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ANGKET PENELITIAN INSTRUMEN RELIGIUSITAS DAN 

KECERDASAN EMOSIONAL 

Nama: NIM: Kelas: 

 

Petunjuk Pengisian: 

Berilah tanda checklist (√) pada salah satu pernyataan yang saudara anggap paling 

sesuai dengan kondisi pribadi saudara. Tiap pernyataan mengandung jawaban: 

SS  : Sangat Setuju    TS  : Tidak Setuju 

S  : Setuju)     STS  : Sangat Tidak Setuju 

   

Contoh: 

Pernyataan SS S TS STS 

Allah itu ada  √    

Saya tidak dapat mengendalikan amarah saya    √ 

 

Dalam pertanyaan ini tidak ada jawaban yang di anggap salah, silahkan memilih 

pernyataan yang sesuai dengan kondisi pribadi saudara. Terima kasih, dan selamat 

mengerjakan. 

A. Instrumen Religiusitas 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Kemanapun melangkah, saya yakin ada 

malaikat yang mencatat amal perbuatan saya 

    

2 Saya meyakini bahwa kehidupan di dunia ini 

tidak ada yang abadi 

    

3 Saya meyakini bahwa di dunia ini tidak 

terlepas dari takdir 

    

4 Saya tidak takut ketika berbuat dosa karena 

tidak ada yang melihat 

    

5 Saya yakin amal perbuatan yang saya perbuat 

tidak ada yang mencatat 
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6 Saya tidak takut dengan kematian karena 

hidup di dunia ini akan abadi 

    

7 Nabi dan Rasul bukan manusia utusan Allah       

8 Tidak ada kitab yang diturunkan sebelum Al-

Qur’an 

    

9 Tidak ada takdir baik dan buruk dalam 

kehidupan 

    

10 Saya menjalankan shalat lima waktu     

11 Ketika bulan Ramadhan saya berpuasa     

12 Saya selalu berusaha menyisihkan waktu 

untuk membaca Al-Qur’an setiap harinya 

    

13 Saya sering meninggalkan shalat lima waktu     

14 Berat bagi saya menjalankan puasa ketika 

bulan Ramadhan 

    

15 Membaca Al-Qur’an itu membuang-buang 

waktu 

    

16 Saya mengetahui bahwa shalat merupakan 

bagian dari pokok ajaran Islam 

    

17 Saya mengetahui sebab turunnya Al-Qur’an 

(nuzulul Qur’an) 

    

18 Saya tidak tahu bahwa perintah Shalat adalah 

bagian dari rukun Islam 

    

19 Al-Quran diturunkan tanpa sebab yang jelas     

20 Mendatangi tukang ramal itu diperbolehkan     

21 Ketika shalat dengan khusyu’ saya merasa 

tenang 

    

22 Dzikir yang saya lakukan membuat hati saya 

menjadi tenang 

    

23 Saya merasa mendapat petunjuk dari Allah 

ketika saya berdo’a sebelum melakukan suatu 

hal 

    

24 Saat berpuasa saya merasa mendapat pelajaran 

tentang menjaga sikap, hati dan pikiran 

    

25 Tidak ada ketenangan yang saya dapatkan 

ketika shalat 

    

26 Saya tidak merasa tenang setelah berdzikir     

27 Do’a bagi saya tidak memiliki pengaruh 

apapun dalam kehidupan saya 

    

28 Saya tidak pernah mendapatkan pelajaran atau 

hikmah atas puasa yang saya lakukan 

    

29 Saya tidak keberatan menyisihkan sebagian 

uang saya untuk membantu orang lain yang 

membutuhkan 
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30 Saya membalas dengan cara yang baik ketika 

ada yang bersikap buruk pada saya 

    

31 Saya berusaha untuk jujur dalam hal apapun 

meski itu pahit 

    

32 Saya bertanggungjawab atas setiap amanah 

yang diberikan pada saya  

    

33 Saya menerima dengan lapang hati atas apa 

yang Allah berikan dalam hidup saya 

    

34 Saya sulit mengeluarkan uang untuk 

bersedekah 

    

35 Saya sulit untuk memaafkan orang yang 

bersikap buruk pada saya 

    

36 Saya lebih suka untuk mencontek ketika ujian     

37 Saya tidak merasa bersalah ketika 

meninggalkan apa yang menjadi tugas saya di 

kelas atau organisasi 

    

38 Saya hanya bersyukur ketika mendapat apa 

yang saya inginkan 

    

 

B. Instrumen Kecerdasan Emosional 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 

 

Ketika sedang merasa sedih saya tahu     

2 Saya tahu ketika saya sedang bahagia     

3 Saya menyadari bahwa malu bertanya dapat 

menyebabkan saya sulit dalam belajar 

    

4 Saya merasa santai ketika ada keluarga saya 

yang tertimpa musibah 

    

5 Saya tidak tahu perasaaan bahagia itu seperti 

apa 

    

6 Perasaan malu bertanya membuat saya mudah 

belajar 

    

7 Ketika ada keinginan yang belum terpenuhi 

saya berusaha memaklumi 

    

8 Ketika sedang dalam keadaan marah saya 

berusaha menahan diri dan mengalihkan 

dengan hal yang positif 

    

9 Ketika sedang marah dan kecewa saya 

berusaha untuk dapat menguasai diri saya 

    

10 Ketika ada keinginan yang belum terpenuhi 

saya kesulitan untuk menerima 

    

11 Ketika ada hal yang tidak saya sukai, saya 

memilih untuk melampiaskan dengan marah 
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12 Bertindak anarkis adalah tindakan yang saya 

pilih ketika saya marah dan kecewa 

    

13 Ketika saya menemui hambatan untuk 

mencapai sebuah tujuan, saya akan mencoba 

mencari cara yang lain 

    

14 Ketika sedang terpuruk saya berusaha untuk 

segera bangkit dan berusaha mencari solusi 

    

15 Saya selalu berusaha berpikir positif ketika 

mengahadapi persoalan 

    

16 Menghindar adalah pilihan yang saya ambil, 

ketika mendapati sebuah masalah 

    

17 Ketika mengalami kegagalan saya sulit untuk 

bangkit 

    

18 Ketika persoalan terjadi dalam hidup saya, saya 

selalu berfikir negatif 

    

19 Saya tahu ketika teman dekat saya sedang sedih     

20 Ketika dosen atau teman saya sedang kesal atau 

marah pada saya, saya tahu 

    

21 Ketika orang lain sedang menceritakan 

masalahnya kepada saya, saya berusaha untuk 

mendengarkan 

    

22 Saya tidak dapat merasakan kesedihan yang 

dirasakan oleh orang lain 

    

23 Sulit bagi saya untuk mengenali perasaan 

marah,kecewa, atau senang yang yang sedang 

dirasakan orang lain 

    

24 Saya memilih acuh ketika ada orang lain yang 

sedang berbicara pada saya 

    

25 Ketika bertemu dengan dosen saya selalu 

berusaha untuk menyapa atau memberi salam 

mereka 

    

26 Membangun hubungan baik dengan orang lain 

itu penting 

    

27 Ketika ada perbedaan pendapat dengan 

seseorang, tidak ada alasan bagi saya untuk 

memutuskan hubungan dengannya 

    

28 Saya memilih menghindar ketika ada dosen 

atau teman menyapa saya 

    

29 Tidak ada gunanya membina atau membangun 

hubungan dengan orang lain 

    

30 Ketika teman saya tidak sependapat dengan 

saya, saya memilih untuk menyudahi 

pertemanan 
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