Tanggal

Email

Pesan
Nama: Inna zulfa kurniawati
Email: innazulfak@gmail.com
Subjek: kelompok 20

11/5/2015 14:14

innazulfak@gmail.com
Pesan: Deadline waktu tidak sesuai dengan timeline
awal. Percobaan sewaktu praktikum tidak sesuai
dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari
sehingga praktikan kurang dapat mengerti aplikasi
dalam kehidupan sehari-hari.
Nama: Inna zulfa kurniawati
Email: innazulfak@gmail.com
Subjek: kritik dan saran

11/5/2015 14:14

innazulfak@gmail.com
Pesan: Deadline waktu tidak sesuai dengan timeline
awal. Percobaan sewaktu praktikum tidak sesuai
dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari
sehingga praktikan kurang dapat mengerti aplikasi
dalam kehidupan sehari-hari.
Nama: Ahmad Sodik
Email: Ahmad.sodik24@yahoo.com
Subjek: Complaint

11/5/2015 14:00

Ahmad.sodik24@yahoo.com
Pesan: Untuk beberapa aslab SRK, ada yang tidak
terlalu jelas saat menjelaskan pada asistensi. Untuk
praktikum , waktu yang diberikan cenderung
sebentar jadi praktikum yang dilakukan tidak
maksimal
Nama: Ahmad Sodik

11/5/2015 13:45

ahmad.sodik24@yahoo.co.id

Email: ahmad.sodik24@yahoo.co.id
Subjek: Complaint

Pesan: Deadline test pra modul 4 terlalu singkat dan
diberitahukannya mendadak
Nama: Euro Noor Fernaldy
Email: euro.fernaldy@yahoo.co.id
Subjek: complaint
11/5/2015 13:21

euro.fernaldy@yahoo.co.id

Pesan: 1. jadwal praktikumnya kadang masih
bentrok, dimohon untuk menyesuaikan jadwal
praktikumnya
2.untuk format pengerjaan lkm sebaiknya diberikan
ketika hari pertama praktikum agar tidak mendadak
untuk pengerjaannya.
Nama: Shanti Wardhani
Email: shanti.wardhani@yahoo.co.id
Subjek: Complaint

11/5/2015 12:34

shanti.wardhani@yahoo.co.id
Pesan: Deadline test pra modul 4 terlalu singkat dan
diberitahukannya mendadak, untuk test pasca modul
3 kemarin untuk perhitungannya tidak disertakan
tabel jadi sulit untuk mengerjakannya

Nama: Ulvatuz Zahro
Email: ulvatuzzahro@yahoo.com
Subjek: complaint
11/5/2015 12:33

ulvatuzzahro@yahoo.com
Pesan: deadline pra test modul 4 yang diberikan
terlalu singkat, untuk soal pasca test modul 3 lalu,
tidak disertai dengan tabel, dan beberapa konstanta,
perhitungan yg berbeda dari tiap kelompok di
karenakan distribusi yg diperoleh berbeda sehingga
terdapat perbedaan tingkat kesulitan.

Nama: Faizal Sandra Samjaya
11/5/2015 10:46

faizalsandra@yahoo.com
Email: faizalsandra@yahoo.com

Subjek: Kritik dan Saran kelompok 12
Pesan: Dalam melakukan praktikum sebaiknya
lebih ke pengaplikasian dalam kehidupan seharihari
Waktu praktikum ditambah agar bisa mencoba
praktikum lain seperti distribusi probabilitas
(binomial,normal,gamma, hipergeometrik dll)

Nama: Amirah
Email: amiralhdd@yahoo.co.id
Subjek: kritik dan saran kelompok 12
Pesan: Assalamualaikum wr wb.
berkut merupakan kritik dan saran untuk
laboratorium Statistik dan Rekayasa Kualitas.
1. Kritik: dari saya pribadi untuk yang di modul 3,
penguasaan hanya sebatas mahir di teori, tapi untuk
melakukan analisa terhadap suatu kasus, saya
kurang memahami.

11/5/2015 10:45

amiralhdd@yahoo.co.id

saran: praktikum yang dijalankan mungkin yang
lebih terkait dengan kehidupan sehari hari. atau
apabila susah dijalankan, mungkin sebelum
praktikum diberikan kasus kasus nyata
pendistribusian.

2. kritik: batas waktu pengerjaan LKM yang pada
bagian laporan sangat singkat. semisal, pada
deadline modul 2, cara pengerjaan LKM laporan
baru diberikan sehari sebelum deadline dan ketika
minggu kuis. disini saya walaupun dapat
mengumpulkan lengkap dan tepat deadline, namu
pengerjaan yang saya lakukan saya rasa belum
terlalu optimal, karena susahnya membagi waktu
antara kuis di hari kamis dan pengerjaan LKM.

saran: Mungkin untuk cara pengerjaan LKM
laporan bisa diberikan 2 hari sebelum batas akhir,
atau melihat kondisi di perkuliahan.

sekian kritik dan saran dari saya selaku perwakilan
kelompok 12. semoga untuk kedepannya Lab SRK
dapat lebih berkembang dari sebelumnya.

Terimakasih
Wassalamualaikum wr. wb
Nama: helmi luthfi
Email: helmiluthfi354@gmail.com
11/5/2015 10:14

helmiluthfi354@gmail.com

Subjek: Peminjaman buku
Pesan: buku kurang lama untuk dipinjam
Nama: Rizka Dwi Ayu Setyani
Surel / Email: icha.dwiayu@gmail.com
Subyek: Modul Praktikum

11/5/2015 14:08

icha.dwiayu@gmail.com
Pesan: Penjelasan mengenai materi isi modul agar
diperjelas dan di berikan contoh lagi agar mudah
dimengerti oleh praktikan , terlebih untuk modul 3
distribusi probabilitas penjelasannya masih sulit
untuk dipahami. terimakasih
Nama: Nadifa Ramadani
Surel / Email: nadifaramadani@yahoo.com
Subyek: kritik & saran

11/5/2015 13:50

nadifaramadani@yahoo.com

Pesan: Pada modul 3 beberapa asisten yang
memiliki pendapat berbeda dalam cara perhitungan
manual, sehingga membuat kami praktikan menjadi
sedikit bingung dalam pengerjaan laporan.
Sebaiknya disepahamkan terlebih dahulu, salah
satunya tentang cara pengolahan data praktikum.
Terima kasih.

11/5/2015 11:29

mochyudanto@gmail.com

Nama: Mohamad Anggriawan Yudanto

Surel / Email: mochyudanto@gmail.com
Subyek: Praktikum dan Modul
Pesan: Alat yang digunakan saat praktikum terlalu
sederhana.
Modul 2 dan modul 3 kurang penjelasan mengenai
latihan soal-soal perhitungan
Nama: Maulivia Rizma
Surel / Email: mauliviarizma@yahoo.com
Subyek: Praktikum dan Modul

11/5/2015 11:08

mauliviarizma@yahoo.com

Pesan: Untuk praktikum, apabila ada praktikan yang
tidak bisa melakukan praktikum sebaiknya tidak
menukar jadwal hanya dengan yang bentrok
jadwalnya saja. Apabila ada praktikan lain yang
bisa di jam tersebut sebaiknya dibolehkan menukar
juga, agar praktikan tidak kesusahan untuk mencari
penukaran jadwal tersebut.
Untuk modul, lebih tepatnya pada modul 3
mengenai distribusi kontinyu, kurang disertai
keterangan atau penjelasan dari rumus-rumusnya,
sehingga agak sulit untuk dimengerti.

Nama: aisyah pratiwi
Surel / Email: aisyahprtwi@gmail.com
11/5/2015 10:15

aisyahprtwi@gmail.com

Subyek: Ruangan laboratorium
Pesan: ruangannya kurang nyaman karena kecil dan
fasilitas banyak

