
ANGKET HUBUNGAN BIMBINGAN ORANG TUA DALAM 

LINGKUNGAN KELUARGA DENGAN PRESTASI MEMBACA AL-

QUR’AN DI SD MUHAMMADIYAH 10 KAPASAN SURABAYA  

Nama    :   

Kelas     :  

PETUNJUK:  

1. Pada angket ini terdapat pernyataan, untuk mengukur sejauh mana hubungan 

intensitas bimbingan orang tua denganhasil belajar bahasa indonesia. 

Pertimbangkan baik-baik setiap pernyataan dalam kaitannya dengan 

pembelajaran dan tentukan kebenarannya kemudian berilah tanda (ceklis) 

pada jawaban yang benar dengan pilihanmu 

2. Pertimbangkan setiap pernyatakan secara terpisah dan tentukan 

kebenarannya. 

3. Jawabanmu jangan di pengaruhi oleh jawaban terhadap pernyataan lain. 

4. Catat respon anda pada lembar jawaban yang tersedia. Terima kasih. 

5. Penggolongan dalam angket rasa percaya diri berdasarkan kriteria dan 

kondisi.  

  

No  Pertanyaan Ya  Tidak  

1 Apakah di rumah anda ada al-qur’an   

2 Apakah orang tua anda mewajibkan membaca al-qur’an 

setelah sholat magrib 

  

3 Apakah orang tua anda menyediakan buku tentang belajar 

membaca al-quran      

  

4 Apakah orang tua anda menyediakan ruang belajar 

membaca Al-Qur’an yang memadai      

  

5 Apakah orang tua anda mendampingi saat belajar 

membaca Al-Qur’an  

  

6 Orang tua saya menasehati agar saya 

mempelajari/membaca al-qur’an  yang besok di ajarkan      

  

7 Apakah di rumah ada saudara yang membantu anda 

membaca al-qur’an dengan benar  

  

8 Orang tua saya memberi biaya untuk mengikuti les 

membaca Al-qur’an/ TPQ 

  

9 Orang tua saya menyediakan buku alat tulis yang saya 

butuhkan dalam pelajaran     membaca al qur’an 

  

10 Orang tua saya mengingatkan saya untuk menyelesaikan 

tugas/PR dalam belajar membaca al-qur’an 

  

11 Keluarga/saudara saya menjaga ketenangan pada saat 

saya belajar membaca al-qur’an 

 

  



12 Orang tua saya menanyakan kesulitan yang saya hadapi 

dalam belajar membaca al-qur’an 

  

13 Orang tua saya menanyakan nilai hasil yang saya peroleh 

dalam membaca al-qur-an 

  

14 Orang tua saya menegur  ketika melihat saya tidak belajar 

membaca al-qur’an di rumah 

  

15 Orang tua saya menegur saya ketika saya menonton tv 

pada waktu belajar membaca al-qur’an di rumah 

  

16 Apakah di rumah ada keluarga/saudara yang mengajari 

anda membaca al-qur’an 

  

17 Orang tua memberi arahan yang saya hadapi dalam 

belajar membaca al-qur’an 

  

18 Apakah di rumah keluarga/saudara menyemangati anda 

agar saya mencapai hasil nilai yang baik dalam membaca 

al-qur’an 

  

19 Orang tua saya berjanji akan memberikan hadiah jika 

saya lebih giat dalam belajar membaca al-qur’an 

  

20 Orang tua saya tidak mencela saya saat saya mendapatkan 

nilai kurang bagus dalam membaca al-qur’an 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUISIONER UNTUK ORANG TUA SISWA 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

1. Pertanyaan yang  berupa  isian, dimohon untuk mengisi jawaban pada tempat 

yang telah  disediakan. 

2. Pertanyaan yang berupa pilihan, dimohon memilih jawaban yang paling 

sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dengan memberi tanda centang 

pada salah satu pilihan yang tersedia. 

Identitas Responden 

1. Nama Wali Murid          : 

 

 

 

No 

 

Indikator yang dinilai 

 

Tanggapan 

             

 

I 

Apakah anda di rumah menyuruh putra/putri anda 

membaca al-setelah sholat magrib ? 

 

           YA 

 

TIDAK 

 

II 

Apakah anda menyediakan buku dan alat tulis 

dalam kegiatan belajar membaca al-qur’an 

putra/putri anda ? 

 

YA 

 

TIDAK 

 

III 

Apakah anda membimbing/mengajari putra/putri 

anda dalam belajar membaca al-qur’an? 

 

YA 

 

TIDAK 

 

IV 

Apakah anda menegur putra/putri anda ketika 

mereka lupa belajar membaca al-qur’an dirumah ? 

 

YA 

 

TIDAK 

V Apakah anda menanyakan nilai hasil 

belajar/prestasi belajar membaca al-qur’an 

putra/putri anda di sekolah? 

YA TIDAK 

 


