jika tidak, karena? 

a. Saya baru mendengarnya 

b. Selama perkuliahan tidak pernah menggunakan 

6. Berapa kali anda mengakses Cyber Unika? 
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a. Satu kali 

b. Dua kali 

c. Lebih dari dua kali 

 

7. Alasan saya suka media pembelajaran dengan menggunakan Cyber Unika 

adalah? Jelaskan: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................. 

8. Apa yang tidak disukai ketika pembelajaran menggunakan Cyber Unika? Beri 

Alasannya: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................. 

9. Apa saja manfaat yang anda rasakan setelah adanya Cyber Unika? Jelaskan: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................. 
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10. Apa saja kegiatan yang dilakukan ketika anda mengakses Cyber Unika? 

Jelaskan: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................. 

11. Apakah menurut anda fasilitas kampus sudah mendukung untuk penerapan 

Cyber Unika? Jelaskan: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................. 

12. Bagaimana tanggapan anda mengenai pemanfaatan Cyber Unika? Jelaskan: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................. 
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LAMPIRAN 2 

HASIL ANALISIS DATA 

 

Keterangan Skor: 

2 : Menerima 

1 : Cukup Menerima 

0 : Tidak Menerima 

Nama 

Jurusan/ 

Fakultas 

Angkatan  Pernyataan subjek 

Faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan penggunaan 

Cyber Unika (E-Learning) 

Performance 

Expectancy 

Effort 

Expectancy 

Facilitating 

Conditions 

Faktor 

Tampilan 

Faktor 

Dosen 

Andika 
Ilmu 

Hukum/FHK 
2015 

Pembelajaran lebih kekinian, belajar 

lebih mudah, cepat dan efisien. 

Biasanya untuk mengumpulkan tugas. 

Fasilitas belum sepenuhnya 

2 2 0   
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mendukung, kalau wifi lemot harus 

pakai kuota sendiri 

Oktavian  
Ilmu 

Hukum/FHK 
2015 

Lebih praktis untuk mengakses mata 

kuliah, mudah serta menambah 

wawasan dan informasi 

2 2    

Maria   
Ilmu 

Hukum/FHK 
2015 

Dengan adanya cyber menjadika 

pekerjaan yang diberi dosen cepat 

selesai, karena bisa mengerjakan 

dimana saja dan kapan saja. Lebih 

mudah, efisien dan praktis bagi 

penggunanya 

2 2    

Mutiara   

Ilmu 

Komunikasi/

FHK 

2015 

Materi pembelajaran bisa dipelajari 

terus sewaktu-waktu, jadi lebih 

memudahkan untuk mendapatkan 

materi perkuliahan. Harus 

menggunakan internet, karena biasanya 

wifi kampus kurang stabil.   

2 2 0   

Dinar  

Ilmu 

Komunikasi/

FHK 

2015 

Mudah diakses dimanapun jadi lebih 

fleksibel untuk bisa mengakses cyber.  

Setau saya, beberapa dosen sudah 

menggunakan tapi tidak maksimal 

karena tidak user friendly.    

2 1 0  1 

Oreliza  
Ilmu 

Komunikasi/
2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 
     



65 

 

 

FHK menggunakan 

Margarita 

Ilmu 

Komunikasi/

FHK 

2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Titania  

Ilmu 

Komunikasi/

FHK 

2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Sandhika  
Ilmu 

Hukum/FHK 
2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

  Valeria 
Ilmu 

Hukum/FHK 
2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

saya baru mendengarnya 
     

Reza  
Ilmu 

Hukum/FHK 
2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

saya baru mendengarnya 
     

Aldino  
Ilmu 

Hukum/FHK 
2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

saya baru mendengarnya 
     

Rifky   
Ilmu 

Hukum/FHK 
2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

saya baru mendengarnya 
     

Sega  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Lebih mudah diakses jika 

menggunakan cyber unika sehingga 

membuat mahasiswa tidak mudah 

bosan. Makin mengerti dunia digital 

2 2 0   
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jaman sekarang, mudah diakses, tidak 

manual secara terus menerus. Mengikuti 

kuis dari dosen, mendownload mteri 

dan silabus, mengerjakan dan mengirim 

tugas. Disaat internet lemot, sehingga 

membuat mahasiswa malas mengakses. 

Fasilitas kurang cukup, mungkin lab 

nya hanya ada beberapa komputer saja 

padahal mahasiswanya banyak. 

Vony  
Manajemen

/FEB 
2016 

Lebih mudah bisa diakses dimana 

saja dan kapan saja. fasilitas belum 

memadai , terutama wifi yang masih 

belum stabil. Dosen kurang aktif 

menyuruh mahasiswa untuk mengakses 

cyber unika. 

2 2 0  1 

Karmelita  
Manajemen

/FEB 
2016 

Bisa diakses via mobile, lebih mudah 

mengerjakan tugas, fasilitas kampus 

juga sudah memadahi.  Tampilannya 

tidak nyaman untuk digunakan. 

Terkadang soal atau tugas yang 

diberikan tidak jelas. 

1 2 1 0  

Tria  
Manajemen

/FEB 
2016 

Memudahkan mahasiswa mengakses 

materi dan mengerjakan tugas 
2 1    
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Al fath  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Karena mudah dan simpel untuk 

diakses, jadi Mempermudah mahasiswa 

dalam mendukung perkuliahan. 

Membuat pekerjaan atau tugas cepat 

terselesaikan. Beberapa mata kuliah 

juga menggunakan cyber unika untuk 

memanfaatkan fasilitas kampus 

1 2 1   

Faga  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Mempermudah mahasiswa dapat 

mengakses, simple dalam penggunaan, 

praktis dan hemat kertas. Masih harus 

diperbaiki, wifi kurang baik sehingga 

terkadang saat mengakses eror atau lost 

connection. 

1 2 0   

Nadiya  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Tentunya mempermudah mahasiswa 

dalam mendownload materi yang di 

sampaikan. Fasilitas kampus 

mendukung. Mempermudah 

penyampaian materi kepada mahasiswa. 

Jika kelas ditiadakan kami dapat 

memgganti kelas dengan menggunakan 

cyber tentunya ini mempermudah 

mahasiswa sehingga mengurangi materi 

yg tertinggal atau juga untuk mahasiswa 

dan dosen tidak perlu re-schedule ulang 

jika dosen berhalangan hadir. Karena 

2 2 1 1  
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tidak bisa menggunakan video call 

secaar langsung jadi kita dapat 

berkomunikasi hanya melalui chat. 

Vedha  
Akuntansi/

FEB 
2014 

Dengan adanya cyber unika sangat 

memanfaatkan fasilitas kampus karna 

sangat memadai meskipun biasanya 

kendala hanya wifi. Sangat 

mempermudah dan membantu 

mempercepat pekerjaan mahasiswa 

2 2 1   

Adrian  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Membantu menjadi lebih mudah 

dalam proses pengumpulan tugas dll, 

Proses pembelajarannya gk terlalu kaku 

membuat pekerjaan cepat selesai. 

Fasilitas belum mendukung karena 

koneksi wifi masih kurang 

2 2 0   

Dea rizka  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Lebih mudah untuk mengaksesnya, 

jadi tidak usah kekampus untuk 

mengumpulkan tugas. Terlalu ribet 

untuk mendownload file 

2 1 0   

Elita  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Cara menggunakannya sangat praktis 

dan mudah untuk mendapatkan silabus 

dan materi 

1 2    

Elisabeth  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Lebih praktis mudah dan cepat. 

Memudahkan mahasiswa, menghemat 

waktu, tidak boros print materi. 

1 2    
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Dominicus  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Dapat melihat materi saat dimanapun 

dan dapat mengirim tugas saat di 

manapun, memudahkan penggunanya. 

1 2    

Joe alvina  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Lebih memudahkan proses 

pembelajaran dan mudah diakses 
2 2    

Andrew  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Lebih mudah dan praktis, 

pembelajaran lebih efektif, 

memanfaatkan fasiltas yg ada karena 

komputer sudah melebihi kuantitas yang 

digunakan 

2 2 2   

Billy  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Paperless, tidak mengeluarkan biaya. 

Praktis karena mudah diakses. Dengan 

adanya komputer dan wifi dikampus 

sudah menunjang untuk pemanfaat 

cyber unika 

1 2 2   

Dina  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Jika mengerjakan soal dalam cyber 

tidak tidak tegang di bandingkan 

dengan tertulis. Lebih variatif dan tidak 

membosankan mahasiswa. Selain itu 

sangat mendukung kemajuan tekhnologi 

saat ini. Sehingga hal ini perlu untuk 

ditingkatkan dan disebarluaskan. 

Memudahkan untuk mengupload tugas, 

mengerjakan tugas, mengerjakan kuis-

kuis dari dosen, mendownload materi-

2 2 1   
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materi kuliah. Selain itu koneksi 

internet yang cukup baik dan komputer 

sangat membantu untuk 

menggunakannya. 

Kristina  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Lebih praktis, dapat di akses kapan 

saja dan dimana saja. Sangat membantu 

mahasiswa dalam proses belajar dan 

kuis, karena sudah tersedia lab dan 

komputer. 

2 2 2   

Aprilia  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Lebih mudah, efisien dan menarik. 

Sangat membantu walaupun belum 

maksimal, karna internet lemot dan 

komputer kadang tidak mumpuni. 

Biasanya materi juga jarang diupdate. 

2 2 0 1  

Novinta  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Karena kalau pakai cyber lebih 

mudah untuk mengakses internet secara 

langsung menggunakan 

laptop/komputer. Sistem 

pembelajarannya juga mudah karena 

dosen sudah mengupload semua materi, 

jadi gampang untuk diakses mahasiswa. 

Ketika dosen sedang menjelaskan, 

mahasiswa tidak perlu mencatat karena 

sudah mendownload file materi. 

Fasilitas belum mendukung, karna 

1 2 0   



71 

 

 

terkadang server down jadi mahasiswa 

sulit untuk melakukan proses 

pembelajaran menggunakan cyber, dan 

proses pembelajaran jadi terhambat. 

Sesarina  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Cyber unika memudahkan mahasiswa 

dalam memperoleh materi dan lebih 

praktis dan sangat menghemat baik 

waktu maupun biaya. Kampus 

menyediakan wifi yang jaringannya bisa 

digunakan oleh mahasiswa untuk 

mengupload tugas, mendownload 

materi dari dosen, mendaftar bimbingan 

atau hal yang biasa diakses di cyber. 

Materi yang diberikan, terkadang tidak 

semua materi di upload oleh dosen 

bersangkutan. 

2 2 2   

Tamara  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Lebih asik dan fleksibel. Lebih 

mudah untuk mendownload materi dan 

tugas. Fasilitas kampus juga sudah 

mendukung karna untuk masuk cyber 

unika memerlukan email student yang 

masing-masing mahasiswa sudah 

punya. 

2 2 2   

Vijja  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Pengggunaannya lebih simple, hemat 

kertas dan biaya. Lebih efektif dan 
2 1    
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cepat, mudah untuk mendapatkan 

materi secara digital. Dan mudah untuk 

mengakses materi dan mengerjakan kuis 

Rizal  
Manajemen

/FEB 
2016 

Memudahkan untuk belajar sendiri 

dirumah maupun saat berada di kampus. 

Lebih cepat dan efektif penggunaannya. 

2 2    

Zierra  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Cyber unika sangat praktis, mudah, 

efektif, efisien dan lagi paperless. Selain 

itu fasilitas kampus cukup membantu, 

mempermudah dan menambah 

informasi untuk melakukan aktivitas di 

cyber 

2 2 1   

Marika  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Terdapat anti plagiasi, jadi tugas tidak 

dicontek oleh teman, mamanfatkan 

fasilitas kampus karena fasilitas internet 

dan perpustakaan memadahi 

2  2   

Kezia  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Menarik dan tidak membosankan jika 

belajar melalui cyber. Lebih mudah 

memahami dan lebih rajin belajar. 

Sangat praktis tidak perlu belajar 

membuka buku tapi bisa memanfaatkan 

teknologi internet. 

2 2    

Emanuel 

Mahendra 

Akuntansi/

FEB 
2015 

Lebih mudah, praktis, hemat waktu 

dan efisien untuk mengakses. Seperti, 

kuliah online, mengerjakan kuis dan 

2 2 1   
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tugas. Karena fasilitas kampus sudah 

cukup mendukung seharusnya mulai 

diterapkan diberbagai mata kuliah 

lainnya. Jika akses internet tidak 

memadai maka akan tidak nyaman dan 

terganggu. (Bergantung pada akses 

internet) 

Tommy  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Karena lebih efekif dan memudahkan 

proses pembelajaran contohnya 

melakukan kuis, ujian atau 

mendownload materi perkuliahan. 

Fasilitas kampus sudah mendukung, 

tetapi proses dalam hal bahan atau 

materi belum diketahui secara 

menyeluruh oleh mahasiswa, dosen 

seharusnya, mengajurkan penggunaan 

seperti dalam distribusi bahan materi 

2 2 1  0 

Titan  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Sangat bermanfaat bagi mahasiswa 

unika. Dengan adanya cyber unika 

memudahkan mahasiswa dan lebih 

efisien biasanya untuk mengakses 

kegiatan perkuliahan ataupun 

melaksanakan ujian komprehensif. 

2 2    

Erika  
Manajemen

/FEB 
2015 

Karena lebih mudah, praktis, dan 

simpel. Sangat memudahkan mahasiswa 
2 2 0  1 
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mengakses dengan mudah kapan saja 

dan dimana saja. Biasanya mengerjakan 

tugas dari dosen, mengunduh materi dan 

scan anti plagiasi. Fasilitas belum 

memadai karena biasanya jaringannya 

lemot. Tidak semua dosen mengungah 

materi melalui cyber 

Angela  
Manajemen

/FEB 
2015 

Lebih simple karena bisa dengan 

mudah menagkses tugas atau materi 

melalui cyber. Lebih memudahkan 

untuk dosen serta mahasiswa dalam 

pemberian tugas atau materi. Fasilitas 

kampus cukup mendukung. 

2 2 1   

Santanand

o  

Akuntansi/

FEB 
2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Lucas  
Akuntansi/

FEB 
2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Ray  
Manajemen

/FEB 
2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

baru mendengarnya 
     

Gita fitri  
Manajemen

/FEB 
2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 
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Adinda  Psikologi  2015 

Pembelajaran jadi tidak 

membosankan dan saya menggunakan 

cyber unika hanya untuk cek plagiasi 

jadi mempermudah mahasiswanya 

2 1    

Ignatius  Psikologi 2015 

Pengganti tatap muka di kelas, lebih 

interaktif. Lebih mudah untuk 

assignment tugas daripada  dengan 

paper yg mudah hilang, tahu siapa saja 

yg mengikuti perkuliahan. Selain itu 

bisa mengetahui kegiatan perkuliahan 

pengganti dari dosen dan melakukan 

scan plagiasi. Fasilitas belum memadai 

karena beberapa dosen tidak paham 

penerapan cyber. Nilai uts dan uas tidak 

terupdate, belum semua dosen dpt 

menerapkan cyber dalam kegiatan 

perkuliahan. 

2 2 0 1 1 

Eva Psikologi  2017 

Efektif dan praktis karena mudah 

untuk mengganti jadwal kelas 

pengganti. Fasilitas kampus belum 

memadahi karena kendalanya adalah 

internet. Penggunaan aplikasi juga 

bellum maksimal (bagi dosen maupun 

mahasiswa) 

2 2 0  1 
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Irene  Psikologi 2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Andreas  Psikologi  2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Lia yohana  Psikologi 2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Johanes 

oktaviano  
Psikologi  2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Maria  Psikologi 2015 
Tidak pernah menggunakan, karena 

saya baru mendengarnya 
     

Mitha  Psikologi  2015 
Tidak pernah menggunakan, karena 

saya baru mendengarnya 
     

Dzulimar  Psikologi 2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Karina  Psikologi  2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Ristra  Psikologi 2015 
Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 
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menggunakan 

Geralda  Psikologi  2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Rama  Psikologi 2015 
Tidak pernah menggunakan, karena 

saya baru mendengarnya 
     

Daniel Psikologi  2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Frisca  Psikologi 2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Merry Psikologi  2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Natalia  
Teknologi 

Pangan/FTP 
2015 

Penggunaannya mudah dan praktis 

untuk memperoleh bahan mata kuliah. 

Fasilitas kampus sudah memadahi. Jika 

file terlalu besar susah untuk diakses 

2 1 1 1  

Carlos  
Teknologi 

Pangan/FTP 
2015 

Mempermudah pekerjaan, mudah 

mendapatkan materi. Interaksinya hanya 

1 jalur saja, jadi hanya mendengarkan 

saja. dibuat agar menarik karena terlalu 

2 1  1  
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membosankan hanya biasanya hanya 

duduk dan mendengarkan. 

Hieronimu

s  

Teknologi 

Pangan/FTP 
2015 

Sangat menarik dan lebih menambah 

wawasan. Mempermudah mengerjakan 

kuis dari dosen. Prosesnya juga cepat 

untuk melihat nilai. 

1 1    

Yohanes  
Teknologi 

Pangan/FTP 
2016 

Mudah dan cepat. Jika ada kelas 

kosong bisa diisi. Terkadang nilainya 

ambigu, dan cybernya tidak bisa dibuka 

di browser tertentu 

1 1  1  

Albertin  
Teknologi 

Pangan/FTP 
2016 

Metode baru menambah pengetahuan 

dan bisa diakses dimana saja. Tidak 

harus ribet mencari waktu 

pengganti.biasanya lebih mudah utuk 

mendownload materi, kuliah online 

maupun mengerjakan kuis. 

Tampilannya terlalu basic, dibuat agar 

lebih menarik lagi 

2 1  1  

Lidia  
Teknologi 

Pangan/FTP 
2016 

Lebih mudah mengaksesnya, sangat 

bermanfaat sekali dan memudahkan 

mahasiswa untuk kelas pengganti, kuis 

online ataupun upload tugas 

2 2    

Romana  
Teknologi 

Pangan/FTP 
2018 

Sangat mudah jadi tidak repot untuk 

ke kelas, bisa mengulang materi sesuka 

hati 

2 2    
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Sisilia  
Teknologi 

Pangan/FTP 
2018 

Praktis dalam belajar, memudahkan 

mahasiswa karena mata pelajaran yang 

sudah tercantum di cyber tinggal dibuka 

saja.  Dalam mengakses tugas hanya 

dapat sekali mengirim. (tidak dapat 

diulang).  Fasilitas kampus sudah 

mendukung, tapi terkadang saat 

mengakses cyber di dalam kampus, 

wifinya suka lemot.  Waktu ingin 

membuat tugas harus di download 

terlebih dahulu materinya agar lebih 

mudah tapi muatannya suka melebihi 

kapasitas gitu jadi suka gagal, terus juga 

tulisannya kadang membuat pusing 

soalnya terlalu banyak. 

2 1 0   

Ester  
Teknologi 

Pangan/FTP 
2015 

Mudah dan praktis, sangat 

memanfaatkan fasilitas kampus, bisa 

diakses dimana saja dan kapan saja 

2 1 2   

Stephani  
Teknologi 

Pangan/FTP 
2016 

Mudah mengaksesnya, memudahkan 

mahasiswa untu mendapatkan materi, 

kuliah online, mendownload materi  dan 

mengerjakan kuis 

2 1    

Giovani 
Teknologi 

Pangan/FTP 
2015 

Mempermudah jalannya perkuliahan, 

lebih praktis dan efektif serta paperless 
1 1    
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Hendra  
Sastra 

Inggris/FBS 
2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Dewi  
Sastra 

Inggris/FBS 
2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Jessica  
Sastra 

Inggris/FBS 
2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Rani  
Sastra 

Inggris/FBS 
2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Ilham  
Arsitektur/

FAD 
2014 

Cyber unika mudah untuk digunakan, 

bisa diakses dimana saja. Perkuliahan 

jadi lebih leluasa, tidak harus berada di 

kelas. Membantu perkuliahan 

contohnya submit tugas, absensi, dan 

download materi 

1 1    

Stephanie 
Arsitektur/

FAD 
2015 

Sangat paperless, pengumpulan tugas 

lebih mudah dan rapi. Fasilitas sudah 

mendukung, akses wifi sudah cukup 

baik. Tetapi masih suka error. 

2 1 0   

Bonita  
Arsitektur/

FAD 
2015 

Pembelajaran menjadi lebih mudah. 

Menghemat penggunaan kertas untuk 

ngeprint. Fasilitas sudah mendukung, 

1 2 1   
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karena yang penting ada wifi 

Khareser 
Arsitektur/

FAD 
2015 

Kalau di fakultas arsitektur sangat 

mempermudah dan membantu sekali 

dalam pengumpulan tugas, tidak perlu 

print out tugas dan absen/kuliah 

tambahan juga bisa lewat cyber unika. 

Kadang materi tidak semua di upload 

oleh dosen. Masih kurang efektif 

dikalangan mahasiswa, karena sebagian 

mahasiswa banyak yang tidak mengerti 

cara akses cyber dan menganggap jika 

cyber mempersulit. 

2 2  0  

Lintang  
Arsitektur/

FAD 
2016 

Sangat simple dan mudah, mahasiswa 

juga tidak perlu jauh-jauh ke kampus 

untuk mengumpulkan tugas. Biasanya 

tugas tidak jelas keterangannya dan ppt 

dosen sangat tidak komunikatif 

2 2  0  

Thomas  
Arsitektur/

FAD 
2016 

Mudah diakses dan mudah 

mendapatkan materi dari dosen, kuliah 

online dan mengerjakan tugas kuliah. 

Fasilitas kampus belum mendukung. 

Belum semua mata kuliah 

menggunakan cyber.  

2 1 0  0 
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Levina  
Arsitektur/

FAD 
2016 

Lebih mudah dan praktis bisa 

dikerjakan dirumah ataupun dimana 

saja. Mengumpulkan tugas juga tidak 

ribet 

2 1    

Maulina 
Arsitektur/

FAD 
2016 

Mudah untuk diakses dan digunakan, 

lebih praktis untuk mengerjakan tugas 

karena fitur untuk menjawab yang 

menurut saya sudah lengkap. Biasanya 

untuk melihat materi dan mengerjakan 

tugas. Fasilitas kampus sudah 

mendukung 

2 2 2   

Romatio 

Feronika 

Arsitektur/

FAD 
2016 

Mempermudah perkuliahan seperti 

mendownload materi kuliah dan 

mengirim tugas. Fasilitas kampus cukup 

mendukung. Tidak bisa berkomumikasi 

(grup chatting) dengan dosen terkait 

jika menanyakan kejelasan tugas. 

Seharusnya dilakukan pembaharuan 

sistem cyber 

2 1 1   

Selvy  
Arsitektur/

FAD 
2015 

Sangat memudahkan mahasiswa 

untuk mengirim tugas jadi tidak usah ke 

kampus karna sudah lewat cyber.  Cepat 

dan praktis juga 

2 2    

Yuniar  Arsitektur/ 2015 
Paperless, bisa absen kuliah tanpa ke 

kampu.  Memudahkan mahasiswa 
2 1    
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FAD 

Anita  DKV/FAD 2014 
Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Kartika  DKV/FAD 2014 
Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Ray  DKV/FAD 2014 
Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Ananta  DKV/FAD 2014 
Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Herry  
Teknik 

Sipil/Teknik 
2015 

Lebih cepat dan tidak membuang 

waktu, dapat mempercepat proses 

perkuliahan yang tidak bisa terealisasi 

lewat tatap muka. Semakin lama 

fasilitas ditambah menjadi baik karna 

bisa untuk plagscan juga. Ketika 

pertanyaan atau penjelasan yang 

diberikan kurang jelas. Keterbatasan 

bahasa dan waktu, tidak bisa 

komunikasi dua arah langsung. 

2 2 0   



84 

 

 

Atanasius  
Teknik 

Sipil/Teknik 
2017 

Efisiensi untuk penyelesaian tugas. 

Sangat paperless, praktis, dan modern. 

Dapat mengunduh soal dan materi 

dengan mudah. Belum sepenuhnya 

fasilitas kampus mendukung, karena 

kecepatan akses bergantung pada 

ketersediaan dan koneksi wifi. Contoh 

adanya error saat login. 

2 1 1   

Fathur  
Teknik 

Sipil/Teknik 
2016 

Mudah, simpel, tidak bertemu dosen 

dan nilai langsung terlihat 
2 1    

Gabriella  
Teknik 

Sipil/Teknik 
2018 

Lebih praktis, data pun juga 

tersimpan secara urut, runtut, dan 

lengkap. Penyimpanan file lebih praktis, 

seandanya file hilang di cyber 

berkasnya masih ada 

2 2    

Ugrasena  

Teknik 

Elektro/Tekni

k 

2015 
Tidak pernah menggunakan, karena 

saya baru mendengarnya 
     

Maulana 

Teknik 

Elektro/Tekni

k 

2015 
Tidak pernah menggunakan, karena 

saya baru mendengarnya 
     

Reva  
Teknik 

Elektro/Tekni
2015 

Tidak pernah menggunakan, karena 

saya baru mendengarnya 
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k 

Nico  

Teknik 

Elektro/Tekni

k 

2015 
Tidak pernah menggunakan, karena 

saya baru mendengarnya 
     

Benedictus  

Teknik 

informatika/I

KOM 

2016 

Karena di fakultas teknik informatika 

beberapa mata kuliah di wajibkan 

menggunakan cyber. Lebih gampang 

buat ngapload tugas, download materi 

dan kuis 

2 2    

Adinda  

Teknik 

informatika/I

KOM 

2015 

Sangat membantu dalam proses 

belajar mahasiswa. Cyber unika 

membantu mengakses materi kapan pun 

dan dimanapun, jadi lebih memudahkan 

mahasiswanya untuk belajar dimana 

saja.  

2 2    

Andre  

Teknik 

informatika/I

KOM 

2016 

Cyber membantu menakses materi 

kapan saja dan dimana saja, tanpa 

mengeluarkan uang dan membuang 

waktu agar dapat materi yg dibutuhkan. 

Sangat praktis, fleksibel dan cukup 

efisien sebagai media pembelajaran 

2 2    

Monica  
Teknik 

informatika/I
2015 

Mudah untuk mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan, bisa diakses 

dimanapun, lebih efisien dan dapat 

2 2    
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KOM mengulang materi jika lupa, waktu 

mengakses lebih fleksibel 

Jonathan  

Teknik 

informatika/I

KOM 

2014 
Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 

     

Vincentius  

Teknik 

informatika/I

KOM 

2014 

Tidak pernah menggunakan, karena 

selama perkuliahan tidak pernah 

menggunakan 
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