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UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
PENDIDIKAN SOSIOLOGI 

INSTRUMEN PENELITIAN 

HUBUNGAN ANTARA TINGKAT RELIGIUSITAS DAN  

POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP INTENSITAS 

KENAKALAN REMAJA                                                            
 

Dengan hormat, 

Dengan ini saya Arif Setiawan mahasiswa dari UNY (Universitas 

Negeri Yogyakarta) Jurusan Pendidikan Sosiologi memohon kesedian 

saudara untuk bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner atau 

angket dalam penelitian yang saya lakukan. Penelitian ini dilakukan untuk 

pengambilan data, guna Tugas Akhir Skripsi yang saya lakukan. 

Penelitian ini tidak ada hubungannya dengan nilai akademis saudara  

dan tidak akan di sebarluaskan kepada khalayak umum. Oleh karena itu, 

mohon kuesioner atau angket ini diisi dengan apa adanya. Mohon kejujuran 

dan kebenaran diutamakan dalam mengisi kuesioner atau angket ini. Atas 

respon dan kerjasama saudara, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. 

 

Yogyakarta, 14 September 2012 

Peneliti, 

 

Arif Setiawan  
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Angket Tentang Tingkat Religiusitas  

 

Kelas   : 

Umur   : 

Nama Sekolah : 

Jenis Kelamin : 

 

Petunjuk Mengerjakan,  
Berikanlah tanda check list (√) pada bagian kolom yang disediakan dengan pilihan 

sebagai berikut. 

Sangat tidak Percaya = 1 

Tidak Percaya            = 2 

Kurang Percaya         = 3 

Percaya                      = 4 

Sangat Percaya          = 5 

Tidak pernah       = 1 

Pernah                 = 2 

Kadang-kadang  = 3 

Sering                  = 4 

Selalu                  = 5 

 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 

1. Apakah anda yakin akan adanya Tuhan?      

2. Apakah anda melakukan sembahyang / 

ibadah secara rutin? 

     

3. Apakah sesudah selesai beribadah, hati anda 

merasa tentram? 

     

4. Apakah anda khusyuk saat beribadah?      

5. Apakah anda aktif dalam kegiatan 

keagamaan? 

     

6. Apakah anda sering menolong orang yang 

kesusahan? 

     

7. Bagaimana menurut anda jika orang yang 

taat beragama pasti bersemangat dalam 

menjalani hidup? 

     

8. Apakah anda yakin jika ajaran yang ada di 

dalam kitab suci membimbing anda ke arah 

kebaikan? 

     

9. Apakah anda bersyukur dalam menjalani 

hidup ini setiap hari? 

     

10. Orang yang taat beragama pasti optimis 

dalam menjalani hidup? 
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11. Seberapa sering anda membaca kitab suci 

agama anda? 

     

12. Apakah anda sering membaca buku-buku 

agama, selain kitab suci agama anda? 

     

13. Apakah anda sering mendengarkan ceramah 

keagamaan? 

     

14. Apakah saat ada cobaan menerpa anda, 

anda sabar dalam menjalaninya? 

     

15. Apakah anda selalu ingat kepada Tuhan?      

16. Setiap keputusan Tuhan adalah baik      

17. Apakah anda memaafkan kesalahan orang 

yang telah berbuat salah kepada anda? 

     

18. Orang yang taat beragama pasti sabar dalam 

menjalani hidup. 

     

19. Apakah anda bertanggung jawab terhadap 

perbuatan anda? 

     

20. Apakah anda menjaga kebersihan rumah 

anda? 

     

 

Angket Tentang Pola Asuh Orang Tua 

 

Petunjuk Mengerjakan 

Berikanlah tanda check list (√) pada bagian kolom yang disediakan dengan pilihan 

sebagai berikut. 

Tidak pernah  = 1 

Pernah  = 2 

Kadang-kadang = 3 

Sering   = 4 

Selalu   = 5 

No Pertanyaan TP   P KK Se SL 

1. Orang tua mengontrol segala hal yang 

berhubungan dengan sekolah. 

     

2. Orang tua membantu membesarkan hati 

ketika saya menemui masalah dalam 

sekolah. 

     

3. Orang tua mengikuti perkembangan belajar 

saya. 

     

4. Orang tua memberikan perhatian penuh 

demi kepentingan belajar saya 
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5. Saya diberi hukuman jika berbuat kesalahan.      

6. Jika saya berbuat salah, orang tua memarahi 

saya. 

     

7. Jika saya mendapatkan prestasi, maka saya 

diberi hadiah oleh orang tua. 

     

8. Orang tua akan menegur saya jika saya 

melanggar peraturan keluarga. 

     

9. Orang tua membiasakan saya menyelesaikan 

masalah saya sendiri. 

     

10. 

 

Orang tua saya akan mempertimbangkan 

pendapat saya dulu sebelum mengambil 

keputusan, terlebih menyangkut pendidikan 

saya. 

     

11. 

 

Orang tua tidak mempermasalahkan 

bagaimana saya belajar, yang mereka tahu 

saya sekolah dengan baik. 

     

12. 

 

Sejak kecil saya dididik oleh orang tua untuk 

dapat melakukan semuanya sendiri. 

     

13. Orang tua membiarkan saya berteman 

dengan siapa saja sesuka saya. 

     

14. Orang tua memberikan kebebasan untuk 

memilih sekolah yang saya minati. 

     

15. Orang tua membiarkan saya bermain tanpa 

mengenal waktu. 

     

16. 

 

Orang tua akan membiarkan saya melakukan 

hobi saya yang positif jika saya mampu 

menunjukkan prestasi. 

     

17. Orang tua mengajak berdiskusi tentang 

peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam 

keluarga. 

     

18. Orang tua saya senang jika saya mampu 

mandiri. 

     

19. Orang tua memaksa saya agar mematuhi 

kemauan mereka. 

     

20. Orang tua mengharuskan saya untuk patuh 

pada peraturan keluarga. 

     

21. Orang tua memberikan kepada saya 

kebebasan dalam memilih segala sesuatu 

     

22. Setiap memutuskan sesuatu orang tua 

meminta pendapat saya 
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Angket Tentang Intensitas Kenakalan Remaja 

 

Petunjuk Mengerjakan 

Berikanlah tanda check list (√) pada bagian kolom yang disediakan dengan pilihan 

sebagai berikut. 

Tidak pernah  = 1 

Pernah   = 2 

Kadang-kadang  = 3 

Sering  = 4 

Selalu  = 5 

No Pertanyaan TP P KK Sr SL 

1. Apakah anda pernah melanggar peraturan 

sekolah? Seperti bolos sekolah, terlambat 

masuk sekolah, tidak memakai topi saat 

upacara, dll. 

     

2. Apakah anda pernah membantah perintah 

orang tua atau guru? 

     

3. Apakah anda pernah menggelapkan uang 

orang tua anda yang seharusnya dipakai 

untuk keperluan sekolah tetapi malah anda 

pakai sendiri? 

     

4. Apakah anda pernah tidak memperhatikan 

guru ketika guru sedang mengajar? 

     

5. Apakah anda pernah bermain game, 

facebook maupun bermain dengan teman-

teman anda sampai melupakan waktu? 

     

6. Apakah anda pernah melakukan hal yang 

tidak senonoh terhadap lawan jenis anda? 

     

7. Apakah anda pernah bertengkar terhadap 

orang lain? 

     

8. Apakah anda suka begadang?      

9. Apakah anda pernah tidak membuat PR 

yang diberikan oleh guru? Atau baru 

mengerjakan PR keesokan harinya di 

sekolah 

     

10. Apakah anda pernah merokok?      

11. Apakah anda pernah membuat 

keributan/kegaduhan di lingkungan tempat 

anda tinggal? 

     

12. Apakah anda pernah mencoret-coret  

fasilitas umum? 
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13. Apakah anda pernah mencontek?      

14. Apakah anda pernah menonton gambar 

vulgar yang mempertontonkan aurat dari 

lawan jenis? 

     

15. Apakah anda pernah mengganggu orang lain 

sehingga menyebabkan orang lain tersebut 

marah dan terganggu terhadap perilaku 

anda? 

     

16. Apakah anda pernah melanggar peraturan 

lalu-lintas? Seperti mengendara tidak 

memakai SIM, menerobos lampu merah, 

melanggar rambu-rambu lalu-lintas. Tidak 

memakai helm, dll. 

     

17. Apakah anda pernah menyakiti orang lain?      

18. Apakah anda pernah bermain di waktu 

malam, sampai melupakan waktu belajar? 

     

19. Apakah anda pernah mengkonsumsi 

alkohol? 

     

20. Apakah anda pernah merusak fasilitas 

umum? 

     

21. Apakah Anda pernah pacaran?      

22. Apakah anda pernah menghina / mengejek 

orang lain? 

     

 

 

 

 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya jujur dalam mengisi angket ini 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 


