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NAMA :         

AGAMA : 

USIA : 

ANGKATAN : 

JENIS KELAMIN : 

PETUNJUK PENGISIAN 

 

1. Sebelum anda mulai menjawab pernyataan-pernyataan, isilah identitas anda diatas 

terlebih dahulu. 

 

2. Semua jawaban Anda dianggap benar, tidak ada jawaban yang salah & mohon agar 

semua pernyataan dijawab, serta jangan sampai ada pernyataan yang tidak dijawab. 

 

3. Bacalah pernyataan dengan cermat kemudian pilih salah satu jawaban yang paling 

sesuai dengan keadaan Anda, dengan memberi Tanda Silang (X) pada kolom SS, S, TS, 

atau STS yang disediakan di sebelah kanan pernyataan. 

 

4. Alternatif pilihan jawaban : 

SS : Sangat Sesuai, apabila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan 

anda 

S : Sesuai, apabila pernyataan tersebut Sesuai dengan anda 

TS : Tidak Sesuai, apabila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan anda 

STS : Sangat Tidak Sesuai, apabila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai 

dengan anda. 

 

5. Apabila Anda ingin mengganti Jawaban, berilah tanda sama dengan ( = ) pada pilihan 

yang akan diganti & berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang baru. 

 Contoh :  SS S TS STS 

 

6. Periksalah kembali jawaban anda, pastikan semua pernyataan telah dijawab. 

Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya, jawaban anda sangat membantu dalam 

penelitian ini. 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Saya merasa dekat dengan Tuhan     

2. Saya meminta kepada Tuhan untuk membalas menyakiti orang yang 

pernah menyakiti saya 
    

3. Saya menolong orang lain karena itu adalah perintah dari Tuhan     

4. Menonton acara rohani di televisi hanya membuang waktu saja     

5. 
Saya merasa senantiasa mendapat pertolongan Tuhan saat saya dalam 

kesulitan 
    

6. Saya yakin keadaan saya sekarang ini bukan bantuan Tuhan     

7. Saya suka mendengarkan kisah dalam Kitab Suci saya     

8. Saya membiarkan bila ada orang yang terjatuh saat berjalan kaki     

9. Saya berdoa kepada Tuhan agar saya bisa menolong orang lain     

10. Saya tidak mendapatkan pahala dari Tuhan     

11. Tuhan memberikan sahabat kepada saya     

12. Saya berdoa kepada Tuhan agar pengemis tidak datang ke rumah saya      

13. Saya memberikan makanan terhadap pengemis yang sedang lapar     

14. Menurut saya, memperdalam ajaran agama itu tidak penting     
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 

15. Saya merasa Tuhan memberi penghiburan ketika saya sedih     

16. 
Saya enggan membantu pengemis karena dapat menurunkan derajat 

saya sebagai mahasiswa 
    

17. Saya suka mengikuti diskusi tentang agama saya     

18. 
Setelah pulang kuliah, saya tidak memberikan tumpangan kendaraan 

terhadap teman yang naik angkot 
    

19. 
Saya mengucap syukur kepada Tuhan setelah memberikan uang 

kepada pengemis 
    

20. Saya merasa jauh dari Tuhan     

21. Saya percaya adanya mujizat dari doa     

22. Saya tidak bersedia membagikan tempat berteduh untuk pengemis     

23. Saya membantu orang tua saya dalam hal pekerjaan sehari-hari     

24. 
Jika ada acara diskusi rohani di televisi, saya akan menggantinya 

dengan acara lain yang lebih menarik 
    

25. Saya merada doa saya didengarkan oleh Tuhan     

26. Saya menolong pengemis agar saya tidak diganggu mereka lagi     

27. Saya senang mendengarkan ceramah tentang agama saya     
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 

28. Saya tidak suka meminjamkan baju saya terhadap orang lain     

29. Saya lupa berdoa kepada Tuhan untuk kebaikan pengemis     

30. Saya meragukan ajaran-ajaran yang ada di dalam agama saya     
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PETUNJUK PENGISIAN 

 

1. Sebelum anda mulai menjawab pernyataan-pernyataan, isilah identitas anda diatas 

terlebih dahulu. 

 

2. Semua jawaban Anda dianggap benar, tidak ada jawaban yang salah & mohon agar 

semua pernyataan dijawab, serta jangan sampai ada pernyataan yang tidak dijawab. 

 

3. Bacalah pernyataan dengan cermat kemudian pilih salah satu jawaban yang paling 

sesuai dengan keadaan Anda, dengan memberi Tanda Silang (X) pada kolom SS, S, 

KK, J, atau TP yang disediakan di sebelah kanan pernyataan. 

 

4. Alternatif pilihan jawaban : 

SS : Sangat Sering, apabila pernyataan tersebut Sangat Sering anda 

lakukan 

S : Sering, apabila pernyataan tersebut Sering anda lakukan 

KK : Kadang-Kadang, apabila pernyataan tersebut kadang-kadang anda 

lakukan 

J : Jarang, apabila pernyataan tersebut Jarang anda lakukan 

TP : Tidak Pernah, apabila pernyataan tersebut Tidak Pernah anda 

lakukan. 

 

5. Apabila Anda ingin mengganti Jawaban, berilah tanda sama dengan ( = ) pada pilihan 

yang akan diganti & berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang baru. 

 Contoh :  SS S KK J TP 

 

6. Periksalah kembali jawaban anda, pastikan semua pernyataan telah dijawab. 

Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya, jawaban anda sangat membantu dalam 

penelitian ini. 
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NO PERNYATAAN SS S KK J TP 

1. 
Saya menolong pengemis tua dengan memberikan uang kepada 

mereka 
    

 

2. Saya kurang suka membagikan obrolan dengan pengemis     
 

3. Saya memberikan makanan terhadap pengemis     
 

4. 
Saya tidak memberikan uang kepada pengemis yang membawa  

bayi 
    

 

5. Saya mau membagikan senyum saya kepada pengemis     
 

6. Saya diam saja apabila ada anak pengemis mendekati saya     
 

7. 
Saya menolong pengemis dengan tidak membeda-bedakan, 

pengemis umur berapapun saya kasih uang 
    

 

8. Saya tidak memberikan uang terhadap pengemis yang sudah tua     
 

9. Saya mau membagikan sapaan terhadap pengemis     
 

10. Apabila ada pengemis yang mendekati saya, saya membentaknya     
 

11. Saya memberikan baju pantas pakai terhadap pengemis     
 

12. Saya tidak bersedia membagikan barang saya ke pengemis     
 

13. Saya menolong pengemis mengambil uangnya yang jatuh     
 

14. 
Saya tidak mempedulikan pengemis yang sedang meminta uang 

di jalan 
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NO PERNYATAAN SS S KK J TP 

15. 
Saya bersedia membagikan waktu terhadap pengemis untuk 

mendengarkan keluh-kesahnya 
     

16. 
Saya pura-pura tidak tahu ketika ada pengemis cacat yang 

meminta uang pada saya 
     

17. Saya bersedia memberikan uang terhadap pengemis      

18. 
Saya tidak bersedia membagikan tempat berteduh untuk 

pengemis 
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