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IDENTITAS DIRI 

Jenis Kelamin :        Laki-laki    Perempuan  

Umur  :            Tahun 

Suku bangsa :        Jawa                 Sunda                    Betawi

           Minang                 Batak                    Melayu 

           Papua                 Ambon                   Dayak     

           (lainnya, sebutkan) . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Agama  :        Islam           Katolik                 Protestan 

                         Hindu           Budha          Kong Hu Chu

           (lainnya, sebutkan) . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Afiliasi Politik :        P. Demokrat              P. Golkar      PDIP  

                         PKS                  PAN                     PKB  

            PPP                  P. Nasdem             PBB     

           (lainnya, sebutkan) . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pendidikan  :        Perguruan tinggi (S-1, Diploma), Tingkat .... 
            SMA/sederajat, Kelas .... 
            SMP/sederajat, Kelas .... 
            SD/sederajat, Kelas ... . 
 

Pekerjaan Orangtua :        Pemiliki Perusahaan/Profesional  
             Dosen/Guru/TNI/Polri/PNS   
             Pengusaha kecil/Wiraswasta 
             Tata usaha, Sales, dan Teknisi 
             Pedagang kecil/jasa 
             Operator mesin/pekerja terampil 
              Buruh harian/kasar, petani, nelayan
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Penghasilan Orangtua perbulan :        Sampai dengan Rp1.000.000  
              Rp1.000.000 – Rp 2.000.000  
              Rp2.000.000 – Rp 3.000.000 
              Rp3.000.000 – Rp 5.000.000 
              Rp5.000.000 – Rp 7.500.000 
              Rp7.500.000 – Rp 10.000.000 
              Di atas Rp 10.000.000   

 
Status Lokasi tempat tinggal :        Perkotaan            Pedesaan  
 

Latar sosial ditempat tinggal :       5  4  3  2   1     

Agama  : Sangat heterogen            Sangat homogen  
Etnik/Suku : Sangat heterogen   Sangat homogen 
Partai Politik  : Sangat heterogen   sangat homogen 
 
Aktif dalam Organisasi    :      Ya  Tidak 

Nama Organisasi : ........................................................... 

Sebagai   : ........................................................... 
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PETUNJUK 

1. Petunjuk Umum 

Instrumen ini berisi sejumlah pertanyaan/pernyataan yang 

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran riil toleransi sosial, 

yakni sikap sosial seseorang anggota masyarakat terhadap orang 

atau kelompok orang lain yang berbeda agama, suku atau 

aliran/partai politik. Penyebaran instrumen ini dimaksudkan untuk 

kepentingan akademis, bukan kepentingan politik atau kepentingan 

di luar akademik. Oleh karena itu kami mohon partisipasi Anda 

untuk mengisi instrumen ini secara benar dan lengkap. Anda 

dimohon untuk mengisi instrumen ini sesuai sikap Anda terhadap 

keberadaan dan aktivitas orang atau kelompok orang yang berbeda 

agama, suku/etnik, dan aliran/partai politik dengan Anda 

sebagaimana dirumuskan dalam pernyataan.  

Sebelum mengisi daftar pernyataan bacalah petunjuk dan butir 

pernyataan dengan cermat, sehingga Anda memahami maksudnya, 

baru kemudian mengisi kolom jawaban. Isilah semua butir 

pernyataan dalam instrumen ini, jangan ada yang terlewat. 

Kejujuran Anda dalam mengisi daftar pernyataan ini sangat berarti 

bagi kami. Kami menjamin kerahasiaan identitas dan jawaban Anda 

dalam mengisi kuesioner ini dan menjamin jawaban Anda tidak 

dipergunakan untuk kepentingan yang akan merugikan Anda. 

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas 

bantuan dan kerjasama Anda dalam mengisi instrumen ini secara 

benar dan lengkap. Semoga bermanfaat untuk kepentingan bangsa 

dan negara Indonesia.  
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2. Petunjuk Khusus  

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan 
perasaan/sikap Anda terhadap isi pernyataan pada setiap butir 
pernyataan, yakni 
 
SS : Jika perasaan/sikap Anda Sangat Setuju dengan isi 

pernyataan 
 

S : Jika perasaan/sikap Anda Setuju dengan isi 
pernyataan 
 

N : Jika perasaan/sikap Anda Netral dengan isi 
pernyataan 
 

TS : Jika perasaan/sikap Anda Tidak Setuju dengan isi 
pernyataan 
 

STS : Jika perasaan/sikap Anda SangatTidak Setuju 
dengan isi pernyataan 

 
   
Contoh: 

Apabila Anda sangat tidak menyukai  ada orang atau kelompok 

orang yang berbeda etnik dengan Anda, maka beri tanda check 

pada kolom STS seperti tertulis di bawah ini. 

NO PERNYATAAN SS S N TS STS 

1. Saya tidak 

mempermasalahkan ada 

orang atau kelompok orang 

yang berbeda suku dengan 

saya  

    √ 
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A. DAFTAR PERTANYAAN 

NO BUTIR PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 

SS S N TS STS 

1.  Saya tahu ada kelompok (agama, 
suku, atau politik) lain di sekitar saya. 

     

2.  Saya mengakui masing-masing 
kelompok (agama, suku, atau  politik) 
memiliki hak yang sama. 

     

3.  Saya tidak suka ada kelompok lain 
(agama, suku, atau politik) di sekitar 
saya. 

     

4.  Hak kelompok (agama, suku, atau 
politik) saya harus dihormati oleh 
kelompok lain. 

     

5.  Tidak ada niat dalam diri untuk 
mengganggu kelompok (agama, 
suku, politik) lain. 

     

6.  Meskipun kelompok (agama, suku, 
atau politik) lain mengganggu 
kelompok saya, saya tidak akan 
mengajak teman saya untuk 
menyerang mereka. 

     

7.  Sebagai sesama warga negara, saya 
bersedia berkenalan dengan 
kelompok (agama, suku, politik) lain. 

     

8.  Sebagai sesama makhluk Tuhan 
YME, saya siap bergaul dengan 
kelompok (agama, suku, politik) lain.  

     

9.  Saya menerima orang yang berbeda 
(agama, suku, politik) dengan saya 
belajar/bekerja di tempat saya. 

     

10.  Saya mengakui kelompok (agama, 
suku, politik) lain memiliki hak yang 
sama di depan hukum. 

     

11.  Dalam hidup bersama, saya perlu 
mengenal secara mendalam 
kelompok (agama, suku, politik) lain. 

     



6 

 

NO BUTIR PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 

SS S N TS STS 

12.  Saya siap melakukan dialog dengan 
kelompok (agama, suku, politik) lain 
secara terus menerus untuk 
menciptakan kerukunan. 

     

13.  Saya siap melakukan dialog dengan 
kelompok (agama, suku, politik) lain 
secara mendalam/ intensif untuk 
membangun saling pengertian. 

     

14.  Saya memahami dengan baik 
anggota kelompok (agama, suku, 
politik) lain. 

     

15.  Saya memahami dengan baik 
karakteristik ajaran, nilai-nilai, ibadah, 
kegiatan kelompok (agama, suku, 
politik) lain. 

     

16.  Saya/kelompok saya memiliki 
kesepahaman dengan kelompok 
(agama, suku, politik) lain yang 
tinggal bersama di lingkungan saya. 

     

17.  Saya menghormati keberadaan 
kelompok (agama, suku, politik) lain 
yang tinggal di sekitar lingkungan 
saya. 

     

18.  Saya menghormati kegiatan 
ibadah/tradisi kelompok (agama, 
suku, politik) lain yang tinggal di 
sekitar lingkungan saya. 

     

19.  Saya menghargai perayaan agama, 
budaya atau kegiatan politik 
kelompok (agama, suku, politik) lain. 

     

20.  Saya senang tinggal di lingkungan 
yang warganya berbeda-beda 
agama, suku, dan politik. 

     

21.  Dalam pergaulan dengan kelompok 
yang berbeda (agama, suku, politik), 
saya lebih menekankan persamaan 
daripada perbedaan.   
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NO BUTIR PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 

SS S N TS STS 

22.  Saya melakukan aktivitas bersama 
dengan kelompok (agama, suku, 
politik) lain dalam kegiatan 
masyarakat. 

     

23.  Saya membantu membangun rumah 
ibadah atau kantor kelompok (agama, 
suku, politik) lain. 

     

24.  Saya membantu kegiatan perayaan 
agama atau budaya suku bangsa 
atau politik kelompok lain.   

     

25.  Saya berteman baik dengan orang 
yang berbeda aliran/partai politik di 
lingkungan sekolah (kampus)/ 
kerja/rumah. 

     

26.  Saya menerima orang dari 
aliran/partai politik yang berbeda 
dengan saya menjadi pemimpin di 
lingkungan saya. 

     

27.  Saya bersedia tinggal serumah 
dengan orang yang berbeda 
aliran/partai poliitk. 

     

28.  Saya menerima anggota keluarga 
saya menikah dengan orang yang 
berbeda aliran/partai politik. 

     

29.  Saya bersedia menikah dengan 
orang yang berbeda aliran/partai 
politik. 

     

30.  Saya berteman baik dengan orang 
yang berbeda suku di lingkungan 
sekolah (kampus)/ kerja/rumah. 

     

31.  Saya menerima orang dari suku yang 
berbeda dengan saya menjadi 
pemimpin di lingkungan saya. 

     

32.  Saya bersedia tinggal serumah 
dengan orang atau yang berbeda 
suku. 
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NO BUTIR PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 

SS S N TS STS 

33.  Saya menerima anggota keluarga 
saya menikah dengan orang yang 
berbeda suku. 

     

34.  Saya bersedia menikah dengan 
orang yang berbeda suku. 

     

35.  Saya berteman baik dengan orang 
yang berbeda agama di lingkungan 
sekolah (kampus)/ kerja/rumah. 

     

36.  Saya menerima orang dari agama 
yang berbeda dengan saya menjadi 
pemimpin di lingkungan saya. 

     

37.  Saya bersedia tinggal serumah 
dengan orang yang berbeda agama. 

     

38.  Saya menerima anggota keluarga 
saya menikah dengan orang yang 
berbeda agama. 

     

39.  Saya bersedia menikah dengan 
orang yang berbeda agama. 

     

 

................, ............................ 

Responden, 

 

 

----------------------------------- 


