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“pengaruh motivasi belajar al-qur’an Hadits terhadap hasil belajar peserta
didik di MTS Nahdhotus Syubban Sayung Demak”
Angket Penelitian
Nama

:

Kelas

:

Jenis kelamin :

Petunjuk pengisian
1. Berdoalah sebelum mengisi angket dibawah ini.
2. Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling benar dengan memberi
tanda silang ( X ) pada a,b,c atau d!

Motivasi Belajar
A. Cita-cita
1. Apakah anda merasa sangat senang setelah diterima di MTS
Nahdlotus Syubban ?
a. Sangat senang

c. Cukup senang

b. Senang

d. Tidak Senang

2. Bagaimana keinginan anda untuk meraih hasil belajar terbaik di MTS
Nahdlotus Syubban ?
a. Sangat tinggi

c. Cukup tinggi

b. Tinggi

d. Rendah

3. Apakah anda yakin bahwa dengan memilih sekolah di MTS Nahdlotus
Syubban ?
a. Sangat Yakin

c. Cukup yakin

b. Yakin

d. Tidak yakin
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B. Kemampuan Belajar
4. Apakah anda mengalami kesulitan belajar di MTS Nahdlotus Syubban
?
a. Tidak pernah mengalami kesulitan
b. Kadang-kadang mengalami kesulitan
c. Sering mengalami kesulitan
d. Selalu mengalami kesulitan
5. Apakah anda selalu menjawab pertannyaan dengan benar ?
a. Selalu benar
b. Kadang-kadang benar
c. Benar
d. Selalu salah
6. Apakah anda selalu siap dalam meneria materi pelajaran ?
a. Selalu siap menerima materi pelajaran
b. Kadang-kadang siap menerima materi pelajaran
c. Jarang siap menerima materi pelajaran
d. Tidak pernah siap menerima materi pelajaran

C. Kondisi jasmani dan rohani siswa
7. Apakah anda selalu menyempatkan makan pagi sebagai penambah
stamina agar dalam proses belajar mengajar terjadi lancar ?
a. Selalu

c. Kadang-kadang

b. Sering

d. Tidak pernah

8. Untuk mengejar ketertinggalan anda selama tidak masuk sekolah
karena sakit, apakah anda selalu meminjam catatan kepada teman
mengenai materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru ?
a. Selalu

c. Kadang-kadang

b. Sering

d. Tidak pernah
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9. Apakah anda selalu mengikuti mata pelajaran dengan kondisi terpaksa
?
a. Tidak pernah

c. Pernah

b. Kadang-kadang

d. Sering

D. Kondisi lingkungan kelas
10. Apakah cuaca yang panas sering mengganggu proses pembelajaran di
dalam kelas anda ?
a. Sering mengganggu

c. Kadang-kadang

mengganggu
b. Mengganggu

d. Tidak pernah

mengganggu
11. Apakah kondisi kelas anda selalu nyaman digunakan dengan dalam
proses pembelajaran ?
a. Selalu nyaman

c. Kadang-kadang

nyaman
b. Sering nyaman

d. Tidak nyaman

12. Apakah didalam kelas anda banyak dipasang semboyan-semboyan
yang dapat memotivasi anda dalam belajar ?
a. Banyak

c. Jarang

b. Cukup banyak

d. Tidak ada

13. Apakah anda sering terganggu dengan kegaduhan teman di dalam
kelas pada saat proses belajar mengajar ?
a. Sering terganggu

c. Kadang-kadang

terganggu
b. Terganggu

d. Tidak pernah

Terganggu
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E. Unsur-unsur dinamis dalam belajar
14. Apakah guru-guru anda selalu memotivasi dengan penguat memberi
rasa percaya diri ?
a. Selalu

c. Kadang-kadang

b. Sering

d. Tidak pernah

15. Apakah orang tua anda selalu memberikan kesempatan untuk
mengaktualisasi diri dalam belajar ?
a. Selalu

c. Kadang-kadang

b. Sering

d. Tidak pernah

16. Dengan banyaknya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, apakah
kegiatan itu sangat mempengaruhi belajar anda ?
a. Sangat mempengaruhi

c. kurang

mempengaruhi
b. Mempengaruhi

d. Tidak

mempengaruhi
F. Upaya guru membelajarkan siswa
17. Apakah anda sangat jelas dengan metode pembelajaran yang
digunakan oleh guru anda ?
a. Sangat jelas

c. Cukup jelas

b. Jelas

d. Tidak jelas

18. Apakah guru anda selalu memberikan tugas rumah ?
a. Selalu

c. Kadang-

kadang
b. Sering

d. Tidak

pernah
19. Apakah guru anda selalu memberikan motivasi belajar di sela-sela
proses pembelajaran ?
a. Selalu memberikan motivasi
b. Memberikan motivasi
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c. Kadang-kadang memberikan motivasi
d. Tidak pernah memberikan motivasi
20. Apakah anda selalu mempergunakan kesempatan untuk bertannya
yang diberikan guru anda ?
a. Selalu

c. kadang-kadang

b. Sering

d. Tidak pernah
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