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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MAHASISWA 

 

A. Sebab-sebab  Kejenuhan : 

 

1. Apakah Anda tertarik dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam 

(SPI)? 

2. Apakah kondisi tubuh yang kurang sehat mengganggu belajar anda? 

3. Apakah Materi pelajaran yang tidak diketahui tujuannya menarik minat? 

4. Apakah Anda senang dengan dosen yang mendominasi proses 

pembelajaran? 

5. Apakah anda senang dengan dosen yang membatasi pendapat anda? 

6. Apakah ruang belajar yang gerah mendukung pembelajaran mata kuliah 

SPI? 

7. Apakah waktu belajar yang tidak tepat menyenangkan perkuliahan anda? 

8. Apakah pengelolaan kelas (kursi dan meja) yang tetap, menyenangkan 

anda? 

9. Apakah anda suka dengan metode ceramah dan tanya jawab? 

10. Apakah metode yang digunakan dosen dapat memberikan motivasi 

belajar? 

11. Apakah Anda suka dengan metode menghafal dan mencatat? 

12. Apakah pembelajaran yang tidak menggunakan media sebagai hal biasa? 

13. Apakah pembelajaran tanpa media mudah difahami? 

14. Apakah anda senang dengan tugas mandiri/kelompok yang tak 

terstruktur? 

15. Apakah anda senang dengan diskusi kelompok yang tidak dipandu 

dosen? 

16. Apakah tugas mingguan yang diberikan dosen tugas  menyenangkan 

anda? 

17. Apakah anda senang dengan kuliah yang monoton di dalam kelas? 

18. Pernahkah dosen memberikan kuliah di luar kelas? 

19. Apakah anda senang kalau pada akhir pembelajaran tidak ada evaluasi? 

20. Apakah anda sudah merasa puas dengan hasil evaluasi semester? 

 

B. Strategi  Mengatasi  Kejenuhan: 

 

1. Apakah kesehatan jasmani anda sangat diperlukan dalam belajar?  

2. Apakah anda merasa perlu mengetahui tujuan materi pembelajaran? 

3. Apakah waktu pembelajaran perlu dijadwalkan secara tepat? 

4. Apakah lingkungan belajar kondusif perlu mendukung suasana belajar? 

5. Apakah perlu ruangan pencahayaan dan sirkulasi udara dalam kelas? 

6. Apakah perlu pengaturan kursi/meja yang bervariasi dalam belajar? 

7. Apakah perlu sosok kepemimpinan dosen demokratis dalam belajar? 

8. Apakah perlu keteladanan dosen dalam belajar mengajar? 

9. Apakah dosen perlu memberikan anda kebebasan berfikir/berpendapat? 



 

2 

10. Apakah dosen perlu menggunakan media yang bervariasi dalambelajar? 

11. Apakah dosen perlu menggunakan metode dan strategi yang bervariasi? 

12. Apakah perlu strategi belajar aktif dalam setiap kali pembelajaran? 

13. Apakah setiap kali diskusi kelompok perlu dipandu oleh dosen? 

14. Apakah perlu setiap kali pembelajaran SPI dosen memberikan hand out? 

15. Apakah perlu belajar diluar kelas (Perpustakaan dan Field Trip)? 

16. Apakah belajar diluar kelas perlu dipandu oleh dosen? 

17. Apakah perlu tugas mandiri dan tugas kelompok dalam pembelajaran? 

18. Apakah tugas-tugas yang diberikan dosen perlu dalam memicu belajar? 

19. Apakah tugas yang diberikan dosen perlu dikembalikan/diberi penilaian? 

20. Apakah anda merasa perlu adanya evaluasi diakhir perkuliahan? 

 

C. Perubahan Motivasi Belajar Mahasiswa : 

 

1. Apakah tubuh yang sehat dapat menambah semangat dalam belajar 

anda? 

2. Apakah tujuan materi pembelajaran dapat meningkatkan motivasi anda? 

3. Apakah waktu pembelajaran yang dijadualkan sudah sesuai/tepat? 

4. Apakah lingkungan belajaran dan sudah mendukung suasana belajar? 

5. Apakah pencahayaan dan sirkulasi udara dalam kelas sudah baik? 

6. Apakah pengaturan Kursi/meja selalu bervariasi membantu belajar 

anda? 

7. Apakah sosok pribadi dosen sudah sesuai dengan yang anda harapkan? 

8. Apakah dosen dapat memberikan keteladanan dalam belajar? 

9. Apakah dosen perlu memberikan anda kebebasan berfikir/berpendapat? 

10. Apakah dosen perlu menggunakan media yang bervariasi dalam belajar? 

11. Apakah anda merasa termotivasi belajar aktif dengan menggunakan 

metode dan strategi belajar yang bervariasi? 

12. Apakah anda merasa senang dan bermanfaat belajar aktif dalam 

kelompok? 

13. Apakah tugas mandiri seperti resume mingguan dirasakan bermanfaat? 

14. Apakah hand out pembelajaran yang diberikan dosen sangat membantu? 

15. Apakah belajar diluar kelas (Perpustakaan dan Field Trip) bermanfaat? 

16. Apakah penyertaan dosen dalam belajar diluar kelas sangat bermakna? 

17. Apakah tugas mandiri/tugas kelompok membantu dalam pembelajaran? 

18. Apakah tugas-tugas yang diberikan dosen sangat memicu dalam belajar? 

19. Apakah tugas yang diberikan dosen dikembalikan/diberi penilaian? 

20. Apakah anda merasa puas dengan evaluasi diakhir perkuliahan. 
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INSTRUMENT  ANGKET  PADA  MAHASISWA 

 

I. BERILAH  TANDA  CEKLEST  (V)  PADA 

PERNYATAAN  YANG  SESUAI  DAN  BENAR  

MENURUT  PEMIKIRAN  DAN PENGALAMAN  ANDA. 

A. Sebab-sebab  Kejenuhan : 

1. Apakah  Anda tertarik  pada  mata kuliah Sejarah Peradaban Islam (SPI)?  

a. Ya,Setuju  (       )      b. Tidak Setuju  (        )   c. Sangat Setuju  (       )        

       2.   Apakah kondisi tubuh yang kurang sehat mengganggu belajar anda? 
a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )  c. Sangat Setuju  (       )        

3. Apakah Materi pelajaran yang tidak diketahui tujuannya menarik minat? 
a. Ya, Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )  c. Sangat Setuju  (       )        

4. Apakah Anda senang dengan dosen yang mendominasi proses 

pembelajaran? 
a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )  c. Sangat Setuju  (       )        

5. Apakah anda senang dengan dosen yang membatasi pendapat anda? 
a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )  c. Sangat Setuju  (       )        

6. Apakah ruang belajar yang gerah mendukung pembelajaran mata kuliah 

SPI? 
a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )  c. Sangat Setuju  (       )        

7. Apakah waktu belajar yang tidak tepat menyenangkan perkuliahan anda? 
a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )   c. Sangat Setuju  (       )        

8. Apakah pengelolaan kelas (kursi dan meja) yang diformat secara tetap, 

menyenangkan anda? 
a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )  c. Sangat Setuju  (       )        

9. Apakah anda sangat suka dengan metode ceramah dan tanya jawab? 

a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )   c. Sangat Setuju  (       )        

10. Apakah metode yang digunakan dosen dapat memberikan motivasi 

belajar? 
a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )   c. Sangat Setuju  (       )        

11. Apakah Anda sangat  suka dengan metode menghafal dan mencatat? 

a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )    c. Sangat Setuju  (       

)        

12. Apakah anda suka pembelajaran yang tidak menggunakan media ? 

a.   Ya,Setuju  (       )      b. Tidak Setuju  (        )  c. Sangat Setuju  (       )        
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13.Apakah pembelajaran tanpa media mudah difahami? 

a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )   c. Sangat Setuju  (       )        

14.Apakah anda senang dengan tugas mandiri/kelompok yang tak terstruktur? 

a. Ya,Setuju  (       )  b. Tidak Setuju  (        )    c. Sangat Setuju  (       )        

15.Apakah anda senang dengan diskusi kelompok yang tidak dipandu dosen?  

a.  Ya, Setuju  (       )     b. Tidak Setuju  (        )   c. Sangat Setuju  (       )        

16.Apakah tugas mingguan yang diberikan dosen tugas  menyenangkan anda? 

a. Ya, Setuju  (       )      b. Tidak Setuju  (        )   c. Sangat Setuju  (       )        

17.Apakah anda senang dengan kuliah yang monoton di dalam kelas? 

a. Ya,Setuju  (       )     b. Tidak Setuju  (        )     c. Sangat Setuju  (       )                

18.Apakah anda senang dosen memberikan kuliah hanya di dalam kelas? 

a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )   c. Sangat Setuju  (       )        

19.Apakah anda senang kalau pada akhir pembelajaran tidak ada evaluasi? 

a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )   c. Sangat Setuju  (       )        

20.Apakah anda sudah merasa puas dengan hasil evaluasi semester? 

a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )  c. Sangat Setuju  (       )        

 

B. Strategi  Mengatasi  Kejenuhan: 

21. Apakah kesehatan jasmani anda sangat diperlukan dalam belajar?  

a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )   c. Sangat Setuju  (       )        

22. Apakah anda merasa perlu mengetahui tujuan materi pembelajaran? 

a. Ya,Setuju  (       )     b. Tidak Setuju  (        )    c. Sangat Setuju  (       )        

23. Apakah waktu pembelajaran perlu dijadwalkan secara tepat? 

a. Ya,  Setuju  (       )     b. Tidak Setuju  (        )   c. Sangat Setuju  (       )        

24. Apakah lingkungan belajar kondusif perlu mendukung suasana belajar? 

a. Ya,Setuju  (       )      b. Tidak Setuju  (        )   c. Sangat Setuju  (       )        

25. Apakah perlu ruangan pencahayaan dan sirkulasi udara dalam kelas? 

a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )   c. Sangat Setuju  (       )        

26. Apakah perlu pengaturan kursi/meja yang bervariasi dalam belajar? 

a.Ya, Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )    c. Sangat Setuju  (       )        

27. Apakah perlu sosok kepemimpinan dosen demokratis dalam belajar? 

a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )    c. Sangat Setuju  (       )        

28. Apakah perlu keteladanan dosen dalam belajar mengajar? 

a.Ya, Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )   c. Sangat Setuju  (       )        
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29. Apakah dosen perlu memberikan anda kebebasan berfikir/berpendapat? 

                  a Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )    c. Sangat Setuju  (       )        

30. Apakah dosen perlu menggunakan media yang bervariasi dalam belajar? 

      a Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )    c. Sangat Setuju  (       )        

31. Apakah dosen perlu menggunakan metode dan strategi yang bervariasi? 

a.Ya, Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )    c. Sangat Setuju  (       )        

32. Apakah perlu strategi belajar aktif dalam setiap kali pembelajaran? 

a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )   c. Sangat Setuju  (       )        

33. Apakah setiap kali diskusi kelompok perlu dipandu oleh dosen? 

a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )   c. Sangat Setuju  (       )        

34. Apakah perlu setiap kali pembelajaran SPI dosen memberikan hand out? 

a. Ya,Setuju  (       )     b. Tidak Setuju  (        )     c. Sangat Setuju  (       )        

35. Apakah perlu belajar diluar kelas (Perpustakaan dan Field Trip)? 

a. Ya, Setuju  (       )     b. Tidak Setuju  (        )    c. Sangat Setuju  (       )        

36. Apakah belajar diluar kelas perlu dipandu oleh dosen? 

a. Ya, Setuju  (       )    b. Tidak Setuju  (        )   c. Sangat Setuju  (       )        

37. Apakah perlu tugas mandiri dan tugas kelompok dalam pembelajaran?   . 

a. Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )    c. Sangat Setuju  (       )        

38. Apakah tugas-tugas yang diberikan dosen perlu dalam memicu belajar? 

a. Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )     c. Sangat Setuju  (       )        

39. Apakah tugas yang diberikan dosen perlu dikembalikan/diberi penilaian? 

                  a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )     c. Sangat Setuju  (       )        

40. Apakah anda merasa perlu adanya evaluasi diakhir perkuliahan? 

a. Ya,Setuju  (       )     b. Tidak Setuju  (        )    c. Sangat Setuju  (       ) 

       

C. Perubahan  Motivasi  Belajar  Mahasiswa : 

41.Apakah tubuh yang sehat dapat menambah semangat dalam belajar anda? 

a. Ya,  Setuju  (       )  b. Tidak Setuju  (        )      c. Sangat Setuju  (       )        

42.Apakah tujuan materi pembelajaran dapat meningkatkan motivasi anda?    

a. Ya,Setuju  (       )     b. Tidak Setuju  (        )      c. Sangat Setuju  (       )        

43.Apakah anda senang  jika tepat  waktu pembelajaran yang dijadualkan ? 

a. Ya, Setuju  (       )    b. Tidak Setuju  (        )    c. Sangat Setuju  (       )        

44.Apakah lingkungan pembelajaran yang kondusif sangat mendukung 

suasana belajar anda ? 

a. Ya, Setuju  (       )     b. Tidak Setuju  (        )    c. Sangat Setuju  (       )        
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45.Apakah pencahayaan dan sirkulasi udara dalam kelas sangat membantu 

belajar anda? 

a. Ya,  Setuju  (       )   b. Tidak Setuju  (        )    c. Sangat Setuju  (       )        

46.Apakah pengaturan Kursi/meja selalu bervariasi membantu belajar anda? 

a. Ya, Setuju  (       )    b. Tidak Setuju  (        )    c. Sangat Setuju  (       )        

47.Apakah sosok pribadi dosen yang santun dan demokratis sesuai dengan   

harapan anda? 

a.  Ya, Setuju  (       ) b. Tidak Setuju  (        )      c. Sangat Setuju  (       )        

48.Apakah   keteladanan dosen dalam belajar dapat memotivasi belajar anda? 

a.   Ya,   Setuju  (       )  b. Tidak Setuju  (        )    c. Sangat Setuju  (       )        

49.Apakah  kebebasan berfikir/berpendapat yang diberikan dosen sangat   

memotivasi anda dalam belajar ? 

a.  Ya, Setuju  (       )   b. Tidak Setuju  (        )     c. Sangat Setuju  (       )        

50.Apakah anda senang  belajar jika  menggunakan media yang bervariasi ? 

a.    Ya,  Setuju  (       ) b. Tidak Setuju  (        )      c. Sangat Setuju  (       )                                             

51.Apakah anda merasa termotivasi belajar aktif dengan menggunakan 

metode dan strategi belajar aktif yang bervariasi? 

a. Ya,Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )   c. Sangat Setuju  (       )        

52.Apakah anda merasa senang/ bermanfaat belajar aktif dalam kelompok? 

a.   Ya,   Setuju  (       )   b. Tidak Setuju  (        )  c. Sangat Setuju  (       )        

53.Apakah tugas mandiri seperti resume mingguan dirasakan bermanfaat? 

a. Ya,Setuju  (       )    b. Tidak Setuju  (        )     c. Sangat Setuju  (       )        

54.Apakah hand out pembelajaran yang diberikan dosen sangat membantu? 

a. Ya,  Setuju  (       )   b. Tidak Setuju  (        )    c. Sangat Setuju  (       )        

55.Apakah belajar diluar kelas (Perpustakaan dan Field Trip) bermanfaat? 

a.Ya, Setuju  (       )   b. Tidak Setuju  (        )      c. Sangat Setuju  (       )        

56.Apakah penyertaan dosen dalam belajar diluar kelas sangat bermakna? 

a. Ya,  Setuju  (       ) b. Tidak Setuju  (        )      c. Sangat Setuju  (       )        

57.Apakah tugas mandiri/tugas kelompok membantu dalam pembelajaran? 

a. Ya, Setuju  (       )  b. Tidak Setuju  (        )      c. Sangat Setuju  (       )        

58.Apakah tugas-tugas yang diberikan dosen sangat memicu dalam belajar? 
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a. Setuju  (       )       b. Tidak Setuju  (        )     c. Sangat Setuju  (       )        

59.Apakah tugas yang diberikan dosen harus dikembalikan/diberi penilaian? 

a. Ya, Setuju  (       )   b. Tidak Setuju  (        )     c. Sangat Setuju  (       )        

60.Apakah anda merasa puas dengan nilai evaluasi diakhir perkuliahan ?. 

a. Ya,Setuju  (       )   b. Tidak Setuju  (        )      c. Sangat Setuju  (       )         

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Sejarah singkat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin? 

2. Keadaan Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin? 

3. Keadaan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 

Banjarmasin? 

4. Keadaan Sarana dan Prasarana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 

Banjarmasin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


