
LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN I: 

DAFTAR TERJEMAH 

NO Hal Bab Keterangan Terjemah 

1. 2 I Q.S Ar-Rahman: 33 Hai jama’ah jin dan manusia, jika kamu 

sanggup menembus (melintasi) penjuru 

langit dan bumi, maka lintasilah, kamu 

tidak dapat menembusnya kecuali dengan 

kekuatan (dari Allah SWT) 

 

  



LAMPIRAN II: 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

A. Pedoman Observasi Program Studi PGMI UIN Antasari Banjarmasin. 

1. Proses Pelaksanaan Pembelajaran Daring Mata Kuliah Metodologi Penelitian 

SD/MI dengan Platform Learning Management System (LMS) pada 

Mahasiswa PGMI Angkatan 2019 UIN Antasari Banjarmasin.  

2. Mengetahui letak geografis Program Studi PGMI UIN Antasari Banjarmasin. 

3. Mengetahui sarana dan prasarana di Program Studi PGMI UIN Antasari 

Banjarmasin.  

4. Mengetahui keadaan dosen dan mahasiswa Program Studi PGMI UIN Antasari 

Banjarmasin.  

  



LAMPIRAN III: 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Pedoman wawancara dengan dosen Program Studi PGMI UIN Antasari 

Banjarmasin pada mata kuliah Metodologi Penelitian SD/MI 

1. Bagaimana tanggapan Ibu ketika awal diberlakukannya pembelajaran daring 

(dalam jaringan)? 

2. Apakah ada kebijakan khusus yang Ibu persiapkan untuk proses pembelajaran 

daring, khususnya pada mata kuliah Metodologi Penelitian SD/MI ini agar lebih 

mudah dipahami oleh mahasiswa Ibu? 

3. Mengapa Ibu memilih LMS untuk dijadikan platform dalam pembelajaran 

daring, dibandingkan platform lainnya, terkhusus pada mata kuliah Metodologi 

Penelitian SD/MI? 

4. Apakah ketika Ibu menggunakan platform LMS dalam perkuliahan, Ibu 

terlebih dahulu menyampaikan teknis penggunanan platform tersebut? 

5. Dalam hal persiapan pembelajaran daring dikelas Ibu, apakah Ibu 

menggunakan RPS khusus yang memang dirancang untuk masa pandemi 

seperti ini? 

6. Bagaimana cara Ibu menyatakan agar mahasiswa di anggap hadir pada 

perkuliahan daring dengan platform LMS?  



7. Apa model pembelajaran yang Ibu gunakan pada saat pembelajaran daring 

berlangsung melalui platform LMS pada mata kuliah Metodologi Penelitian 

SD/MI? 

8. Bagaimana cara Ibu menyampaikan materi pembelajaran daring pada mata 

kuliah Metodologi Penelitian SD/MI dengan platform LMS? 

9. Dalam setiap kali pertemuan apakah ada diberikan tugas atau hanya berupa 

materi perkuliahan saja?  

10. Bagaimana proses pengumpulan tugas perkuliahan dengan platform LMS?  

11. Apakah proses diskusi dalam perkuliahan Metodologi Penelitian SD/MI juga 

melalui platform LMS? 

12. Bagaimana Ibu memberikan penilaian atau evaluasi terhadap mahasiswa 

selama proses pembelajaran daring dengan platform LMS berlangsung? 

13. Apakah mahasiswa selalu aktif mengikuti perkuliahan pembelajaran daring 

dengan platform LMS pada mata kuliah Metodologi Penelitian SD/MI? 

14. Apakah efektif dalam menggunakan platform LMS di tengah kondisi pandemi 

covid-19 seperti ini?  

15. Menurut Ibu dalam proses pelaksanaan dari awal persiapan perencanaan sampai 

evaluasi, faktor-faktor apa saja yang menunjang dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring dengan platform LMS pada Program Studi PGMI 

angkatan 2019 UIN Antasari Banjarmasin? 

16. Menurut Ibu dalam proses pelaksanaan dari awal persiapan perencanaan sampai 

evaluasi, faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan 



pembelajaran daring dengan platform LMS pada Program Studi PGMI 

angkatan 2019 UIN Antasari Banjarmasin?  

 

B. Pedoman wawancara dengan mahasiswa program studi PGMI UIN Antasari 

Banjarmasin pada mata kuliah Metodologi Penelitian SD/MI. 

1. Bagaimana tanggapan Anda ketika awal diberlakukannya pembelajaran daring 

(dalam jaringan) dengan platform LMS? 

2. Dalam penggunaan platform LMS ini apakah dosen terlebih dahulu 

menyampaikan mengenai teknis penggunaan platform tersebut dalam proses 

pembelajaran daring? 

3. Dalam hal persiapan pembelajaran daring dikelas, apakah dosen memberikan 

RPS khusus yang memang dirancang untuk masa pandemi seperti ini?  

4. Bagaimana cara Anda menyatakan agar diri Anda di anggap hadir pada 

perkuliahan daring dengan platform LMS? 

5. Apa model pembelajaran yang digunakan dosen pada saat pembelajaran daring 

berlangsung melalui platform LMS pada mata kuliah Metodologi Penelitian 

SD/MI?  

6. Bagaimana dosen menyampaikan materi perkuliahan dengan menggunakan 

platform LMS? 

7. Dalam setiap kali pertemuan apakah ada diberikan tugas atau hanya berupa 

materi perkuliahan saja? 

8. Bagaimana proses pengumpulan tugas perkuliahan dengan platform LMS?  



9. Apakah proses diskusi dalam perkuliahan Metodologi Penelitian SD/MI juga 

melalui platform LMS? 

10. Bagaimana Ibu memberikan penilaian atau evaluasi terhadap mahasiswa 

selama proses pembelajaran daring dengan platform LMS berlangsung?  

11. Apakah mahasiswa selalu aktif mengikuti perkuliahan pembelajaran daring 

dengan platform LMS pada mata kuliah Metodologi Penelitian SD/MI? 

12. Apakah efektif dalam menggunakan platform LMS di tengah kondisi pandemi 

covid-19 seperti ini? Jelaskan alasannya! 

13. Menurut Anda, dari awal perkuliahan Metodologi Penelitian SD/MI hingga 

akhir apakah faktor pendukung dalam proses pembelajaran daring dengan 

platform LMS? 

14. Menurut Anda, dari awal perkuliahan Metodologi Penelitian SD/MI hingga 

akhir apakah faktor penghambat dalam proses pembelajaran daring dengan 

platform LMS? 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN IV: 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

A. Pedoman Dokumentasi Program Studi PGMI UIN Antasari Banjarmasin. 

1. Dokumen mengenai sejarah singkat berdirinya Program Studi PGMI UIN 

Antasari Banjarmasin.  

2. Dokumen mengenai visi dan misi, serta tujuan Program Studi PGMI UIN 

Antasari Banjarmasin. 

3. Dokumen mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di Program Studi PGMI 

UIN Antasari Banjarmasin. 

4. Dokumen mengenai keadaan dosen serta staf-staf Program Studi PGMI UIN 

Antasari Banjarmasin. 

5. Dokumen mengenai keadaan mahasiswa Program Studi PGMI UIN Antasari 

Banjarmasin.  

  



LAMPIRAN V: 

CATATAN WAWANCARA 

(WAWANCARA DOSEN PENGAMPU) 

 

A. Kode: CWWDP 

B. Tujuan: untuk memperoleh data melalui dasar sumber yang terpilih mengenai 

pelaksanaan pembelajaran daring dengan platform LMS pada mata kuliah 

Metodologi Penelitian SD/MI 

C. Identitas 

Nama Responden : Irma Rahmawati, M.Pd. 

Waktu dan Tempat Wawancara : 08.00/ Kampus UIN Antasari Banjarmasin 

D. Pertanyaan dan Jawaban 

NO Deskripsi 

1. Bagaimana tanggapan Ibu ketika awal diberlakukannya 

pembelajaran daring (dalam jaringan)? 

Pada saat awal diberlakukannya pembelajaran daring (dalam jaringan) 

ini sebetulnya agak berat karena dosen harus merubah teknik, metode, 

dan intrumen dalam perencanaan pembelajaran daring, pada awal 

pandemi tahun 2020 saya hanya menggunakan google classroom, 

karena apabila menggunakan zoom dan google meet akan terasa berat 

lagi sebab harus menggunakan kouta yang banyak dan mata kuliah 

bukan cuma satu, takutnya mahasiswa merasa terlalu diberatkan 

dengan itu. Seiring berjalannya waktu kampus UIN Antasari 

meluncurkan platform baru yaitu LMS. Saya menggunakan ini karena 

penggunaan LMS akan menambah nilai dalam akreditasi dan juga 

LMS ini adalah platform yang dapat dipantau langsung dari kampus 

sendiri, berbeda dengan platform-platform lainnya yang hanya masuk 

pada dosen itu saja. Sebelum melaksanakan pembelajaran terlebih 

dahulu saya menyiapkan rencana pembelajaran semester (RPS) agar 

nanti mahasiswa tahu apa tujuan dalam mata kuliah ini. 

2. Apakah ada kebijakan khusus yang Ibu persiapkan untuk proses 

pembelajaran daring, khususnya pada mata kuliah Metodologi 

Penelitian SD/MI ini agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa Ibu? 



NO Deskripsi 

Semua mata kuliah khususnya mata kuliah metodologi penelitian 

SD/MI ini saya wajibkan menggunakan LMS. 

 

 

3. Mengapa Ibu memilih LMS untuk dijadikan platform dalam 

pembelajaran daring, dibandingkan platform lainnya, terkhusus pada 

mata kuliah Metodologi Penelitian SD/MI? 

Karena dengan fitur yang disediakan memudahkan dosen dalam 

mengontrol suasana kelas apakah mahasiswa itu memang aktif atau 

tidak.  

4. Apakah ketika Ibu menggunakan platform LMS dalam perkuliahan, 

Ibu terlebih dahulu menyampaikan teknis penggunanan platform 

tersebut? 

Untuk tutorial penggunaan platform LMS ini tidak lagi saya 

praktekkan karena sudah dilaksanakan langsung dari pihak kampus 

sebelum memulai pembelajan di awal semester. 

5. Dalam hal persiapan pembelajaran daring dikelas Ibu, apakah Ibu 

menggunakan RPS khusus yang memang dirancang untuk masa 

pandemi seperti ini? 

Dalam perencaan atau persiapan pembelajaran daring ini saya 

menggunakan RPS seperti biasanya saja, akan tetapi dirubah 

menyesuaikan dengan kondisi daring ini. 

6. Bagaimana cara Ibu menyatakan agar mahasiswa di anggap hadir pada 

perkuliahan daring dengan platform LMS? 

Untuk menyatakan hadir biasanya saya melihat dari LMS karena 

disana ada fitur yang bisa membuat dosen mengetahui apakah 

mahasiswa itu masuk ke kelasnya atau tidak. 

7. Apa model pembelajaran yang Ibu gunakan pada saat pembelajaran 

daring berlangsung melalui platform LMS pada mata kuliah 

Metodologi Penelitian SD/MI? 

Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu blended learning 



NO Deskripsi 

8. Bagaimana cara Ibu menyampaikan materi pembelajaran daring pada 

mata kuliah Metodologi Penelitian SD/MI dengan platform LMS? 

Saya memberikan materi dengan cara mengirim file dokumen diruang 

kelas dengan platform LMS sesuai dengan room yang sudah 

disediakan.  Kalau untuk video biasanya dosen dan mahasiswa 

menguploadnya di platform lain seperti youtube dan memberikan link 

videonya di room LMS yang sudah disediakan. 

9. Dalam setiap kali pertemuan apakah ada diberikan tugas atau hanya 

berupa materi perkuliahan saja? 

Dalam setiap pertemuan biasanya saya berikan tugas resum materi. 

10. Bagaimana proses pengumpulan tugas perkuliahan dengan platform 

LMS? 

Dalam tahap pengumpulan tugas biasanya saya menggunakan fitur 

dari LMS itu sendiri karena disana ada fitur room yang bisa digunakan 

untuk mengumpulkan tugas-tugas dari mahasiswa. 

11. Apakah proses diskusi dalam perkuliahan Metodologi Penelitian 

SD/MI juga melalui platform LMS? 

Iya, proses diskusi berlangsung di dalam LMS itu. Bukan hanya disitu 

saja, akan tetapi ada platform lain juga yang menunjang dalam diskusi 

yang dilakukan seperti whattapps dan google meet. 

12. Bagaimana Ibu memberikan penilaian atau evaluasi terhadap 

mahasiswa selama proses pembelajaran daring dengan platform LMS 

berlangsung? 

Untuk penilaian meliputi berbagai aspek penilaian, yaitu aspek proses 

(partisipasi selama pembelajaran yang menyangkut kehadiran, aktif 

dalam diskusi kelas, dan tugas kelompok sebagai bahan untuk diskusi 

kelas) dan aspek hasil belajar (nilai UTS 30% dan UAS 40% untuk 

menguji kemampuan kognitif secara tertulis). 

13. Apakah mahasiswa selalu aktif mengikuti perkuliahan pembelajaran 

daring dengan platform LMS pada mata kuliah Metodologi Penelitian 

SD/MI? 



NO Deskripsi 

Untuk menyatakan selalu aktif tidak menjamin selalu aktif karena 

mungkin ada terkendala dari jaringan dan lain sebagainya. 

14. Apakah efektif dalam menggunakan platform LMS di tengah kondisi 

pandemi covid-19 seperti ini? 

Menurut saya menggunakan platform ini lumayan efektif karena 

dilengkapi dengan fitur-fitur yang disediakan, akan tetapi 

pembelajaran daring ini akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan 

platform lain seperti whattapps dan google meet atau zoom. 

15. Menurut Ibu dalam proses pelaksanaan dari awal persiapan 

perencanaan sampai evaluasi, faktor-faktor apa saja yang menunjang 

dalam pelaksanaan pembelajaran daring dengan platform LMS pada 

Program Studi PGMI angkatan 2019 UIN Antasari Banjarmasin? 

Untuk faktor pendukung itu menurut saya adalah dosen, motivasi 

mahasiswa, dan fasilitas seperti handphone, dan lain sebagainya 

16. Menurut Ibu dalam proses pelaksanaan dari awal persiapan 

perencanaan sampai evaluasi, faktor-faktor apa saja yang 

menghambat dalam pelaksanaan pembelajaran daring dengan 

platform LMS pada Program Studi PGMI angkatan 2019 UIN 

Antasari Banjarmasin? 

faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini adalah 

saat bikin konten materi yang ingin diajarkan seperti membuat video 

pembelajaran memerlukan beberapa persiapan yang memakan waktu 

seperti membuat materi terlebih dahulu, selanjutnya rekam video, dan 

setelah itu ngedit videonya agar terlihat bagus serta minimnya 

jaringan internet di berbagai daerah karena tidak semua individu 

berada di tempat yang sama yaitu memiliki jaringan yang kuat dan 

stabil sehingga menyebabkan kurang maksimal dalam mengikuti 

pelaksanaan pembelajaran daring yang berlangsung. Server UIN 

sering eror mengakibatkan LMS pun ikut eror dan tampilan LMSnya 

juga monoton. 

 

Banjarmasin, 31 Januari 2022 



Peneliti, 

 

 

 

Muhammad Ihsan Hidayatullah 

  



CATATAN WAWANCARA 

(WAWANCARA MAHASISWA) 

 

A. Kode: CWWM01 

B. Tujuan: untuk memperoleh data melalui dasar sumber yang terpilih mengenai 

pelaksanaan pembelajaran daring dengan platform LMS pada mata kuliah 

Metodologi Penelitian SD/MI 

C. Identitas 

Nama Responden   : Laili Rahmawati 

Kelas     : A 2019 

Waktu dan Tempat Wawancara : 10.00/ MIS Al Ashriyah 

D. Pertanyaan dan Jawaban 

NO Deskripsi 

1.  Bagaimana tanggapan Anda ketika awal diberlakukannya 

pembelajaran daring (dalam jaringan)? 

Pada saat awal diberlakukannya pembelajaran daring (dalam 

jaringan) ini sebetulnya agak bingung karena belum terbiasa 

dalam perkuliahan daring 

2.  Dalam penggunaan platform LMS ini apakah dosen terlebih 

dahulu menyampaikan mengenai teknis penggunaan platform 

tersebut dalam proses pembelajaran daring?  

Untuk tutorial penggunaan platform LMS ini tidak lagi 

dipraktekkan dosen karena sudah dilaksanakan langsung dari 

pihak kampus sebelum memulai pembelajan di awal semester. 

3.  Dalam hal persiapan pembelajaran daring dikelas, apakah dosen 

memberikan RPS khusus yang memang dirancang untuk masa 

pandemi seperti ini? 

Iya, diawal pertemuan dosen memberikan RPS seperti biasanya, 

akan tetapi menyesuaikan dengan kondisi daring sekarang. 

4.  Bagaimana cara Anda menyatakan agar mahasiswa di anggap 

hadir pada perkuliahan daring dengan platform LMS? 



NO Deskripsi 

Untuk menyatakan hadir biasanya dosen melihat dari LMS karena 

disana ada fitur yang bisa membuat dosen mengetahui apakah 

mahasiswa itu masuk ke kelasnya atau tidak. 

5.  Apa model pembelajaran yang dosen gunakan pada saat 

pembelajaran daring berlangsung melalui platform LMS pada 

mata kuliah Metodologi Penelitian SD/MI? 

Model pembelajaran yang dosen gunakan yaitu blended learning. 

 

6.  Bagaimana cara dosen menyampaikan materi pembelajaran daring 

pada mata kuliah Metodologi Penelitian SD/MI dengan platform 

LMS? 

Biasanya dosen memberikan materi dengan cara mengirim file 

dokumen diruang kelas dengan platform LMS sesuai dengan room 

yang sudah disediakan.  Kalau untuk video biasanya dosen dan 

mahasiswa menguploadnya di platform lain seperti youtube dan 

memberikan link videonya di room LMS yang sudah disediakan. 

7.  Dalam setiap kali pertemuan apakah ada diberikan tugas atau 

hanya berupa materi perkuliahan saja? 

Dalam setiap pertemuan biasanya dosen memberikan tugas resum 

materi. 

8.  Bagaimana proses pengumpulan tugas perkuliahan dengan 

platform LMS? 

Dalam tahap pengumpulan tugas biasanya dosen menggunakan 

fitur dari LMS itu sendiri karena disana ada fitur room yang bisa 

digunakan untuk mengumpulkan tugas-tugas dari mahasiswa. 

9.  Apakah proses diskusi dalam perkuliahan Metodologi Penelitian 

SD/MI juga melalui platform LMS? 

Iya, proses diskusi berlangsung di dalam LMS itu.  

10.  Bagaimana dosen memberikan penilaian atau evaluasi terhadap 

mahasiswa selama proses pembelajaran daring dengan platform 

LMS berlangsung? 



NO Deskripsi 

Untuk penilaian meliputi berbagai aspek penilaian, yaitu aspek 

proses (partisipasi selama pembelajaran yang menyangkut 

kehadiran, aktif dalam diskusi kelas, dan tugas kelompok sebagai 

bahan untuk diskusi kelas) dan aspek hasil belajar (nilai UTS 

30% dan UAS 40% untuk menguji kemampuan kognitif secara 

tertulis). 

11.  Apakah mahasiswa selalu aktif mengikuti perkuliahan 

pembelajaran daring dengan platform LMS pada mata kuliah 

Metodologi Penelitian SD/MI? 

Untuk menyatakan selalu aktif tidak menjamin selalu aktif karena 

mungkin ada teman-teman yang terkendala dari jaringan dan lain 

sebagainya. 

12.  Apakah efektif dalam menggunakan platform LMS di tengah 

kondisi pandemi covid-19 seperti ini? Jelaskan alasannya! 

Menurut saya efektif saja karena dengan platform ini akan 

memudahkan dosen dalam mengelola kelas dengan fitur-fitur 

yang disediakan. 

 

13.  Menurut Anda dalam proses pelaksanaan dari awal persiapan 

perencanaan sampai evaluasi, faktor-faktor apa saja yang 

menunjang dalam pelaksanaan pembelajaran daring dengan 

platform LMS pada Program Studi PGMI angkatan 2019 UIN 

Antasari Banjarmasin? 

Untuk faktor pendukung itu menurut saya adalah dosen, motivasi 

mahasiswa misalnya pada diri saya sendiri itu saya termotivasi 

untuk mendapatkan nilai yang bagus, ketika pembelajaran daring 

ini menggunakan LMS dapat menghemat kouta dan lumayan 

mudah digunakan, serta fasitas yang ada seperti handphone, 

laptop, PC, dan sebagainya. 

14.  Menurut Anda dalam proses pelaksanaan dari awal persiapan 

perencanaan sampai evaluasi, faktor-faktor apa saja yang 

menghambat dalam pelaksanaan pembelajaran daring dengan 



NO Deskripsi 

platform LMS pada Program Studi PGMI angkatan 2019 UIN 

Antasari Banjarmasin? 

faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini 

adalah saat bikin konten materi yang ingin diajarkan seperti 

membuat video pembelajaran memerlukan beberapa persiapan 

yang memakan waktu seperti membuat materi terlebih dahulu, 

selanjutnya rekam video, dan setelah itu ngedit videonya agar 

terlihat bagus serta minimnya jaringan internet di berbagai daerah 

karena tidak semua individu berada di tempat yang sama yaitu 

memiliki jaringan yang kuat dan stabil sehingga menyebabkan 

kurang maksimal dalam mengikuti pelaksanaan pembelajaran 

daring yang berlangsung. 

 

Banjarmasin, 01 Februari 2022 

Peneliti, 

 

 

 

Muhammad Ihsan Hidayatullah 

 

 

 

 

CATATAN WAWANCARA 

(WAWANCARA MAHASISWA) 

 

A. Kode: CWWM02 

B. Tujuan: untuk memperoleh data melalui dasar sumber yang terpilih mengenai 

pelaksanaan pembelajaran daring dengan platform LMS pada mata kuliah 

Metodologi Penelitian SD/MI 



C. Identitas 

Nama Responden   : Menik Nur Amalina Assrie 

Kelas     : E 2019 

Waktu dan Tempat Wawancara : 09.00/ Pizza Hut 

D. Pertanyaan dan Jawaban 

NO Deskripsi 

1.  Bagaimana tanggapan Anda ketika awal diberlakukannya 

pembelajaran daring (dalam jaringan)? 

Pada saat awal diberlakukannya pembelajaran daring (dalam 

jaringan) ini sebetulnya agak bingung karena belum terbiasa 

dalam perkuliahan daring ini 

2.  Dalam penggunaan platform LMS ini apakah dosen terlebih 

dahulu menyampaikan mengenai teknis penggunaan platform 

tersebut dalam proses pembelajaran daring?  

Untuk cara penggunaan platform LMS ini tidak lagi dipraktekkan 

dosen karena sudah dilaksanakan langsung dari pihak kampus 

sebelum memulai pembelajan di awal semester. 

3.  Dalam hal persiapan pembelajaran daring dikelas, apakah dosen 

memberikan RPS khusus yang memang dirancang untuk masa 

pandemi seperti ini? 

Iya, diawal pertemuan dosen memberikan RPS seperti biasanya, 

akan tetapi menyesuaikan dengan kondisi daring sekarang. 

4.  Bagaimana cara Anda menyatakan agar mahasiswa di anggap 

hadir pada perkuliahan daring dengan platform LMS? 

Untuk menyatakan hadir biasanya dosen melihat dari LMS 

karena disana ada fitur yang bisa membuat dosen mengetahui 

apakah mahasiswa itu masuk ke kelasnya atau tidak. 

5.  Apa model pembelajaran yang dosen gunakan pada saat 

pembelajaran daring berlangsung melalui platform LMS pada 

mata kuliah Metodologi Penelitian SD/MI? 

Model pembelajaran yang dosen gunakan yaitu blended learning. 

6.  Bagaimana cara dosen menyampaikan materi pembelajaran 

daring pada mata kuliah Metodologi Penelitian SD/MI dengan 

platform LMS? 



NO Deskripsi 

Biasanya dosen memberikan materi dengan cara mengirim file 

dokumen diruang kelas dengan platform LMS sesuai dengan 

room yang sudah disediakan.  Kalau untuk video biasanya dosen 

dan mahasiswa menguploadnya di platform lain seperti youtube 

dan memberikan link videonya di room LMS yang sudah 

disediakan. 

7.  Dalam setiap kali pertemuan apakah ada diberikan tugas atau 

hanya berupa materi perkuliahan saja? 

Dalam setiap pertemuan biasanya dosen memberikan tugas resum 

materi. 

8.  Bagaimana proses pengumpulan tugas perkuliahan dengan 

platform LMS? 

Dalam tahap pengumpulan tugas biasanya dosen menggunakan 

fitur dari LMS itu sendiri karena disana ada fitur room yang bisa 

digunakan untuk mengumpulkan tugas-tugas dari mahasiswa. 

9.  Apakah proses diskusi dalam perkuliahan Metodologi Penelitian 

SD/MI juga melalui platform LMS? 

Iya, proses diskusi berlangsung di dalam LMS itu.  

10.  Bagaimana dosen memberikan penilaian atau evaluasi terhadap 

mahasiswa selama proses pembelajaran daring dengan platform 

LMS berlangsung? 

Untuk penilaian meliputi berbagai aspek penilaian, yaitu aspek 

proses (partisipasi selama pembelajaran yang menyangkut 

kehadiran, aktif dalam diskusi kelas, dan tugas kelompok sebagai 

bahan untuk diskusi kelas) dan aspek hasil belajar (nilai UTS 

30% dan UAS 40% untuk menguji kemampuan kognitif secara 

tertulis). 

11.  Apakah mahasiswa selalu aktif mengikuti perkuliahan 

pembelajaran daring dengan platform LMS pada mata kuliah 

Metodologi Penelitian SD/MI? 



NO Deskripsi 

Untuk menyatakan selalu aktif tidak menjamin selalu aktif karena 

mungkin ada teman-teman yang terkendala dari jaringan dan lain 

sebagainya. 

12.  Apakah efektif dalam menggunakan platform LMS di tengah 

kondisi pandemi covid-19 seperti ini? Jelaskan alasannya! 

Menurut saya efektif saja karena dengan platform ini akan 

memudahkan dosen dalam mengelola kelas dengan fitur-fitur 

yang disediakan. 

13.  Menurut Anda dalam proses pelaksanaan dari awal persiapan 

perencanaan sampai evaluasi, faktor-faktor apa saja yang 

menunjang dalam pelaksanaan pembelajaran daring dengan 

platform LMS pada Program Studi PGMI angkatan 2019 UIN 

Antasari Banjarmasin? 

Untuk faktor pendukung itu menurut saya adalah dosen, motivasi 

mahasiswa misalnya pada diri saya sendiri itu saya termotivasi 

ketika pembelajaran daring ini menggunakan LMS karena 

menghemat kouta dan lumayan mudah digunakan, serta fasitas 

yang ada seperti handphone, laptop, PC, dan sebagainya. 

14.  Menurut Anda dalam proses pelaksanaan dari awal persiapan 

perencanaan sampai evaluasi, faktor-faktor apa saja yang 

menghambat dalam pelaksanaan pembelajaran daring dengan 

platform LMS pada Program Studi PGMI angkatan 2019 UIN 

Antasari Banjarmasin? 

faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini 

adalah saat minimnya jaringan internet di berbagai daerah karena 

tidak semua individu berada di tempat yang sama yaitu memiliki 

jaringan yang kuat dan stabil sehingga menyebabkan kurang 

maksimal dalam mengikuti pelaksanaan pembelajaran daring 

yang berlangsung, Serta kadang sering adanya eror pada LMS.  

 

Banjarmasin, 03 Februari 2022 

Peneliti, 

 



 

 

Muhammad Ihsan Hidayatullah 

 

 

 

 

 

 

CATATAN WAWANCARA 

(WAWANCARA MAHASISWA) 

 

A. Kode: CWWM03 

B. Tujuan: untuk memperoleh data melalui dasar sumber yang terpilih mengenai 

pelaksanaan pembelajaran daring dengan platform LMS pada mata kuliah 

Metodologi Penelitian SD/MI 

C. Identitas 

Nama Responden   : Muhammad Ilmi 

Kelas     : E 2019 

Waktu dan Tempat Wawancara : 20.00/ Martapura 

D. Pertanyaan dan Jawaban 

NO Deskripsi 

1.  Bagaimana tanggapan Anda ketika awal diberlakukannya 

pembelajaran daring (dalam jaringan)? 

Pada saat awal diberlakukannya pembelajaran daring (dalam 

jaringan) ini sebenarnya agak bingung karena belum terbiasa 

dalam perkuliahan daring ini. 

2.  Dalam penggunaan platform LMS ini apakah dosen terlebih 

dahulu menyampaikan mengenai teknis penggunaan platform 

tersebut dalam proses pembelajaran daring?  



NO Deskripsi 

Untuk cara penggunaan platform LMS ini tidak lagi dipraktekkan 

dosen karena sudah dilaksanakan langsung dari pihak kampus 

sebelum memulai pembelajan di awal semester. 

3.  Dalam hal persiapan pembelajaran daring dikelas, apakah dosen 

memberikan RPS khusus yang memang dirancang untuk masa 

pandemi seperti ini? 

Iya, diawal pertemuan dosen memberikan RPS seperti biasanya, 

akan tetapi menyesuaikan dengan kondisi daring sekarang. 

4.  Bagaimana cara Anda menyatakan agar mahasiswa di anggap 

hadir pada perkuliahan daring dengan platform LMS? 

Untuk menyatakan hadir biasanya dosen melihat dari LMS 

karena disana ada fitur yang bisa membuat dosen mengetahui 

apakah mahasiswa itu masuk ke kelasnya atau tidak. 

5.  Apa model pembelajaran yang dosen gunakan pada saat 

pembelajaran daring berlangsung melalui platform LMS pada 

mata kuliah Metodologi Penelitian SD/MI? 

Model pembelajaran yang dosen gunakan yaitu blended learning. 

 

6.  Bagaimana cara dosen menyampaikan materi pembelajaran 

daring pada mata kuliah Metodologi Penelitian SD/MI dengan 

platform LMS? 

Biasanya dosen memberikan materi dengan cara mengirim file 

dokumen diruang kelas dengan platform LMS sesuai dengan 

room yang sudah disediakan.  Kalau untuk video biasanya dosen 

dan mahasiswa menguploadnya di platform lain seperti youtube 

dan memberikan link videonya di room LMS yang sudah 

disediakan. 

7.  Dalam setiap kali pertemuan apakah ada diberikan tugas atau 

hanya berupa materi perkuliahan saja? 

Dalam setiap pertemuan biasanya dosen memberikan tugas resum 

materi. 



NO Deskripsi 

8.  Bagaimana proses pengumpulan tugas perkuliahan dengan 

platform LMS? 

Dalam tahap pengumpulan tugas biasanya dosen menggunakan 

fitur dari LMS itu sendiri karena disana ada fitur room yang bisa 

digunakan untuk mengumpulkan tugas-tugas dari mahasiswa. 

9.  Apakah proses diskusi dalam perkuliahan Metodologi Penelitian 

SD/MI juga melalui platform LMS? 

Iya, proses diskusi berlangsung di dalam LMS itu.  

10.  Bagaimana dosen memberikan penilaian atau evaluasi terhadap 

mahasiswa selama proses pembelajaran daring dengan platform 

LMS berlangsung? 

Untuk penilaian meliputi berbagai aspek penilaian, yaitu aspek 

proses (partisipasi selama pembelajaran yang menyangkut 

kehadiran, aktif dalam diskusi kelas, dan tugas kelompok sebagai 

bahan untuk diskusi kelas) dan aspek hasil belajar (nilai UTS 

30% dan UAS 40% untuk menguji kemampuan kognitif secara 

tertulis). 

11.  Apakah mahasiswa selalu aktif mengikuti perkuliahan 

pembelajaran daring dengan platform LMS pada mata kuliah 

Metodologi Penelitian SD/MI? 

Untuk menyatakan selalu aktif tidak menjamin selalu aktif karena 

mungkin ada teman-teman yang terkendala dari jaringan dan lain 

sebagainya. 

12.  Apakah efektif dalam menggunakan platform LMS di tengah 

kondisi pandemi covid-19 seperti ini? Jelaskan alasannya! 

Menurut saya efektif saja karena dengan platform ini akan 

memudahkan dosen dalam mengelola kelas dengan fitur-fitur 

yang disediakan. 

 

13.  Menurut Anda dalam proses pelaksanaan dari awal persiapan 

perencanaan sampai evaluasi, faktor-faktor apa saja yang 

menunjang dalam pelaksanaan pembelajaran daring dengan 



NO Deskripsi 

platform LMS pada Program Studi PGMI angkatan 2019 UIN 

Antasari Banjarmasin? 

Untuk faktor pendukung itu menurut saya adalah dosen, motivasi 

mahasiswa misalnya pada diri saya sendiri itu saya termotivasi 

ketika pembelajaran daring ini menggunakan LMS karena 

menghemat kouta dan lumayan mudah digunakan, serta fasitas 

yang ada seperti handphone, laptop, dan sebagainya. 

14.  Menurut Anda dalam proses pelaksanaan dari awal persiapan 

perencanaan sampai evaluasi, faktor-faktor apa saja yang 

menghambat dalam pelaksanaan pembelajaran daring dengan 

platform LMS pada Program Studi PGMI angkatan 2019 UIN 

Antasari Banjarmasin? 

faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini 

adalah saat minimnya jaringan internet di berbagai daerah karena 

tidak semua individu berada di tempat yang sama yaitu memiliki 

jaringan yang kuat dan stabil sehingga menyebabkan kurang 

maksimal dalam mengikuti pelaksanaan pembelajaran daring 

yang berlangsung. 

 

Banjarmasin, 05 Februari 2022 

Peneliti, 

 

 

 

Muhammad Ihsan Hidayatullah 

 

 

 

 

 

 



CATATAN WAWANCARA 

(WAWANCARA MAHASISWA) 

 

A. Kode: CWWM04 

B. Tujuan: untuk memperoleh data melalui dasar sumber yang terpilih mengenai 

pelaksanaan pembelajaran daring dengan platform LMS pada mata kuliah 

Metodologi Penelitian SD/MI 

C. Identitas 

Nama Responden   : Nur Fajariah 

Kelas     : E 2019 

Waktu dan Tempat Wawancara : 20.00/ Via Google Meet 

D. Pertanyaan dan Jawaban 

NO Deskripsi 

1.  Bagaimana tanggapan Anda ketika awal diberlakukannya 

pembelajaran daring (dalam jaringan)? 

Pada saat awal diberlakukannya pembelajaran daring (dalam 

jaringan) ini sebetulnya agak bingung karena belum terbiasa 

dalam perkuliahan daring ini 

2.  Dalam penggunaan platform LMS ini apakah dosen terlebih 

dahulu menyampaikan mengenai teknis penggunaan platform 

tersebut dalam proses pembelajaran daring?  

Untuk cara penggunaan platform LMS ini tidak lagi dipraktekkan 

dosen karena sudah dilaksanakan langsung dari pihak kampus 

sebelum memulai pembelajan di awal semester. 

3.  Dalam hal persiapan pembelajaran daring dikelas, apakah dosen 

memberikan RPS khusus yang memang dirancang untuk masa 

pandemi seperti ini? 

Iya, diawal pertemuan dosen memberikan RPS seperti biasanya, 

akan tetapi menyesuaikan dengan kondisi daring sekarang. 

4.  Bagaimana cara Anda menyatakan agar mahasiswa di anggap 

hadir pada perkuliahan daring dengan platform LMS? 



NO Deskripsi 

Untuk menyatakan hadir biasanya dosen melihat dari LMS 

karena disana ada fitur yang bisa membuat dosen mengetahui 

apakah mahasiswa itu masuk ke kelasnya atau tidak. 

5.  Apa model pembelajaran yang dosen gunakan pada saat 

pembelajaran daring berlangsung melalui platform LMS pada 

mata kuliah Metodologi Penelitian SD/MI? 

Model pembelajaran yang dosen gunakan yaitu blended learning. 

6.  Bagaimana cara dosen menyampaikan materi pembelajaran 

daring pada mata kuliah Metodologi Penelitian SD/MI dengan 

platform LMS? 

Biasanya dosen memberikan materi dengan cara mengirim file 

dokumen diruang kelas dengan platform LMS sesuai dengan 

room yang sudah disediakan.  Kalau untuk video biasanya dosen 

dan mahasiswa menguploadnya di platform lain seperti youtube 

dan memberikan link videonya di room LMS yang sudah 

disediakan. 

7.  Dalam setiap kali pertemuan apakah ada diberikan tugas atau 

hanya berupa materi perkuliahan saja? 

Dalam setiap pertemuan biasanya dosen memberikan tugas resum 

materi. 

8.  Bagaimana proses pengumpulan tugas perkuliahan dengan 

platform LMS? 

Dalam tahap pengumpulan tugas biasanya dosen menggunakan 

fitur dari LMS itu sendiri karena disana ada fitur room yang bisa 

digunakan untuk mengumpulkan tugas-tugas dari mahasiswa. 

9.  Apakah proses diskusi dalam perkuliahan Metodologi Penelitian 

SD/MI juga melalui platform LMS? 

Iya, proses diskusi berlangsung di dalam LMS itu.  

10.  Bagaimana dosen memberikan penilaian atau evaluasi terhadap 

mahasiswa selama proses pembelajaran daring dengan platform 

LMS berlangsung? 



NO Deskripsi 

Untuk penilaian meliputi berbagai aspek penilaian, yaitu aspek 

proses (partisipasi selama pembelajaran yang menyangkut 

kehadiran, aktif dalam diskusi kelas, dan tugas kelompok sebagai 

bahan untuk diskusi kelas) dan aspek hasil belajar (nilai UTS 

30% dan UAS 40% untuk menguji kemampuan kognitif secara 

tertulis). 

11.  Apakah mahasiswa selalu aktif mengikuti perkuliahan 

pembelajaran daring dengan platform LMS pada mata kuliah 

Metodologi Penelitian SD/MI? 

Untuk menyatakan selalu aktif tidak menjamin selalu aktif karena 

mungkin ada teman-teman yang terkendala dari jaringan dan lain 

sebagainya. 

12.  Apakah efektif dalam menggunakan platform LMS di tengah 

kondisi pandemi covid-19 seperti ini? Jelaskan alasannya! 

Menurut saya efektif saja karena dengan platform ini akan 

memudahkan dosen dalam mengelola kelas dengan fitur-fitur 

yang disediakan. 

 

13.  Menurut Anda dalam proses pelaksanaan dari awal persiapan 

perencanaan sampai evaluasi, faktor-faktor apa saja yang 

menunjang dalam pelaksanaan pembelajaran daring dengan 

platform LMS pada Program Studi PGMI angkatan 2019 UIN 

Antasari Banjarmasin? 

Untuk faktor pendukung itu menurut saya adalah fasilitas, dosen, 

motivasi mahasiswa misalnya motivasi dalam pembelajaran 

menggunakan LMS, pertama karena dosennya lumayan santai 

dan ramah menjadi salah satu motivasi dalam penggunaan LMS. 

Kedua, karena pada mata kuliah metodologi penelitian ada 

banyak hal yang perlu diketahui sehingga dalam penggunaan 

LMS berjalan dengan baik. Selain dua hal tadi, yang paling 

memotivasi yaitu rasa keingintahuan terhadap mata kuliah dan 

penggunaan LMS yang tergolong mudah dalam memahami. 



NO Deskripsi 

14.  Menurut Anda dalam proses pelaksanaan dari awal persiapan 

perencanaan sampai evaluasi, faktor-faktor apa saja yang 

menghambat dalam pelaksanaan pembelajaran daring dengan 

platform LMS pada Program Studi PGMI angkatan 2019 UIN 

Antasari Banjarmasin? 

faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini 

adalah harus berada ditempat yang jaringannya kuat, tampilan 

atau interface LMSnya monotn sehingga membosankan dalam 

pembelajaran. 

 

Banjarmasin, 07 Februari 2022 

Peneliti, 

 

 

 

Muhammad Ihsan Hidayatullah 

 

 

 

 

CATATAN WAWANCARA 

(WAWANCARA MAHASISWA) 

 

A. Kode: CWWM05 

B. Tujuan: untuk memperoleh data melalui dasar sumber yang terpilih mengenai 

pelaksanaan pembelajaran daring dengan platform LMS pada mata kuliah 

Metodologi Penelitian SD/MI 

C. Identitas 

Nama Responden   : Nurlina 



Kelas     : A 2019 

Waktu dan Tempat Wawancara : 21.00/ Via Google Meet 

D. Pertanyaan dan Jawaban 

NO Deskripsi 

1.  Bagaimana tanggapan Anda ketika awal diberlakukannya 

pembelajaran daring (dalam jaringan)? 

Pada saat awal diberlakukannya pembelajaran daring (dalam 

jaringan) ini sebetulnya agak bingung karena belum terbiasa 

dalam perkuliahan daring ini 

2.  Dalam penggunaan platform LMS ini apakah dosen terlebih 

dahulu menyampaikan mengenai teknis penggunaan platform 

tersebut dalam proses pembelajaran daring?  

Untuk cara penggunaan platform LMS ini tidak lagi dipraktekkan 

dosen karena sudah dilaksanakan langsung dari pihak kampus 

sebelum memulai pembelajan di awal semester. 

3.  Dalam hal persiapan pembelajaran daring dikelas, apakah dosen 

memberikan RPS khusus yang memang dirancang untuk masa 

pandemi seperti ini? 

Iya, diawal pertemuan dosen memberikan RPS seperti biasanya, 

akan tetapi menyesuaikan dengan kondisi daring sekarang. 

4.  Bagaimana cara Anda menyatakan agar mahasiswa di anggap 

hadir pada perkuliahan daring dengan platform LMS? 

Untuk menyatakan hadir biasanya dosen melihat dari LMS 

karena disana ada fitur yang bisa membuat dosen mengetahui 

apakah mahasiswa itu masuk ke kelasnya atau tidak. 

5.  Apa model pembelajaran yang dosen gunakan pada saat 

pembelajaran daring berlangsung melalui platform LMS pada 

mata kuliah Metodologi Penelitian SD/MI? 

Model pembelajaran yang dosen gunakan yaitu blended learning. 

6.  Bagaimana cara dosen menyampaikan materi pembelajaran 

daring pada mata kuliah Metodologi Penelitian SD/MI dengan 

platform LMS? 



NO Deskripsi 

Biasanya dosen memberikan materi dengan cara mengirim file 

dokumen diruang kelas dengan platform LMS sesuai dengan 

room yang sudah disediakan.  Kalau untuk video biasanya dosen 

dan mahasiswa menguploadnya di platform lain seperti youtube 

dan memberikan link videonya di room LMS yang sudah 

disediakan. 

7.  Dalam setiap kali pertemuan apakah ada diberikan tugas atau 

hanya berupa materi perkuliahan saja? 

Dalam setiap pertemuan biasanya dosen memberikan tugas resum 

materi. 

8.  Bagaimana proses pengumpulan tugas perkuliahan dengan 

platform LMS? 

Dalam tahap pengumpulan tugas biasanya dosen menggunakan 

fitur dari LMS itu sendiri karena disana ada fitur room yang bisa 

digunakan untuk mengumpulkan tugas-tugas dari mahasiswa. 

9.  Apakah proses diskusi dalam perkuliahan Metodologi Penelitian 

SD/MI juga melalui platform LMS? 

Iya, proses diskusi berlangsung di dalam LMS itu.  

10.  Bagaimana dosen memberikan penilaian atau evaluasi terhadap 

mahasiswa selama proses pembelajaran daring dengan platform 

LMS berlangsung? 

Untuk penilaian meliputi berbagai aspek penilaian, yaitu aspek 

proses (partisipasi selama pembelajaran yang menyangkut 

kehadiran, aktif dalam diskusi kelas, dan tugas kelompok sebagai 

bahan untuk diskusi kelas) dan aspek hasil belajar (nilai UTS 

30% dan UAS 40% untuk menguji kemampuan kognitif secara 

tertulis). 

11.  Apakah mahasiswa selalu aktif mengikuti perkuliahan 

pembelajaran daring dengan platform LMS pada mata kuliah 

Metodologi Penelitian SD/MI? 



NO Deskripsi 

Untuk menyatakan selalu aktif tidak menjamin selalu aktif karena 

mungkin ada teman-teman yang terkendala dari jaringan dan lain 

sebagainya. 

12.  Apakah efektif dalam menggunakan platform LMS di tengah 

kondisi pandemi covid-19 seperti ini? Jelaskan alasannya! 

Menurut saya efektif saja karena dengan platform ini akan 

memudahkan dosen dalam mengelola kelas dengan fitur-fitur 

yang disediakan. 

 

13.  Menurut Anda dalam proses pelaksanaan dari awal persiapan 

perencanaan sampai evaluasi, faktor-faktor apa saja yang 

menunjang dalam pelaksanaan pembelajaran daring dengan 

platform LMS pada Program Studi PGMI angkatan 2019 UIN 

Antasari Banjarmasin? 

Untuk faktor pendukung itu menurut saya adalah motivasi 

mahasiswa, dosen, dan fasilitas yang memadai seperti 

handphone, PC, laptop, dan sebagainya. 

14.  Menurut Anda dalam proses pelaksanaan dari awal persiapan 

perencanaan sampai evaluasi, faktor-faktor apa saja yang 

menghambat dalam pelaksanaan pembelajaran daring dengan 

platform LMS pada Program Studi PGMI angkatan 2019 UIN 

Antasari Banjarmasin? 

faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini 

adalah saat eror saat menggunakan LMS dan juga kadang lelet. 

 

Banjarmasin, 10 Februari 2022 

Peneliti, 

 

 

 

Muhammad Ihsan Hidayatullah 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN VI:  

SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI 



  



LAMPIRAN VII:  

BERITA ACARA SELESAI SEMINAR PROPOSAL 

  



 

  



 

  



LAMPIRAN VIII:  

SURAT SELESAI SEMINAR PROPOSAL 

  



LAMPIRAN IX:  

SURAT IZIN RISET 

 



LAMPIRAN X:  

SURAT SELESAI RISET 

 

 



LAMPIRAN XI:  

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI 

 



  



  



  



LAMPIRAN XII:  

RPS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING MATA KULIAH 

METODOLOGI PENELITIAN SD/MI DENGAN PLATFORM LEARNING 

MANAGEMENT SYSTEM (LMS) PADA MAHASISWA PGMI ANGKATAN 

2019 UIN ANTASARI BANJARMASIN 

 

  











 



  



LAMPIRAN XIII:  

DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

 

 

  



LAMPIRAN XIV:  

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap  : Muhammad Ihsan Hidayatullah 

2. Tempat Tanggal Lahir : Tabalong, 31 Agustus 1999 

3. Agama   : Islam 

4. Kebangsaan   : Indonesia 

5. Status Perkawinan : Belum Kawin 

6. Alamat   : Desa Sei Anyar RT.02, Kec. Banua Lawas, Kab. 

Tabalong 

7. No. Hp/Alamat email : 082251940685/ihsan.hidayat.967.ih@gmail.com 

8. Pendidikan   : 

a. SDN Sei Anyar 2, 2012 

b. MTs Nipa Rakha Amuntai, 2015 

c. MA Al-Falah Putera, 2018 

9. Orang Tua : 

Ayah    

Nama   : Herriannor 

Pekerjaan   : Buruh 

Alamat   : Komplek Perumahan 10 blok h. No 2 Tanjung Selatan 

Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong 

Ibu    

Nama   : Hj. Nor sihan 

Pekerjaan   : Pedagang 

Alamat   : Desa Sei Anyar RT.02, Kec. Banua Lawas, Kab. 

Tabalong 

10. Saudara (jumlah saudara): 1 

 


