
Lampiran 2

ANGKET BUDAYA SEKOLAH SMA N 1 BONDOALA

Nama :………………………………

Kelas :………………………………

Jenis kelamin :………………………………

Petunjuk :

1. Isilah angket pernyataan dibawah ini dengan jujur, benar, sungguh-sungguh dan
tepat.

2. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan kehidupan
anda sehari-hari.

3. Pernyataan di bawah ini tidak mempengaruhi nilai anda dalam pembelajaran
sehari-hari.

Alternatif jawaban :

SL : Selalu
SR : Sering
KD : Kadang-kadang
P : Pernah
TP : Tidak Pernah

No Pernyataan
Alternatif Jawaban

SL SR KD P TP

1 Kami dilatih untuk bersikap jujur di sekolah

2
Kepala sekolah menekankan kepada guru dan
pegawai untuk jujur dalam menjalankan tugas.

3
Kepala sekolah mengawasi setiap guru dan
pegawai agar selalu bersikap jujur.

4
Guru mengajarkan kami untuk bersikap jujur
dalam pembelajaran.

5
Dalam ujian atau ulangan kami kami di tekankan
untuk jujur.

6
Kepala sekolah mempercayakan guru piket
untuk melaksanakan tugasnya.

7
Kepala sekolah memberikan hak kepada setiap
guru.

8
Guru mengajarkan kami untuk tidak
berprasangka buruk kepada orang lain.

9
Wali kelas memberikan kepercayaan kepada
ketua kelas untuk menjaga ketertiban kelas

10 Guru meminjamkan buku kepada kami.



11
Setiap jumat seluruh pimpinan, guru, staf dan
siswa ikut kerja bakti

12
Kami di beri arahan oleh guru untuk
mengerjakan tugas kelompok

13
Guru memberikan sanksi kepada siswa yang
tidak aktif mengerjakan tugas kelompok.

14
Pegawai sering membantu dalam menyelesaikan
tuga.

15
Kami saling membantu mengerjakan tugas dari
guru.

16
Kami diarahkan untuk membaca buku di
perpustakaan

17 Saya membaca buku jika ada tugas dari guru

18
Saya membaca buku meskipun tidak ada tugas
dari guru

19
Sebagian tagung, saya gunakan untuk membeli
buku

20
Guru memotifasi kami untuk senantiasa
membaca buku

21
Guru mengapresiasi siswa yang gemar membaca
buku

22
Kepala sekolah menekankan disiplin dalam
bekerja

23 Kepala sekolah menerapkan keteladanan disiplin

24
Pimpinan sekolah menerapkan aturan disiplin
yang ketat

25
Guru memberikan sanksi tegas bagi siswa yang
melanggar peraturan disiplin

26
Kami dituntut membiasakan buang sampah pada
tempatnya

27
Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap
ruangan

28
Wali kelas membentuk kelompok kebersihan
yang bertugas setiap hari

29
Siswa yang membuang sampah disembarang
tempat diberikan sanksi

30 Siswa dituntut agar lebih giat belajar

31
Guru memberikan bimbingan khusus bagi siswa
yang berbakat

32
Guru membentuk kelompok pengembangan
minat dan bakat siswa

33
Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang
berprestasi

34 Guru menegur siswa yang malas belajar

35
Guru memberikan sanksi kepada siswa yang
tidak menyelesaikan tugasnya.



ANGKET KECERDASAN SPIRITUAL SISWA  SMA N 1 BONDOALA

Nama :………………………………

Kelas :………………………………

Jenis kelamin :………………………………

Petunjuk :

1. Isilah angket pernyataan dibawah ini dengan jujur, benar, sungguh-sungguh dan
tepat.

2. Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan kehidupan
anda sehari-hari.

3. Pernyataan di bawah ini tidak mempengaruhi nilai anda dalam pembelajaran
sehari-hari.

Alternatif jawaban :

SL : Selalu
SR : Sering
KD : Kadang-kadang
P : Pernah
TP : Tidak Pernah

No Pernyataan
Alternatif Jawaban

SL SR KD P TP

1 Saya aktif dalam kegiatan sekolah

2
Di saat yang sulit  mampu berbuat sesuatu yang
lebih.

3
Saya mempertanggung jawabkan apa yang saya
katakana.

4
Saya ragu dengan apa terhadap keyakinan saya
apabila mendapat musibah.

5 Saya sadar dengan segala kemampuan saya.

6 Saya shalat dan berdoa apabila di timpa musibah.

7
Mengambil pelajaran dari musibah yang
menimpa saya.

8
Apabila saya sakit saya sadar bahwa ini adalah
ujian dari tuhan.

9
Saya percaya bahawa hanya tuhan yang mampu
bebrikan kesehatan kepada saya.

10
Saya berpedoman pada nilai-nilai agama dalam
menjalani hidup dan aktifitas disekolah.



11
Saya menghindar dari pada harus terlibat dalam
masalah yang buruk.

12
Saya mengambil hikmah dari seluruh kejadian
yang terjadi.

13
Saya bertanya untuk mendapatkan jawaban yang
pasti dari penjelasan guru agama.

14
Saya tidak merepotkan orang lain dalam urusan
saya.

15
Saya memberikan inspirasi kepada orang lain
dan teman sekelas saya.


