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KISI-KISI ANGKET 

NO  Variabel  Indikator  No. Skor  

1 Pembelajaran 

Aqidah Akhlak 

(Variabel X ) 

a. Metode Pembelajaran yang 

berkaitan dengan aqidah 

akhlak 

b. Keaktifan guru dalam 

memberikan pengajaran  

c. Ketepatan waktu guru dalam 

memberikan pengajaran  

1-5 

 

 

6-10 

 

11-15 

2 Etika Siswa 

(Variabel Y) 

a. Sikap anak didik dalam 

bertutur kata dengan gurunya 

b. Kesopanan anak didik 

dengan gurunya 

c. Perilaku bergaul anak didik 

dengan teman sejawatnya 

1-5 

 

6-10 

 

11-15 

 

 

 

  



DAFTAR ANGKET 

Nama lengkap : 

No. Absen  : 

Petunjuk Pengisian 

1. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan sejujur-jujurnya. 

2. Angket ini tidak mempengaruhi nilai atau prestasi anda di kelas. 

3. Berilah tenda silang ( X ) pada jawaban yang anda pilih. 

Pertanyaan  

I. Pembelajaran Aqidah Akhlak  

A. Metode Pembelajaran 

1. Apakah pengajar anda menguasai materi pembelajaran aqidah akhlak ? 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

2. Apakah pengajar anda mudah dalam menyampaikan materi aqidah 

akhlak ? 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

3. Apakah pengajar anda mampu memberi contoh terhadap materi yang 

disampaikan ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 



e. Tidak pernah 

4. Apakah pengajar anda aktif dalam menyampaikan materi ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

5. Apakah pengajar anda sering memberi pertanyaan terkait materi yang 

disampaikan ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

B. Keaktifan Pengajar dalam Memberikan Pembinaan 

6. Apakah pengajar anda orang yang aktif dalam memberikan pengajaran 

aqidah akhlak ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

7. Apakah pengajar anda tidak pernah absen dalam memberikan 

pembelajaran aqidah akhlak ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

8. Apakah pengajar anda sabar dalam memberikan pembelajaran kepada 

anda ? 



a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

9. Apakah pengajar anda tidak pernah terlambat dalam memberikan 

pembelajaran aqidah akhlak kepada anda ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

10. Apakah pengajar anda ijin apabila tidak mengajar anda, padahal hari 

ini beliau mengajar dikelas anda ? 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

C. Ketepatan Pengajar dalam Memberikan Pembinaan 

11. Apakah pengajar anda tepat waktu dalam memberikan pembelajaran 

aqidah akhlak ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

12. Apakah pengajar anda sudah sesuai dengan tingkat pemahaman anda 

dalam memberikan materi aqidah akhlak kepada anda ? 

a. Selalu 

b. Sering 



c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

13. Apakah pengajar anda dalam memberikan pembelajaran aqidah 

akhlak menggunakan metode yang sesuai dengan maateri yang 

diajarkan kepada anda ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

14. Apakah pengajar anda memberikan penjelasan mengenai isi materi 

pembelajaran aqidah akhlak secara urut dan sistematis ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

15. Apakah pengajar anda pernah tidak sesuai dalam memberikan 

pembelajaran aqidah akhlak ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

II. Pengamalan etika siswa 

A. Sikap anak dalam bertutur kata dengan guru 

1. Apakah anda jika bertemu Bapak dan Ibu guru menggunakan kata-kata 

santun ? 

a. Selalu  

b. Sering 



c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

2. Apakah anda kalau berbicara dengan Bapak dan Ibu guru menggunakan 

kata santun ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

3. Apakah anda tidak pernah menolak saat di suruh guru ? 

a. Selalu  

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

4. Apakah anda mendengarkan, memahami guru menerangkan di depan 

kelas ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

5. Apakah anda mendengarkan dan tidak mengulangi kesalahan jika di 

nasehati atau di marahi guru ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

 



B. Kesopanan siswa dengan guru 

6. Apakah anda sangat memuliakan, menghormati pengajar anda ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

7. Apakah anda bersikap sopan saat bertemu dengan pengajar anda ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

8. Apakah anda mendengarkan anjuran dan nasehat pengajar anda ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

9. Apakah anda berpakaian rapi dan sopan saat mengikuti pembelajaran di 

kelas ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

10. Apakah anda menjadi contoh teladan bagi teman-teman anda ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 



e. Tidak pernah 

 

C. Perilaku Bergaul Anak Dengan Teman 

11. Ketika teman mengejek, dapatkah anda menahan diri supaya tidak 

marah ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

12. Apakah anda bergaul dengan teman anda jika merasa cocok dengan diri 

anda saja ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

13. Apakah anda dapat menyesuaikan diri pada lingkungan yang kurang 

dikenal ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang  

e. Tidak pernah 

14. Apakah anda menegur orang lain berbuat ceroboh, sehingga 

menimbulkan kerugian pada diri anda ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 



 

15. Ketika teman anda berperilaku kurang sopan apakah anda 

menasehatinya ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Jarang 

e. Tidak pernah 

  



 

Siswa Mengisi Angket 
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