
 

 

Lampiran 1. 

PEDOMAN ANGKET KETELADANAN GURU 

I. Angket ini hanya semata-mata untuk keperluan pengumpulan data penelitian  

II. Penelitian ini hanya untuk tujuan ilmiah, oleh sebab itu dimohon agar anda 

mengisinya dengan memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya  

III. Jawaban anda akan terjaga kerahasiaannya  

IV. Pengisian angket ini tidak akan memberikan pengaruh pada status anda selaku 

siswa Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Bulungan Jepara.  

V. Berilah tanda silang (X) pada salah satu alternative jawaban yang paling 

sesuai dengan anda  

VI. Atas perhatiannya peneliti ucapkan terima kasih.  

PERTANYAAN 

1. Apakah anda merasa guru aqidah akhlak menunjukkan sifat penyayang  

kepada siswa ?  

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang  

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

2. Apakah anda mendengar guru aqidah akhlak bertutur kata baik kepada siswa ? 

a. Selalu 

b. Sering 



 

 

c. Kadang-kadang  

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

3. apakah anda melihat guru aqidah akhlak memberi bantuan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang  

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

4. Apakah anda melihat guru aqidah akhlak tegas dalam menghadapi siswa ?  

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang  

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

5. Apakah anda melihat guru aqidah akhlak berpakaian rapi dan sopan di 

sekolah?  

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang  

d. Jarang 

e. Tidak pernah 



 

 

6. Apakah anda merasa guru aqidah akhlak menunjukkan sifat ramah tamah ?  

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang  

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

7. Apakah anda melihat guru aqidah akhlak datang ke sekolah tepat waktu?  

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang  

d. Jarang 

e. Tidak pernah  

8. apakah anda merasa guru aqidah akhlak menunjukkan sifat sabar dalam 

menghadapi siswa ?  

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang  

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2. 

ANGKET KETAWADHU’AN SISWA 

I. Angket ini hanya semata-mata untuk keperluan pengumpulan data penelitian  

II. Penelitian ini hanya untuk tujuan ilmiah, oleh sebab itu dimohon agar anda 

mengisinya dengan memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya  

III. Jawaban anda akan terjaga kerahasiaannya  

IV. Pengisian angket ini tidak akan memberikan pengaruh pada status anda selaku 

siswa Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Bulungan Jepara.  

V. Berilah tanda silang (X) pada salah satu alternative jawaban yang paling 

sesuai dengan anda  

VI. Atas perhatiannya peneliti ucapkan terima kasih.  

PERTANYAAN 

1. Apakah Saudara berbicara dengan sopan dan lemah lembut terhadap 

siapapun? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang  

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

2. Ketika orang tua menasehati apakah Saudara mendengarkan dengan baik? 

a. Selalu 

b. Sering 



 

 

c. Kadang-kadang  

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

3. Apakah Saudara bersikap rendah hati kepada semua orang? 

a. Sering 

f. Kadang-kadang  

g. Jarang 

h. Tidak pernah 

4. Apakah Saudara masih bersikap rendah hati ketika mendapatkan prestasi baik 

di sekolah? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang  

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

5. Apakah Saudara menolong teman yang sedang kesulitan? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

6. Apakah Saudara mengikuti pelajaran dengan baik? 

a. Selalu 



 

 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

7. Apakah Saudara patuh tehadap perintah orang tua? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

8. Apakah Saudara mengerjakan tugas dari guru ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

9. Apakah Saudara mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 



 

 

10. Dengan keadaan sekarang dengan kehidupan yang sederhana apakah 

Saudara menyukurinya? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

11. Ketika Saudara membantu pekerjaan orang tua apakah Saudara ikhlas? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

12. Ketika Saudara menjalani rutinitas keseharian apakah Saudara jalani dengan 

ikhlas? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

13. Ketika Saudara ingin sesuatu hal kebetulan keinginan tersebut belum 

tercapai apakah Saudara akan berusaha dengan maksimal? 

a. Selalu 



 

 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

14. Dengan keterbatasan fasilitas yang diberikan orang tua apakah Saudara 

merasa cukup? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

15. Apabila orang tua memberi uang saku lebih apakah Saudara memanfaatkan 

dengan baik ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 


