
Lampiran I 

 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

A. PEDOMAN WAWANCARA 

1. Kepada Kepala Sekolah MI. Khoirul Ridwan 

a. Bagaimanakah gambaran umum MI. Khoirul Ridwan ? 

b. Bagaimanakah motivasi belajar siswa MI. Khoirul Ridwan? 

2. Kepada Guru Pendidikan Agama Islam MI. Khoirul Ridwan 

a. Berapa lama Bapak /Ibu mengajar di MI. Khoirul Ridwan ? 

b. Bagaimanakah motivasi belajar siswa di MI. Khoirul Ridwan? 

c. Apa saja metode dan strategi pembelajaran PAI selama ini? 

d. Apa saja upaya yang digunakan dalam memotivasi belajar siswa? 

e. Apa yang Bapak/Ibu lakukan ketka siswa ramai dan tidak mengerjakan tugas? 

f. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan hukuman kepada siswa? 

g. Apakah Bapak/Ibu selalu memberikan nilai pada setiap tugas yang diberikan? 

h. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan pujian kepada siswa? 

i. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan hadiah kepada siswa? 

j. Apakah Bapak/Ibu selalu memberi tahu nilai kepada siswa? 

k. Apakah Bapak/Ibu selalu memberikan ulangan kepada siswa? 

l. Apakah pembelajaran PAI selalu dilakukan di dalam kelas? 

3. Kepada Siswa-Siswi MI. Khoirul Ridwan 

a. Bagaimana respon saudara/i terhadap mata pelajaran PAI? 

b. Apakah saudara/i pernah mengalami kesulitan saat belajar PAI? 

c. Metode apa saja yang digunakan oleh guru saat pembelajaran PAI? 

d. Apakah saudara/i tertarik dengan mata pelajaran PAI? 

e. Apakah guru pernah memberikan hukuman jika tidak mengerjakan tugas atau 

PR? 

f. Apakah saudara/i pernah mengantuk di kelas? 

g. Apakah saudara/i pernah merasa bosan dengan pelajaran PAI? 

h. Apakah saudar/i belajar sendiri di rumah? 

B. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengenai motivasi belajar PAI siswa  

2. Mengenai upaya yang dilakukan guru PAI dalam memotivasi belajar siswa  

3. Mengenai hasil dari upaya yang dilakukan guru PAI dalam memotivasi belajar 

Siswa MI.Khoirul Ridwan 

C. PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Dokumen terkait gambaran umum MI. Khoirul Ridwan. 

2. Dokumen terkait dengan kegiatan pembelajaran PAI siswa MI. Khoirul Ridwan. 

 

 

 

 



Lampiran II 

 

 

ANGKET UNTUK MI.KHOIRUL RIDWAN 

 

I. Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah bismillahirohmannirohim sebelum memulai segala sesuatu 

2. Tulislah data pribadi anda pada tempat yang telah disediakan 

3. Isilah angket ini sesuai dengan yang anda alami, jangan terpengaruhsiapapun 

4. Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf pilihan jawaban yang paling sesuai 

dengan keadaan anda 

II.Data Pribadi 

1. Nama   : ................................................................................ 

2. Alamat   : ………………………………………………….... 

3. Kelas   : ………………………………………………….... 

4. Tempat/Tgl Lahir  : ………………………………………………….... 

 

III.Daftar Pertanyaan 

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini meliputi hal-hal yang mendorong dan mendasari anda 

belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di MI. Khoirul Ridwan Semampir 

Surabaya serta hal-hal yang berkaitan dengan keadaanya. 

1. Sebelum masuk di MI. Khoirul Ridwan Semampir Surabaya ini, apakah anda 

sudah pernah belajar  

Pendidikan Agama Islam? 

a. Pernah    b. Sedikit Tahu   c. Tidak pernah 

2. Apa alasan anda belajar Pendidikan Agama Islam? 

a. Ingin tahu tentang agama Islam   c. Diwajibkan mengikuti 

b. Gurunya menarik dalam menjelaskan 

3. Apakah anda senang dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam? 

a. Senang sekali  b. Senang   c. Tidak senang 

4. Jika anda senang, mengapa anda senang dengan pelajaran Pendidikan Agama 

Islam? 

a. Materi pelajarannya menarik b. Gurunya menyenangkan c. Metode yang 

digunakan menarik 

5. Jika anda tidak senang, apa yang membuat anda tidak senang terhadap 

pelajaran Pendidikan Agama Islam? 

a. Materinya tidak menarik b. Metodenya tidak menarik c. Gurunya tidak 

menyenangkan 

6. Apakah anda senang dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam? 

a. Senang sekali   b. Tidak senang  c. Senang 

7. Apakah anda mengerti/jelas dengan penjelasan guru Pendidikan Agama Islam? 

a. Sangat mengerti   b. Tidak mengerti  c. Kadang-kadang 

8. Apakah anda senang dengan cara atau metode yang digunakan guru 

Pendidikan Agama Islam dalam kegiatan belajar mengajar? 

a. Senang sekali   b. Tidak senang  c. Senang 

9. Apakah anda memperhatikan jika guru Pendidikan Agama Islam sedang 

memberi penjelasan? 

a. Selalu memperhatikan  b. kadang-kadang  c. Tidak pernah 

memperhatikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Apakah anda mengantuk ketika jam pelajaran Pendidikan Agama Islam? 

a. Tidak pernah mengantuk b. Selalu Mengantuk c. Kadang-kadang 

mengantuk 



11. Apakah anda lelah atau capek ketika jam pelajaran Pendidikan Agama Islam? 

a. Sangat lelah   b. Tidak capek  c. Kadang-kadang 

12. Saya bercanda dengan teman ketika pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

a. Tidak pernah   b. Sering  c. Kadang-kadang 

13. Apakah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam anda memberikan 

tugas atau PR? 

a. Selalu    b. Tidak pernah c. Kadang-kadang 

14. Apakah anda mengerjakan setiap tugas atau PR yang diberikan oleh guru 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam? 

a. Selalu    b. Tidak pernah c. Kadang-kadang 

15. Apakah anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas atau PR yang 

diberikan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam? 

a. Selalu    b. Tidak pernah c. Kadang-kadang 

16. Apakah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam anda membantu jika 

anda mengalami kesulitan dalam belajar Pendidikan Agama Islam? 

a. Selalu    b. Tidak pernah c. Kadang-kadang 

17. Apakah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam anda memberikan 

hukuman jika anda tidak mengerjakan tugas atau PR yang diberikan? 

a. Selalu    b. Tidak pernah c. Kadang-kadang 

18. Apakah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam anda memberikan 

ulangan? 

a. Selalu    b. Tidak pernah c. Kadang-kadang 

19. Apakah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam anda memberikan nilai 

terhadap tugas atau PR maupun ulangan yang diberikan? 

a. Selalu    b. Tidak pernah c. Kadang-kadang 

20. Apakah guru mata pelajarn Pendidikan Agama Islam anda memberitahukan 

nilai atau hasil dari tugas atau PR maupun ulangan yang telah dilaksanakan? 

a. Selalu    b. Tidak pernah c. Kadang-kadang 

21. Apakah guru anda memberikan pujian atau apresiasi jika anda mendapat nilai 

bagus atau melakukan perbuatan baik lainnya? 

a. Selalu    b. Tidak pernah c. Kadang-kadang 

22. Apakah nilai ulangan kalian bagus? 

a. Selalu    b. Tidak pernah c. Kadang-kadang 

23. Apakah guru anda memberikan hukuman atau tugas lain jika anda mendapat 

nilai tidak bagus atau melanggar tata tertib? 

a. Selalu    b. Tidak pernah c. Kadang-kadang 

24. Saya mendapat hukuman jika tidak memperhatikan guru di kelas. 

a. Sering   b. Tidak pernah  c. Kadang-kadang 

25. Saya berdiskusi atau belajar kelompok dengan teman-teman tentang materi 

Pendidikan Agama  Islam di luar jam pelajaran. 

a. Selalu   b. Tidak pernah c. Kadang-kadang 

 


