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Lampiran 5 

INSTRUMEN UNTUK PENILAIAN GURU PAI 

Identitas Responden 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen : 

Petunjuk : 

a. berilah tanda v (centang) pada salah satu pilihan yang sesuai 

dengan keadaan anda dengan sebenar – benarnya 

b. jawaban anda tidak berpengaruh dengan nilai akademik anda 

c. terima kasih atas pastisipasi anda 

NO PERTANYAAN SL SR KK TP 

1 Guru PAI menjelaskan tentang 

akhlak yang mulia 

    

2 Guru memberikan teladan akhlak 

yang mulia 

    

3 Guru memulai setiap pekerjaan 

dengan berdoa 

    

4 Guru mengingatkan apabila ada 

siswa yang berakhlak tidak baik 

    

5 Guru memberikan hukuman 

kepada siswa yang tidak berakhlak 

    

6 Guru berpenampilan sopan sesuai 

syariat Islam 

    

7 Guru mengajarkan cara berpakaian 

sopan dan sesuai syariat Islam 
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8 Guru mengajarkan akibat dan dosa 

bagi yang tidak berpakaian sesuai 

syariat 

    

9 Guru menegur siswa yang 

berpenampilan tidak sesuai syariat 

    

10 Guru berbicara dengan Bahasa 

yang baik dan sopan 

    

11 Guru mengajarkan cara berbicara 

yang baik dan sopan 

    

12 Guru menegur siswa yang 

berbicara tidak baik dan tidak 

sopan 

    

13 Guru bersikap ramah     

14 Guru suka memberikan nasehat 

yang membangun 

    

15 Guru peduli dengan keadaan 

akhlak, moral dan perilaku siswa 

    

 

Keterangan : 

SL = SELALU SR = SERING KK = KADANG 

KADANG 

TP = TIDAK 

PERNAH 
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Lampiran 6 

INSTRUMEN UNTUK PENILAIAN ORANG TUA 

Identitas Responden 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen : 

Petunjuk : 

a. berilah tanda v (centang) pada salah satu pilihan yang sesuai 

dengan keadaan anda dengan sebenar – benarnya 

b. jawaban anda tidak berpengaruh dengan nilai akademik anda 

c. terima kasih atas pastisipasi anda 

NO PERTANYAAN SL SR KK TP 

1 Orang tua mengajarkan tentang 

akhlak yang mulia 

    

2 Orang tua memberikan teladan 

akhlak yang mulia 

    

3 Orang tua rajin dalam ibadah     

4 Orang tua mengajarkan dan 

mengajak untuk beribadah 

    

5 Orang tua memberi hukuman jika 

tidak beribadah 

    

6 Orang tua berpenampilan sopan 

sesuai syariat Islam 

    

7 Orang tua mengajarkan cara 

berpakaian sopan dan sesuai 

syariat Islam 
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8 Orang tua membelikan pakaian 

yang sopan sesuai syariat 

    

9 Orang tua menegur apabila 

berpenampilan tidak sesuai syariat 

    

10 Orang tua berbicara dengan 

Bahasa yang baik dan sopan 

    

11 Orang tua mengajarkan cara 

berbicara yang baik dan sopan 

    

12 Orang tua menegur apabila 

berbicara tidak baik dan tidak 

sopan 

    

13 Orang tua bersikap ramah     

14 Orang tua suka memberikan 

nasehat yang membangun 

    

15 Orang tua peduli dengan keadaan 

akhlak, moral dan perilaku serta 

prestasi siswa 

    

 

 

Keterangan : 

SL = SELALU SR = SERING KK = KADANG 

KADANG 

TP = TIDAK 

PERNAH 
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Lampiran 7 

INSTRUMEN PENILAIAN PESERTA DIDIK 

Identitas Responden 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen  : 

Petunjuk : 

a. berilah tanda v (centang) pada salah satu pilihan yang sesuai 

dengan keadaan anda dengan sebenar – benarnya 

b. jawaban anda tidak berpengaruh dengan nilai akademik anda 

c. terima kasih atas pastisipasi anda 

NO PERTANYAAN SL SR KK TP 

1 Saya berperilaku sesuai akhlak 

yang mulia (suka menolong, 

menasehati, beribadah) 

    

2 Saya memberikan teladan akhlak 

yang mulia kepada teman saya 

    

3 Saya rajin dalam ibadah     

4 Saya mengajarkan dan mengajak 

keluarga atau teman saya untuk 

beribadah 

    

5 Apabila ada yang tidak beribadah 

saya ikut – ikutan 

    

6 Saya sudah berpenampilan sopan 

sesuai syariat Islam 
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7 Saya mengajak teman saya 

berpakaian sopan dan sesuai 

syariat Islam 

    

8 Saya menegur apabila ada orang 

berpenampilan tidak sesuai syariat 

    

9 Saya berbicara dengan Bahasa 

yang baik dan sopan 

    

10 Saya mengajarkan cara berbicara 

yang baik dan sopan 

    

11 Saya menegur apabila ada yang 

berbicara tidak baik dan tidak 

sopan 

    

12 Saya bersikap ramah     

13 Saya suka memberikan nasehat 

kepada orang lain 

    

14 Saya peduli dengan keadaan 

akhlak, moral dan perilaku orang 

lain 

    

15 Saya ingin merubah akhlak dan 

perilaku saya menjadi lebih baik 

    

 

 

Keterangan : 

SL = SELALU SR = SERING KK = KADANG 

KADANG 

TP = TIDAK 

PERNAH 

 

 

 

 


