
 

 

KUESIONER PENELITIAN PERANAN MOTIVASI DALAM 

PROSES BELAJAR BAHASA JEPANG PADA MAHASISWA 

PROGRAM STUDI SASTRA JEPANG UNIVERSITAS DARMA 

PERSADA 
 

Angkatan tahun masuk : 

Jenis kelamin : 
 

 Pada kuesioner ini terdapat 30 pertanyaan. Pertimbangkan baik-baik 

setiap pertanyaan tersebut. Berilah jawaban yang benar-benar cocok 

dengan pilihanmu. 

 Jawaban boleh lebih dari satu. Tuliskan jawaban anda dengan singkat 

dan jelas pada (      ) 

 Jawablah pertanyaan yang memerlukan jawaban anda sendiri dengan 

singkat dan jelas pada (_  ) 
 

 

1. Sejak kapan Anda tertarik dengan Bahasa Jepang? 

a. TK/Playgroup d.   SMK/SMA 

b. SD e.   Lainnya   

c. SMP 

2. Mengapa Anda tertarik dengan Bahasa Jepang? 

a. Karena bahasa Jepang membantu saya mengerti anime,drama dan 

lagu-lagu Jepang 

b. Karena dapat memperluas wawasan internasional 

c. Karena Jepang memiliki teknologi yang maju 

d. Karena Jepang menjalin kerjasama dengan Indonesia 

e. Lainnya   

3. Apa motivasi Anda memilih masuk menjadi mahasiswa di Program 

Studi Sastra Jepang ? 

a. Suka bahasa Jepang 

b. Ingin mahir berbahasa Jepang 

c. Ingin bekerja di perusahaan Jepang 

d. Ingin melanjutkan pendidikan S2 di Jepang 

e. Pilihan orang tua 

f. Lainnya   

4. Mengapa Anda memilih Universitas Darma Persada sebagai tempat 

untuk kuliah Bahasa Jepang ? 

a. Merupakan universitas yang didirikan oleh Perhimpunan Alumni 

Mahasiswa Indonesia-Jepang 

b. Merupakan  universitas  yang  memiliki  Program  Studi  Sastra 

Jepang yang terkenal bagus 



 

 

 

c. Jarak tempuh yang relatif dekat dari rumah 

d. Rekomendasi dari keluarga, teman, warga kampus, iklan media 

massa, brosur/spanduk 

e. Lainnya   

5. Bagaimana menurut Anda tentang sistem pembelajaran Bahasa Jepang 

di Universitas Darma Persada ? 

a. Sangat baik b.   Baik c.   Cukup baik d. Kurang baik 

6. Bagi  Anda,  apakah  pembelajaran  Bahasa  Jepang di  program  studi 

Anda saat ini menarik dan menyenangkan? 

a. Selalu   b.   Kadang-kadang c.   Tidak pernah   d.   Sering 

7. Apakah  Anda  aktif  mengikuti  pembelajaran  Bahasa  Jepang  sesuai 

jadwal? 

a. Selalu   b. Kadang-kadang  c.   Tidak pernah   d.   Sering 

8. Apakah dosen dalam mengajar Bahasa Jepang searah/tidak 

menyimpang dari pokok bahasan ? 

a. Selalu   b. Kadang-kadang  c.   Tidak pernah d.   Sering 

9. Apakah dosen dalam mengajar Bahasa Jepang menggunakan metode 

dan strategi pengajaran aktif dan variatif ? 

a. Selalu   b. Kadang-kadang  c.   Tidak pernah d.   Sering 

10. Apakah dosen menggunakan media pembelajaran  yang kreatif dan 

menarik dalam mengajarkan Bahasa Jepang ? 

a. Selalu   b. Kadang-kadang   c.   Tidak pernah d.   Sering 

11. Apakah   dosen   Anda   selalu   memberikan   motivasi   di   sela-sela 

pembelajaran? 

a. Selalu   b. Kadang-kadang   c.   Tidak pernah d. Sering 

12. Apakah   Anda   selalu   mampu   menerima   dan   memahami   semua 

informasi, pengetahuan atau materi yang telah dipelajari? 

a. Selalu   b. Kadang-kadang   c. Tidak pernah   d. Sering 

13. Apakah Anda selalu ingat materi pelajaran yang telah diajarkan? 

a. Selalu   b. Kadang-kadang c.   Tidak pernah   d. Sering 

14. Apakah materi Bahasa Jepang mudah Anda pahami/ sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa ? 

a. Selalu   b. Kadang-kadang c.   Tidak pernah   d. Sering 

15. Apakah Anda mengalami kesulitan belajar Bahasa Jepang? 

a. Selalu   b. Kadang-kadang c.   Tidak pernah   d. Sering 

16. Kepada siapa Anda bertanya atau berkonsultasi jika Anda mengalami 

kesulitan dalam belajar Bahasa Jepang? 

a. Teman b. Senior c. Dosen d.   Orang   Jepang 

e. Lainnya   



 

 

 

17. Apakah  Anda  mengikuti  club  yang  berhubungan  dengan  program 

studi anda saat ini dan membantu Anda dalam mempelajari Bahasa 

Jepang di Universitas? 

a. Ya b.   Tidak 

Tulislah club apa saja yang Anda ikuti:   

18. Apakah Universitas Darma Persada sudah menyediakan sarana dan 

prasarana yang memadai untuk pembelajaran Bahasa Jepang? 

a. Sangat setuju 

b. Tidak setuju 

c. Setuju 

d. Sangat tidak setuju 

19. Apakah Anda memiliki hubungan yang baik dengan dosen Anda? 

a. Selalu   b.   Kadang-kadang  c. Tidak pernah d. Sering 

20. Apakah anda memiliki hubungan  yang baik dengan teman sekelas 

Anda? 

a. Selalu   b.   Kadang-kadang   c. Tidak pernah d.   Sering 

21. Apakah  keluarga  Anda  mendukung  pendidikan  Anda  sepenuhnya 

dalam proses pembelajaran Bahasa Jepang di program studi Anda saat 

ini? 

a. Selalu   b.   Kadang-kadang c. Tidak pernah d. Sering 

22. Apakah  Anda  tinggal  di  lingkungan  masyarakat  yang  baik  yang 

mendukung proses belajar Anda? 

a. Selalu   b.   Kadang-kadang c. Tidak pernah d. Sering 

23. Apakah Anda merasa bahwa pembelajaran sesuai dengan harapan dan 

tujuan Anda?(*Jika masih ragu, pilihlah Tidak) 

a. Ya b.   Tidak 

24. Apakah Anda yakin bahwa selama belajar di program studi Anda saat 

ini  bisa  meraih  prestasi  yang  baik?  (*Jika  masih  ragu,  pilihlah 

Tidak) 

a. Ya b. Tidak 

25. Apakah  Anda  merasa  bahwa  program  studi  kuliah  Anda  sudah 

sesuai?(*Jika masih ragu, pilihlah Tidak) 

a. Ya b.   Tidak 

26. Apakah  dengan  memilih  program  studi  yang  tidak  sesuai  dapat 

mempengaruhi studi Anda? 

a. Ya b.   Tidak 

27. Bagaimana pilihan program  studi  Anda  yang tidak  sesuai  tersebut 

mempengaruhi kuliah Anda? 

a. Kurang semangat dalam menjalankan perkuliahan 

b. Kesulitan dalam memahami materi perkuliahan 



 

 

 

c. Keduanya 

d. Tidak berpengaruh 

e. Sudah sesuai 
 

1. Manfaat apakah yang Anda peroleh selama Anda mengikuti proses 

pembelajaran Bahasa Jepang di Universitas Darma Persada ? (boleh 

lebih dari satu alasan) 

2. Apa harapan Anda setelah lulus kuliah? Apabila jawabannya lebih 

dari satu, mohon dituliskan semuanya! (Contoh: Ingin melanjutkan ke 

program S2, Ingin bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia.) 

3. Apakah saran-saran dan usul-usul dari Anda demi evaluasi perbaikan 

mutu dalam proses pembelajaran bahasa Jepang di Universitas Darma 

Persada ? 

 


