
ANGKET PENELITIAN 

(Kompetensi Afeksi Peserta Didik) 

 
Responden : ……………………………… 

 
Petunjuk pengisian 

a. Angket ini bersifat ilmiah, jadi tidak berpengaruh apapun pada diri anda termasuk tidak 

berpengaruh pada nilai raport anda. 

b. Setiap jawaban akan dijamin kerahasiaannya, jadi harap diisi dengan sebenarnya sesuai 

dengan pendapat, keyakinan dan kenyataan anda. 

c. Jawaban anda sangat kami harapkan untuk membantu penelitian kami. 

d. Berilah tanda (X) pada huruf a, b, c, atau d yang anda anggap paling sesuai dengan 

keadaan anda. 

 

A. Penerimaan stimulasi dalam proses pembelajaran. 

1. Apakah kamu siap menerima pelajaran setiap pelajaran dimulai? 

a. Selalu    c.  Kadang-kadang 

b. Sering    d.  Tidak pernah 

2. Apakah kamu dapat memahami apa yang disampaikan Bapak atau Ibu guru? 

a. Selalu    c.  Kadang-kadang 

b. Sering    d.  Tidak pernah 

3. Apakah kamu senang jika mendapat pujian dari guru ketika pelajaran? 

a. Selalu    c.  Kadang-kadang 

b. Sering    d.  Tidak pernah 

4. Apakah kamu senang jika pelajaran kosong/ guru berhalangan hadir? 

a. Tidak pernah   c.  Sering 

b. Kadang-kadang   d.  Selalu 

B. Merespon berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran 

5. Apakah pertanyaan guru di awal pertemuan membuatmu ingin tahu? 

a. Selalu    c.  Kadang-kadang 

b. Sering    d.  Tidak pernah 



6. Apakah kamu menanyakan sesuatu yang belum kamu pahami setelah pelajaran 

disampaikan Bapak atau Ibu guru? 

a. Selalu    c.  Kadang-kadang 

b. Sering    d.  Tidak pernah 

7. Apakah kamu senang jika diingatkan oleh Bapak atau Ibu guru ketika kamu tidak 

konsentrasi pada pelajaran? 

a. Selalu    c.  Kadang-kadang 

b. Sering    d.  Tidak pernah 

8. Apakah kamu menjawab petanyaan yang diberikan kepadamu setelah pelajaran 

selesai? 

a. Selalu    c.  Kadang-kadang 

b. Sering    d.  Tidak pernah 

C. Menunjukkan suatu keyakinan atau penilaian terhadap suatu obyek, fenomena atau 

perilaku. 

9. Apakah kamu menerima hukuman dari guru ketika kamu berlaku tidak baik kepada 

teman-temanmu? 

a. Selalu    c.  Kadang-kadang 

b. Sering    d.  Tidak pernah 

10. Apakah kamu mengucapkan salam apabila berjumpa dengan gurumu di jalan? 

a. Selalu    c.  Kadang-kadang 

b. Sering    d.  Tidak pernah 

11. Apakah ada perbedaan tingkah lakumu yang kurang baik dengan temanmu setelah 

selesai mengikuti pelajaran? 

a. Selalu    c.  Kadang-kadang 

b. Sering    d.  Tidak pernah 

12. Apakah kamu memperbaiki sikapmu yang tidak baik setelah pelajaran selesai? 

a. Selalu    c.  Kadang-kadang 

b. Sering    d.  Tidak pernah 

D. Mentoleransi kegiatan-kegiatan yang berbeda keyakinan. 

 



13. Jika ada perselisihan dengan teman. Apakah kamu mau menyelesaikan 

permasalahan itu lebih dahulu? 

a. Selalu    c.  Kadang-kadang 

b. Sering    d.  Tidak pernah 

14. Jika ada temanmu yang tidak suka dengan kamu dan membutuhkan pertolongan, 

apakah kamu mau membantu? 

a. Selalu    c.  Kadang-kadang 

b. Sering    d.  Tidak pernah 

15. Apakah kamu mau melaksanakan keputusan musyawarah, sedangkan kamu dari 

awal tidak setuju?  

a. Selalu    c.  Kadang-kadang 

b. Sering    d.  Tidak pernah 

16. Jika ada teman dekatmu bolos sekolah, apakah kamu ikut bolos?  

a. Selalu    c.  Kadang-kadang 

b. Sering    d.  Tidak pernah 

E. Memiliki sistem nilai yang mengontrol perilaku dalam jangka waktu yang lama dan 

mengembangkan karakteristik sebagai gaya hidup. 

17. Apakah kamu tingkah laku dan sikapmu kepada teman, guru, saudara dan orang tua 

mencerminkan ajaran Islam? 

a. Selalu    c.  Kadang-kadang 

b. Sering    d.  Tidak pernah 

18. Apakah kamu melaksanakan ibadah dengan baik? 

a. Selalu    c.  Kadang-kadang 

b. Sering    d.  Tidak pernah 

19. Apakah kamu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan guru, orang tua, saudara 

dan teman dengan baik?  

a. Selalu    c.  Kadang-kadang 

b. Sering    d.  Tidak pernah 

20. Adakah penyesalah kalau kamu telah menyakiti perasaan teman kamu? 

a. Selalu    c.  Kadang-kadang 

b. Sering    d.  Tidak pernah 



 



 



 


