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ANGKET PENELITIAN  

PENGARUH KUALITAS PEMBELAJARAN DAN INTENSITAS 

BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA MADRASAH 

IBITIDAIYAH SE KECAMATAN MARGOYOSO   

KABUPATEN PATI 

 

Petunjuk Pengisian untuk Angket  

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom pilihan jawaban yang paling sesuai, 

dengan ketentuan:   

A = sangat setuju  

B = setuju  

C = ragu-ragu  

D = tidak setuju  

E = sangat tidak setuju 

2. Anda hanya diperkenankan memberikan centang pada satu jawaban. 

3. Kerahasiaan jawaban anda menjadi tanggungjawab peneliti. 
 

A. Variabel Kualitas Pembelajaran 

No Kegiatan 
Kriteria 

A B C D E 

1 Guru Menyusun RPP      

2 
Pengelolaan kelas sesuai dengan model 

pembelajaran yang digunakan 
     

3 
Pembelajaran langsung dan tidak langsung 

terintegrasi dan tidak terpisah 
     

4 
Pembelajaran langsung dilaksanakan sesuai 

dengan RPP  
     

5 

Pembelajaran langsung sesuai dengan 

Kompetensi Inti-3 (pengetahuan) dan 

Kompetensi Inti-4 (keterampilan) 

     

6 
Pembelajaran tidak langsung berdampak pada 

pengembangan nilai dan sikap 
     

7 

Kegiatan pembukaan dilakukan untuk 

menyiapkan anak secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran 

     

8 

Kegiatan inti memberikan ruang yang cukup 

bagi anak untuk berinisiatif, kreatif, dan 

mandiri 

     

9 

Pembelajaran menggunakan Media dan 

sumber belajar sesuai dengan kegiatan yang 

dilaksanakan 

     

10 

Kegiatan inti dilaksanakan dengan pendekatan 

saintifik dengan cara mendorong anak untuk 

mengamati 

     

Nomor : …..…. (diisi peneliti) 

Madrasah : …..…. (diisi peneliti) 
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No Kegiatan 
Kriteria 

A B C D E 

11 

Kegiatan inti dilaksanakan dengan pendekatan 

saintifik dengan cara mendorong anak untuk 

bertanya 

     

12 

Kegiatan inti dilaksanakan dengan pendekatan 

saintifik dengan cara mendorong anak untuk 

mengeksplorasi materi pelajaran 

     

13 

Kegiatan inti dilaksanakan dengan pendekatan 

saintifik dengan cara mendorong anak untuk 

mendiskusikan materi dan membuat 

kesimpulan 

     

14 

Anak didorong untuk menghubungkan 

informasi yang sudah dimiliki dengan 

informasi yang baru  

     

15 

Anak didorong untuk mengomunikasikan dan 

menunjukkan hasil yang telah dipelajari 

dalam berbagai bentuk  

     

16 
Kegiatan penutup digunakan untuk membuat 

kesimpulan sederhana 
     

17 

Kegiatan penutup digunakan untuk 

memberikan  nasihat-nasihat yang 

mendukung pembiasaan yang baik 

     

18 

Kegiatan penutup digunakan untuk refleksi 

dan umpan balik terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan 

     

19 

Kegiatan penutup digunakan untuk kegiatan 

penenangan seperti bernyanyi, bersyair, dan 

bercerita yang sifatnya menggembirakan 

     

20 

Kegiatan penutup digunakan untuk 

menginformasikan rencana pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya 
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B. Variabel Intensitas Belajar 

 

No Pernyataan 
Kriteria 

A B C D E 

1 
Setiap hari masuk, saya selalu pergi ke 

sekolah 
     

2 Saya selalu serius mengikuti pelajaran      

3 Saya tidak pernah bolos      

4 Saya setiap hari salalu belajar di rumah      

5 Saya selalu ingin berprestasi dalam belajar      

6 
Saya menyiapkan buku khusus untuk setiap 

pelajaran 
     

7 Saya mencatat pelajaran dengan tertib      

8 Saya rajin merawat peralatan sekolah      

9 
Saya selalu menata buku dan peralatan 

dengan tertib 
     

10 Saya memiliki waktu khusus untuk belajar      

11 
Saya selalu belajar pada waktu khusus 

tersebut (dsiplin) 
     

12 
Bagi saya, belajar lebih penting daripada 

kegiatan lainnya 
     

13 
Pada saat waktunya belajar, saya tinggalkan 

semua kegiatan  yang lain 
     

14 

Apabila saya menemui kesulitan dalam 

belajar, saya akan bertanya kepada yang lebih 

tau 

     

15 
Saya selalu menjaga kesehatan agar tetap bisa 

belajar 
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C. Variabel Hasil Belajar 

 

1. Apa yang kamu ketahui tentang perilaku teguh pendirian? 

2. Sebutkan ciri-ciri orang yang dermawan! 

3. Apa yang kamu ketahui tentang sifat optimis? 

4. Sebutkan macam-macam sifat optimis! 

5. Sebutkan manfaat sikap optimis!  

6. Bagaiman sikap orang optimis jika mendapatkan kegagalan?  

7 Apa yang kamu ketahui tentang sifat tawakkal? 

8. Sebutkan keuntungan dari sifat tawakal! 

9. Apa yang kamu ketahui tentang qanaah? 

10. Sebutkan keuntungan memiliki sifat qanaah di antaranya yaitu: 
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KUNCI JAWABAN:  

 
 

1. Perilaku teguh pendirian aalah tetap dan tidak berubah hati, serta memegang 

teguh apa yang menjadi pendapatnya.  

2. Ciri-ciri orang yang dermawan yaitu: 

a. Rela berkorban untuk menolong manusia. 

b. Tidak sombong ketika memiliki harta melimpah. 

c. Selalu menggunakan hartanya untuk kebaikan. 

d. Mendahulukan kepentingan umum. 

3. Optimis adalah sikap yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi 

segala hal 

4. macam-macam sifat optimis yaitu: 

a. optimis dalam belajar,  

b. optimis dalam beribadah, dan  

c. optimis dalam bekerja.  

5. Manfaat sikap optimis di antaranya yaitu:  

a. Selalu siap dalam menghadapi segala hal, termasuk pekerjaan. 

b. Apabila mengalami kegagalan, kita bersabar, tidak pernah putus asa, dan 

tetap optimis. Sikap orang optimis menjadikan kegagalan itu sebagai 

pengalaman yang berharga. Seseorang akan mencari sebab-sebab 

kegagalan untuk diperbaiki agar kegagalan tersebut tidak terulang lagi. 

c. Apabila memperoleh keberhasilan kita merasa bersyukur dan terus 

bersemangat untuk bekerja agar hasil yang kita peroleh lebih baik. 

d. Merasa yakin akan kemampuan diri sendiri.  

e. Tidak tergantung pada bantuan orang lain. 

f. Merasa tenang dalam melaksanakan sesuatu.  

6. Sikap orang optimis menjadikan kegagalan sebagai pengalaman yang 

berharga, dengan cara mencari sebab-sebab kegagalan untuk diperbaiki agar 

kegagalan tersebut tidak terulang lagi. 

7 Tawakal yaitu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah swt. setelah 

berusaha dengan sungguh-sungguh.  

8. Keuntungan dari sifat tawakal yaitu: 

a. Terhindar dari sifat sombong karena keberhasilan itu bukan semata-mata 

hasil pekerjaan seseorang, tetapi atas kehendak Allah swt. 

b. Giat dan bersemangat dalam bekerja. 

c. Tidak gelisah, tetapi selalu tenang dalam menjalani kehidupan sehari-

hari. 

d. Bersyukur jika mendapatkan kebahagiaan dan bersabar apabila 

mengalami kegagalan.  

e. Senantiasa berserah diri kepada Allah swt. dan berdoa. 

9. Qanaah adalah ikhlas atau rela menerima pemberian dari Allah swt. apa 

adanya, disertai dengan kesadaran bahwa semua yang ada di dunia ini sudah 

diatur oleh Allah swt. Dalam hal rezekinya masing-masing dan semuanya 

berjalan sesuai dengan qadar atau ketentuan Allah swt.  

10. Keuntungan memiliki sifat qanaah di antaranya yaitu: 

a. Tetap giat bekerja, berusaha dan berdoa. 
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b. Rela menerima apa adanya. 

c. Selalu bersyukur jika mendapat nikmat, dan bersabar jika mengalami 

cobaan atau kegagalan. 

d. Tidak terpengaruh dengan tipu daya dunia. 

e. Terhindar dari sifat serakah dan mendapat ridha Allah swt. 


