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 Terima kasih banyak

 Sangat baik dan menginspirasi.

 Sangat mudah dipaham

 Semoga bapak sehat selalu dan tetap istiqomah

 Tetap menjadi dosen yg terbaik dan lebih baik lg. Semoga berkah ustadz

 Semoga bapak sehat selalu

 Terbaik

 Lanjutkan dan pertahankan segment tanya jawab sekaligus keluh kesah mahasiswa terkait 
perjuangan hidup dan masalah keluarga dengan penuh keramahan dan keakraban.

 Saya terkesan dengan ustadz anshor yg selalu rapih ketika mengajar kami, bahkan 
rambutnya pun dibuat seperti klimis, semoga saya dapat meneladani beliau salah satunya 
kerapihan beliau

 Berkualitas, ramah, sopan, selalu memberi semangat. Untuk saran, jangan yg susah ya pak 
kalo memberikan tugas.. Semoga tetap bijaksana seperti saat ini dan seterusnya,

 Sangat baik cara menyampaikan mata MatKul dan sangat ramah plus bijaksana ketika 
menanggapi pertanyaan dari mahasiswa.

APRESIASI MAHASISWA



 Saran untuk pak lukman agar dapat membantu parq mahasiswa untuk meningkatkan 

minat baca dan tulis, terlebih lagi bagi para mahasiswa akhir untuk persiapan skripsi, 

dan over all beliau dosen yang sangat care dan baik

 Semangat terus ustadz, mudah2an makin cerdas lagi dalam menyampaikan ilmu2nya 

kepada seluruh mahasiswa/i. Syukron

 Sangat baik

 Dipertahankan Apa yang sudah diterapkan.

 Semoga mendapat kan ilmu yang manfaat..aamiin

 Dosen nya sangat memahami mahasiswa Waktu itu saya masih semester 2 Dia 

memberikan materi tidak terlalu memberatkan kami para mahasiswa Karena dia tau 

ini masih tahap dasar Dan itu sangat penting bagi mahasiswa Karena tidak semua 

mahasiswa bisa faham semua tentang materi yang di ajarkan dengan cepat dan 

banyak

 Good job

 Terimakasih sudah memberikan kuliah dengan sangat baik



 Saya pribadi sangat mengapresiasi dosen yang bersangkutan, karena cara beliau 
menyampaikan materi dikelas sangat menyenangkan, tidak terlalu memberikan 
tekanan kepada mahasiswanya, dan sambil diselingi dengan candaan/hiburan 
ketika mengajar sehingga para mahasiswa tidak tegang pada saat jam kuliah 
berlangsung, semoga Ustadz/Bapak dosen yang bersangkutan bisa 
mempertahankan cara mengajarnya supaya mahasiswa yang baru atau lama 
tetap nyaman belajar dengan bapak, dan semoga bapak diberi kesehatan selalu 
oleh Allah SWT, Syukron jazakallah

 Semangat selalu walaupun daring:)

 Ustad Andi Rahman sangat baik dalam mengajar

 Pengen ada waktu buat berkonsultasi sama antum Bu

 Tetap menjadi yg terbaik dan lebih baik ibuu

 Sangat ramah

 Pertahankan dan terus tingkatkan kecakapan sebagai pendidik di dalam proses 
transfer ilmu agama di tingkat perguruan tinggi yang terus menyesuaikan 
perkembangan zaman.



 Dosen sangat ramah dan komitmen terhadap waktu

 Semoga beliau panjang umur dan sehat selalu dan terus membuat inovasi terbaru 

dalam membuat metode pembelajaran yang lebih mengfreskan suasana tanpa ada 

materi yang tertinggal

 Insyaallah bermanfaat ustadz apa yang disampaikan aamiin

 Semuanya baik² saja

 Saran saya atas nama Ahmad Covaludin ust Abdul Kholiq semoga semakin Istiqomah 

dalam mengajar nya, dari saya insyaallah tidak ada kritik .

 Sukses selalu ustadz

 Gak ada saran atau kritik, intinya beliau itu orangnya sabar dan ramah, apalagi kalau 

ngasih nilai, selalu nyenengin Mahasiswa hehe

 Sangat baik dalam menjalankan tugasnya sebagai Dosen di Institut PTIQ Jakarta

 Jazaakumullah Khaer

 Keren



 Tetap menjadi dosen yg terbaik dan lebih baik lg. Semoga ustadz slalu diberi 
keberkahan

 Sukses selalu ustadzah

 Selama perkuliahan bersama beliau sangat berkesan sekali. Dari Apa yang belum 
saya ketahui ilmunya hingga memahami ilmunya. Beliau dosen yang sangat baik 
dan beliau menganggap kami adalah anak-anak beliau sendiri. Dan setiap 
pertemuan bersama beliau, beliau selalu memberikan motivasi kepada kami semua 
mahasiswi IAT. Semoga beliau selalu menjadi inspirasi para mahasiswa/wi dan orang 
lain. Kamibucapkan terimakasih banyak atas bimbingan dan mengajari kami selama 
satu semester. Semoga kedepannya beliau semakin baik dan unggul dalam 
membimbing, mengajarkan dan mengestafetkan ilmunya kepada seluruh 
mahasiswa/wi. Jazakillah khoiron katsiron bu.

 Tetap selalu ada canda di kelas..

 Semangat terus para dosen dalam mengajari kami. Terimakasih

 Luar Biasa

 Salam semangat menebar manfaat



 Beliau sangat baik dan sangat disiplin dalam memberikan setiap penjelasan mata 
kuliah kaidah fiqh dan ushul fiqh pada semester kemarin

 Tiada kata yang tepat kecuali mohon Ridlo dan doa restu...

 Berkomitmen untuk memberi ilmu dgn disiplin ilmu

 Bijaksana

 Terimakasih sudah mengingatkan Serta membimbing para mahasiswa dengan sabar 
dan tabah semoga apa yang mahasiswa dengarkan Serta apa yang dosen 
sampaikan menjadi berkah amiin.

 Sangat tepat waktu dalam memulai matkul maupun saat mengakhiri. Saran: tidak 
ada

 Terima kasih banyak atas perhatiannya Serta kinerjanya dan sabar ketika 
memberikan arahan kepada para mahasiswa

 Sangat baik, konsisten, selalu membuat kelas nyaman, dan cara mengajarnya tidak 
membosankan. Saran: tidak ada.

 Beliau sangat ramah

 Terlalu baik



 saya sangat suka dengan cara beliau menghadapi mahasiswa, sistem metode yang yg diterapkan 
sejauh ini juga sudah baik, walaupun terkadang mahasiswa tidak bisa mengikuti karena klemahan 
sendiri,

 semoga selalu semangat tetap sabar dalam menghadapi pola pola unik mahasiswa, keep smilE

 Semangat berjuang, pertahankan apa yang sudah diberi, dan diamalkan kembali dengan niat 
Lillahi Ta'ala

 Semangat berjuang, pertahankan apa yang sudah diraih, dan diamalkan dengan niat Lillahi Ta'ala, 
sukses selalu

 Semoga bertambah baik

 Semoga makin istiqomah ustaasz ashor

 Alhamdulillah sangat bermanfaat ilmu baru yang di ajarkan ke kami terutama memudahkan untuk 
masyarakat awam

 Sehat selalu ustadz Yus Budiono

 Sehat selalu ustadz Muhasim

 Utk beliau Ust Saiful Arief M.ag menurut saya sangat menguasai apa yang beliau sampaikan dan 
selalu memberikan motivasi untuk para mahasiswanya

 Utk beliau Ust Amirul MA menurut saya sangat menguasai apa yang beliau sampaikan dan selalu 
mengajak mahasiswa agar aktif

 Semoga bapak sehat selalu dan istiqomah



 Pak dosen salalu memberikan wawasan yang luas dengan pengalaman yang sangat 

baik menjadikan mahasiswa agar dapat berfikir panjang, melihat masa depan, dan 

ber fikir positif. Pengajaran yang sangat menyenangkan dan mudah di pahami, asik 

dan sangat terbuka.

 Alhamdulillah suka sih sama Ustadz Syaiful Arief.. cara mengajarnya santai tapi 

memahamkan..



 Semoga bisa maksimal masuk kelas.

 Lebih pendekatan kembali dengan mahasiswa aga r mahasiswa tidak merasa malu untuk 

bertanya dengan dosennya

 Lebih disiplin lagi dlm hal menajemen waktu perkuliahan, dan menurut saya dosen yg 

bersangkutan masih terlalu memaksakan pendapat pribadinya, terlalu sensitif terhadap 

org yg mengkritik "liberalisme", dan kurang terbuka utk menerima pendapat si 

pengkritiknya Terimakasih

 Lebih memberi sedikit waktu untuk mahasiswa berdiskusi

 Lebih dri skali beliau terlambat ktika datang ke kelas, dan hal tersebut berdampak kepada 

matkul stelahnya.

 Untuk materi Tajwid kurang membawa , beda dgn qiroat.

 Agar dosen bersangkutan lebih bisa menyesuaikan jadwalnya lagi, diluar kampus dengan 

pertemuan kuliahnya.

 Lebih sabar menghadapi pandemi seperti ini

SARAN DAN KRITIK MAHASISWA



 lebih semangat lagi menstimulus mahasiswa yg kurang aktif dalam diskusi

 Kritik saya ustadz , jangan terlalu cepat dalam menyampaikan ilmunya

 Dosen sangat baik, tapi alangkah lebih baiknya jika mahasiswa yang diajar lebih 

aktif. Syukron

 Bismillah. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan 

keberkahan. Aamiiiin. Izin memberikan saran untuk guru kami yang tercinta. Terkait 

perkuliahan ingin sekali kami tidak terbatasi dalam memberikan opini. Walaupun 

memang sebagian dari kita masih ada yang memberikan opini-opini yang tidak baik 

ketika dalam menanggapi dan menjelaskan mata pembelajaran. Namun, 

keterbukaan ini penting juga, sehingga di akhir sesi Bapak bisa memberikan saran 

kepasa mahasiswa bahwa untuk senantiasa mengkritik atau memberikan 

argumentasi atau juga opini dalam menanggapi pembelajaran atau terkait 

pembahasan tokoh. Sehingga mahasiswa lebih menyadari bahwa, opini dengan 

emosi hanya akan berujung dengan sara, namum opini dengan ilmu akan berujung 

kepada sebuah kebaikan dan kemajuan di masa depan. Terima Kasih Pak.



 Kalau komentar seperti nya tidak ada, mungkin ada sedikit saran agar menjelaskan 
intisari dari pelajaran secara umum dan secara spesifikasi

 Mohon hadir tepat waktu, dan berikan informasi jika tidak dapat mengisi matkul

 Sarannya, lebih tepat waktu lagi dalam memulai perkuliahan

 Semoga bisa ditingkatkan kinerja mengajar nya dan menjalin kemistry kepada 
mahasiswa dikelas.

 Saat di kelas, Kadang suara dosen yang terdengar kecil, kadang besar. Semoga 
lebih baik lagi.

 Sebaiknya untuk mengawali kuliah lebih awal, agar dosen bisa mengomentari 
tugas mahasiswa bisa tepat waktu, tidak sampai lebih ke jam berikutnya. Semoga 
lebih baik lagi.

 Mungkin untuk pemberian tugas bisa dibedakan, karena semester kemarin antara 
UTS dan UAS pertanyaannya hampir sama. Semoga lebih baik lagi.

 Sering bentrok jam mengajar beliau dengan tempat lain

 Kurangnya disiplin dalam memberikan nilai mahasiswa


