
ANGKET PENELITIAN SKRIPSI 

Nama  : 

Alamat : 

Petunjuk pengisian 

1. Berilah tanda centang/contreng pada jawaban yang anda pilih 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan pilihan ganda 

Mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan hasil pengamalan 

Bapak/Ibu/Sdr. 

Berilah tanda silang pada jawaban yang anda pilih !  

11. Dalam satu bulan, saya mengunjungi orang tua saya 

a. Setiap hari  

b. Lebih dari 8 kali dalam 1 bulan 

c. 4 sampai 7 kali dalam 1 bulan  

d. Kurang dari 3 kali dalam 1 bulan 

e. Tidak pernah 

12. Terhadap perkataan orang tua, saya 

a. Tidak pernah membantah 

b. Jarang sekali membantah 

c. Kadang – kadang membantah 

d. Sering membantah 

e. Selalu membantah  

13. Terhadap sahabat orang tua, saya 

a. Mengenal semua sahabatnya dan berhubungan dengan baik 

b. Hampir semuanya kenal 

c. Hanya kenal beberapa sahabatnya saja 

d. Hanya tau saja tetapi tidak kenal 

e. Tidak tahu sahabatnya sama sekali 

14. Soal untuk suami 

 Saya mencari nafkah setiap hari untuk  

a. Istri dan anak saya 

b. Istri saya saja 

c. Anak saya saja 

d. Diri saya sendiri 

e. Tidak bekerja 

Soal untuk istri 

 Saya meninggalkan anak dan suami saya untuk pergi bekerja 

a. Tidak pernah 

b. 1 bulan sekali 

c. 1 minggu sekali 

d. 3 hari sekali 

e. Setiap hari 

15. Terhadap  pasangan saya, saya 

a. Tidak pernah membentak 

b. Jarang sekali membentak 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 

1. Pemahaman agama anak bukan urusan 

orang tua 

     

2. 

 

Seorang istri wajib untuk patuh dan taat 

pada perkataan  

Suami 

     

3. Suami boleh mencampuri harta istri      

4. Meneruskan silaturahmi yang telah dibina  

oleh orang tua semasa hidup adalah hal 

yang tidak penting 

     

5. 

 

Lebih baik bersolek ketika akan pergi 

dibanding bersolek ketika dirumah bersama 

suami 

     

6. Suami wajib memberikan nafkah kepada 

istri sebulan sekali 

     

7. Sinetron “Dunia Terbalik” lebih menarik 

dibanding acara-acara yang lain di televisi 

     

8. Alur cerita dari sinetron “Dunia Terbalik” 

selalu membuat penonton penasaran 

     

9. Durasi tayang sinetron “Dunia Terbalik” 

terlalu berlebihan 

     

10. 

 

Saya lebih suka menonton sinetron “Dunia 

Terbalik”  dibanding sinetron yang lain 

     



c. Kadang – kadang membentak 

d. Sering membentak 

e. Selalu membentak 

16. Kepada anak, saya 

a. Setiap waktu dan kapanpun saya mengajarkan hal agama pada anak 

b. Kadang-kadang mengajarkan hal agama pada anak 

c. Jarang untuk mengajarkan hal agama pada anak 

d. Sudah pernah mengajarkan hal agama pada anak 

e. Tidak pernah mengajarkan hal agama pada anak  

17. Saya menonton sinetron “Dunia Terbalik” dalam seminggu 

a. 7 kali atau setiap hari 

b. 6 kali  

c. 5 kali  

d. 4 kali  

e. 3 , 2, atau 1 kali  

18. Saya selalu menonton sinetron “Dunia Terbalik”  

a. Selama 2 jam tanpa jeda 

b. Selama 2 jam namun mengganti chanel lain jika sedang iklan 

c. Tergantung dari ceritanya menarik atau tidak 

d. Sesempatnya saja 

e. Hanya  beberapa menit saja 

19. Terhadap sinetron “Dunia Terbalik”, saya 

a. Sangat tertarik  

b. Lebih tertarik dibanding sinetron lain 

c. Biasa saja 

d. Kurang tertarik  

e. Tidak begitu tertarik  

20. Terhadap nama pemeran dalam sinetron “Dunia Terbalik” 

a. Saya mengetahui semua nama pemeran  

b. Saya mengetahui 7 nama pemeran  

c. Saya mengetahui 5 nama pemeran  

d. Saya mengetahui 3 nama pemeran  

e. Saya hanya mengetahui 1 nama pemeran  

21. Apabila sinetron “Dunia Terbalik” tidak tayang maka perasaan saya  

a. Sedih dan kecewa 

b. Hanya kecewa 

c. Hanya sedih 

d. Biasa saja 

e. Tidak peduli 

22. Episode yang akan datang pada sinetron “Dunia Terbalik” membuat saya 

a. Selalu penasaran  

b. Hanya penasaran saja  

c. Sedikit penasaran  

d. Biasa saja 

e. Tidak penasaran  

23. Saya merasa perilaku pada sinetron “Dunia Terbalik” 

a. Tidak patut untuk dicontoh 

b. Kurang patut untuk dicontoh 

c. Biasa saja 

d. Patut untuk dicontoh 

e. Sangat patut untuk dicontoh 

 

 


