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INTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

ANGKET PENGARUH LINGKUGAN KELUARGA TERHADAP PRESTASI 

BELAJAR PAI SISWA SMPIT DAARUT TAHFIDZ(Desa Karangasem sayung demak) 

Nama lengkap : 

Kelas  : 

Petunjuk pengisian 

1. Bacalah basmalah sebelum mengisi angket tersebut. 

2. Bacalah pertanyaan tersebut dengan teliti. 

3. Berilah tanda centang(√)pada jawaban yang telah disediakan yang sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan jawaban  

SL : selalu   SR:  sering 

KD: kadang-kadang  TP : tidak pernah. 

4. Seluruh jawaban yang telah anda berikan merupakan bantuan 

terlaksananya penelitian ini, dengan atas pertanyaan yang telah saya 

berikan, saya ucapkan terimakasih. 

Soal angket lingkungan belajar 

no  

 

PERTANYAAM JAWABAN 

SL SR KD TP 

1 Anggota keluarga saya saling mendukung untuk     
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kemajuan hasil belajar 

2 Orang tua saya mendidik saya dengan sikap dan cara 

yang tegas 

    

3 Orang tua saya menanamkan sikap disiplin dalam 

belajar 

    

4 Orang tua saya memberikan contoh yang baik kepada 

anak-anaknya 

    

5 Orang tua saya mengajarkan untuk menghormati 

orang yang lebih tua dari kita 

    

6 Didalam keluarga saya menjalin komunikasi yang 

baik sehingga dapat membuat saya nyaman untuk 

meminta bantuan ketika kesulitan 

    

7 Saya melakukan hubungan yang baik dengan anggota 

lainya sehingga bisa membantu saya ketika dalam 

keadaan kesulitan 

    

8 Orang tua saya akan membantu saya ketika saya 

kesulitan dalam memahami pelajaran materi yang 

telah diberikan oleh guru ketika disekolahan 

    

9 Orang tua saya selalu meluangkan waktu untuk 

berdiskusi bersama 

    

10 Hubungan komunikasi didalam kelurga saya terjalin     
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dengan baik 

11  Lingkungan tempat tinggal saya kurang nyaman 

untuk belajar 

    

12 Ketika saya belajar anggota keluarga saya akan 

mengecilkan volume televise ketika saya sedang 

belajar 

    

13 Tempat belajar saya jauh dari kebisingan     

14 Suasana rumah saya nyaman untuk belajar     

15 Ketika saya belajar saya kurang konsentrasi karena 

keadaan rumah saya dekat dengan jalan raya 

    

16 Orang tua saya memenuhi semua kebutuhan 

perlengkapan belajar 

    

17 Orang tua saya selalu memenuhi kebutuhan sekolah      

18 Orang tua saya selalu memenuhi kebutuhan saya 

ketika lagi masa pandemic 

    

19 Orang tua menyediakan fasilitas yang lengkap untuk 

membantu saya belajar 

    

20 Keadaan ekonomi keluarga saya baik dan lancar, 

sehingga dapat memudahkan saya untuk membeli 

kebutuhan belajar 

    

21 Orang tua saya kan mendampingi saya ketika saya     



85 
 

sedang belajar 

22 Orang tua saya memperhatikan perkembangan 

pendidikan saya 

    

23 Orang tua saya memberikan motivasi atau 

pengarahan ketika saya sedang belajar 

    

24 Orang tua saya akan membantu saya ketika saya 

kesulitan dalam memahami pelajaran yang diberikan 

oleh guru di sekolah 

    

25 Orang tua saya membebaskan saya untuk 

mengembangkan bakat dan potensi yang telah saya 

miliki 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Mecari data tentang sejarah sekolahan 

2. Mencari data  

a. Guru 

b. Karyawan 

c. Peserta didik 

d. Kelas 

e. Fasilitas 

f. Dokumen lainnya. 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Ditunjuk kepada orang tua 

a. Apakah ibu/bapak akan mendampingi anak anda ketika sedang belajar seh

ingga jika kesulitan bisa membantu belajar anak? 

b. Apakah ibu/bapak menjaga komunikasi kepada anak ketika anak sedang b

elajar atau tidak belajar? 

c. Apakah ibu/bapak selalu memberikan motivasi kepada anak agar anak sela

lu semangat dalam belajarnya? 

d. Apakah ibu/bapak memberikan anak kebebasan dalam belajar agar anak d

apat mengembangkan bakat dan potensi yang telah dimiliki dapat berkem

bang dengan baik? 
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Lampiran  
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