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Instrumen Penelitian Skala Religiusitas sebelum Judgement 

No Dimensi Indikator Item Pernyataan 

1 Keyakinan 

(Religious 

belief) 

1. Yakin 

dengan 

adanya 

Allah 

Swt.; 

 

1. Saya percaya bahwa Allah 

Swt. adalah Tuhan Saya (+) 

2. Saya percaya bahwa Allah 

Swt. mengetahui apa yang 

Saya lakukan (+) 

3. Saya percaya benda 

keberuntungan dapat 

memberikan kekuatan lain 

dalam hidup Saya (-) 

2. Yakin 

kepada 

Malaikat 

4. Menurut Saya, malaikat 

tidak akan mencatat setiap 

perbuatan yang Saya 

lakukan (-) 

5. Meragukan terhadap 

adanya malaikat adalah hal 

yang wajar, sebab malaikat 

tidak dapat dilihat 

menggunakan mata secara 

langsung (-) 

3. Yakin 

kepada 

Nabi dan 

Rasul 

6. Para Nabi dan Rasul 

diturunkan ke muka bumi 

oleh Allah Swt. untuk 

menyempurnakan akhlak 

dan tauhid manusia (+) 

7. Saya tidak perlu melakukan 

semua sunnah Nabi karena 

Saya tidak sesempurna 

Nabi (-) 

8. Tidak semua sunnah Nabi 

dapat Saya lakukan saat ini 

karena zaman sudah 

berbeda (-) 

4. Yakin 

kepada 

kitab-kitab 

9. Saya percaya bahwa Al 

Quran adalah pedoman 

hidup manusia (+) 
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Allah Swt. 10. Saya percaya bahwa Allah 

Swt. telah menurunkan 

kitab-kitab untuk setiap 

umat manusia agar menjadi 

manusia yang baik (+) 

5. Yakin 

akan 

adanya 

Surga dan 

Neraka 

11. Tidak masalah jika Saya 

melakukan suatu 

keburukan, karena semua 

Muslim pasti akan masuk 

Surga (-) 

12. Saya percaya bahwa Surga 

dan Neraka itu ada (+) 

13. Saya merasa hari Kiamat 

tidak akan datang dalam 

waktu dekat (-) 

6. Yakin 

akan 

adanya 

Qadha dan 

Qadar 

14. Saya tidak yakin adanya 

Qadha dan Qadar yang 

ditentukan oleh Allah Swt. 

(-) 

15. Saya percaya bahwa segala 

sesuatu yang terjadi pada 

diri Saya adalah takdir 

Allah Swt. (+) 

16. Prestasi yang Saya raih saat 

ini adalah berkat kerja 

keras Saya saja, tidak ada 

hubungannya dengan Islam 

(-) 

2 Praktik 

Agama  

(Religious 

practice) 

1. Melaksana

kan sholat; 

 

17. Saya melaksanakan sholat 

lima waktu setiap hari (+) 

18. Pada waktu tengah malam 

Saya bangun untuk sholat 

tahajud (+) 

19. Saya melaksanakan sholat 

dhuha di rumah atau di 

sekolah  (+) 

20. Melaksanakan shalat 

istikharah ketika sedang 

bingung menentukan 
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pilihan (+) 

21. Saya membiarkan teman 

yang tidak melaksanakan 

sholat wajib (-) 

22. Saya melaksanakan shalat 

di akhir waktu (-) 

23. Saya melaksanakan shalat 

wajib jika sedang tidak 

sibuk (-) 

24. Saya melaksanakan shalat 

dengan gerakan yang cepat, 

tidak dengan  tuma’ninah (-

) 

25. Berwudhu sebelum 

melaksanakan sholat (+) 

26. Saya melaksanakan 

tayamum di saat tidak ada 

air wudhu (+) 

2. Melaksana

kan puasa 

27. Saya menjalankan perintah 

Allah Swt. untuk 

melaksanakan puasa di 

Bulan Ramadhan (+) 

28. Saya melaksanakan puasa 

hari Senin dan Kamis (+) 

29. Saya memberitahukan 

teman-teman yang lain jika 

sedang melakukan puasa 

sunnah (-) 

3. Melaksana

kan 

shodaqoh 

30. Saya bersedekah kepada 

orang yang membutuhkan 

(+) 

31. Saya memperlihatkan 

kebaikan Saya saat sedang 

bersedekah kepada orang 

lain (-) 

32. Berinfaq di Masjid (+) 

33. Saya memberikan 

senyuman saat bertemu 

dengan orang lain (+) 
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4. Membaca 

Al Quran 

34. Saya merasa tentram ketika 

membaca Al Quran (+) 

35. Membaca Al Quran setiap 

hari (+) 

5. Melaksana

kan zikir 

36. Saya berdzikir setelah 

Shalat (+) 

6. Membaca 

Doa 

37. Saya berdoa sebelum 

bepergian (+) 

38. Saya berdoa meminta 

pertolongan kepada Allah 

ketika kesusahan (+) 

39. Saya berdoa sebelum 

makan (+) 

40. Saya berdoa setelah makan 

(+) 

41. Saya berdoa sebelum 

belajar (+) 

42. Saya membacakan doa-doa 

yang Saya hafal (+) 

3 Penghayatan/ 

(Religious 

feeling) 

1. Merasa 

dekat 

dengan 

Allah 

Swt.; 

43. Saya merasa jauh dengan 

Allah Swt. karena Saya 

berbuat tidak baik kepada 

teman Saya (-) 

44. Keberadaan Allah Swt. 

membuat hati Saya menjadi 

tenang (+) 

2. Merasa 

doa-

doanya 

sering 

terkabul 

45. Saya yakin bahwa Allah 

Swt. selalu mengabulkan 

doa hamba-Nya (+) 

46. Doa adalah kegiatan yang 

selalu Saya lakukan ketika 

akan melakukan suatu 

pekerjaan (+) 

47. Saya selalu berdoa karena 

Saya yakin bahwa Allah 

Swt. akan mengabulkan 

doa hamba-Nya   (+) 

3. Merasa 

tenang dan 

48. Hidup Saya merasa tenang, 

karena Saya yakin ada 
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bahagia 

karena 

menuhank

an Allah 

Swt. 

Allah Swt. yang akan 

menolong Saya (+) 

4. Pasrah diri 

secara 

positif 

49. Saya merasa khawatir jika 

terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan, namun Saya 

yakin bahwa Allah Swt. 

sebaik-baiknya penolong 

hamba-Nya (+) 

5. Merasa 

bersyukur 

kepada 

Allah Swt. 

50. Saya bersyukur atas nikmat 

yang diberikan oleh Allah 

Swt. kepada Saya (+) 

6. Perasaan 

senang 

mengikuti 

kegiatan 

keagamaan 

51. Saya tidak senang 

mengikuti kegiatan-

kegiatan mentoring agama 

(-) 

52. Saya tidak suka ikut 

apabila teman Saya 

melakukan kegiatan 

keagamaan yang sesuai 

dengan keyakinan Saya (-) 

53. Saya berusaha 

menyempatkan diri untuk 

mencari ilmu-ilmu agama 

dari mana saja, salah 

satunya acara-acara 

Rohis/Ikatan Remaja 

Masjid (+) 

7. Perasaan 

mendapat 

pertolonga

n atau 

peringatan 

dari Allah 

Swt. 

54. Saya yakin bahwa Saya 

sedang diawasi oleh Allah 

Swt. (+) 

55. Saat mendapat cobaan, 

Saya rasa itu sebuah 

teguran dari Allah Swt. (+) 

56. Kesuksesan Saya saat ini 

merupakan bantuan dari 

Allah Swt. (+) 
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4 Pengetahuan 

Agama 

(Religious 

knowledge) 

Memiliki 

pengetahuan 

dasar-dasar 

agama dan 

memahami 

ajaran-

ajarannya 

57. Allah Swt. adalah Pencipta 

alam semesta (+) 

58. Malaikat diciptakan Allah 

Swt. dari cahaya (+) 

59. Rukun Islam yang pertama 

adalah puasa (-) 

60. Nama-nama baik Allah 

Swt. yang berjumlah 99 

disebut Asmaul Husna (+) 

61. Misi Nabi Muhammad 

saw. adalah 

menyempurnakan akhlak 

dan membangun umat 

manusia yang mulia dan 

bermanfaat (+) 

62. Wahyu yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad 

saw. adalah Al Quran (+) 

63. Istri Nabi Muhammad saw. 

adalah Maryam (-) 

64. Umat manusia yang sudah 

meninggal akan 

dibangkitkan dari alam 

kubur pada Hari Kiamat 

(+) 

65. Puasa di Bulan Ramadhan 

hukumnya sunnah bagi 

orang yang sudah baligh (-) 

66. Dalam shalat, Saya harus 

teliti dalam kebersihan dan 

kesucian pakaian yang 

digunakan (+) 

67. Tawadhu (rendah hati) 

adalah akhlak yang terpuji 

(+) 

68. Menggunakan tangan 

kanan setiap menerima 

sesuatu dari orang lain 

adalah hal yang baik (+) 
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69. Meminum alkohol agar 

percaya diri (-) 

70. Tidak masalah apabila 

mengambil barang milik 

orang lain (-)  

71. Menjaga kebersihan, 

karena kebersihan adalah 

sebagian dari iman (+) 

72. Memanggil yang lebih tua 

dengan sebutan yang lebih 

sopan (+) 

73. Sering terlambat datang ke 

sekolah merupakan hal 

yang wajar (-) 

5 Pengalaman 

(Consequenti

al) 

1.Akhlak 

kepada Allah 

Swt. 

74. Mengingat Allah Swt. 

dalam situasi apapun (+) 

75. Mengucapkan salam saat 

masuk rumah (+) 

76. Sabar ketika menghadapi 

musibah (+) 

77. Sujud syukur saat 

mendapatkan nikmat (+) 

78. Saya merasa tidak khawatir 

apabila Saya berbohong (-) 

79. Saya berkata jujur terhadap 

apapun yang terjadi (+) 

80. Saya memamerkan harta 

kepada orang lain (-) 

2. Akhlak 

terhadap 

diri sendiri 

81. Makan dan minum yang 

halal (+) 

82. Makan sambil berjalan (-) 

83. Menjaga kesehatan (+) 

84. Belajar dengan giat (+) 

85. Saya berpakaian rapi (+) 

86. Tidak mengerjakan PR atau 

tugas sekolah (-) 

87. Bersungguh-sungguh 

dalam belajar (+) 

88. Saya meninggalkan 
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pelajaran yang tidak suka (-

) 

89. Memakai seragam sekolah 

yang sudah ditentukan (+) 

90. Mengakui kesalahan dan 

memperbaiki kesalahan 

yang diperbuat (+) 

91. Tidak malu ketika berbuat 

salah (-) 

92. Saya menjaga lingkungan 

sekitar dengan baik (+) 

93. Membuang sampah pada 

tempatnya (+) 

94. Saya membiarkan botol 

bekas (sampah) tergeletak 

di jalan (-) 

95. Mendengarkan musik 

dengan nada yang keras (-) 

96. Berkata kasar kepada orang 

lain (-) 

97. Saya mengabaikan amanah 

yang diberikan kepada 

Saya (-) 

98. Berusaha menjadi tauladan 

yang baik (+) 

3. Akhlak 

terhadap 

sesama 

manusia 

99. Saya diam saja ketika ada 

yang membutuhkan 

pertolongan Saya (-) 

100. Saya menemani teman 

yang sedang bersedih (+) 

101. Saya hanya menolong 

orang yang Saya kenal saja 

(-) 

102. Jika mempunyai uang, 

Saya sedekahkan kepada 

orang yang membutuhkan 

(-) 

103. Saya menawarkan kepada 

teman ketika Saya 
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memakan sesuatu (+) 

104. Saya bertutur kata yang 

baik kepada orang lain (+) 

105. Saya berkata kasar kepada 

teman, karena ia hanya 

teman sepergaulan Saya (-) 

106. Menasihati teman dengan 

cara marah-marah  (-) 

107. Saya mengunjungi tetangga 

atau teman yang sedang 

sakit (+) 

108. Saya bekerja sama dengan 

teman ketika mengerjakan 

tugas sekolah (+) 

109. Ribut di dalam kelas (-) 

110. Mengganggu teman yang 

sedang belajar (-) 

111. Saya tetap bersikap baik, 

meskipun orang lain 

berperilaku tidak baik pada 

Saya (+) 

112. Saya ikut berpartisipasi dan 

gotong royong dalam 

masyarakat (+) 

113. Menghargai pendapat 

orang lain  (+) 

114. Memotong pembicaraan 

orang lain (-) 

115. Patuh pada orang tua (+) 

116. Bersalaman dan mencium 

tangan kedua orang tua saat 

mau bepergian (+)  

117. Saya sulit memaafkan 

kesalahan orang lain (-)  

118. Jika ada teman yang 

berbuat salah kepada Saya, 

Saya langsung 

memaafkannya (+) 
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Instrumen Penelitian Skala Religiusitas setelah Judgement 

No Dimensi Indikator Item Pernyataan 

1 Keyakinan 

(Religious 

belief) 

1. Siswa 

meyakini 

keberadaan 

Allah Swt. 

1. Saya mengakui bahwa 

Allah Swt. yang 

menciptakan langit 

dan bumi  (+) 

2. Saya percaya bahwa 

Allah Swt. 

mengetahui apapun 

yang saya lakukan (+) 

3. Saya percaya benda 

tertentu dapat 

memberikan kekuatan 

lain dalam hidup saya 

(-) 

4. Saya berani 

mengambil barang 

milik orang lain tanpa 

sepengetahuan orang 

lain (-) 

2.Siswa meyakini 

keberadaan 

malaikat 

5. Saya yakin malaikat 

mencatat setiap 

perbuatan yang saya 

lakukan (+) 

6. Pada saat ujian, saya 

tidak mencontek 

jawaban dari teman 

karena ada yang 

mencatat saya, yaitu 

malaikat  (+) 

3.Siswa meyakini 

Nabi dan Rasul 

adalah utusan 

Allah Swt.   

7. Saya tidak perlu 

melakukan semua 

sunnah Nabi karena 

saya tidak sesempurna 

Nabi (-) 

8. Saya tidak mampu 

melakukan sunnah 
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Nabi karena zaman 

sudah berubah (-) 

4. Siswa meyakini 

kitab-kitab Allah 

Swt. 

 

9. Saya percaya bahwa 

Al Quran adalah 

pedoman hidup 

manusia (+) 

10. Saya percaya bahwa 

Allah Swt. telah 

menurunkan kitab-

kitab untuk setiap 

umat manusia agar 

menjadi manusia yang 

baik (+) 

5. Siswa meyakini 

adanya Hari 

Akhir 

11. Saya yakin bahwa 

hari esok bisa 

berkegiatan karena 

hari akhir masih lama 

(-) 

12. Saya berusaha berbuat 

baik karena Surga 

adalah jaminannya (+) 

6. Siswa meyakini  

adanya Qadha dan 

Qadar 

13. Saya tidak yakin 

adanya Qadha dan 

Qadar yang 

ditentukan oleh Allah 

Swt. (-) 

14. Saya percaya bahwa 

segala sesuatu yang 

terjadi pada diri saya 

adalah takdir Allah 

Swt. (+) 

2 Praktik Agama  

(Religious 

practice) 

1. Siswa 

melaksanakan 

sholat 

 

15. Saya mengerjakan 

sholat lima waktu jika 

ada yang 

mengingatkan (-) 

16. Saya bangun pada 

malam hari untuk 

sholat tahajud (+) 

17. Saya melaksanakan 
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sholat dhuha di rumah 

atau di sekolah  (+) 

18. Saya melaksanakan 

shalat fardhu di akhir 

waktu (-) 

2. Siswa 

melaksanakan 

puasa 

19. Saya berpuasa di 

Bulan Ramadhan 

semata-mata karena 

Allah Swt. (+) 

20. Saya melaksanakan 

puasa hari Senin dan 

Kamis (+) 

21. Saya memberitahukan 

teman-teman yang 

lain jika sedang 

melakukan puasa 

sunnah (-) 

3. Siswa 

melaksanakan 

shodaqoh 

22. Saya bersedekah 

kepada orang yang 

membutuhkan (+) 

23. Saya memperlihatkan 

kebaikan Saya saat 

sedang bersedekah 

kepada orang lain (-) 

24. Saya memberikan 

senyuman saat 

bertemu dengan orang 

lain (+) 

4. Siswa 

membaca Al 

Quran 

25. Saya merasa tentram 

ketika membaca Al 

Quran (+) 

26. Saya membaca Al 

Quran setiap hari (+) 

27. Saya membaca Al 

Quran jika diminta 

oleh orang tua saya (-) 

5. Siswa 

melaksanakan 

zikir 

28. Saya menyempatkan 

berdzikir setelah 

Shalat (+) 
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29. Saya berdzikir ketika 

melihat keagungan 

Allah Swt. (+) 

 

6. Siswa 

membaca Doa 

30. Saya berdoa meminta 

pertolongan kepada 

Allah ketika 

kesusahan (+) 

 

31. Saya berdoa sebelum 

melakukan sesuatu 

(+) 

32. Saya berdoa setelah 

melakukan sesuatu 

(+) 

3 Penghayatan/ 

(Religious 

Feeling) 

1. Siswa merasa 

dekat dengan 

Allah Swt. 

33. Saya berbuat baik 

agar lebih merasa 

dekat dengan Allah 

Swt. (+) 

34. Saya menjadi tenang 

ketika menyadari 

kedekatan dengan 

Allah Swt.  (+) 

2. Siswa merasa 

doa-doanya 

sering terkabul 

35. Saya berdoa karena 

Saya yakin bahwa 

Allah Swt. akan 

mengabulkan doa 

hamba-Nya   (+) 

36. Saya merasa kesal 

karena doa yang saya 

panjatkan tidak 

terkabul (-) 

3. Siswa pasrah 

diri secara 

positif 

37. Saya merasa khawatir 

jika terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan, 

namun saya yakin 

bahwa Allah Swt. 

sebaik-baiknya 

penolong hamba-Nya 

(+) 
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38. Apabila mendapat 

musibah yang berat, 

saya memasrahkan 

hasilnya kepada Allah 

Swt. (+) 

4. Siswa 

bersyukur 

kepada Allah 

Swt. 

39. Saya merasa kecewa 

dengan uang jajan 

dari orang tua yang 

sedikit (-) 

40. Saya mengucapkan 

hamdalah ketika 

mendapat nilai 

ulangan yang bagus 

(+) 

5. Siswa merasa 

senang 

mengikuti 

kegiatan 

keagamaan 

41. Saya tidak senang 

mengikuti kegiatan-

kegiatan mentoring 

agama (-) 

42. Saya menyempatkan 

diri untuk mencari 

ilmu-ilmu agama dari 

berbagai sumber (+) 

6. Siswa merasa 

mendapat 

pertolongan 

atau peringatan 

dari Allah Swt. 

43. Saya merasa tenang, 

karena yakin ada 

Allah Swt. yang 

menolong saya (+) 

44. Saya merasa ditegur 

oleh Allah Swt. saat 

mendapat cobaan (+) 

4 Pengetahuan 

Agama 

(Religious 

knowledge) 

1.Siswa 

mengetahui rukun 

iman   

45. Saya tahu, adanya 

gunung-gunung  

menjulang tinggi 

karena Allah Swt. 

yang menciptakan (+) 

46. Saya ragu malaikat 

diciptakan dari cahaya 

karena tidak masuk 

akal (-) 

47. Saya mengetahui 
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bahwa kitab-kitab 

Allah Swt. diturunkan 

agar manusia 

memperoleh 

kebahagiaan dunia 

dan akhirat (+) 

48. Saya mengetahui 

Nabi Musa a.s. 

memiliki mukjizat 

membelah laut merah 

(+) 

49. Saya mengetahui 

bahwa manusia yang 

sudah meninggal akan 

dibangkitkan dari 

alam kubur pada hari 

Akhir (+) 

50. Saya mengetahui 

bahwa setiap makhluk 

hidup pasti akan 

meninggal (+) 

51. Menurut saya, 

manusia tidak perlu 

berusaha mencari 

rizki karena sudah 

diatur oleh Allah Swt. 

(-) 

2.Siswa 

memahami 

pengetahuan 

tentang hukum 

Islam 

52. Saya tidak perlu 

mempelajari hukum 

Islam karena hukum 

Islam hanya 

mempersulit hidup (-) 

53. Saya memahami 

bahwa Allah 

mengajarkan tata cara 

sholat dalam Islam 

agar hidup lebih 

tenang (+) 

54. Saya mengetahui 

bahwa babi itu haram 
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untuk dimakan karena 

mengandung cacing 

berbahaya (+) 

55. Saya mengetahui 

bahwa narkoba adalah 

barang haram, karena 

dapat merusak diri (+) 

56. Saya mengetahui di 

dalam Al Quran 

terdapat hukum-

hukum Islam (+) 

57. Saya senang untuk 

mempelajari hukum-

hukum Islam yang 

ada di Al Quran (+) 

58. Saya tidak suka 

dengan aturan bahwa 

orang Islam harus 

sholat (-) 

5 Konsekuensi 

(Consequential

) 

1.Akhlak kepada 

Allah Swt. 

59. Saya mengingat Allah 

Swt. dalam situasi 

apapun (+) 

60. Saya mengucapkan 

salam saat masuk 

rumah (+) 

61. Saya sujud syukur 

saat mendapatkan 

nikmat (+) 

62. Saya merasa tidak 

khawatir apabila 

berbohong (-) 

63. Saya berkata jujur 

dalam situasi apapun 

(+) 

3. Akhlak 

terhadap diri 

sendiri 

64. Saya tidak peduli 

apakah saya memakan 

makanan yang halal 

atau tidak, yang 

penting kenyang (-) 
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65. Saya berpakaian rapi 

di manapun (+) 

66. Saya tidak 

mengerjakan PR atau 

tugas sekolah (-) 

67. Saya meninggalkan 

pelajaran yang tidak 

disukai (-) 

68. Saya mengakui 

kesalahan dan 

memperbaiki 

kesalahan yang 

diperbuat (+) 

69. Saya membuang 

sampah pada 

tempatnya (+) 

70. Saya berkata kasar 

kepada orang lain  

(-) 

71. Saya mengabaikan 

amanah yang 

diberikan kepada 

Saya (-) 

4. Akhlak 

terhadap 

sesama 

manusia 

72. Saya diam saja ketika 

ada yang 

membutuhkan 

pertolongan (-) 

73. Saya menemani 

teman yang sedang 

bersedih (+) 

74. Saya marah-marah 

saat menegur teman  

(-) 

75. Saya mengunjungi 

tetangga atau teman 

yang sedang sakit (+) 

76. Saya melakukan 

keributan di dalam 

kelas sampai 
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mengganggu teman 

yang sedang belajar (-

) 

77. Saya tetap bersikap 

baik, meskipun orang 

lain berperilaku tidak 

baik pada Saya (+) 

78. Saya mencium tangan 

kedua orang tua saat 

mau bepergian (+)  

79. Saya sulit memaafkan 

kesalahan orang lain 

(-)  
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Instrumen Penelitian Skala Konformitas sebelum Judgement 

No Dimensi Indikator Item Pernyataan 

1 Normatif 1.Individu 

memperoleh 

persetujuan  

1. Saya selalu mengikuti keputusan 

yang diambil oleh kelompok (+) 

2. Saya tidak masalah untuk 

melanggar aturan kelompok (-) 

3. Saya sulit memperoleh 

persetujuan dari teman 

kelompok (-) 

4. Menurut Saya, ikut-ikutan setuju 

terhadap teman hanya membuat 

keadaan Saya menjadi kacau (-) 

5. Saya adalah orang yang 

berpengaruh di dalam kelompok, 

sehingga apapun yang Saya 

katakan disetujui oleh teman 

kelompok (+) 

  2.Disukai 

oleh orang 

lain 

6. Saya senang memakai pakaian 

yang sama dengan teman-teman 

(+) 

7. Bagi Saya, mengikuti aturan 

yang ditetapkan oleh teman 

adalah cara terbaik agar tidak 

dikucilkan (+) 

8. Saya mengikuti penampilan 

teman-teman untuk tampil modis 

(+) 

9. Saya senang mengikuti tren yang 

ada di sekolah (+) 

10. Saya melakukan apapun agar 

disukai oleh teman-teman (+) 

11. Saya merasa tidak khawatir jika 

teman-teman menganggap Saya 

berbeda (-) 

12. Saya memilih berpenampilan 

yang membuat Saya nyaman 

walaupun berbeda dengan teman 
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kelompok (-) 

13. Saya tidak harus sama dengan 

dengan teman-teman yang lain (-

) 

14. Saya akan membeli pakaian 

yang sedang digemari oleh 

teman kelompok (+) 

15. Saya tidak suka meniru gaya 

teman-teman dalam 

berpenampilan (-) 

16. Saya terbuka berteman dengan 

siapa saja sehingga disukai oleh 

orang lain (+) 

17. Saya akan menolak ajakan 

teman bila Saya tidak 

menginginkannya (-) 

18. Saya berusaha menjadi teladan 

bagi teman kelompok yang lain 

(+) 

  4. Menghin

dari  

penolaka

n oleh 

anggota  

kelompo

k  

19. Saya khawatir jika tidak 

mengikuti kegiatan bersama 

teman akan ditinggalkan (+) 

20. Agar tidak ditinggalkan, Saya 

lebih memilih mengikuti 

kegiatan teman-teman Saya (+) 

21. Saya senang mengikuti suatu 

kegiatan yang teman-teman ikuti 

(+) 

22. Saya tidak akan mengikuti 

teman-teman jika sudah 

menyangkut prinsip (-) 

23. Saya akan mengikuti MABIT 

(malam bina iman dan takwa) 

apabila teman kelompok Saya 

ikut (+) 

24. Saya khawatir dikucilkan oleh 

teman jika Saya tidak melakukan 

hal-hal yang mereka inginkan 

(+) 

25. Saya senang berpenampilan 
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seperti yang disarankan teman-

teman (+) 

26. Saya lebih nyaman dengan 

teman yang di luar kelompok (-) 

27. Di kelas, Saya selalu duduk 

dengan teman kelompok (+) 

2 Informasi

onal 

Adanya 

kepercayaan 

terhadap 

informasi 

yang 

bermanfaat 

bagi dirinya  

28. Saya mendapatkan banyak 

informasi positif dari teman 

kelompok (+) 

29. Saya menerima informasi yang 

Saya butuhkan dari kelompok 

(+) 

30. Saya tidak percaya terhadap 

informasi yang diungkapkan 

oleh teman kelompok (-) 

31. Saya bisa mencari informasi 

apapun tanpa bantuan teman 

kelompok (-) 

32. Saya suka berbagi ilmu dengan 

teman kelompok (+) 

33. Saya lebih nyaman belajar 

dengan teman kelompok 

daripada sendiri (+) 

34. Saya memberikan kesempatan 

kepada teman kelompok untuk 

berpendapat (+) 

35. Saya merasa tidak percaya diri 

atas keputusan yang Saya ambil 

sehingga meminta pendapat dari 

teman kelompok (+) 

36. Ketika bertindak, Saya merasa 

bergantung pada nasihat orang 

lain/kelompok (+) 

37. Saya yakin informasi yang 

dikatakan oleh teman kelompok 

adalah benar (+) 

38. Saya yakin, apapun yang 

dilakukan oleh teman kelompok 

adalah benar (+) 

39. Saya merasa puas dengan 
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informasi yang didapatkan dari 

teman kelompok (+) 

40. Pendapat teman-teman 

membantu Saya dalam 

memutuskan sesuatu (+) 
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Instrumen Penelitian Skala Konformitas setelah Judgement 

No Dimensi Indikator Item Pernyataan 

1 Normatif 1.Individu 

memperoleh 

persetujuan  

1. Saya mengikuti keputusan 

yang diambil oleh kelompok 

(+) 

2. Saya tidak merasa bersalah 

saat melanggar aturan 

kelompok (-) 

3. Saya sulit memperoleh 

persetujuan dari teman 

kelompok (-) 

4. Menurut Saya, ikut-ikutan 

setuju dengan teman hanya 

membuat keadaan menjadi 

kacau (-) 

5. Apapun yang Saya katakan 

disetujui oleh teman 

kelompok (+) 

  2.Disukai 

oleh orang 

lain 

6. Saya senang memakai 

pakaian yang sama dengan 

teman-teman (+) 

7. Saya mengikuti aturan 

yang ditetapkan oleh teman 

agar tidak dikucilkan (+) 

8. Saya mengikuti 

penampilan teman-teman 

untuk tampil modis (+) 

9. Saya senang mengikuti tren 

yang ada di sekolah (+) 

10. Saya melakukan apapun 

agar disukai oleh teman-

teman (+) 

11. Saya merasa khawatir jika 

teman-teman menganggap 

saya berbeda (+) 

12. Saya memilih 
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berpenampilan yang 

membuat saya nyaman 

walaupun berbeda dengan 

teman kelompok (-) 

13. Saya harus sama dengan 

dengan teman-teman yang 

lain (+) 

14. Saya membeli pakaian 

yang sedang digemari oleh 

teman kelompok (+) 

15. Saya suka meniru gaya 

teman-teman dalam 

berpenampilan (+) 

16. Saya terbuka berteman 

dengan siapa saja (+) 

17. Saya berusaha menjadi 

teladan bagi teman 

kelompok yang lain (+) 

  5. Menghin

dari  

penolaka

n oleh 

anggota  

kelompo

k  

18. Saya khawatir ditinggalkan 

jika tidak mengikuti 

kegiatan bersama teman (+) 

19. Saya lebih memilih 

menyendiri daripada 

mengikuti kegiatan 

bersama teman-teman (-) 

20. Saya senang mengikuti 

suatu kegiatan yang diikuti 

teman-teman (+) 

21. Saya akan mengikuti 

MABIT (malam bina iman 

dan takwa) apabila teman 

kelompok Saya ikut (+) 

22. Saya khawatir dikucilkan 

oleh teman jika tidak 

melakukan hal-hal yang 

mereka inginkan (+) 

23. Saya senang 

berpenampilan seperti yang 

disarankan teman-teman 

(+) 
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24. Saya lebih nyaman dengan 

teman di luar kelompok (-) 

25. Saya lebih nyaman duduk 

dengan teman kelompok di 

kelas (+) 

2 Informasional Adanya 

kepercayaan 

terhadap 

informasi 

yang 

bermanfaat 

bagi dirinya  

26. Saya mendapatkan banyak 

informasi positif dari teman 

kelompok (+) 

27. Saya menerima informasi 

yang dibutuhkan dari 

kelompok (+) 

28. Saya percaya terhadap 

informasi yang 

diungkapkan oleh teman 

kelompok (+) 

29. Saya mampu mencari 

informasi apapun tanpa 

bantuan teman kelompok (-

) 

30. Saya senang berbagi ilmu 

dengan teman kelompok 

(+) 

31. Saya lebih nyaman belajar 

dengan teman kelompok 

daripada sendiri (+) 

32. Saya memberikan 

kesempatan kepada teman 

kelompok untuk 

berpendapat (+) 

33. Saya merasa percaya diri 

atas keputusan yang saya 

ambil sehingga meminta 

pendapat dari teman 

kelompok (-) 

34. Saya merasa bergantung 

kepada nasihat orang 

lain/kelompok ketika 

bertindak (+) 

35. Saya yakin informasi yang 

dikatakan oleh teman 
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kelompok adalah benar (+) 

36. Saya yakin, apapun yang 

dilakukan oleh teman 

kelompok adalah benar (+) 

37. Saya merasa puas dengan 

informasi yang didapatkan 

dari teman kelompok (+) 

38. Pendapat teman-teman 

membantu Saya dalam 

memutuskan sesuatu (+) 
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Instrumen Penelitian 

IDENTITAS DIRI 

 Nama Lengkap  : 

 Jenis Kelamin  :  

 Usia   : 

 Kelas   : 

PETUNJUK PENGISIAN 

PENGISIAN I 

Pada skala religiusitas dan konformitas teman sebaya ini terdapat 78 

pernyataan. Bacalah dan pahami dengan baik pada setiap pernyataan. Anda 

diminta untuk memilih salah satu pilihan jawaban yang tersedia di sebelah 

kanan dari setiap pernyataan berdasarkan kondisi Anda yang sebenarnya. 

Berilah tanda checklist (√) pada salah satu pilihan jawaban. Berikut pilihan 

jawaban yang tersedia: 

 SS : Sangat Sesuai 

 S  : Sesuai 

 KS  : Kurang Sesuai 

 TS  : Tidak Sesuai 

 

Contoh Pengisian Skala: 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

SS S KS TS 

1.  Saya meyakini hari kiamat 

akan datang   
√    

 

 Dalam pengisian setiap pernyataan, Anda tidak perlu ragu-ragu karena 

tidak ada jawaban yang dianggap salah. Semua jawaban sesuai dengan keadaan 

diri Anda dan dijamin kerahasiaannya. Waktu pengisian skala ini adalah 60 

menit. 

Selamat Mengerjakan! �  

Skala Religiusitas dan Konformitas Teman Sebaya 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 
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SS S KS TS 

1.  Saya mengakui bahwa Allah Swt. 

yang menciptakan langit dan 

bumi   

    

2.  Saya percaya bahwa Allah Swt. 

mengetahui apapun yang saya 

lakukan  

    

3.  Saya menjadi tenang ketika 

menyadari kedekatan dengan 

Allah Swt.   

    

4.  Saya merasa khawatir jika terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan, 

namun saya yakin bahwa Allah 

Swt. sebaik-baiknya penolong 

hamba-Nya  

    

5.  Saya berusaha berbuat baik 

karena Surga adalah jaminannya 

    

6.  Saya berdoa karena Saya yakin 

bahwa Allah Swt. akan 

mengabulkan doa hamba-Nya    

    

7.  Saya percaya benda tertentu dapat 

memberikan kekuatan lain dalam 

hidup saya  

    

8.  Saya tahu, adanya gunung-

gunung menjulang tinggi karena 

Allah Swt. yang menciptakan  

    

9.  Saya ragu malaikat diciptakan 

dari cahaya karena tidak masuk 

akal 

    

10.  Saya berani mengambil barang 

milik orang lain tanpa 

sepengetahuan orang lain  

    

11.  Saya merasa ditegur oleh Allah 

Swt. saat mendapat cobaan 

    

12.  Saya yakin malaikat mencatat 

setiap perbuatan yang saya 

lakukan  

 

    

 SS S KS TS 
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13.  Saya berbuat baik agar lebih 

merasa dekat dengan Allah Swt.  

    

14.  Saya merasa tenang, karena yakin 

ada Allah Swt. yang menolong 

saya  

    

15.  Pada saat ujian, saya tidak 

mencontek jawaban dari teman 

karena ada yang mencatat saya, 

yaitu malaikat  

    

16.  Saya mengetahui bahwa kitab-

kitab Allah Swt. diturunkan agar 

manusia memperoleh 

kebahagiaan dunia dan akhirat  

    

17.  Saya tidak perlu melakukan 

semua sunnah Nabi karena saya 

tidak sesempurna Nabi  

    

18.  Saya percaya bahwa segala 

sesuatu yang terjadi pada diri saya 

adalah takdir Allah Swt.  

    

19.  Saya mengetahui bahwa manusia 

yang sudah meninggal akan 

dibangkitkan dari alam kubur 

pada hari Akhir  

    

20.  Saya mengetahui bahwa setiap 

makhluk hidup pasti akan 

meninggal  

    

21.  Saya merasa kesal karena doa 

yang saya panjatkan tidak 

terkabul  

    

22.  Saya tidak mampu melakukan 

sunnah Nabi karena zaman sudah 

berubah  

    

23.  Saya menyempatkan diri untuk 

mencari ilmu-ilmu agama dari 

berbagai sumber 

    

24.  Saya mengetahui Nabi Musa a.s. 

memiliki mukjizat membelah laut 

merah  

    

25.  Saya percaya bahwa Al Quran     
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adalah pedoman hidup manusia 

26.  Saya tidak yakin adanya Qadha 

dan Qadar yang ditentukan oleh 

Allah Swt.  

    

27.  Saya mengucapkan hamdalah 

ketika mendapat nilai ulangan 

yang bagus  

    

28.  Saya percaya bahwa Allah Swt. 

telah menurunkan kitab-kitab 

untuk setiap umat manusia agar 

menjadi manusia yang baik  

    

29.  Saya tidak perlu mempelajari 

hukum Islam karena hukum Islam 

hanya mempersulit hidup  

    

30.  Saya mengetahui bahwa narkoba 

adalah barang haram, karena 

dapat merusak diri 

    

31.  Saya yakin bahwa hari esok bisa 

berkegiatan karena hari akhir 

masih lama  

    

32.  Apabila mendapat musibah yang 

berat, saya memasrahkan hasilnya 

kepada Allah Swt.  

    

33.  Saya merasa kecewa dengan uang 

jajan dari orang tua yang sedikit  

    

34.  Menurut saya, manusia tidak 

perlu berusaha mencari rizki 

karena sudah diatur oleh Allah 

Swt.  

    

35.  Saya mengetahui bahwa babi itu 

haram untuk dimakan  

    

36.  Saya mengetahui di dalam Al 

Quran terdapat hukum-hukum 

Islam 

    

37.  Saya memahami bahwa Allah 

mengajarkan tata cara sholat 

dalam Islam agar hidup lebih 

tenang  

    

38.  Saya tidak suka dengan aturan     
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bahwa orang Islam harus sholat  

39.  Saya tidak senang mengikuti 

kegiatan-kegiatan mentoring 

agama  

    

40.  Saya senang untuk mempelajari 

hukum-hukum Islam yang ada di 

Al Quran 

    

41.  Menurut Saya, ikut-ikutan setuju 

dengan teman hanya membuat 

keadaan menjadi kacau 

    

42.  Saya tidak merasa bersalah saat 

melanggar aturan kelompok  

    

43.  Saya mengikuti aturan yang 

ditetapkan oleh teman agar tidak 

dikucilkan  

    

44.  Saya mengikuti keputusan yang 

diambil oleh kelompok  

    

45.  Apapun yang saya katakan 

disetujui oleh teman kelompok  

    

46.  Saya mengikuti penampilan 

teman-teman untuk tampil modis  

    

47.  Saya senang memakai pakaian 

yang sama dengan teman-teman  

    

48.  Saya melakukan apapun agar 

disukai oleh teman-teman  

    

49.  Saya khawatir ditinggalkan jika 

tidak mengikuti kegiatan bersama 

teman  

 

    

 SS S KS TS 

50.  Saya memilih berpenampilan 

yang membuat saya nyaman 

walaupun berbeda dengan teman 

kelompok  

    

51.  Saya lebih memilih menyendiri 

daripada mengikuti kegiatan 

bersama teman-teman  

    

52.  Saya merasa khawatir jika teman-

teman menganggap saya berbeda  
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53.  Saya senang mengikuti tren yang 

ada di sekolah  

    

54.  Saya harus sama dengan dengan 

teman-teman yang lain  

    

55.  Saya sulit memperoleh 

persetujuan dari teman kelompok  

    

56.  Saya membeli pakaian yang 

sedang digemari oleh teman 

kelompok  

    

57.  Saya suka meniru gaya teman-

teman dalam berpenampilan  

    

58.  Saya terbuka berteman dengan 

siapa saja  

    

59.  Saya berusaha menjadi teladan 

bagi teman kelompok yang lain 

    

60.  Saya senang mengikuti suatu 

kegiatan yang diikuti teman-

teman  

    

61.  Saya khawatir dikucilkan oleh 

teman jika tidak melakukan hal-

hal yang mereka inginkan 

    

62.  Saya menerima informasi yang 

dibutuhkan dari kelompok 

    

63.  Saya senang berpenampilan 

seperti yang disarankan teman-

teman  

    

64.  Saya lebih nyaman dengan teman 

di luar kelompok  

    

65.  Saya lebih nyaman duduk dengan 

teman kelompok di kelas 

    

66.  Saya mendapatkan banyak 

informasi positif dari teman 

kelompok  

    

67.  Saya akan mengikuti MABIT 

(malam bina iman dan takwa) 

apabila teman kelompok Saya 

ikut 

    

68.  Saya percaya terhadap informasi 

yang diungkapkan oleh teman 
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kelompok  

69.  Saya senang berbagi ilmu dengan 

teman kelompok  

    

70.  Saya merasa percaya diri atas 

keputusan yang Saya ambil 

sehingga meminta pendapat dari 

teman kelompok  

    

71.  Saya memberikan kesempatan 

kepada teman kelompok untuk 

berpendapat 

    

72.  Saya lebih nyaman belajar dengan 

teman kelompok daripada sendiri  

    

73.  Saya mampu mencari informasi 

apapun tanpa bantuan teman 

kelompok  

    

74.  Saya merasa bergantung kepada 

nasihat orang lain/kelompok 

ketika bertindak  

    

75.  Saya yakin informasi yang 

dikatakan oleh teman kelompok 

adalah benar  

    

76.  Saya yakin, apapun yang 

dilakukan oleh teman kelompok 

adalah benar  

    

77.  Saya merasa puas dengan 

informasi yang didapatkan dari 

teman kelompok  

    

78.  Pendapat teman-teman membantu 

Saya dalam memutuskan sesuatu  

    

 

PENGISIAN II 

Pengerjaan kedua ini terdapat 39 pernyataan. Bacalah dan pahami dengan 

baik pada setiap pernyataan. Anda diminta untuk memilih salah satu pilihan 

jawaban yang tersedia di sebelah kanan dari setiap pernyataan berdasarkan 

kondisi Anda yang sebenarnya dan benar-benar sesuai yang Anda lakukan. 

Berilah tanda checklist (√) pada salah satu pilihan jawaban. Berikut pilihan 

jawaban yang tersedia: 
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 SL : Selalu 

 S  : Sering 

 KK  : Kadang-kadang 

 TP  : Tidak Pernah 

 

Contoh Pengisian: 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

SL S KK TP 

1 Saya melaksanakan puasa Daud   √    

  

Dalam pengisian setiap pernyataan, Anda tidak perlu ragu-ragu karena 

tidak ada jawaban yang dianggap salah. Semua jawaban sesuai dengan keadaan 

diri Anda dan dijamin kerahasiaannya. Waktu pengisian skala ini adalah 30 

menit. Selamat mengerjakan! �  

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

SL S KK TP 

1.  Saya mengerjakan sholat lima waktu jika 

ada yang mengingatkan  

    

2.  Saya mengingat Allah Swt. dalam situasi 

apapun  

    

3.  Saya tetap bersikap baik, meskipun 

orang lain berperilaku tidak baik pada 

Saya  

    

4.  Saya bangun pada malam hari untuk 

sholat tahajud  

    

5.  Saya mengucapkan salam saat masuk 

rumah  

    

6.  Saya mencium tangan kedua orang tua 

saat mau bepergian  

    

7.  Saya melaksanakan sholat dhuha di 

rumah atau di sekolah   

    

8.  Saya sujud syukur saat mendapatkan 

nikmat  

    

9.  Saya sulit memaafkan kesalahan orang 

lain  

    

10.  Saya melaksanakan shalat fardhu di akhir 

waktu  
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11.  Saya merasa tidak khawatir apabila Saya 

berbohong  

    

12.  Saya berpuasa di Bulan Ramadhan 

semata-mata karena Allah Swt.  

    

13.  Saya berkata jujur dalam situasi apapun      

14.  Saya melaksanakan puasa hari Senin dan 

Kamis  

    

15.  Saya tidak peduli apakah saya memakan 

makanan yang halal atau tidak, yang 

penting kenyang  

    

16.  Saya memberitahukan teman-teman yang 

lain jika sedang melakukan puasa sunnah  

    

17.  Saya berpakaian rapi di manapun     

18.  Saya bersedekah kepada orang yang 

membutuhkan 

    

19.  Saya tidak mengerjakan PR atau tugas 

sekolah  

    

20.  Saya memperlihatkan kebaikan Saya saat 

sedang bersedekah kepada orang lain  

    

21.  Saya meninggalkan pelajaran yang tidak 

disukai  

    

22.  Saya memberikan senyuman saat 

bertemu dengan orang lain  

    

23.  Saya mengakui kesalahan dan 

memperbaiki kesalahan yang diperbuat  

    

24.  Saya merasa tentram ketika membaca Al 

Quran  

    

25.  Saya membuang sampah pada tempatnya      

26.  Saya membaca Al Quran setiap hari     

27.  Saya berkata kasar kepada orang lain     

28.  Saya membaca Al Quran jika diminta 

oleh orang tua saya  

    

29.  Saya mengabaikan amanah yang 

diberikan kepada Saya  

    

30.  Saya menyempatkan berdzikir setelah 

shalat  

    

31.  Saya diam saja ketika ada yang 

membutuhkan pertolongan  

    

32.  Saya berdzikir ketika melihat keagungan     
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Allah Swt. 

33.  Saya menemani teman yang sedang 

bersedih 

    

34.  Saya berdoa meminta pertolongan 

kepada Allah ketika kesusahan  

    

35.  Saya marah-marah saat menegur teman       

36.  Saya berdoa sebelum melakukan sesuatu     

37.  Saya mengunjungi tetangga atau teman 

yang sedang sakit  

    

38.  Saya berdoa setelah melakukan sesuatu      

39.  Saya melakukan keributan di dalam kelas 

sampai mengganggu teman yang sedang 

belajar 

    

 

 

 


