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LAMPIRAN 1

ANGKET UNTUK REMAJA

A. Pengantar

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera saya sampaikan kepada saudara(i), semoga bimbingan dan

petunjuk-Nya selalu menyertai kita semua, amin.

Dalam rangka penyelesaian tugas penelitian dari LP2M UIN Antasari

Banjarmasin, maka dengan ini kami sebagai peneliti mohon bantuan dan

kesediaan saudara(i) untuk melowongkan waktu dalam mengisi angket atau daftar

pertanyaan ini.

Adapun tujuan dari pengisian angket ini bukanlah untuk menggali dari pribadi

saudara(i), tetapi adalah untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti. Oleh karena

itu, kejujuran dan kebenaran saudara(i), saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Banjarmasin,     Oktober 2018

Peneliti
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B. Petunjuk Pengisian

Bacalah setiap pertanyaan dengan baik, kemudian berilah tanda silang (X) pada
salah satu alternatif jawaban yang saudara(i) anggap paling sesuai.

C. Identitas Responden

1. Nama : ……………………………… (boleh tidak dicantumkan)

2. Jenis Kelamin : ………………………………………………………..

3. Alamat : ………………………………………………………..

5. Pekerjaan : ………………………………………………………..

4. Pendidikan Terakhir: ……………………………………………………

D. Pertanyaan-pertanyaan

1. Apakah saudara(i) masih sekolah?

a. Ya di ………………………………….
b. Tidak sekolah (putus)

2. Apakah saudara(i) punya minat untuk mengikuti pengajian yang dilaksanakan
di majelis-majelis ta’lim?

a. Sangat berminat
b. Cukup berminat
c. Kurang/Tidak berminat

3. Apakah saudara(i) mengikuti pengajian majelis ta’lim ini diikuti oleh dorongan
perasaan?
a. Diikuti dorongan perasaan
b. Kadang-kadang diikuti dorongan perasaan
c. Kurang/Tidak pernah diikuti dorongan perasaan

4. Apakah saudara(i) merasa senang dalam mengikuti pengajian agama di majlis
ta’lim ini?

a. Sangat senang
b. Cukup senang
c. Kurang/Tidak senang

5. Apakah ada motivasi saudara(i) dalam mengikuti pengajian majelis ta’lim ini?

a. Selalu ada motivasi
b. Kadang-kadang ada motivasi
c. Kurang/Tidak ada motivasi
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6. Apakah orang tua saudara(i) selalu memberikan motivasi untuk mengikuti
pengajian agama di majlis ta’lim ini?

a. Selalu memberikan motivasi
b. Cukup memberikan motivasi
c. Kurang/Tidak memberikan motivasi

7. Apakah family saudara(i) (Kanda, Dinda, Paman, Bibi, atau lainnya) selalu
memberikan motivasi untuk mengikuti pengajian agama di majlis ta’lim ini?

a. Selalu memberikan motivasi
b. Cukup memberikan motivasi
c. Kurang/Tidak memberikan motivasi

8. Selama saudara(i) mengikuti pengajian agama di majelis ta’lim tersebut,
apakah anda selalu hadir setiap pengajian agama?

a. Selalu hadir
b. Kadang-kadang hadir
c. Kurang/Tidak pernah hadir

9. Kalau saudara(i) sering mengikuti pengajian di majelis ta’lim ini, pada saat
berlangsungnya pengajian, apakah saudara(i) sering keluar masuk pengajian?

a. Tidak pernah keluar masuk
b. Kadang-kadang keluar masuk
c. Sering keluar masuk

10. Ketika pengajian sedang berlangsung, apakah saudara(i) selalu mentaati
peraturan tata tertib yang berlaku?

a. Selalu mentaati
b. Kadang-kadang mentaati
c. Tidak pernah mentaati

11. Apakah saudara(i) datang/hadir ke majelis ta’lim ini dikarenakan adanya tujuan
tertentu?

a. Adanya keperluan akan tujuan
b. Kadang-kadang mempunyai tujuan
c. Tidak pernah mempunyai tujuan

12. Kalau saudara(i) mempunyai tujuan dalam mengikuti pengajian, apakah tujuan
yang ingin saudara dapat dalam mengikutinya?

a. Ingin mendapatkan pengetahuan ilmu agama.
b. Ingin mencari jodoh
c. Hanya ikut-ikutan
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13. Kalau saudara(i) selalu memperhatikan, apakah saudara(i) selalu aktif dalam
mengikuti pengajian agama tersebut?

a. Selalu aktif
b. Cukup aktif
c. Kurang/Tidak pernah aktif

14. Apakah saudara(i) selalu mencatat pelajaran pengajian ketika guru memberikan
ceramah?

a. Selalu mencatat
b. Kadang-kadang mencatat
c. Kurang/Tidak pernah mencatat

15. Apakah saudara(i) bisa berkonsentrasi dalam mengikuti pengajian tersebut?

a. Sangat berkonsentrasi
b. Cukup berkonsentrasi
c. Kurang/Tidak bisa berkonsentrasi

16. Jika bisa pada waktu apa?

a. Dari pengajian dimulai sampai akhir
b. Dari pengajian dimulai sampai setengah jalan
c. Dari pengajian pertengahan sampai akhir.

17. Apakah saudara(i) selalu menyimak penjelasan dari penceramah?

a. Selalu menyimak
b. Cukup menyimak
c. Kurang/Tidak pernah menyimak

18. Setiap pelaksanaan pengajian agama di majelis ta’lim yang saudara(i) ikuti ini,
apakah saudara(i) selalu memperhatikan penyampaian materi dari pengajian
agama tersebut?

a. Selalu memperhatikan
b. Cukup memperhatikan
c. Kurang/Tidak pernah memperhatikan

19. Kalau saudara(i) berada di lingkungan pengajian agama tersebut, apakah
saudara(i) selalu mendengarkan pengajian?

a. Selalu ikut mendengarkan pengajian
b. Kadang-kadang ikut mendengarkan pengajian
c. Kurang/Tidak pernah ikut mendengarkan pengajian
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20. Apakah materi yang diberikan oleh penceramah, sesuai dengan kebutuhan
saudara(i)?

a. Selalu sesuai
b. Cukup sesuai
c. Kurang/Tidak sesuai

21. Terlepas dari sesuai/tidaknya dengan kebutuhan saudara(i), apakah saudara(i)
tetap tertarik terhadap materi pengajian agama yang disampaikan oleh
penceramah?

a. Selalu tertarik
b. Cukup tertarik
c. Kurang/Tidak tertarik

22. Apakah metode atau cara penyampaian materi pengajian yang digunakan oleh
penceramah selalu menarik?

a. Selalu menarik
b. Cukup menarik
c. Kurang/Tidak menarik

23. Apakah metode yang digunakan penceramah tersebut materi disampaikan
dapat dipahami oleh saudara(i) dengan baik?

a. Sangat paham
b. Cukup paham
c. Kurang/tidak paham

24. Dalam pelaksanaan pengajian agama, bagaimanakah menurut saudara(i)
penampilan guru penceramah dari segi pakaian beliau?

a. Selalu menarik
b. Cukup menarik
c. Kurang/Tidak menarik

25. Dalam pelaksanaan pengajian agama, bagaimanakah menurut saudara(i)
penampilan guru penceramah dari segi tutur kata dalam ceramah?

a. Selalu menarik
b. Cukup menarik
c. Kurang/Tidak menarik

26. Dalam pelaksanaan pengajian agama, bagaimanakah menurut saudara(i)
penampilan guru penceramah dari segi tingkah laku beliau selama pengajian
berlangsung atau di luar pengajian?

a. Selalu menarik
b. Cukup menarik
c. Kurang/Tidak menarik
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27. Setelah saudara(i) mendengarkan pengajian agama, apakah saudara(i) selalu
mengamalkan petuah-petuah yang disampaikan oleh guru penceramah?

a. Selalu mengamalkan
b. Kadang-kadang mengamalkan
c. Kurang/Tidak mengamalkan sama sekali

28. Kalau saudara(i) mengamalkan petuah-petuah yang disampaikan oleh
penceramah, apakah perilaku saudara(i) terhadap orang tua dan family lainnya?

a. Sangat baik
b. Kadang-kadang baik
c. Kurang/Tidak baik

29. Dengan adanya pengajian agama tersebut, apakah pergaulan sehari-hari
saudara(i) dilandasi oleh adab/perilaku yang tidak menyimpang?

a. Prilaku tidak menyimpang dari agama
b. Kadang-kadang menyimpang dari agama
c. Banyak yang menyimpang dari agama

30. Setelah saudara(i) mengikuti pengajian agama, apakah saudara(i) rajin pergi ke
mesjid/mushalla untuk mengikuti shalat berjama’ah?

a. Selalu pergi ke mesjid
b. Kadang-kadang pergi ke mesjid
c. Kurang/Tidak pernah pergi ke mesjid

31. Selain rajin shalat berjama’ah, apakah saudara(i) selalu mengerjakan shalat
sunnat?

a. Selalu mengerjakan
b. Kadang-kadang mengerjakan
c. Kurang/Tidak pernah mengerjakan

32. Selain shalat wajib dan sunnat, apakah saudara(i) sering mengerjakan puasa,
seperti puasa sunnat di bulan selain Ramadhan?

a. Sering mengerjakan
b. Kadang-kadang mengerjakan
c. Kurang/Tidak pernah mengerjakan

33. Apakah ada pengaruh yang positif terhadap diri saudara(i) setelah anda
mengikuti pengajian agama anda mengetahui apa yang disuruh Allah dan
mengetahui apa-apa yang dilarang Allah?

a. Ada pengaruh yang positif
b. Kadang-kadang merasakan pengaruh yang positif
c. Kurang/Tidak merasakan pengaruh yang positif terhadap diri.
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34. Ketika datang untuk mengikuti pengajian di majelis ta’lim ini apakah saudara(i)
tidak terlambat?

a. Selalu datang tidak terlambat
b. Kadang-kadang datang tidak terlambat
c. Sering datang terlambat

35. Apakah saudara(i) pulang lebih awal (duluan) sebelum pengajian di majelis
ta’lim ini berakhir?

a. Tidak pulang lebih awal (duluan)
b. Kadang-kadang pulang lebih awal (duluan)
c. Selalu pulang lebih awal (duluan)

36. Ketika kegiatan pengajian berlangsung dan penceramah sedang menyampaikan
materi, apakah saudara(i) berbicara sama teman di samping saudara(i)?

a. Tidak pernah berbicara sama teman
b. Kadang-kadang berbicara sama teman
c. Selalu berbicara sama teman

37. Bagaimana sikap saudara(i) apabila dalam pengajian tersebut ada yang suka
bicara atau gaduh?

a. Menegur dengan baik
b. Kadang-kadang menegur
c. Tidak pernah menegur

38. Selain dalam kegiatan pengajian di majelis ta’lim, apakah saudara(i) juga
menggunakan waktu dengan baik, sesuai dengan kegiatan yang telah
dijadwalkan?

a. Selalu menggunakan waktu dengan baik
b. Kadang-kadang menggunakan waktu dengan baik
c. Kurang/Tidak menggunakan waktu dengan baik

39. Selama mengikuti pengajian di majelis ta’lim ini, apakah saudara(i)
menyatakan dengan teman atau siapapun akan hadir padahal saudara(i) jelas
tidak biasa hadir?

a. Sering
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah
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40. Dalam kegiatan majelis ta’lim maupun di luar kegiatan tersebut, apakah
saudara(i) berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya
saudara(i) lakukan?

a. Sering
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah

41. Dalam bidang agama seperti shalat, puasa, dan lain-lain, pernahkah saudara
mengatakan sudah melaksanakannya padahal sebenarnya belum?

a. Sering
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah

42. Dengan bekal pengetahuan agama yang diperoleh dari pengajian majelis ta’lim
apakah saudara(i) selalu berpandangan bahwa masa depan yang akan dihadapi
selalu baik sesuai dengan ketentuan Yang Maha Kuasa?

a. Selalu berpandangan baik
b. Kadang-kadang berpandangan baik
c. Tidak pernah berpandangan baik

43. Jika saudara(i) mengalami musibah yang sangat sulit atau berat, apakah
saudara(i) bersikap?

a. Selalu ikhlas menerimanya (sabar)
b. Kadang-kadang ikhlas menerimanya (sabar)
c. Kurang/Tidak pernah ikhlas menerimanya (sabar)

44. Apakah saudara(i) dalam kehidupan sehari-hari sering beradu mulut atau
bertengkar tapi hanya dengan kata-kata (ucapan)?
a. Sering
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah

45. Apakah saudara(i) dalam kehidupan sehari-hari pernah beradu otot atau
bertengkar fisik (berkelahi)?

a. Sering
b. Kadang-kadang
c. Tidak pernah
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46. Apakah saudara(i) dalam kehidupan sehari-hari termasuk orang suka berteman,
mudah berteman dengan siapa saja asal berkelakuan baik?

a. Mudah berteman
b. Kadang-kadang
c. Sulit berteman

47. Bila saudara(i) menemui teman yang sedang mendapatkan kesusahan, apakah
yang saudara(i) lakukan?

a. Selalu membantunya
b. Kadang-kadang membantunya
c. Tidak membantunya

48. Dalam pergaulan sering kita temukan perbedaan pendapat, jika saudara(i)
mempunyai pendapat yang berbeda apakah saudara(i) bersedia untuk mengalah
dan menjelaskan titik perbedaannya?

a. Selalu bersedia
b. Kadang-kadang bersedia
c. Tidak bersedia

49. Jika menemui ada teman saudara(i) ada yang bertengkar atau berkelahi, apakah
yang saudara(i) lakukan?

a. Selalu mendamaikannya
b. Kadang-kadang mendamaikannya
c. Tidak mendamaikannya

50. Jika terdapat di sekitar (di desa/kampung) saudara(i) orang yang membutuhkan
bantuan baik tenaga maupun materi lainnya, apakah yang saudara(i) lakukan?

a. Selalu membantunya
b. Kadang-kadang membantunya
c. Tidak membantunya

51. Namun jika terdapat orang yang membutuhkan bantuan baik tenaga maupun
materi lainnya, berada di luar daerah bahkan berada di provinsi atau negara
lain, apakah yang saudara(i) lakukan?

a. Selalu membantunya
b. Kadang-kadang membantunya
c. Tidak membantunya
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52. Apakah lingkungan masyarakat yang ada di sekitar saudara(i) mendukung
terhadap pengajian agama?

a. Selalu mendukung
b. Kadang-kadang mendukung
c. Kurang/Tidak mendukung sama sekali

53. Apakah waktu dan kesempatan bagi saudara(i) selalu tersedia untuk mengikuti
pengajian agama di majelis ta’lim ini?

a. Selalu tersedia
b. Kadang-kadang tersedia
c. Kurang/Tidak tersedia

Banjarmasin,     Oktober 2018

Tanda Tangan Responden

-----------------------------------
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LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Majelis Ta’lim : …………………..…………………………………..

Alamat : …………………..…………………………………..

Nama Guru/Penceramah : ……………..………………………………………..

Kitab yang digunakan : …………………..…………………………………..

Bidang Ilmu : Fiqh, Tasawuf, Tafsir, Hadits, …………………. ….

Pelaksanaan Hari : …………………..…………………………………..

Waktu : …………………..…………………………………..

Perkiraan Jemaah : LK = ………..………PR = ………………………..

Tempat Pelaksanaan : …………………..…………………………………..

Alat yang digunakan : …………………..…………………………………..

Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Demonstrasi, ……………..

Memulai kegiatan dengan : …………………..…………………………………..

: …………………..…………………………………..

: …………………..…………………………………..

Mengakhiri kegiatan dgn : …………………..…………………………………..

: …………………..…………………………………..

: …………………..…………………………………..

Adakah wirid yang diamalkan : …………………..……………………………

Isi Ringkas ceramah : …………………..…………………………………..

: …………………..…………………………………..

: …………………..…………………………………..
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LAMPIRAN 3

Hasil Perhitungan Uji Normalitas Nilai Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 300

Normal Parametersa,,b Mean .0000000

Std. Deviation 5.81357874
Most Extreme Differences Absolute .070

Positive .056
Negative -.070

Kolmogorov-Smirnov Z 1.217

Asymp. Sig. (2-tailed) .103

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa P-value bernilai 1,217 dengan

signifikansi 0,103. Hasil perhitungan Sig.  akan dibandingkan dengan ⍺ = 0,05,

apabila Sig > ⍺ maka data nilai residual berdistribusi normal. Hasil perhitungan

menunjukkan bahwa sig bernilai 0,103 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa

data nilai residual dari variabel bebas dan terikatnya berdistribusi normal.
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LAMPIRAN 4

Hasil Perhitungan Uji Linearitas

ANOVA Table

Sum of

Squares Df

Mean

Square F Sig.

Karakter

Remaja *

Majelis Ta'lim

Between

Groups

(Combined) 5030.291 32 157.197 4.918 .000

Linearity 3459.058 1 3459.058 108.219 .000

Deviation from

Linearity

1571.232 31 50.685 1.586 .029

Within Groups 8534.279 267 31.964

Total 13564.570 299

Berdasarkan hasil data perhitungan serta menggunakan ⍺ = 0,05, apabila

deviation from linearity > ⍺ maka terdapat hubungan linear secara signifikan

antara variabel majelis ta’lim (X) dan variabel karakter remaja (Y). Hasil

perhitungan menunjukkan bahwa deviation from linearity bernilai 0,029 < 0,05,

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan linear secara signifikan

antara variabel majelis ta’lim (X) dan variabel karakter remaja (Y). Namun,

apabila kita menggunakan ⍺ = 0,01 atau dengan taraf 99%, maka deviation from

linearity bernilai 0,029 > 0,01, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan

linear secara signifikan antara variabel majelis ta’lim (X) dan variabel karakter

remaja (Y).
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LAMPIRAN 5

Hasil Perhitungan Uji Heteroskedasititas

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 5.027 2.092 2.403 .017

Majelis Ta'lim -.013 .033 -.023 -.404 .687

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Berdasarkan hasil data perhitungan serta menggunakan ⍺ = 0,05, apabila

Sig > ⍺ maka tidak terjadi heteroskedasititas. Hasil perhitungan menunjukkan

bahwa sig bernilai 0,687 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

heteroskedasititas pada data tersebut.
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LAMPIRAN 6

Hasil Perhitungan Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B

Std.

Error Beta

1 (Constant) 26.086 3.021 8.634 .000

Majelis Ta'lim .484 .048 .505 10.100 .000

a. Dependent Variable: Karakter Remaja

Pengambilan keputusan dalam uji regresi ini dengan melihat hasil

signifikansi (Sig.) pada hasil perhitungan SPSS dan dibandingkan dengan ⍺. Jika

Sig. lebih kecil dar probabilitas (⍺) 0,05 maka terdapat pengaruh antara kehadiran

di majelis ta’lim (X) dengan karakter pada remaja (Y). Hal ini pun juga berlaku

sebaliknya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Sig. = 0,000 atau benilai

sangat kecil yang berarti 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat

pengaruh antara kehadiran di majelis ta’lim (X) dengan karakter pada remaja (Y).
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LAMPIRAN 7

Hasil Perhitungan Besar Pengaruh Variabel X dan Y

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .505a .255 .253 5.82332

a. Predictors: (Constant), Majelis Ta'lim

b. Dependent Variable: Karakter Remaja

Besarnya pengaruh antara kehadiran di majelis ta’lim (X) terhadap

karakter pada remaja (Y) dapat dilihat dari hasil perhitungan analisis regresi linear

sederhana ini, yaitu hasil dari tabel Model Summary pada bagian R Square.

Hasilnya menunjukkan R Square bernilai 0,255. Nilai ini mengandung pengertian

bahwa pengaruh antara kehadiran di majelis ta’lim (X) terhadap karakter pada

remaja (Y) adalah sebesar 25,5%, sedangkan 74,5% karakter pada remaja

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.
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LAMPIRAN 8

Total Skor, Rerata, dan Persentase Jawaban Remaja pada Angket
Terkait Majelis Taklim

No
Butir
Soal

Total
Rata-
rata

Persentase
Remaja

Rerata
Pesentase

Topik

1 2 805 2,68 89%

87,5%
Minat dan dorongan

remaja

2 3 793 2,64 88%

3 4 827 2,78 92%

4 5 807 2,70 90%

5 6 782 2,61 87%

6 7 715 2,38 79%

7 8 667 2,22 74%

81,67% Kehadiran8 9 759 2,54 84%

9 10 786 2,64 87%

10 11 769 2,58 85%
91% Tujuan mengikuti

11 12 874 2,92 97%

12 13 645 2,16 72%
67,5% Keaktifan

13 14 564 1,88 63%

14 15 664 2,22 74%

81% Konsentrasi15 16 799 2,68 89%

16 17 718 2,39 80%

17 18 701 2,34 78%
81% Perhatian

18 19 755 2,52 84%

19 20 740 2,47 82%
84%

Ketertarikan terhadap
materi20 21 778 2,60 86%

21 22 759 2,53 84%
81,5%` Metode pengajian

22 23 712 2,38 79%

23 24 776 2,60 86%

87,67%
Penampilan
penceramah

24 25 804 2,68 89%

25 26 789 2,65 88%

Jumlah Rerata 73,48%
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LAMPIRAN 9

Total Skor, Rerata, dan Persentase Jawaban pada Angket
Terkait Karakter Remaja

No
Butir
Soal

Total
Rata-
rata

Persentase
Remaja

Rerata
Persentase

Karakter Remaja

1 27 663 2,22 74%

79% Religius

2 28 788 2,65 88%

3 29 780 2,64 87%

4 30 649 2,18 72%

5 31 640 2,14 71%

6 32 640 2,14 71%

7 33 833 2,79 93%

8 34 692 2,31 77%

75% Disiplin

9 35 812 2,72 90%

10 36 633 2,13 70%

11 37 567 1,92 63%

12 38 705 2,39 78%

13 39 496 1,68 55%

54% Jujur14 40 494 1,69 55%

15 41 465 1,57 52%

16 42 834 2,80 93%
90% Semangat

17 43 780 2,61 87%

18 44 563 1,90 63%

71% Bersahabat
19 45 405 1,36 45%

20 46 806 2,79 90%

21 47 769 2,60 85%

22 48 754 2,52 84%
84% Cinta Damai

23 49 764 2,56 85%

24 50 747 2,50 83%
77% Peduli Sosial

25 51 644 2,16 72%

Jumlah Rerata 75,71%
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