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KUESIONER PENELITIAN 

Saudara/Saudari yang terhormat, 

Perkenalkan saya, Ninawati, dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara 

Jakarta. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tahunan sebagai bagian dari kinerja dosen. 

Saya mengharapkan bantuan Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner ini.  

  Penelitian ini ingin mengetahui pendapat dan pengalaman Anda terkait dengan pola 

akulturasu. 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. Jika anda 

memiliki pertanyaan tentang penelitian ini, Anda dapat menghubungi saya di alamat email: 

ninawati220799@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Anda 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, 
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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 (Akulturasi) 
 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1 
Saya setuju dengan budaya  Indonesia tempat saya 

menetap       

2 
Saya menerima budaya Indonesia tempat saya 

menetap sekarang       

3 
Saya menerapkan budaya  Indonesia dalam kehidupan 

sehari-hari       

4 
Saya tetap mempertahankan budaya Tionghoa dalam 

kehidupan yang saya jalani       

5 
Saya merasa budaya Tionghoa saya tidak akan hilang 

dalam diri saya        

6 
Saya menerima budya Tionghoa dari orang tua yang 

mengajarkannya      

7 
Saya merasa telah melakukan penyesuaian budaya 

Tionghoa dengan budaya Indonesia       

8 

Penyesuaian budaya Tionghoa dan Indonesia yang 

saya lakukan amat bermanfaat dalam kehidupan 

saya  
     

9 

Saya mudah menerapkan penyesuaian budaya 

Tionghoa dan Indonesia yang saya lakukan dalam 

kehidupan saya  
     

10 
Saya menjalankan ritual/upacara yang dianut oleh 

budaya Tionghoa         

11 Saya merayakan imlek dengan keluarga besar       

12 
Saya dan keluarga memperingati hari ceng beng 

untuk keluarga yang telah meninggal       

13 Saya berteman akrab dengan teman Tionghoa       

14 
Saya berteman akrab dengan teman non-Tionghoa  

     

15 
Saya bersedia berteman dengan Tionghoa dan non-

Tionghoa       
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16 
Saya selalu dipilih oleh teman Tionghoa untuk 

menjadi temannya       

17 
Saya selalu dipilih oleh teman non-Tionghoa untuk 

menjadi teman dalam kelompok belajar       

18 
Saya aktif dalam organisasi yang Sebagian besar 

anggotanya non-Tionghoa       

19 
Saya aktif dalam organisasi agar lebih memahami 

budaya Indonesia       

20 
Saya lebih menyukai masakan Indonesia daripada 

Chinese food      

21 
Keluarga saya menyantap masakan Indonesia sebagai 

menu harian      

22 
Setiap ada peringatan hari istimewa, keluarga saya 

memilih makanan non Chinese food       

23 
Saya suka menggunakan pakaian tradisional 

Indonesia       

24 
Saya mengoleksi pakaian atau kain tradisional 

Indonesia       

25 
Saya menggunakan Bahasa Mandarin atau salah satu 

dialeknya dalam percakapan di keluarga       

26 
Saya diajarkan Bahasa Mandarin atau salah satu 

dialeknya oleh orang tuan saya       

27 
Saya mempelajari Bahasa Mandarin secara khusus 

karena kebutuhan berbahasa asing       

28 
Saya akan memilih liburan ke luar negeri daripada 

Indonesia       

29 Saya ingin mengunjungi daerah asal leluhur saya       

30 Saya ingin berlibur ke negara Tiongkok       

31 
Jika saya berlibur maka saya akan mempelajari 

budaya dari daerah yang saya kunjungi       

32 Saya mengenal tokoh-tokoh nasional Indonesia       

33 
Saya tahu keterlibatan orang Tionghoa dalam sejarah 

perjuangan Indonesia       

34 
Saya perlu memahami falsafah hidup Konfusinisme 

sebagai orang Tionghoa       
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35 

Keluarga saya memegang teguh falsafah hidup 

Konfusianisme yang menjaga hubungan baik 

sesama manusia dan alam  
     

36 
Saya ingin menyampaikan falsafah hidup 

Konfusinisme kepada teman- teman saya       

37 
Saya suka mempelajari situs sejarah yang ada di 

Indonesia       

38 
Saya berkewajiban memelihara situs sejarah yang ada 

di Indonesia       

39 

Saya perlu memelihara sejarah Indonesia dengan 

menyampaikan kepada teman-teman saya tentang 

sejarah yang benar  
     

 
 



 


