INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

INSTRUMEN PENELITIAN
PEGUKURAN DISIPLIN IBADAH SALAT BERJAMA’AH DAN DISIPLIN
BELAJAR PAI PESERTA DIDIK

A. Petunjuk Pengisian
1. Bacalah baik-baik pertanyaan dan tanggapan dibawah ini.
2. Jawaban ini tidak berpengaruh terhadap nilai hasil belajar anda.
3. Skala pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui hubungan disiplin ibadah
shalat berjama’ah dengan disiplin belajar PAI peserta didik di SMP Islam
Terpadu PAPB Semarang
4. Jawaban anda akan dirahasiakan
5. Berilah tanda (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai
dengan keadaan sebenarnya.
 S: Setuju
 SS: Sangat Setuju
 KS: Kurang Setuju
 TS: Tidak Setuju

Nama
:
No. Absen :

VARIABEL X
Disiplin Salat

JAWABAN
PERNYATAAN
4
3
2
1
SS

1. Ketika mendengar adzan berkumandang, saya langsung
mengambil air wudhu untuk melaksanakan salat.
2. Saya melaksanakan salat zuhur berjama’ah pada awal
waktu
3. Dalam keadaan yang sangat sibuk, saya akan menunda
waktu salat sampai urusan saya selesai
4. Awal waktu zuhur adalah ketika matahari telah
tergelincir menuju arah tenggelamnya
5. Saya selalu melaksanakan salat berjama’ah di mushola
atau masjid
6. Ketika berwudhu, setelah membasuh muka saya
langsung membasuh kedua tangan.
7. Ketika mengerjakan sholat dan berhadas kecil
diwajibkan untuk berwudhu.
8. Niat sewaktu membasuh bagian pertama wajah.
9. Salah satu rukun wudhu adalah membasuh muka
10. Rukun wudhu terakhir adalah tertib
11. Saya tidak mendahului imam ketika shalat berjama’ah
12. Saya melaksanakan salat berjama’ah dengan membaca
bacaan sholat dengan baik.
13. Ketika rukuk tangan saya memegang lutut.
14. Setelah takbiratulihram saya membaca surat Al-Fatihah
pada tiap-tiap rakaat
15. Setelah salam saya menoleh kanan dan kiri.
16. Setelah salat, saya berupaya menyempatkan diri untuk
berdo’a
17. Saya merasakan ada sesuatu yang kurang lengkap jika
tidak berdo’a setelah salat
18. Salam yang wajib salam yang pertama (ke kanan).
19. Memohon sepenuh hati kepada Allah disebut dengan
do’a
20. Setelah berdo’a saya merasakan semakin dekat dengan
Allah.
21. Ketika akan melakukan salat, saya memperhatikan
apakah pakaian yang saya pakai terkena najis atau
tidak.
22. Sebelum melakukan sholat terlebuih dahulu saya
membersihkan tempat yang akan saya gunakan untuk
sholat.
23. Kebersihan pakaian dan tempat sholat adalah salah satu
syarat sahnaya sholat.

S

KS

TS

24. Sebelum melakukan salat saya tidak pernah
memperhatikan kebersihan pakaian saya.
25. Ketika saya terkena najis maka salat saya tidak sah.
26. Apabila gerakan sholat yang kita lakukan tidak benar,
maka sholat kita menjadi tidak sah
27. Ketika salat berjama’ah saya tidak mendahului gerakan
imam
28. Dalam salat bersedekap menggenggam pergelangan
tangan kanan serta meletakannya di dada.
29. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud
30. Duduk bersimbah(tawaruk) pada waktu duduk tasyahud
awal.

VARIABEL Y
Disiplin Belajar di Sekolah

1. Ketika guru PAI menerangkan saya selalu memperhatikan
dan mencatat hal-hal yang penting
2. Makan pada saat mengikuti pelajaran adalah hal yang
biasa.
3. Saya mendengarkan dan memperhatikan, apabila guru
sedang menerangkan materi.
4. Saya akan bertanya kepada guru tentang materi pelajaran
yang belum saya pahami.
5. Meminta izin kepada guru mata pelajaran ketika ingin
meninggalkan kelas.
6. Saya tidak pernah mengobrol dengan teman dikelas saat
proses belajar-mengajar berlangsung
7. Ketika jam pelajaran saya lebih senang bergurau dengan
teman
8. Saya akan pindah ke bangku yang jauh dari keributan
diluar kelas ketika jam pelajaran.
9. Suasana kelas yang ramai membuat saya tidak paham tugas
dari guru
10. Setiap ada jam pelajaran PAI, saya mengikuti dengan
serius.
11. Saya selalu mengerjakan tugas tepat waktu
12. Apabila ada tugas dari guru, saya tidak menyelesaikan
tugas dengan tepat waktu
13. Saya tidak mau menyia-nyiakan waktu dalam
menyelesaikan tugas.

JAWABAN
PERNYATAAN
4
3
2
1
SS
S
KS
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14. Saya mencoba menyelesaikan latihan soal tanpa disuruh
guru.
15. Saya puas jika dapat melaksanakan tugas dengan maksimal

Disiplin Belajar di rumah

1. Saya memiliki jadwal belajar yang teratur di rumah
2. Meskipun sebentar setiap malam saya berusaha
meluangkan waktu untuk belajar
3. Saya telah membuat jadwal kegiatan di rumah, sehingga
saya mengetahui kapan saya harus belajar
4. Saya menyusun bahan-bahan pelajaran supaya rapi
5. Jadwal belajar yang saya buat akan saya ikuti dengan
senang hati
6. Saat belajar di rumah, saya lebih berkonsentrasi karena
kondisi yang nyaman untuk belajar
7. Saya malas menata ruangan belajar untuk menciptakan
suana nyaman, bersih dan indah.
8. Rumah yang bersih dan sehat dapat mendukung
keberhasilan dalam belajarku.
9. Tempat belajarku rapi sehingga aku bersemangat untuk
belajar
10. Suasana yang ramai membuat saya tidak nyaman untuk
belajar
11. Saya melaksanakan jadwal belajar sesuai dengan yang
terjadwal
12. Saya selalu mengerjakan tugas di rumah sampai selesai
13. Ketika di rumah saya selalu mengulas kembali pelajaran
PAI yang telah diberikan guru di sekolah
14. Saya menuruti perintah orang tua jika disuruh belajar di
rumah
15. Ketika saya ingin berhasil maka saya harus taat dalam
belajar.
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LEMBAR DOKUMENTASI

1. Sejarah SMP Islam Terpadu PAPB Semarang
2. Struktur Organisasi
3. Keadaan Guru, Karyawan dan peserta didik
4. Sarana Prasarana
5. Kedisiplinan Salat

PEDOMAN OBSERVASI
Hari / tanggal : Kamis, 24 Januari 2019
Tempat

: SMP Islam Terpadu PAPB Semarang

Kegiatan

:Observasi atau pengamatan langsung kegiatan shalat dzuhur berjama’ah

No

Disiplin Salat Berjamaah

1.

Ketika bel istirahat kedua berbunyi peserta didik

Hasil pengamatan


menuju masjid secara bersama-sama
2.

peserta didik mengambil air wudhu dengan



tertib
3.

Peserta didik melaksanakan salat berjamaah



secara bersama-sama
4.

membiasakan peserta didik melakukan salah



sunnah qobliyah dan ba’diyah dzuhur secara
bersama
5.

Peserta didik meniru gerakan imam



6.

Zikir dan do’a sesudah salat



LEMBAR OBSERVASI
Hari / tanggal : Kamis, 29 Januari 2019
Tempat
Kegiatan

: SMP Islam Terpadu PAPB Semarang
:Observasi atau pengamatan langsung kegiatan pembelajaran PAI di kelas VIII

D dan VIII A

No

Disiplin Belajar di Sekolah

1.

Peserta didik tiba di sekolah sebelum bel

Hasil Pengamatan


tanda masuk berbunyi
2.

Peserta didik memperhatikan penjelasan



dari guru
3.

Peserta didik mengerjakan tugas yang
diberikan oleh guru



WAWANCARA KEPALA SEKOLAH
Kepala Sekolah
Nama: Drs. Ramelan, S.H., M.H.
Jabatan: Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu PAPB Semarang

1. Bagaimana profil sekolah SMP Islam Terpadu PAPB Semarang
2. Bagaimana sejarah berdirinya sekolah SMP Islam Terpadu PAPB Semarang.
3. Apa visi, misi dan tujuan sekolah SMP Islam Terpadu PAPB Semarang
4. Bagaimana struktur organisasi sekolah SMP Islam Terpadu PAPB Semarang
5. Bagaimana keadaan guru dan karyawan sekolah SMP Islam Terpadu PAPB
Semarang
6. Bagaimana keadaan peserta didik sekolah SMP Islam Terpadu PAPB Semarang
7. Begaimana keadaan sarana dan prasarana sekolah SMP Islam Terpadu PAPB
Semarang

WAWANCARA GURU PAI
Nama: Zuli Zutiono
Jabatan: Guru PAI

1. Bagaimana menurut Bapak tentang disiplin shalat berjamaah di sekolah di
SMP Islam Terpadu PAPB Semarang?
2. Bagaimana disiplin belajar PAI di SMP Islam Terpadu PAPB Semarang?
3. Apa yang dilakukan dari pihak sekolah untuk membentuk disiplin ibadah
dengan disiplin belajar PAI untuk diterapkan dalam lingkungannya?
4. Menurut Bapak adakah hubungan antara disiplin ibadah dengan disiplin
belajar PAI di SMP Islam Terpadu?
5. Bagaimana disiplin ibadah peserta didik di SMP Islam Terpadu PAPB
Semarang?
6. Bagaimana peran Bapak sebagai seorang Guru Pendidikan Agama islam dalam
membentuk disiplin ibadah dengan disiplin belajar PAI pesrta didik?
7. Usaha apa saja yang dilakukan Bapak agar terbentuk kedisiplinan ibadah
dengan disiplin belajar PAI?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama

: Nor Lailatul Qodriyah

Nim

: 31501502257

Fakultas/ jurusan

: Agama Islam/ Tarbiyah

Tempat Tanggal Lahir

: Pati, 27, Januari 1998

Alamat

: Ds, Lengkong, Kec, Batangan, Kab. Pati

RT/RW

: 03/03

No Hp

: 089-536-036-8055

Riwayat Pendidikan

: TK Tarbiyatul Islamiyah Lengkong
MI Tarbiyatul Islamiyah Lengkong
MTs Tarbiyatul Islamiyah Lengkong
MA Raudlatusy Syubban
Mahasiswa FAI (Tarbiyah) UNISSULA

