
ANGKET PENDIDIKAN ORANGTUA 

 

Kepada  Yth. 

Siswa-siswi  

Di di MIN Playen     

 Di tengah kesibukan yang anda lakukan, kami memohon sedikit waktu  untuk mengisi angket. 

Agar penelitian ini lancar, dimohon siswa-siswi yang menjadi sampel dapat menjawab angkat 

ini dengan sebenarnya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya  langsung di soal angket 

yang tersedia.    

           Akhirnya atas kesediaannya untuk mengisi angket ini kami ucapkan terima kasih. 

 

 

Playen,  Januari 2015            

                    Peneliti  

 

  
Ali Nursalim 

NIRM :  089.130.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGKET 1 
PENDIDIKAN ORANGTUA SISWA 

(Untuk Orang Tua) 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Isilah titik-titik dibawah ini dengan identitas siswa ! 
2. Isilah dengan jujur semua soal yang ada dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c 

dan d ! 
3. Jawaban anda tidak akan mempengaruhi nilai Raport atau nilai ujian ! 
 
IDENTITAS SISWA 

Nama Anak      : ……………… 

Nama Orang Tua : ……………… 

Kelas       : ……………… 

Alamat                  : ……………… 

  
SOAL-SOAL 
 
1. Tingkat pendidikan bapak dan ibu yang sudah ditempuhnya … 

a. SD  
b. SMP       
c. SMA        
d. PT 

2. Apakah sekarang bapak/ibu masih menempuh pendidikan tertentu ? 
a. Aktif 
b. Masih tapi kurang aktif 
c. Masih tapi tidak aktif 
d. Tidak aktif sama sekali 

3. Menurut bapak/ibu, apakah pendidikan yang bapak tempuh sangat perlu dalam kehidupan ? 
a. Ya, sangat perlu 
b. Ya, perlu 
c. Ya, kadang perlu   
d. Tidak perlu sama sekali 

4. Seandainya masih diberi kesempatan, apakah bapak/ibu mau melanjutkan sekolah yang 
lebih tinggi ? 
a. Mau 
b. Ragu-ragui   
c. Tidak mau         
d. Biar dianggap rajin 

5. Dengan sekolah, apakah menurut bapak/ibu akan memberikan wawasan ilmu pengetahuan 
yang lebih luas dibanding orang yang tidak sekolah ? 
a. Sangat memberikan wawasan 
b. Ya, memberi wawasan  
c. Kadang-kadang 



d. Tidak pernah  
6. Sewaktu bapak dan ibu tidak melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, apakah biaya 

pendidikan mempengaruhinya ? 
a. Sangat berpengaruh 
b. Berpengaruh   
c. Kadang-kadang  
d. Tidak sama sekali 

7. Dengan tingkat pendidikan yang bapak/ibu peroleh sekarang, apakah mempengaruhi pola 
mendidik pada putra/putri bapak ?  
a. Sangat berpengaruh 
b. Berpengaruh   
c. Kadang-kadang  
d. Tidak sama sekali 

8. Bila kebetulan putra/putri bapak tidak belajar, apakah bapak/ibu selalu menegur agar 
melaksanakan belajar ? 
a. Ya   
b. Kadang-kadang 
c. Belum pernah 
d. Tidak pernah 

9. Jika ada persoalan yang dihadapi siswa mengenai materi yang sedang dipelajarinya, apakah 
bapak/ibu bisa membantunya ? 
a. Sangat bisa, 
b. Bisa   
c. Kadang-kadang 
d. Tidak bisa 

10. Jika bapak/ibu tidak mampu menyelesaikan masalah belajar siswa, apakah menyuruh anak 
agar belajar kelompok ? 
a. Selalu menyuruh 
b. Menyuruh tapi tidak memaksa 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 

11. Melihat materi pembelajaran yang dipelajari putra/putrid bapak, menurut bapak/ibu materi 
tersebut termasuk sulit ? 
a. Sangat sulit 
b. sulit 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak sulit  

12. Apakah bapak/ibu selalu memperhatikan tingkah laku yang di lakukan putra/putrinya  ? 
a. Selalu 
b. Ya 
c. Kadang-kadang 
d Tidak pernah 

13. Jika melihat prestasi belajar putra/putri bapak/ibu termasuk tidak baik, apakah bapak/ibu 
memarahinya ?  
a. Selalu 
b. Ya 
c. Kadang-kadang 
d Tidak pernah 
 
 



14. Apakah putra/putri bapak/ibu akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi ?  
a. Selalu 
b. Ya 
c. Kadang-kadang 
d Tidak pernah 

15. Apakah bapak/ibu merasakan ada pengaruh antara tingkat pengetahuan yang bapak/ibu 
miliki dengan pola bimbingan yang diterapkan dalam keluarga ?  
a. Selalu 
b. Ya 
c. Kadang-kadang 
d Tidak pernah 

16. Apakah bapak/ibu merasakan bahwa anak ibu tidak menyukai orangtua yang suka 
memarahi anak tanpa memberikan solusi yang terbaik ?   
a. Selalu 
b. Ya 
c. Kadang-kadang 
d Tidak pernah 

17. Apakah bapak/ibu merasakan terdapat pengaruh antara tingkat perhatian orangtua pada 
anak terhadap prestasi yang diperoleh anak ?  
a. Selalu 
b. Ya 
c. Kadang-kadang 
d Tidak pernah 

18. Apakah selama ini bapak/ibu melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk memantau 
perkembangan anak ? 
a. Selalu 
b. Ya 
c. Kadang-kadang 
d Tidak pernah 

19. Apakah bapak/ibu selalu bekerjasama dengan sekolah agar mampu mengetahui 
perkembangan pendidikan di sekolah ?  
a. Selalu 
b. Ya 
c. Kadang-kadang 
d Tidak pernah 

20. Bila anak  bapak/ibu mendapatkan laporan hasil kenakalan anak di sekolah, apakah 
bapak/ibu memarahi anak ?   
a. Selalu 
b. Ya 
c. Kadang-kadang 
d Tidak pernah 

21. Jika melihat ada anak yang tidak mau belajar, apakah bapak/ibu memarahinya ?   
a. Selalu 
b. Ya 
c. Kadang-kadang 
d Tidak pernah 

22. Peraturan yang telah disepakati dalam keluarga, apakah dapat dilaksanakan dengan baik   ?   
a. Selalu 
b. Ya 
c. Kadang-kadang 



d Tidak pernah 
23. Dalam hal urusan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, apakah bapak melakukan dengan 

berjamaah ?   
a. Selalu 
b. Ya 
c. Kadang-kadang 
d Tidak pernah 

24. Jika anak mengkritik orangtua karena adanya kesalahan yang dilakukan, apakah bapak/ibu 
menerimanya ?   
a. Selalu 
b. Ya 
c. Kadang-kadang 
d Tidak pernah 

25. Selama ini apakah bapak/ibu melatih anak untuk bisa mandiri sehingga tidak tergantung 
pada orang lain ?   
a. Selalu 
b. Ya 
c. Kadang-kadang 
d Tidak pernah 

26. Komunikasi yang terbangun apakah dapat berjalan dengan baik ?   
a. Selalu 
b. Ya 
c. Kadang-kadang 
d Tidak pernah 

27. Sebagai orangtua akan selalu memberikan pujian bagi anak, terutama jika mendapatkan 
hasil yang baik ?   
a. Selalu 
b. Ya 
c. Kadang-kadang 
d Tidak pernah 

28. Apakah anak  melanggar peraturan dirumah, orang tua memberikan hukuman yang ringan 
agar anak tidak mengulanginya lagi ?   
a. Selalu 
b. Ya 
c. Kadang-kadang 
d Tidak pernah 

29. Apakah orangtua selalu menanyakan kepada anak jika anak terlihat murung atau sedih  ?   
a. Selalu 
b. Ya 
c. Kadang-kadang 
d Tidak pernah 

30. Apakah selama ini orangtua sudah bisa menyelesaiakan beberapa masalah yang terjadoi 
pada anak atau dalam rumah tangga ?   
a. Selalu 
b. Ya 
c. Kadang-kadang 
d Tidak pernah 
 
 
 



ANGKET 2 
ANGKET MEMAHAMI EMOSI DIRI ANAK 

(Dijawab Anak) 
 
Nama     :         
Kelas   :                       
Tanda Tangan  :           
Berilah tanda  lingkaran pada salah satu alternatif  jawaban yang sesuai dengan   
Jawaban          : SS : Sangat Setuju 
Jawaban         : S : Setuju 
Jawaban        : KS : Kurang Setuju 
Jawaban        : TS : Tidak Setuju  

 

NO PERNYATAAN 
ALTERNATIF 

JAWABAN 
SS S KS TS 

1. Orangtua saya saling membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas dari 
sekolah.     

2. Orangtua saya mampu memberikan motivasi kepada saya agar belajar 
dengan rajin     

3. Bila ada masalah dalam memahami materi di sekolah saya dapat 
dukungan moril dari orangtua saya     

4. Saya bertanggungjawab untuk menyelesaikan tepat waktu tugas-tugas 
yang dipercayakan dari orangtua saya.     

5. Orangtua saya selalu melibatkan diri dengan aktif  dalam kegiatan-
kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, baik perhatian, keuangan 
dan kebutuhan lainnya. 

    

6. Saya diberikan kebebasan orangtua untuk bisa belajar dan berusaha 
agar mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya     

7. Saya menjalin komunikasi aktif dengan orangtua untuk memenuhi 
segala kebutuhan.     

8. Orangtua selalu mengingatkan pekerjaan rumah dari sekolah agar 
cepat dikerjakan dengan baik.     

9. Saya berangkat dan pulang selalu tepat waktu agar orangtua tidak 
khawatir.     

10.  Orangtua selalu mencari ide atau gagasan baru mengenai cara-cara 
saya bisa maju meraih prestasi.     

11. Sifat ingin tahu orangtua tinggi saat saya sedang mengalami masalah.     
12. Orangtua selalu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan 

solusi yang baik dan bermanfaat.     
13. Orangtua selalu mendukung cita-cita yang akan saya raih dengan 

selalu menyediakan keperluan yang dibutuhkan.     
14. Bagi saya orangtua harus memiliki pandangan luas agar bisa 

membimbing anaknya meraih sukses.     
15. Orangtua merupakan faktor penentu dalam pendidikan, sehingga 

orangtyua memiiki multi fungsi dan peran sebagai pengajar maupun 
pendidik di rumah. 

    

16. Sebagai orangtua  harus selalu berusaha membantu anaknya dalam 
menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi anaknya, terutama 
menyangkut kesulitan belajar. 

    

 

 



Lanjutan.... 

N
O PERNYATAAN 

ALTERNATIF 
JAWABAN 
SS S KS TS 

17. Permasalah yang dihadapi orangtua selalu ada, akan tetapi selalu 
menyempatkan diri untuk memberikan perhatian pada anaknya.     

18. Orangtua selalu membicarakan masalah  saya secara kekeluargaan 
(bermusyawarah antara orangtua, saudara dan famili lainya)     

19. Orangtua memberikan tugas pada saya sesuai dengan kemampuan 
yang dimilikinya, sehingga tidak mengganggu kesibukan saya.     

20. Orangtua selalu memiliki uraian tugas kepada saya sebagai anak dan 
sebagai pelajar     

21. Saya melakukan kesalahan orang tua langsung menghukum saya dan 
tidak pernah memberikan solusi tentang kebaikan apa yang harus saya 
lakukan 

    

22. Sekeras apapun orang tua memperlakukan peraturan pada saya,  
semua demi kebaikan perjalanan masa depan saya.     

23. Orang tua sering mencari informasi tentang perilaku yang saya 
lakukan melalui orang lain     

24. Kadang orang tua memiliki cara lain dengan memberikan pesan pada 
saudara atau kerabatnya agar saya melakukan apa yang 
dikehendakinya 

    

25. Pembinaan yang diterapkan tentang perilaku saya, sebagian besar 
dilakukan oleh bapak daripada ibu.     

26. Kadang orang tua datang ke sekolah untuk menanyakan berbagai hal 
yang berhubungan dengan perilaku yang dilakukan di sekolah.     

27. Orang tua datang ke sekolah sekaligus memberikan beberapa pesan 
yang harus dilakukan oleh anak, melalui guru BP maupun wali kelas.     

28. Orang tua selalu membatasi pergaulan saya jika mengetahui ada teman 
yang kurang memiliki tatakrama bergaul, bahkan langsung 
melarangnya. 

    

29. Ada teman yang pernah diserahi orang tua, agar selalu menjaga saya 
dari pergaulan yang kurang baik.     

30. Tidak semua keputusan berasal dari orang tua, kadang orang tua 
sering meyerahkan keputusan di tangan saya untuk memilih sesuai 
hati nurani. 

    

 


	Ali Nursalim

