
ANGKET PERILAKU SISWA 

 

Nama  :........................................... 

Hari/Tanggal :........................................... 

 

 

Petunjuk: 

1. Pada angket ini terdapat 30 pertanyaan. Berilah jawaban yang benar benar 

cocok dengan pilihanmu, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Berilah tanda centang (v) pada salah satu alternatif jawaban yang sudah 

disediakan disebelah kanan pernyataan. 

3. Atas bantuan dan partisipasi anda dalam pengisian angket ini disampaikan 

terimakasih. 

 

Keterangan: 

 

Skor Skala Pengukuran Instrumen Angket 

Skor Keterangan 

5 
Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyataan itu pasti ada atau 

terjadi. 

4 
Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyataan lebih banyak terjadi 

dari pada tidak terjadi. 

3 
Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyataan bisa terjadi dan bisa 

tidak terjadi. 

2 
Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyataan lebih banyak tidak 

terjadi dari pada terjadi. 

1 
Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyataan sama sekali tidak 

terjadi. 

 

 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

5 4 3 2 1 

1. Melaksanakan ibadah sholat fardhu dalam 

kehidupan sehari-hari. 

     

2. Melaksanakan ibadah sholat fardhu dalam 

kehidupan sehari-hari. 

     

3. Melaksanakan sholat tepat waktu.      



4. Melaksanakan puasa sunnah (senin dan kamis)      

5. Membaca Alquran setiap hari.      

6. Saya selalu mengikuti pelajaran aqidah akhlak.      

7. Saya suka mata pelajaran aqidah akhlak.      

8. Membaca basmalah sebelum melaksanakan 

pekerjaan dan membaca hamdalah sesudahnya. 

     

9. Saya tidak suku menggunjing.      

10. Menggunakan bahasa yang lebih halus kepada orang 

tua dan guru. 

     

11. Tidak membantah kepada orang tua.      

12. Mematuhi nasehat guru.      

13. Melaksanakan piket sesuai jadwal.      

14. Tidak memotong pembicaraan orang lain.      

15. Tidak pernah mengganggu teman yang sedang 

beribadah. 

     

16. Jika orang lain mendapat kenikmatan kitapun ikut 

senang. 

     

17. Mengucapkan salam ketika bertemu teman.      

18. Menyisihkan uang saku untuk membantu teman 

yang membutuhkan. 

     

19. Tidak bertengkar dengan teman maupun tetangga 

dirumah. 

     

20. Jika bersalah saya segera meminta maaf      

21. Jika berangkat kesekolah saya berpamitan kepada 

orangtua dan mencium tangannya. 

     

22. Saya datang kesekolah tepat waktu.      

23. Memakai seragam sekolah dengan bersih dan rapi.      

24. Mau berteman dengan siapapun dan tidak 

membeda-bedakan. 

     

25. Membantu orang lain yang sedang mengalami      



kesulitan. 

26. Memberikan sedekah kepada fakir miskin      

27. Jika ada PR dikerjakan dengan baik      

28. Mengerjakan tugas yang diberikan bapak  dan ibu 

guru. 

     

29.  Tidak bermalas – malasan dalam belajar      

30 Jika ada teman yang berkata bohong maka ia 

menegurnya. 

     

 


