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Instrumen Pengumpulan Data

ANGKET PENELITIAN

(METODE ACTIVE LEARNING)

Petunjuk Pengisian!

1. Mohon angket ini diisi untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada.

2. Beri tanda (X) pada jawaban yang menurut anda paling sesuai.

3. Ada empat pilihan jawaban, yaitu: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS),

dan  Sangat Tidak Sesuai (STS).

IDENTITAS PESERTA DIDIK

NAMA : ...............................

KELAS : ...............................

No. Pernyataan Pilihan

SS S TS STS

1. Saya berani berbicara dan mengutarakan pendapat saat

pembelajaran al-Quran Hadis berlangsung

2. Saya selalu memperhatikan guru ketika pembelajaran al-

Quran Hadis sedang berlangsung

3. Saya memberikan respon saat guru bertanya atau ketika

pembelajaran al-Quran Hadis berlangsung

4. Guru saya memberikan kesempatan untuk menyampaikan

pendapat maupun pertanyaan



5. Saya mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dalam

persiapan, proses dan kelanjutan belajar

6. Saya mampu mengeluarkan ide atau gagasan sesuai dengan

materi pembelajaran

7. Saya diberikan kebebasan oleh guru untuk mengeluarkan

pendapat

8. Guru saya tidak mendominasi selama kegatan belajar

9. Saya berani menyanggah pendapat teman dengan cara yang

santun

10. Saya kritis menanggapi suatu pendapat

11. Saya mampu menghargai pendapat teman ketika terjadi

perbedaan pendapat

12. Saya mendengarkan pendapat teman ketika ada salah satu

teman yang sedang mengutarakan pendapat

13. Saya menanggapi pendapat sesuai dengan materi

pembelajaran dan tidak menyimpang dari tema tersebut

14. Saya menghemat waktu ketika menanggapi suatu pendapat

15. Guru saya memberikan motivasi terhadap peserta didik

untuk aktif mengemukakan pendapat maupun menyanggah

pendapat



16. Guru saya mendorong peserta didik agar ikut berpartisipasi

dalam menanggapi pendapat teman

17. Saya mampu mencari sumber belajar sendiri

18. Saya mampu memanfaatkan sumber belajar secara optimal

19. Saya mampu menciptakan semangat kerjasama sesama tim

20. Saya mengamati sesuatu yang ada di lingkungan sekitar dan

menjadikannya sebagai sumber belajar sesuai dengan topik

atau materi yang dibahas

21. Di sekolahan saya terdapat sumber-sumber belajar yang

dibutuhkan oleh peserta didik

22. Media pengajaran di sekolah saya memadai dan sangat

mendukung

23. Kegiatan belajar saya tidak terbatas dalam kelas, tetapi juga

di luar kelas

24. Bahan pengajaran yang disampaikan guru saya mengandung

fakta/informasi, konsep, prinsip dan keterampilan

25. Saya peka terhadap permasalahan yang timbul selama

pembelajaran berlangsung

26. Saya cakap untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dalam

situasi baru dengan cepat dan efektif



27. Saya mampu mencari solusi dari permasalahan yang ada

28. Saya membantu sesama anggota kelompok dalam

memecahkan suatu masalah

29. Saya mampu memikirkan dan merencanakan suatu

perubahan dalam belajarnya

30. Saya saling berkomunikasi dan bertukar pikiran dalam

menyelesaikan suatu permasalahan

31. Adanya iklim hubungan erat antara saya dengan sesama

peserta didik dan antara saya dengan guru

32. Guru saya mengawasi jalannya diskusi yang sedang

berlangsung







LEMBARAN OBSERVASI KETERAMPILAN , MEMBUKA, DAN
MONITOR/PENUTUP PELAJARAN

Nama Guru: ............................

No. Komponen Dilaksanakan Tidak dilaksanakan

Membuka Pelajaran

- Menarik perhatian Peserta didik

dengan :

a. Gaya mengajar guru

b. Penggunaan alat bantu

c. Interaksi yang bervariasi

- Menimbulkan motivasi dengan:

a. Kehangatan dan antusias

b. Menimbulkan rasa ingin
tahu peserta didik

c. Memperhatikan minat
yang relevan

2.

Memulai pelajaran

- Menetapkan acuan dengan:

a. Merumuskan tujuan

pengajaran

b. Menjelaskan langkah-

langkah yang akan

dilakukan

c. Memberitahukan materi

yang akan dibahas

d. Mengajukan pertanyaan

sebelum menyajikan materi

pelajaran

- Membuat kaitan dengan:



a. Hal-hal yang telah diketahui

peserta didik

b. Pengalaman-pengalaman

sebelumnya

c. Kebutuhan dan minat

peserta didik

3.

Menutup pelajaran

- Memeriksa kembali dengan:

a. Mendemostrasikan

keterampilan yang

diperoleh

b. Melalui eksplorasi perasaan

dan pendapat

c. Tes tertulis/lisan

- Memberi tugas dan latihan



LEMBARAN OBSERVASI MEMBIMBING DISKUSI KELOMPOK

Nama Guru: ...........................

No. Komponen Keterampilan Dilaksanakan Tidak dilaksanakan

1. Memusatkan perhatian, meliputi:

a. Merumuskan tujuan
b. Menandai hal-hal yag tidak

relevan
2. Memperjelas masalah dengan:

a. Menguraikan secara detail
b. Merangkum

3. Menganalisis pandangan peserta didik
dengan:

a. menandai persetujuan dan
ketidaksetujuan

b. meneliti alasannya
4. Meningkatkan urusan peserta didik

dengan cara:

a. menimbulkan pertanyaan
tentang materi pelajaran

b. menggunakan contoh sesuai
materi yang dibahas

c. menggunakan hal-hal yang
sedang hangat dibicarakan

d. menunggu jawaban peserta
didik

e. memberi dukungan kepada
peserta didik

5. Menyebarkan kesempatan
berpartisipasi meliputi:

a. meneliti pandangan
b. mencegah pembicaraan yang

berlebihan
c. menghentikan/melarang

monopoli
6. Menutup diskusi dengan cara:

a. merangkum materi yang sudah
dipelajari

b. memberikan gambaran yang
akan datang

c. menilai



PERTANYAAN WAWANCARA

KEPADA GURU PENGAMPU AL-QURAN HADIS

1. Siapakah nama Anda?

2. Sejak kapan Anda mulai mengajar di MA.Thoriqotul Ulum?

3. Bagaimana proses belajar mengajar di MA.Thoriqotul Ulum?

4. Metode apa sajakah yang Anda gunakan ketika mengajar?

5. Mengapa Anda menggunakan metode active learning?

6. Bagaimanakah pelaksanaan metode active learning ketika Anda mengajar?

7. Menurut Anda, apakah metode active learning membuat peserta didik lebih aktif di

kelas?

8. Apa sajakah kendala yang Anda hadapi ketika mengajar di kelas?

9. Apakah dengan menggunakan metode active learning dapat meningkatkan pemahaman

peserta didik dalam pembelajaran al-Quran Hadis?

10. Apakah menggunakan metode active learning membuat hasil belajar peserta didik

meningkat?



PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA KEPALA SEKOLAH

1. Siapakah nama Anda?

2. Sejak kapan anda mulai mengajar di sini?

3. Bagaimanakah sejarah berdirinya MA. Thoriqotul Ulum ini?

4. Apa saja visi dan misi MA. Thoriqotul Ulum?

5. Sejak kapan Anda menjadi kepala sekolah di sini?

6. Berapa jumlah guru dan karyawan yang ada di sini?

7. Berapa jumlah peserta didik di MA. Thoriqotul Ulum?

8. Bagaimanakah kegiatan belajar dan mengajar di sini?

9. Kurikulum apa yang digunakan di MA.Thoriqotul Ulum Pati?

10. Apa kendali/hambatan yang sering terjadi ketika berlangsung kegiatan belajar dan

mengajar?



Foto Dokumentasi

Foto diambil oleh Bapak Istiadi, Kamis 24 Januari 2019
( Wawancara dengan kepala sekolah mengenai sejarah berdirinya sekolahan, keadaan guru

dan karyawan, peserta didik, dan sarana prasarana di MA.Thoriqotul Ulum)

Foto diambil oleh pak Basyir, Sabtu 19 Januari 2019 (Wawancara dengan salah satu staf TU
mengenai perijinan penelitian di MA. Thoriqotul Ulum Pati).



Foto diambil oleh Diyah Ayu, Kamis 24 Januari 2019
(Wawancara dengan guru pengampu al-Quran Hadis mengenai metode active learning)

Foto diambil oleh peneliti, Selasa 22 Januari 2019
(Pengisian angket oleh kelas X MA. Thoriqotul Ulum Pati)



Foto diambil oleh peneliti pada hari Selasa, 22 Januari 2019
( Pengisian angket oleh kelas XII MA.Thoriqotul Ulum Pati)

Foto diambil oleh peneliti, Selasa 22 Januari 2019
( Pengisian angket oleh kelas XI MA.Thoriqotul Ulum Pati)



Foto diambil oleh peneliti, Kamis 24 Januari 2019
(Observasi di kelas X ketika pelajaran al-Quran Hadis dengan metode aktif diskusi)

Foto diambil oleh peneliti, Kamis 24 Januari 2019
(Suasana ketika diskusi antar kelompok)



Foto diambil oleh penelita, Kamis 24 Januari 2019
(Peserta didik mencari sumber belajar di buku Paket)

Foto diambil oleh peneliti pada Kamis, 24 Januari 2019
(Ketika peserta ddik mempresentasikan hasil diskusi)



Foto diambil oleh Peneliti pada hari Kamis, 24 Januari 2019
( Ketika ada salah satu peserta didik yang mengajukan pertanyaan)

Foto diambil oleh peneliti, Kamis 24 Januari 2019
(Guru mengawasi berjalannya diskusi peserta didik)









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Neneng Istiqomah

TTL : Pati, 07 Juni 1995

Alamat : Tlogoharum RT.04 RW.02 Wedarijaksa Pati

Nomor HP : 089658849467

Nama Orangtua

Ayah : Sukiman

Ibu : Endang Sulasih

Riwayat Pendidikan

TK THORIQOTUL ULUM Tlogoharum Lulus Tahun 2005

MI THORIQOTUL ULUM Tlogoharum Lulus Tahun 2007

MTs. THORIQOTUL ULUM Tlogoharum Lulus Tahun 2010

MA THORIQOTUL ULUM Tlogoharum Lulus Tahun 2013

PONPES NURUL FURQON Asempapan Lulus  Tahun 2015

PONPES AS-SA’ADAH Semarang sampai sekarang

FAI UNISSULA Semarang sampai sekarang

Semarang, 28 Februari 2019

Peneliti

Neneng Istiqomah


