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A. Pedoman Lembar Angket  

ANGKET METODE TARGHIB PESERTA DIDIK DI MA DARUL FALAH 

SIRAHAN CLUWAK PATI   

Identitas peserta didik 

Nama Lengkap  :  

Kelas    :  

Alamat   :  

A. Petunjuk Pengisian 

 Bacalah dengan cermat setiap pernyataan dan pilihlah jawaban 

dengan sejujur-jujurnya 

 Berilah tanda silang (V) pada salah satu jawaban yang dianggap 

benar sesuai diri anda 

 Kembalikan angket ini jika telah selesai mengerjakannya 

 Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Selamat 

mengerjakan 

SL : selalu     KD : kadang-kadang 

S : sering     TP : tidak pernah 

NO  KLASIFIKASI NILAI 

 PERNYATAAN 

VARIABEL X 

4 3 2 1 

SL S KD TP 

1 Guru mengangguk saat mendengar jawaban benar 

dari peserta didik 

    

2 Guru mengangkat jempol tanda benar     

3 Guru selalu tersenyum saat peserta didik 

menjawab suatu pertanyaan yang benar 

    

4 Guru memberikan kata pujian kepada peserta 

didik 

    

5 Guru selalu memberikan kata-kata sanjungan     
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kepada peserta didik 

6 Guru selalu memberi kata “kamu hebat” kepada 

peserta didik saat dapat menjawab soal 

    

7 Guru memberi kata “semangat. Belajar terus agar 

nilai bertambah baik” kepada peserta didik 

    

8 Guru memberikan hadiah kepada siswa yang 

berprestasi  

    

9 Guru pernah memberikan hadiah berupa buku     

10 Guru pernah memberikan hadiah berupa pensil 

atau alat tulis lainnya 

    

11 Guru memberikan soal yang lebih sukar karena 

dapat menjawab soal yang diberikan 

    

12 Guru mengajak tepuk tangan saat siswa dapat 

menjawab pertanyaan  

    

13 Guru memberikan motivasi agar selalu berbuat 

baik 

    

14 Guru selalu memberikan motivasi agar tidak 

meninggalkan kebaikan  

    

15 Guru selalu memberikan pesan kepada peserta 

didik diakhir pelajaran  

    

16 Guru memberikan pesan agar selalu di jalan yang 

benar 

    

17 Guru selalu memberikan apresiasi saat siswa dapat 

menjawab suatu pertanyaan 

    

18 Guru memberikan kata-kata yang 

menggembirakan Selama pelajaran berlangsung 

    

19 Guru menyenangkan Selama pelajaran 

berlangsung 
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20 Guru terlihat senang dan bahagia saat mengajar 

mata pelajaran akhlak 

    

21 Guru menceritakan ganjaran orang yang menaati 

perintah Allah 

    

22 Guru mengungkapkan ganjaran orang yang selalu 

menegakkan sholat hatinya akan selalu senang  

    

23 Guru mengungkapkan ganjaran berbuat baik 

kepada sesama akan disenangi orang lain 

    

24 Guru memberi gambaran berbakti kepada orang 

tua membawa hidup selamat 

    

25 Guru memberi gambaran orang yang 

mengeluarkan zakat atau infaq hartanya semakin 

bertambah 

    

26 Guru memberi gambaran orang yang sukses 

pendidikan akan memperoleh kemajuan dan 

kebahagiaan 

    

27 Guru memberikan gambaran kebahagiaan 

diakhirat bagi orang yang mengamalkan perintah 

Allah 

    

28 Guru memberi gambaran orang yang beriman 

mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat 

    

29 Guru memberi gambaran orang yan bertaqwa 

mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat 

    

30 Guru memberi gambaran bahwa Allah akan 

mencintai orang-orang yang selalu berbuat 

kebajikan 

    

31 Guru memberi gambaran orang yang beriman 

akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat 

    

32 Guru mengungkapkan orang yang beramal shaleh     
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akan mendapat jaminan surge 

33 Guru memberikan gambaran orang yang selalu 

belajar akan mendapatkan nilai baik 

    

 

Keterangan : 

Indikator Butir-butir 

Guru mengangguk dan mengangkat jempol 

tanda senang. 

1, 2, 3 

Guru memberi kata-kata yang 

menggembirakan berupa pujian dan sanjungan 

untuk memacu prestasi. 

4, 5, 6, 7, 18, 

Dengan memberikan soal yang lebih sukar 

karena dapat menjawab soal sebelumnya. 

11, 19, 20 

Mengajak siswa bertepuk tangan atas 

peningkatan prestasi yang telah ia capai. 

12, 17, 

Memberikan hadiah atau ganjaran berupa 

pensil, buku dll. 

8, 9, 10 

Memberi pesan yang baik atau motivasi agar 

selalu berbuat pada kebaikan 

13, 14, 15, 16, 

Guru mengungkapkan ganjaran-ganjran 

alamiah 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33 
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B. Pedoman Lembar Wawancara  

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU MATA PELAJARAN 

AKHLAK MA DARUL FALAH SIRAHAN CLUWAK PATI 

Nama Guru   : Ahmad Anshori, S.Pd.I 

Jabatan   : Bidang kesiswaan dan guru mata pelajaran Akhlak 

Hari atau tanggal  : Kamis, 1 Agustus 2019 

Pukul    : 07.30 WIB  

 

1. Sejak kapan bapak mengajar disekolah ini ? 

Jawab : sejak 2008, kurang lebih 11 tahun yang lalu. 

2. Apa saja kendala yang bapak hadapi dalam proses belajar mengajar ? 

jawab :  

3. Apakah bapak menggunakan metode Targhib dalam mata pelajaran 

akhlak ini ? 

jawab : pasti. kalau metode kan beragam. banyak yang bisa dilakukan 

misal dengan cerita yang memotivasi. 

4. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Akhlak di MA 

Darul Falah ? 

Jawab : seperti di pondok pesantren, masih menggunakan kitab kuning 

dan menggunakan salah satu metode pesantren yakni sorogan. 

5. Bagaimana keadaan siswa saat proses belajar mengajar berlangsung ? 

Jawab : dapat mengikuti pelajaran dengan baik. 
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6. Bagaimana cara bapak ketika mengajar mata pelajaran akhlak kepada 

peserta didik? 

Jawab : ya itu tadi, dengan menggunakan metode targhib, sorogan 

kitab. diakhir pelajaran siswa maju untuk membaca kitab di depan 

guru. 

7. Apakah bapak memberikan apresiasi kepada peserta didik saat dapat 

menjawab suatu pertanyaan ? 

Jawab ; pasti. 

8. Setiap diakhir pelajaran apakah bapak selalu memberikan motivasi 

agar selalu berbuat baik ? 

Jawab : Jelas.  

9. Apakah bapak selalu memberikan pesan kepada peserta didik untuk 

selalu dijalan yang benar ?  

Jawab : pasti. karena salah satu tujuan menggunakan metode targhib 

yaitu selalu memotivasi siswa untuk selalu berbuat baik.  

10. Selama mengajar, apakah bapak pernah memberikan kata-kata pujian 

dan sanjungan untuk memacu prestasi peserta didik ? 

Jawab : sekali dua kali. tidak secara terus menerus.   

11. Bagaimana rata-rata kemampuan siswa dalam menerima materi 

pelajaran Akhlak dengan menggunakan metode targhib ? 

Jawab : kalau kemampuan dalam menerima pelajaran, semuanya beda. 

ada yang mudah menyerap ada yang biasa saja. ya semua beragam. 
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12. Bagaimana prestasi belajar mata pelajaran akhlak ? 

Jawab : jika dilihat dari nilai UN rata-rata diatas 6. (kognitif), tapi jika 

dilihat dari psikomotorik, siswa setelah lulus dari sini (MA Darul 

Falah) membawa bekal yang bagus, beda dari yang lain (yang 

menempuh pendidikan selain di sini.) seperti selalu senyum, sapa, 

salam dan salaman kepada orang yang kita temui. nah,dari sini 

pendidikan karakter telah melekat di diri para siswa.  

13. Apa saja cara yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar peserta 

didik ? 

jawab : nilai raport dan ekstra menjadi satu kesatuan dan tidak bisa 

dipidahkan. 

14. Bagaimana cara bapak menilai peserta didik dalam pembelajaran 

akhlak ? 

Jawab : tes diakhir pembelajaran (ujian akhir sekolah). dan sikap yang 

diamati setiap harinya. 

15. Apakah perlu diadakan evaluasi dalam penerapan metode targhib ? 

Jawab : jelas. tapi memang kendalanya karena pelajaran kitab 

(penguasaan arti kalimat) yang susah. karena harus faham nahwu, 

shorof, ilmu bahasa dan sebagainya. sering melakukan diskusi 

kelompok tapi ya masih belum maksimal. 

16. apakah efektif menggunakan metode targhib ? 
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Jawab : selama ini efektif. tapi karena tolak ukur pemerintah berbeda 

dengan kita. ya kita hanya dapat melakukan semampu kita. 
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C. Pedoman Dokumentasi 

 

No. 

 
Aspek Keterangan  

 

Ada Tidak ada 

1. Profil sekolah    

2. Data guru   

3. Data karyawan   

4. Data peserta didik    

5. Struktur organisasi   

6. Struktur kurikulum   

7. Sarana dan prasarana sekolah   

8. Prestasi akademik peserta didik   
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D. Hasil Dokumentasi  

 

Hari/ Tanggal : Kamis, 1 Agustus 2019 

Pukul   : 07.30 WIB  

Dokumentasi  : Rhomaditya Arizka 

Tempat  : Ruang Kepala Sekolah MA Darul Falah Sirahan Cluwak   

Pati 

 

 
 

Gambar Dokumentasi ini diambil setelah wawancara bersama 

Bapak Anshori, S.Pd (guru mata pelajaran akhlak di MA Darul Falah 

Sirahan Cluwak Pati). 
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Hari/ Tanggal : Kamis, 1 Agustus 2019 

Pukul   : 07.30 WIB  

Dokumentasi  : Rhomaditya Arizka 

Tempat  : Depan gedung MA Darul Falah Sirahan Cluwak Pati.  

 

 
Gambar gedung sekolah tampak dari depan. 

 
Gambar peserta didik mengisi amgket yang telah diberikan 
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Gambar guru mengajar mata pelajaran akhlak dengan menggunakan 

metode targhib. 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

A. Data Pribadi 

Nama   : Amelia Kafilatul Farida 

Nim   : 31501502182 

Fakultas   : Agama Islam 

Jurusan   : Tarbiyah 

TTL   : Jepara, 14 Februari 1998 

Alamat                 : Dk. Dungpucung 03/04 Ds. Tulakan Kec. Donorojo 

Kab. Jepara. 

No. hp  : 089530350034 

Alamat emai  : ameliakafilatul@std.unissula.ac.id 

B. Pendidikan 

1. TK Tarbiyatul Athfal Tulakan- Donorojo- Jepara 

2. MI Mathali’ul Falah Tulakan 02- Donorojo- Jepara 

3. MTs Salafiyah Bandungharjo- Donorojo- Jepara 

4. MA Darul Falah Sirahan- Cluwak- Pati 

5. Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung. Fakultas Agama 

Islam Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam 

angkatan 2015 sampai sekarang. 

 

Semarang, Juli 2019 

Penulis 

 

 

 

Amelia Kafilatul Farida 
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