
Kepada Yang Terhormat 

Mahasiswa  FIAI angkatan 2010 dan 2011 

Di-  

Yogyakarta 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Kami dari Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 
meminta bantuan kepada saudara untuk mengisi angket yang kami 
bagikan. Angket ini bukanlah suatu tes, sehingga saudara tidak perlu 
takut salah untuk mengisinya. Apapun jawaban yang saudara berikan 
adalah benar, sepanjang jawaban itu sesuai dengan keadaan saudara. 

Atas kesediaannya dalam mengisi angket ini kamu ucapkan terima 
kasih. 

 

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

1. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan baik dan teliti 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda paling sesuai 

dengan keadaan atau pendapat anda, dengan cara memberi 
silang (X) pada a, b atau c. 
Contoh : 
Heri diminta oleh ibunya untuk menjaga adiknya yang masih 
berumur 5 tahun, ibunya hendak pergi ke pasar. Pada saat 
yang sama, teman-teman Heri mengajaknya pergi menghadiri  

perayaan ulang tahun sahabat karibnya. Apa yang seharusnya 
dilakukan oleh Heri? 

a. tetap menjaga adiknya karena takut dimarahi oleh 
ibunya 

b. menghadiri perayaan ulang tahun sahabatnya 
c. tetap menjaga adiknya karena hal itu lebih penting 

 Jika anda salah dalam menjawab, jawaban tersebut anda 
coret dengan memberi tanda (=) dan kemudian beri tanda 
silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan diri anda dan 
pendapat anda.. 

3. Mohon dikerjakan semua tanpa ada yang terlewatkan, dan 
terima kasih atas bantuan anda. 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identitas Pribadi  

1. Angkatan : (a) 2010             (b)2011 

2. Jurusan  : (a) PAI     (b) Ekonomi Islam    (c) Hukum 

Islam      

3. Jenis kelamin : L/P 

4. Institusi pendidikan sebelumnya* : 

*pilih salah satu dengan memberi tanda check list (√) 

                  Pondok Pesantren                       Non-Pondok Pesantren 

(SMA, SMK, MAN) 

 

 

1.  Cerita  I 

Andre  adalah  seorang  anak  lakilaki  berumur  19 tahun.  Andre ingin 
sekali pergi berlibur ke Bandung. Ayahnya berjanji bahwa Andre boleh 
berlibur, jika menabung  uangnya  sendiri  untuk  berlibur.  Andre  
bekerja keras menjadi pelayan di sebuah cafe, dan Andre berhasil 
mengumpulkan uang sebanyak Rp1.000.000, cukup untuk beberlibur 
ke bandung, tapi sebelum berangkat berkemah, ayahnya berkata kalau 
genteng rumah sedang bocor dan saat itu sedang musim hujan, 
ayahnya tidak memiliki uang untuk membeli genteng, padahal hal ini 
bukan merupakan tanggung jawab Andre sebagai anak untuk membeli 
genteng Apa yang anda lakukan, jika anda dalam posisi sebagai 
Andre.  

a. Sebagai anak  yang baik, sebaiknya menyerahkan uangnya  
kepada ayahnya 

b. Menyerahkan  uangnya,  sebab  kepentingan  orang  tua  
harus  
diutamakan. 

c. Anda menolak, dan anda juga berhak menuntut ayahnya untuk 
menghargai jerih payahnya. 
 

2. Cerita  II  

Andre berbohong  mengatakan  kepada  ayahnya  bahwa  dia  hanya 
mendapat uang Rp 500.000, uang tersebut digunakan untuk berlibur. 
Padahal jumlah uang yang sebenarnya diperolehnya adalah Rp 
1.000.000,. Andre kemudian mengajak adiknya yaitu Andi untuk 
berlibur bersama. Sebelum pergi berlibur, Andre memberitahukan 
kepada Andi bahwa dia berbohong kepada ayah mengenai uang itu. 
Apa yang anda lakukan jika anda dalam posisi Andi? 

a.  Melapor kepada ayah anda, sebab anda takut nanti ayah anda 
marah    

b.  Melapor kepada ayah anda supaya dikatakan sebagai anak 
yang baik. 

c. Memberitahu perbuatan Andre  kepada  ayah anda,  karena  

dalam  keadaan  apapun kejujuran adalah hal yang paling baik.  

 

3. Cerita  III  

Ada  seseorang  wanita  yang divonis oleh dokter menderita penyakit 
kanker otak, ada obat untuk terapi penyakit tersebut dengan biaya Rp. 
200.000, tetapi karena sulit diperoleh seorang apoteker menjualnya 
dengan harga 10 kali lipat dari harga semestinya. Hendra, suami 
wanita yang sakit itu, pergi ke semua kenalannya untuk meminjam  
uang,  tetapi  yang  diperoleh  seluruhnya  hanyalah  Rp  1.000.000, 
separuh  dari  harga  obat. Hendra mengatakan pada apoteker  supaya  
menjual obatnya lebih murah, atau kalau boleh membayarnya nanti di 



 
 

kemudian hari.  Apoteker tetap bersi keras menjualnya dengan harga 
Rp. 2.000.000 dan dibayar secara cash. Hendra menjadi putus  asa,  
kemudian  mendobrak  toko  orang  itu,  dan  mencuri  obat  tersebut 
untuk istrinya. Bagaimanakah menurut pendapat  kamu tentang sikap 
Hendra tersebut?  

a. Tidak dibenarkan, karena jika tertangkap akan dihukum.  
b. Tidak dibenarkan, sebab bagaimanapun mencuri itu perbuatan 

buruk.  
c. Secara  hati  nurani  dapat  dibenarkan,  karena  menyangkut  

kehidupan seseorang.  

4. Cerita  IV   

Ada seorang pasien dalam keadaan putus asa, penyakitnya tidak 
sembuh-sembuh, namun biaya perawatannya  sangat mahal, harta 
pasien tersebut telah kehabisan dana untuk biaya perawatannya., 
akhirnya ia merasa lebih baik mati. Ia meminta kepada dokter untuk 
menyuntik eutanesia (suntik mati). Apa yang anda lakukan jika anda 
sebagai dokter tersebut?  

a. Tidak mengabulkan,  sebab  akibatnya and dapat dipecat dari 
pekerjaaanya sebagai dokter.  

b. Tidak mengabulkan, bagaimanapun membunuh itu adalah 
dosa.  

c. Dikabulkan, asal sudah mendapat persetujuan dari 
keluarganya.  
 

5. Cerita  V   

Hendra, seorang narapidana yang meringkuk di penjara karena telah 
mencoba mencuri sepeda motor. Dia dihukum selama 10 tahun. Tetapi 
setelah dua tahun dia kabur dari penjara dan pergi hidup di sebuah 
kota di luar Jawa dengan menggunakan nama lain. Dia mengumpulkan 
uang dan sedikit demi sedikit ia berhasil mendirikan sebuah pabrik 

yang besar. Dia menggaji para  karyawannya  dengan  upah  tinggi,  
dan  sebagian  keuntungannya dipergunakan  untuk  membangun  
sebuah  rumah  sakit  untuk  merawat  para penderita kanker. Setelah  
20  tahun  berlalu,  ada  seorang  mantan narapidana semasa dia 
dipenjara, yaitu Budi  yang  mengenal pemilik pabrik sebagai Hendra, 
seorang narapidana  yang  kabur dan menjadi buronan polisi. Apa yang 
anda lakukan jika berada pada posisi Budi? 

a. Melaporkan, karena mungkin perbuatannya itu akan 
mendapatkan imbalan.  

b. Tidak  melaporkan,  sebab  kesalahan  Hendra  sudah  
digantikan  oleh kebaikkannya.   

c. Tidak melaporkan, sebab dia dapat diakui sebagai warga 
negara yang baik. 
 

6.  Cerita VI  

Pada suatu hari, Dimas dan Rangga terlibat percekcokan setelah motor 
mereka saling bersenggolan, percekcokan ini berakhir dengan 
perkelahian. Pada saat kejadian, Roni, temannya Dimas sedang 
melintas di lokasi perkelahian Dimas dan Rangga dan melihat kejadian 
perkelahian mereka berdua. Pada saat yang sama juga, Roni harus 
memenuhi janjinya untuk bertemu dengan dosennya. Apa yang 
seharusnya dilakukan oleh Roni dalam kondisi ini? 

a. Roni pergi meniggalkan mereka karena tidak mau terlibat 
b. Roni ikut memabantu Dimas karena dia adalah temannya 
c. Roni melera perkelahian mereka kemudian langsung bertemu 

dengan dosennya.   

 

 
 



7.  Cerita VII 

 Dedi adalah seorang ketua dalam salah satu organisasi kampus. Pada 
suatu hari, organisasi ini mengadakan rapat dengan anggotanya untuk 
membahas kepanitian pentas seni yang akan diadakan dua minggu 
lagi. Terjadi perdebatan dalam rapat ini, sebagian besar anggota rapat 
setuju dengan konsep yang diajukan oleh Hafidz, namun ide ini kurang 
rasional dan  tidak sesuai dengan tema. Dedi memiliki ide yang 
berbeda, idenya sangat rasional, menjanjikan dan mudah untuk 
dilaksanakan, namun idenya hanya disepakati oleh beberapa orang. 
Apa yang anda lakukan jika berada pada posisi Dedi? 

a. Memutuskan pendapat anda sebagai konsep acara karena 
anda adalah ketua. 

b. Mengikuti pendapat orang yang banyak 
c. Menghargai pendapat-pendapat yang ada dan mencari 

konsep yang terbaik   
 
 

8. Cerita VIII  

Sebagai ketua LEM yang baru, Dedi menerapkan peraturan baru bagi 
seluruh anggota organisasi yaitu mengharuskan kepada seluruh 
anggota untuk melakukan absensi setiap jam 07.00. Peraturan yang 
diterapkan dalam organisasi ini telah disepakati dalam rapat anggota. 
Kalau anda sebagai organisasi tersebut, apa yang anda lakukan? 

a. Tidak mau menjalankan peraturan karena menyulitkan. 
b. Menjalankan peraturan sekedarnya saja 
c. Menjalankan peraturan dengan baik dan teliti   

 
9. Cerita IX 
Anda  memiliki teman karib semasa kuliah, anda sangat dekat dengan 
dia. Teman anda telah menolong anda dalam biaya operasi anda.  

Pada masa ujian, teman anda merasa kesulitan dalam menjawab soal-
soal yang ada, posisi duduk anda dan teman anda bersebelahan, 
kemudian teman anda meminta jawaban dari beberapa soal yang dia 
tidak mampu menjawabnya. Apa yang akan anda lakukan terhadap 
teman anda? 

a. Memberi tahu jawabannya karena dia adalah sahabat anda 

b. Tidak memberi jawaban karena anda takut ketahuan dan 
mendapat hukuman 

c. Tidak memberi jawaban karena hal tersebut akan 
menjerumuskan teman untuk tidak belajar setiap ujian  

 

10. Cerita X 

Di lingkungan anda, ada beberapa aturan yang telah lama dijalankan 
dan disepakati oleh masyarakat, tetapi menurut keyakinan rasional hal 
tersebut bertentangan dengan hak-hak individu. Anda pun tahu 
konsekuensi bagi orang yang tidak mematuhi aturan masyarakat akan 
dikucilkan. Apa yang akan anda lakukan dalam posisi ini? 

a. Menjalankan aturan yang ada di masyarakat karena takut 
mendapatkan hukuman 

b. Menjalalankan aturan agar orang lain senang dengan sikap anda  
c. Tidak mau menjalankan aturan meskipun dikucilkan oleh orang 

lain.  
 

 11. Cerita XI 
Zaini adalah seorang yang memiliki wewenang dalam penerimaan 
karyawan di salah satu perusahaan. Lutfi temannya Zaini saat kuliah 
dahulu, yang sering menolongnya dalam membiayai kuliahnya. Lutfi 
melamar di perusahaan tempat Zaini bekerja namun tidak memenuhi 
syarat. 



 
 

 
rencananya akan digunakan untuk membayar uang pendaftaran untuk 
masuk kuliah. Apa yang anda lakukan jika anda sebagai Yadi? 

a. Melaporkan pencuri remaja tersebut ke polisi karena perbuatan 
ini harus dihukum 

b. Melaporkan kejadian tersebut karena ia harus patuh pada aturan 
c. Tidak melaporkan kejadian tersebut karena masalah ini sudah 

dianggap selesai. 
 

12. Cerita XII 

Pada suatu hari, terjadi pencurian di rumah pengusaha sukses dan 
terjadi percakapan antara para pencuri. Yadi sebagai pembantu di 
rumah tersebut mendengarkan percakapan mereka yang akan 
mendonasikan uang hasil pencurian ke panti asuhan yaitu bagi anak 
yatim piatu. Apa yang akan anda lakukan jika berada pada posisi Yadi?   

a. Melaporkan kejadian tersebut pada polisi karena takut dosa jika 
tidak melaporkan kejadian ini 

b. Tidak melaporkan hal tersebut karena karena para penghuni 
panti asuhan hidup makmur 

c. Tetap melapokan kejadian ini karena ada hak-hak orang lain 
yang telah dilanggar oleh para perampok. 

 
13. Cerita XIII 

Teman karib anda akan segera melangsungkan pernikahan. Suatu hari 
calon istrinya anda pergoki berbuat selingkuh. Apa yang seharusnya 
anda lakukan? 

a. Tidak memberitahukan kejadian tersebut karena bukan urusan 
anda 

b. Tidak memberitahukan kejadian tersebut agar tidak terjadi 
masalah dalam pernikahannya. 

c. Memberitahukan kejadian tersebut meskipun harus merusak 
pernikahan teman anda. 

 

14. Cerita XIV    

Satu bulan lagi Kiki berencana melangsungkan pernikahan dengan 
kekasihnya. Saat ini uang yang telah ia kumpulkan Rp. 10.000.000 
dan cukup untuk melaksanakan pernihakan. Akan tetapi  tanpa 
disangka, kecelakaan menimpa adik anda. Pada saat tersebut 
keluarga anda tidak memiliki dana untuk biaya operasi sebesar Rp. 
9.500.00. Apa yang anda lakukan jika berada pada posisi Kiki? 

 
a.  Tetap melaskanakan pernikahan sesuai rencana karena takut 

kekasihnya akan memutuskan hubungannya jika nikahnya 
batal 

b. Tetap melaksanakan pernikahan agar tidak malu dengan 
seluruh keluarga 

c. Mengundurkan pernikahan dan lebih dahulu membantu biaya 
operasi adik anda. 

15. Cerita XV 

Sony adalah adalah seorang dokter muda yang bekerja di rumah sakit 
milik pemerintah. Pada suatu hari, Sony mendapatkan panggilan tugas 
secara mendadak  untuk melakukan operasi pada pasien penyakit 
kanker. Di saat yang bersamaan Siti, adik kandung dari Sony akan 
melansungkan pernikahan dan Sony adalah wali dalam pernikahan 
tersebut. Apa yang anda lakukan jika berada pada posisi Sony? 

a. Tetap menjalankan pekerjaan karena takut mendapat hukuman 
dari rumah sakit 



b. Tetap menjadi wali nikah karena hal tersebut akan menyenagkan 
hati adiknya 

c. Tetap menjalankan perintah tugas karena hal ini menyangkut 
hidup orang lain. 
 

16. Cerita XVI 

Pada suatu hari terjadi pencurian di rumah Yadi. Pencuri tersebut 
tertangkap ketika beraksi, dia pun diintrogasi. Dari hasil interogasi yang 
dilakukan oleh Yadi, remaja ini baru pertama kali menjalankan aksi 
pencurian. Menurut pengakuan pencuri, hasil pencurian tersebut  
ada orang lain yang melamar dan memenuhi syarat. Zaini ingin 
memberikan pekerjaan kepada Lutfi, tetapi dia merasa bersalah karen 
dia harus berlaku adil. Apa yang harus dilakukan oleh Zaini? 

a. Tidak memberikan pekerjaan pada Lutfi karena takut dosa   
b. Tetap memberikan pekerjaan pada Lutfi karena harus membalas 

budi  
c. Tidak memberikan pekerjaan kepada Lutfi karena anda harus 

berlaku adil dengan seluruh pelamar kerja.  
 

17. Cerita XVII 

Ketika Dedi memimpin rapat organisasi kampus, terjadi perdebatan 
panjang dalam membahas ulang tahun organisasi. Perdebatan panjang 
ini memicu Dedi untuk mengambil keputusan  sepihak dan akhirnya 
memutuskan pendapatnya yang digunakan dalam acara ulang tahun 
organisasi. Apa yang anda lakukan jika posisi anda sebagai anggota 
organisasi tersebut? 

a. menerima keputusan Dedi untuk acara ulang tahun 
organisasi karena karena takut dikucilkan 

b. patuh pada keputusan rapat karena hal tersebut adalah 
keputusan rapat 

c. tidak patuh pada keputusan rapat karena tidak menghargai 
pendapat anggota yang lain. 

18. Cerita XVIII 

Beberapa hari yang lalu, istri dari seorang koruptor yang kini dipenjara 
menyalurkan uangnya pada panti asuhan di daerahnya sebesar 500 
juta. Pengurus panti asuhan mengetahui uang tersebut hasil korupsi, di 
sisi lain panti asuhan ini sangat membutuhkan bantuan dari donatur 
untuk memenuhi kebutuahan anak-anak panti asuhan.  Apa yang anda 
lakukan jika anda menjadi pengurus panti asuhan tersebut? 

a. Tidak menerima uang tersebut karena uang tersebut adalah 
uang haram hasil dari korupsi 

b. Menerima uang tersebut agar anak-anak panti asuhan 
merasa senang 

c. Menerima uang tersebut karena uang ini berhak mereka 
terima dan untuk kepentingan orang banyak.  

19. Cerita XIX 

Dody adalah seorang pegawai pajak. Semasa kuliahnya ia mendapat 
bantuan dana kuliah dari sahabat ayahnya, yaitu Jono. Saat ini 
perusahaannya sedang terlilit masalah karena tidak pernah membayar 
pajak selama 5 tahun, kemudian dia meminta bantuan pada Dody 
untuk menyelesaikan masalah ini agar ia tidak terjerat hukum. Apa 
yang anda lakukan jika anda pada posisi Dody? 

a. Tidak membantu Jono karena anda takut terlibat masalah 
b. Membantu menyelesaikan masalah Jono karena dia telah 

membatu anda 
c. Tidak membantu Jono karena anda harus berprilaku jujur 

 
 



 
 

20. Cerita XX 

Jaka adalah seorang dokter, suatu hari dia mengadakan operasi 
katarak gratis bagi warga miskin. Bertepatan pada hari tersebut, Jono 
sahabat Jaka mengalami serangan jantung sehingga istrinya meminta 
Jaka kerumahnya. Jono adalah orang yang pernah membantu Jaka 
mendapatkan pekerjaan di Rumah Sakit Harapan. Apa yang anda 
lakukan jika anda berada pada posisi Jaka? 

a. Pergi memeriksa kesehatan Jono karena takut dianggap 
orang yang tak tahu balas budi 

b. Tetap melaksanakan pengobatan gratis agar warga miskin 
senang 

c. Tetap melaksanakan pengobatan gratis bagi warga miskin 
terlebih dahulu karena hal tersebut untuk kepentingan orang 
banyak. 

 

 
 


