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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 

pengalaman terkait dengan Identitas Nasional. 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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Identitas Diri 

(lingkarilah pilihan jawaban Anda) 

 

1. Etnis Tionghoa 1. Ya                  2. Tidak (langsung ke no 3) 

2.Identitas Tionghoa 

berasal dari: 

1. Ayah  

2. Ibu 

3. Ayah dan Ibu 

3. Suku bangsa …………………………. 

4. Usia                     (tahun) 

5. Jenis kelamin  1. Laki-laki                  2.  Perempuan 

6.Tempat lahir (kota)  

7. Lama tinggal di 

Jabodetabek 
     (tahun) 

 

  

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 (Identitas nasional) 
 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1 
Identitas nasional adalah identitas yang dimiliki oleh 

masyarakat di suatu negara      

2 
Setiap bangsa perlu memiliki ciri khas yang 

membedakan satu negara dengan negara lainnya      

3 
Ciri budaya lokal harus terwakili dalam ciri budaya 

nasional      

4 

Saya menganggap penggunaan Bahasa Indonesia 

dalam pergaulan dengan sesama teman sebaya 

adalah Bahasa yang baik. 
     

5 
Perkembangan teknologi dapat dipakai untuk 

memperkuat terbentuknya identitas nasional      



6 
Musyawarah dapat dipakai untuk menyelesaikan 

berbagai persoalan yang terjadi      

7 
Pemerataan kesempatan merupakan hak setiap warga 

negara      

8 
Pertentangan sosial yang terjadi dalam masyarakat 

harus segera diselesaikan       

9 
Sejarah perjuangan, pergerakan nasional adalah 

sesuatu yang penting untuk diketahui      

10 
Masyarakat Indonesia memiliki multi religi sebagai 

keyakinannya      

11 
Multi etnis yang dimiliki Indonesia merupakan 

kekayaan yang membanggakan      

12 
Pada masyarakat yang multi etnis seperti Indonesia 

perlu menjaga hubungan antaretnis      

13 
Wilayah Indonesia yang luas adalah wajar jika terjadi 

keberagaman       

14 
Bahasa yang sama memungkinkan komunikasi 

antarsuku yang berbeda      

15 
Pada masa globalisasi sekarang ini, identitas nasional 

menjadi penting      

16 
Budaya nasional dapat terbentuk dari berbagai puncak 

budaya lokal      

17 
Pembentukan identitas nasional perlu melibatkan 

warga negara      

18 Memahami sejarah nasional adalah penting      

 
 



 


