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Lampiran : Quesio 

nare 

PANDUAN WAWANCARA 

(Peran Keluarga Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Anak  

Di RT 28 RW 05 Dukuh Sekacer Desa Sinanggul  

Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara) 

Petunjuk Pengisian! 

1. Isilah dengan tanda ceklist atau tanda centang( √ ) pada salah satu 

kolon 1, 2, 3 atau 4.  

2. Keterangan kolom : 1 = (Selalu), 2 = (Sering), 3 = (Kadang-kadang), 4 

= (Tidak Pernah). 

3. Isilah dengan keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya, karena tidak 

akan berpengaruh terhadap nilai. 

NO PERTANYAAN ATAU PERNYATAAN 1 2 3 4 

1 Apakah anda mengajari anak anda belajar mengaji di rumah     

2 
Apakah anda membiasakan kepada anak anda untuk selalu 

berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesatu 
    

3 
Apakah anda selalu memberikan taluadan yang baik di hadapan 

anak anda 
    

4 
Apakah anak anda sering sholat berjamaah di Masjid atau 

Musholla tanpa perintah anda 
    

5 
Apakah anak anda selalu berbicara menggunakan basa krama 

alus dengan setiap orang 
    

6 
Apakah anak anda terbiasa minta izin ketika akan melakukan 

sesatu 
    

7 
Apakah anak anda pernah mengajak berdiskusi dengan anda 

tentang pelajaran yang di dapat disekolahnya 
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Lampiran 2 : Data Penelitian 

PEMAPARAN DATA PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan masyarakat khususnya keluarga 

yang memiliki anak yang masih berada di bangku sekolah tepatnya di wilayah 

RT 28 RW 05 desa Sinanggul kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara Jawa 

Tengah. 

Adapun_waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September dan 

Oktober tahun 2019, pada bulan tersebut penulis atau peneliti sudah 

mendapatkan surat izin dari kampus untuk di sampaikan kepada ketua RT 28 

dan kepala desa Sinanggul agar penelitian segera dilaksanakan.  

Di bawah ini adalah hasil ringkasan dari penelitian yang menggunakan 

teknik angket yang sudah di jawab oleh responden : 

HASIL PENELITIAN MENGGUNAKAN TERNIK ANGKET 

Alternatif Jawaban Frekensi Prosentase 

Selalu 57 42% 

Sering 65 53% 

Kadang-kadang 11 5% 

Tidak Pernah 0 0% 

Jumlah  133  100% 

Tabel di atas terlihat ada (42%) saja keluarga yang selalu 

mengajarkan dan membimbing anak-anaknya yang masih di tahap 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di rumah, dengan jumlah di atas 

maka bisa di katakan cukup baik karena sudah mendekati setengah dari 

prosentase di atas, aktifnya kedua orang tua dalam menjalankan tugas 

sebagai pendidik yang pertama bagi anak di linkungan ini bisa di katakan 

baik. 
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Dari tabel hasil penelitian yang sudah di laksanakan bulan 

September-Oktober oleh penulis, orang tua yang sering melakukan hal 

positif yang menunjang kepada pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 

terhadap anaknya di rumah yang prosentasenya ada (53%) bisa di katakan 

cukup lumayan baik, hanya saja orang tualah kadang-kadang yang sering 

terlena dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak.   

Dari prosentase tabel penelitian dengan menggunakan angket yang 

sudah di kerjakan, prosentase ini (kadang-kadang) memiliki jumlah 

paling sedikit dari jawaban alternative selalu dan sering yaitu hanya (5%), 

hal ini merupakan keberhasilan kedua orang tua yang memperhatikan dan 

mengamati anaknya yang sedang berada diproses pelaksanaan Pendidikan 

Agama Islam yang nantinya akan menjadi bekal anak di masa depannya 

nanti. 

Orang tua di lingkungan ini sudah mengutakan anaknya disela-sela 

kesibukan bekerja maupun kegiatan lainnya, terbukti di jawaban 

alternative yang menggunakn teknik angket, orang tua tidak ada yang 

tidak pernah membiarkan atau tidak mempedulikan anaknya yang masih 

dalamkproseskbelajar. 
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Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian 

DOKUMENTASI 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama     : Nasikhul Umam 

Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 02 Januari 1996 

Jenis Kelamin    : Laki-laki 

Alamat    : RT 28 RW 05 Sinanggul Mlonggo Jepara 

NO HP    : 085226118266 

 

Riwayat Pendidikan:  

1. 2001 – 2002  : TK Miftahul Falah Sinanggul 

2. 2002 – 2008  : MI Miftahul Falah Sinanggul 

3. 2008 – 2011   : MTs Maftahul Falah Sinanggul 

4. 2011 - 2014   : MA Maftahul Falah Sinanggul 

5. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNISNU Jepara Prodi 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Angkatan tahun 2014. 

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.  

 

Hormat Saya 

 

 

Nasikhul Umam 

 

 

 

 

 

 


