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LAMPIRAN

Lampiran 1 Angket Kesulitan belajar dan prestasi belajar
A. Identitas Siswa

Nama :

Kelas :

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal :

B. Petunjuk Pengisian

1. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat menurut anda

2. Berilah tanda silang ( X ) pada jawaban yang di anggap paling sesuai

C. Daftar Pertanyaan

NO PERTANYAAN

JAWABAN

YA

( A )

Kadang

( B )

Tidak

( C)

Tidak

Pernah

(D)

1
Saya memiliki nilai yang rendah pada mata

pelajaran Fiqih

2

Hasil belajar yang saya peroleh sudah

seimbang dengan usaha belajar yang telah saya

lakukan

3
Saya memiliki kesulitan dalam  mengerjakan

tugas yang telah diberikan oleh guru di sekolah

4 Saya memiliki kesulitan dalam memahami
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materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru

5
Saya merasa kesulitan yang saya temukan

dapat mempengaruhi prestasi belajar saya

6

Selama pelajaran berlangsung, saya

mengajukan pertanyaan pertanyaan yang

belum jelas kepada guru

7

saya selalu siap, menjawab pertanyan yang di

berikan oleh guru tentang pelajaran yang telah

disampaikan

8

Nilai ulangan yang bagus dapat membantu

memberikan motivasi dalam kegiatan belajar

saya

9

saya merasa senang ketika guru memberikan

pujian kepada anda ketika mendapatkan nilai

yang bagus?

10

Selama pelajaran berlangsung apakah guru

selalu menegur anda karena tidak berhasil

dalam belajar

11
Saya tidak memiliki  motivasi dalam

belajar

12
Saya merasa minat belajar saya kurang

terhadap mata pelajaran Fiqih

13
Saya merasa adanya aktivitas yang kurang

terarah dari guru di dalam kelas
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14
Saya merasa kurang mampu dalam

menguasai materi fiqih yang diajarkan

15
Saya memiliki hubungan yang kurang baik

dengan guru mata pelajaran Fiqih

16
Saya mampu mengamati contoh yang telah

diberikan oleh guru di dalam kelas

17
Saya mampu mengingat materi pelajaran

yang telah di jelaskan oleh guru di kelas

18

Saya mampu menerapkan nila-nilai mata

pelajaran fiqih dalam kehidupan sehari-

hari

19
Saya mampu memahami materi pelajaran

fiqih yang telah di jelaskan oleh guru

20

Saya mampu berpartisipasi di depan kelas

untuk memberikan contoh kepada teman-

temannya

21

Saya merasa memiliki keterampilan dan

merasa bisa dalam hal praktek pada mata

pelajaran fiqih

22
Saya memiliki kecakapan dan mampu

dalam mengucapkan materi yang diberikan

23
Saya dapat menjelaskan/mendefinisikan

kembali materi yang di jelaskan oleh guru
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24

Saya bersedia berpartisipasi dalam

kelompok belajar di luar maupun di dalam

kelas

25
Saya menganggap penting dan bermanfaat

segala materi yang diajarkan oleh guru

26
saya mudah bosan menerima pelajaran

yang telah di ajarkan guru di sekolah

27

Saya sering memerlukan waktu yang

lebih lama untuk memahami materi yang

disampaikan guru

28

Guru mata pelajaran Fiqih sering

memberikan bantuan jika saya mengalami

kesulitan dalam belajar mata pelajaran

Fiqih

29
Saaya merasa guru menerangkan materi

pembelajaran terlalu cepat

30
Saya dapat menyimpulkan materi yang

telah diberikan guru
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Lampiran 2 Pedoman Observasi
Hari/Tanggal :

Tempat :

Kegiatan :

Indikator Sub Indikator
Keterangan

Ya Tidak

Kesulitan

Belajar

6. Prestasi belajar rendah

7. Hasil belajar yang dicapai

tidak seimbang.

8. Lamban dalam mengerjakan

tugas dan terlambat dalam

menyelesaikan atau

menyerahkan tugas

9. Sikap acuh pada saat

mengikuti pelajaran.

10. Menunjukkan gejala

emosional.
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Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Hari/Tanggal :

Tempat :

Kegiatan :

Narasumber :

Berikut pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber

mengenai kesulitan dan pencapaian prestasi belajar Fiqih siswa di SMA Islam

Sultan Agung 3 Semarang :

1. Sudah berapa lama bapak mengajar Fiqih di SMA Islam Sultan 3

Semarang ?

2. Apakah bapak memiliki kesulitan dalam menyampaikan materi

pelajaran ?

3. Bagaimana respon siswa saat bapak mengajar dikelas?

4. Bagaimana cara bapak melakukan evaluasi dalam pembelajaran Fiqih ?

5. Bagaimana hasil evaluasinya ?

6. Apakah ada siswa yang memiliki prestasi belajar rendah pada mata

pelajaran fiqih ?

7. Apakah hasil prestasi belajar siswa tidak sesuai dengan apa yang di

harapkan oleh guru mata pelajaran fiqih ?

8. Adakah motivasi belajar yang diberikan pada siswa tiap pertemuan ?

9. Adakah siswa yang  kurang minat dalam belajar mata pelajaran fiqih di

kelas ?



91

10. Adakah aktivitas yang kurang terarah dari guru di dalam kelas ?

11. Bagaimana penguasaan materi pelajaran fiqih siswa di kelas ?

12. Apakah ada hubungan yang kurang baik antara guru fiqih dan salah satu

siswa di dalam kelas ?

13. Adakah siswa yang kesulitan terhadap materi pelajaran yang diberikan

?

14. Bagaimana kemampuan siswa menerapkan nila-nilai mata pelajaran

fiqih dalam kehidupan sehari-hari ?

15. Bagaimana kemampuan siswa dalam berpartisipasi di depan kelas

untuk memberikan contoh kepada teman-temannya ?

16. Bagaimana keterampilan praktek siswa di dalam kelas ?

17. Adakah siswa yang kurang mampu dalam menguasai materi fiqih yang

diajarkan ?



92

Lampiran 4 Dokumentasi

Tanggal : 02 Agustus 2019

Tempat : MA Ihyaul Ulum Wedarijaksa, Pati

NO OBJEK YANG DIAMATI
KETERANGAN

Ada Tidak Ada

1 Motto, Visi dan Misi √

2 Struktur organisasi √

3 Keadaan guru, siswa, dan

tenaga kependidikan
√

4 Sarana dan prasarana √

5 Hasil ulanagan Fiqih √
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Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian
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Lampiran 6 Buku Bimbingn Skripsi
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Lampiran 7  Daftar Riwayat Hidup


