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KUESIONER PENELITIAN 

 

Pada kuesioner ini terdapat 5 skala jawaban, yaitu STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), N 

(Netral), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). Untuk menjawab seluruh pernyataan di bawah ini, berilah 

tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Anda saat ini.  

 

Butir Pola Proksimal sebelum uji Validitas dan Reliabilitas  

 

No. Pernyataan  STS TS N S SS 

1. Saya merasa senang karena memiliki teman 

akrab. 

     

2. Saya membicarakan hal sensitif kepada teman 

akrab 

     

3. Saya membicarakan hal sensitif kepada orang 

tua 

     

4. Saya membicarakan hal sensitif kepada kakak 

atau adik atau saudara 

     

5. Saya senang menerima pengaduan hal sensitif 

dari teman akrab 

     

6. Saya senang menerima pengaduan hal sensitif 

dari orang tua 

     

7. Saya senang menerima pengaduan hal sensitif 

dari kakak atau adik atau saudara 

     

8. Saya senang berbagi pengalaman kepada teman 

akrab 

     

9. Saya senang berbagi pengalaman kepada orang 

tua 

     

10. Saya senang berbagi pengalaman kepada kakak 

atau adik atau saudara 

     

11. Saya senang jika dipilih sebagai ketua dalam 

kelompok (kerja atau tugas) 

     

12. Saya senang karena banyak teman yang 

memilih saya sebagai teman akrabnya 

     

13. Saya senang jika dapat memberi bantuan 

kepada orang lain yang memerlukannya 

     

 

  



 

Butir Pola Proksimal sesudah uji Validitas dan Reliabilitas 

 

No. Pernyataan  STS TS N S SS 

1. Saya membicarakan hal sensitif kepada teman 

akrab 

     

2. Saya membicarakan hal sensitif kepada orang 

tua 

     

3. Saya membicarakan hal sensitif kepada kakak 

atau adik atau saudara 

     

4. Saya senang menerima pengaduan hal sensitif 

dari teman akrab 

     

5. Saya senang menerima pengaduan hal sensitif 

dari orang tua 

     

6. Saya senang menerima pengaduan hal sensitif 

dari kakak atau adik atau saudara 

     

7. Saya senang berbagi pengalaman kepada teman 

akrab 

     

8. Saya senang berbagi pengalaman kepada orang 

tua 

     

9. Saya senang berbagi pengalaman kepada kakak 

atau adik atau saudara 

     

10. Saya senang karena banyak teman yang 

memilih saya sebagai teman akrabnya 

     

 

 

 

 

  



Daftar butir yang dibuang 

 

No. Pernyataan  STS TS N S SS 

1. Etnis Tionghoa menerima perlakuan yang sulit 

dalam mengurus administrasi dibandingkan 

dengan etnis Indonesia yang lainnya 

     

2. Etnis Tionghoa kurang mendapat kesempatan 

untuk bekerja di lembaga pemerintahan 

     

3. Etnis Tionghoa sulit mendapatkan kesempatan 

untuk kuliah di perguruan tinggi negeri 

     

4. Etnis Tionghoa ingin mendapatkan perlakuan 

khusus jika mengurus administrasi 

     

5. Etnis Tionghoa mendapat perlakuan khusus 

untuk menguasai ekonomi di Indonesia 

     

6. Etnis Tionghoa membentuk kelompok dengan 

sesama Tionghoa 

     

7. Etnis Tionghoa bergaul dengan sesama 

Tionghoa 

     

8. Keluarga saya tidak menyukai etnis Tionghoa 

sehingga saya dilarang bergaul dengan teman 

dari etnis Tionghoa 

     

9. Di lingkungan tempat tinggal saya yang tidak 

ada keluarga etnis Tionghoa. 

     

10. Di sekolah saya selama ini tidak ada murid 

berasal dari etnis Tionghoa 

     

11. Saya tidak menyukai “Chinese food”       

12. Saya tidak menyukai film yang membawa 

unsur Tionghoa 

     

13. Saya tidak menyukai perayaan Imlek yang 

dilakukan oleh etnis Tionghoa 

     

14.  Etnis Tionghoa memiliki sikap ulet dan 

Tangguh dalam mencapai tujuan dan 

harapannya. 

     

15. Saya diajarkan dalam keluarga untuk meniru 

tindakan dan sikap etnis Tionghoa yang baik. 

     

16. Saya tidak suka bekerja sama dengan teman 

dari etnis Tionghoa 

     

17. Teman dari etnis Tionghoa biasanya dominan 

dalam kelompok jika melakukan kerjasama 

     

18. Saya mendapat cerita dari keluarga tentang 

etnis Tionghoa yang tidak baik 

     

19. Saya mendengar perlakuan tidak 

menyenangkan yang diterima oleh etnis 

Tionghoa 

     

20. Menurut saya etnis Tionghoa sering 

mendapatkan perlakuan tidak adil dari 

masyarakat 

     



21. Saya menganggap etnis Tionghoa adalah etnis 

yang menguasai perekonomian Indonesia 

dengan cara tidak jujur 

     

22. Saya menganggap etnis Tionghoa adalah etnis 

yang selalu merendahkan etnis lainnya 

     

23.  Etnis Tionghoa masih dianggap sebagai 

“pendatang” sehingga posisinya lebih rendah 

daripada etnis Indonesia lainnya 

     

24. Pendapat negatif tentang etnis Tionghoa tidak 

mempengaruhi saya untuk bergaul dengan 

teman-teman dari etnis Tionghoa. 

     

25. Saya merasa etnis Tionghoa sering dikucilkan 

dalam pergaulan karena pandangan negatif 

tentangnya. 

     

26. Perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap 

etnis Tionghoa sebenarnya merupakan 

cerminan rasa iri terhadap keberhasilan mereka 

     

27. Etnis Tionghoa perlu membuka diri kepada 

etnis lain yang ada di lingkungan mereka 

     

28. Saya merasa senang karena memiliki teman 

akrab. 

     

29. Saya membicarakan hal sensitif kepada teman 

akrab 

     

30. Saya membicarakan hal sensitif kepada orang 

tua 

     

31. Saya membicarakan hal sensitif kepada kakak 

atau adik atau saudara 

     

32. Saya senang menerima pengaduan hal sensitif 

dari teman akrab 

     

33. Saya senang menerima pengaduan hal sensitif 

dari orang tua 

     

34. Saya senang menerima pengaduan hal sensitif 

dari kakak atau adik atau saudara 

     

35. Saya senang berbagi pengalaman kepada teman 

akrab 

     

36. Saya senang berbagi pengalaman kepada orang 

tua 

     

37. Saya senang berbagi pengalaman kepada kakak 

atau adik atau saudara 

     

38. Saya senang jika dipilih sebagai ketua dalam 

kelompok (kerja atau tugas) 

     

39. Saya senang karena banyak teman yang 

memilih saya sebagai teman akrabnya 

     

40. Saya senang jika dapat memberi bantuan 

kepada orang lain yang memerlukannya 
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