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KUESIONER PENELITIAN 

Bapak/Ibu yang terhormat, 

Perkenalkan saya, Ninawati (NIM 201900130002) mahasiswa program studi 

Doktor Psikologi Unika Atma Jaya Jakarta. Saat ini saya sedang menyiapkan instrumen 

penelitian sebagai tugas mata kuliah Penyusunan Alat Ukur Psikologis. Saat ini 

penelitian sedang berada dalam tahap uji coba instrumen. Saya mengharapkan bantuan 

Bapak/Ibu untuk mengisi instrument ini.  

  Penelitian ini ingin mengetahui pendapat dan pengalaman Anda terkait dengan 

pengalaman sebagai orang Tionghoa di Indonesia. Pada halaman-halaman berikut 

Anda akan diminta untuk menilai berbagai pernyataan. Tidak ada jawaban benar  atau 

salah.  

Pengisian kuesioner ini akan membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Saya 

berharap Anda menggunakan waktu tersebut untuk menjawab semua pertanyaan. 

Partisipasi Anda dalam penelitian ini bersifat sukarela. Anda dapat berhenti kapanpun 

Anda inginkan. 

Jawaban Anda akan dirahasiakan. Saya tidak perlu mengetahui nama Anda. 

Saya hanya ingin mengetahui (usia, jenis kelamin Anda, pekerjaan, pengalaman  dalam 

kegiatan organisasi). Jika anda memiliki pertanyaan tentang penelitian ini, Anda dapat 

menghubungi saya di alamat email: ninawati220799@gmail.com. Terima kasih atas 

perhatian an kesediaan Bapak/Ibu dalam pengisian kuesioner. 

 

Salam Hormat, 

Ninawati 

 

 

Informed Consent 

Dengan ini saya, ______________________________ (nama/inisial) menyatakan 

kesediaan saya untuk berpartisipasi dalam pengisian data untuk penelitian ini. Saya 

akan menjawab dengan sungguh-sungguh dan secara sukarela, serta memberikan izin 

untuk penggunaan data ini. Saya menyatakan kebenaran data ini dapat saya 

pertanggungjawabkan. Jika suatu saat dianggap perlu, atas pertimbangan apapun, saya 

dapat menarik informasi yang telah saya berikan. 

 

Jakarta,     

______________________________ 

mailto:ninawati220799@gmail.com
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Identitas Diri  

 

Etnis Tionghoa 1. Ya                  2. Tidak (tidak dilanjutkan) 

Identitas Tionghoa 

berasal dari: 

1. Ayah  

2. Ibu 

3. Ayah dan Ibu 

Usia                     (tahun) 

Jenis kelamin (*) 1. Laki-laki                  2.  Perempuan 

Pendidikan (*) 1. SMA        2. S1          3. S2           4. S3 

Pekerjaan  (*) 

1. Pegawai Negeri                      5. Pelajar/ Mahasiswa 

2. Karyawan Swasta                   6. Wirausaha 

3. Tidak bekerja/ Pensiun           7. Lainnya ............... 

4. Profesional (dokter, akuntan, pengacara dsbnya) 
 

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.  
 
Section 1 
 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1 
Saya merasa ciri fisik (mata sipit, kulit putih) saya membuat 

saya diperlakukan berbeda dari orang lain      

2 
Saya mendapat perlakukan tidak nyaman karena ciri fisik saya 

yang berbeda dari kelompok lainnya.      

3 
Saya mendapat nama julukan yang kurang nyaman karena 

latar belakang etnis saya Tionghoa      

4 
Saya mendapat julukan pelit karena latar belakang etnis saya 

adalah Tionghoa      

5 
Nama Tionghoa saya disebut dengan tidak benar membuat 

saya tidak nyaman.      

6 
Saya merasa enggan terlibat dalam organisasi sosial politik 

karena etnis saya Tionghoa      



L-3 
 

7 
Jika saya terlibat dalam organisasi sosial politik, saya akan 

diperlakukan diskriminatif karena saya Tionghoa,      

8 

Saya merasa dokumen identitas formal (misalnya, KTP) saya 

dibedakan secara khusus karena latar belakang etnis saya 

adalah Tionghoa. 
     

9 
Saya merasa mendapat pembedaan kesempatan dalam 

pendidikan karena latar belakang etnis saya Tionghoa.      

10 

Saya merasa kewajiban saya untuk mendapatkan kesempatan 

berusaha lebih berat karena latar belakang saya adalah 

Tionghoa 
     

11 
Saya merasa mendapat perlakuan diskriminatif karena ciri fisik 

saya      

12 
Sebutan Tionghoa membuat saya mendapatkan perlakuan 

tidak nyaman.      

13 
 Saya merasa organisasi sosial politik yang tidak akan 

membela hak orang Tionghoa      

14 
Saya bersedia terlibat dalam kelompok sosial jika programnya 

berhubungan dengan kebutuhan etnis Tionghoa      

15 

Saya merasa mendapat pembedaan perlakuan ketika mengurus 

dokumen formal karena latar belakang etnis saya adalah 

Tionghoa. 
     

16 
Saya merasa kesempatan berusaha saya terbatas karena latar 

belakang etnis adalah etnis Tionghoa      

17 

 Saya merasa memerlukan waktu lebih lama dari yang 

seharusnya ketika mengurus dokumen formal karena latar 

belakang etnis saya adalah Tionghoa 
     

18 
Saya merasa tidak diterima di organisasi sosial politik karena 

latar belakang etnis Tionghoa saya.      

19 
Saya melihat orang lain dengan ciri fisik Tionghoa 

diperlakukan diskriminatif karena ciri fisiknya      
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20 
Saya mendapat julukan egois karena latar belakang saya 

adalah Tionghoa      

21 

Saya diterima oleh lingkungan saya untuk terlibat dalam 

organisasi sosial politik tergantung pada situasi yang 

menguntungkan mereka, karena latar belakang etnis saya 

adalah Tionghoa. 

     

22 

Saya merasa mendapat pembedaan kesempatan dalam 

pekerjaan di lembaga negara karena latar belakang etnis saya 

Tionghoa. 
     

23 
Saya dipanggil dengan sebutan yang terasa sebagai cemoohan 

seperti misalnya Amoi, Singkek atau lainnya.      

24 
Saya merasa diperlakukan berbeda ketika mengurus dokumen 

karena latar belakang saya adalah Tionghoa      

25 
Saya merasa dibedakan ketika berhubungan dengan aparatur 

negara karena latar belakang etnis saya Tionghoa.      

26 

 Saya merasa mengeluarkan dana lebih besar dari yang 

seharusnya ketika mengurus dokumen formal karena latar 

belakang etnis saya adalah Tionghoa 
     

27 

Saya merasa terganggu dengan pembedaan yang ada di 

dokumen formal karena latar belakang etnis saya adalah 

Tionghoa. 
     

28 
 Saya merasa ada pembedaan pengurusan perijinan usaha 

karena latar belakang saya adalah Tionghoa      

29 
Saya merasa etnis Tionghoa tidak dilibatkan dalam 

kepengurusan organisasi sosial politik      

 
 

Section 2 

 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1 Saya merasa direndahkan karena etnis saya Tionghoa      

2 
Saya diperlakukan tidak adil karena etnis saya Tionghoa 
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3 
Saya merasa tidak mendapat penjelasan yang memadai karena 

etnis saya Tionghoa      

4 

Saya tidak diberi kesempatan mengemukakan pendapat saya 

ketika keragaman pendapat diperlukan, karena etnis saya 

Tionghoa 
     

5 
Saya tidak diberi kesempatan  berperan yang semestinya di 

lingkungan tempat tinggal karena etnis saya Tionghoa      

6 
Saya harus bersikap lebih hati-hati dalam berbicara/bertindak 

karena etnis saya Tionghoa      

7 
Saya memilih untuk menghindari konfrontasi karena etnis saya 

Tionghoa.      

8 
Saya sering menghindari tempat-tempat tertentu karena etnis 

saya Tionghoa      

9 
Saya sering menghindari topik pembicaraan tertentu karena 

etnis saya Tionghoa      

10 
Saya sulit mendapatkan dukungan secara sosial karena etnis 

saya Tionghoa      

11 
Saya merasa harus berusaha lebih keras dibandingkan etnis 

lain, karena etnis saya Tionghoa.      

12 

Saya tidak dapat mengungkapkan kekesalan saya jika saya 

mendapatkan pelayanan publik yang jelek, karena etnis saya 

Tionghoa 
     

13 
Saya merasa tidak berdaya ketika menerima perlakuan buruk, 

karena etnis saya Tionghoa      

14 
Saya sulit menyampaikan kritik secara terbuka karena etnis 

saya Tionghoa      

15 
Saya merasa harus lebih sering melupakan hal-hal yang tidak 

mengenakkan karena etnis saya Tionghoa      

16 
Saya merasa harus lebih sering menerima hal-hal yang tidak 

mengenakkan karena etnis saya Tionghoa      
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Section 3 

 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1 Saya memiliki banyak teman pribumi      

2 
Saya sering melakukan sesuatu dengan cara yang sama seperti 

dilakukan teman-teman pribumi       

3 
Saya sering terlibat dalam kegiatan budaya teman-teman 

pribumi      

4 
Saya merasa frustrasi karena tidak bisa beradaptasi dengan 

teman-teman pribumi saya      

5 Saya sering melakukan kegiatan bersama teman pribumi saya      

6 
Saya fasih (lancar) berbahasa daerah teman-teman pribumi 

saya      

7 
Saya memiliki persamaan dengan teman pribumi saya pada 

saat menilai benar atau salah      

8 
Saya akan menyesuaikan diri ketika makan bersama teman 

pribumi       

9 
Saya merasa nyaman walaupun saya hanya sendiri sebagai 

orang Tionghoa di antara teman-teman pribumi saya      

10 
Saya dapat menyesuaikan diri dengan budaya teman-teman 

pribumi saya      

11 
Saya merasa lebih cepat akrab dengan teman Tionghoa 

daripada dengan teman pribumi      

12 
Saya merasa lebih nyaman tinggal di lingkungan yang 

warganya lebih banyak berasal dari etnis Tionghoa      

13 Saya memiliki kesamaan selera dengan teman-teman pribumi      

 

 

 


