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Kuisioner tentang Penelitian Motivasi Siswa/i 

Sekolah Menengah Kejuruan     

Dalam Mempelajari Bahasa Mandarin di Yayasan Permata Bunda I 

Halo, untuk lebih mengenal kondisi motivasi teman-teman sekalian dalam 

mempelajari bahasa Mandarin pada saat ini, maka saya mengajak teman-teman 

untuk turut serta dalam penelitian ini. Jawaban dari pertanyaan dibawah ini akan di 

rahasiakan dan tidak ada jawaban yang benar ataupun salah dalam pertanyaan ini. 

Harap mengerjakannya sesuai dengan pernyataan yang sesungguhnya. Terimakasih 

atas kerjasamanya. 

I. Keadaan Umum (berilah tanda “√” pada □ untuk jawaban Anda) 

 

1. Nama : ………………    Jenis Kelamin :       □ L         □ P 

Kelas : ………………    Keturunan Tionghua:  □Iya       □Tidak 

Usia : …………..tahun 

2. Bahasa yang anda gunakan untuk berkomunikasi dengan anggota 

keluarga di rumah? (boleh pilih lebih dari satu) 

□ Bahasa Indonesia □ Bahasa Inggris □ Bahasa Mandarin 

□ Bahasa Jawa  □ Dialek Tiociu □ Bahasa lain : …… 

□ Dialek Khe Hakka □ Dialek Hokkian 

 

3. Sejak kapan anda mulai belajar bahasa Mandarin :  □TK  □SD  □SMP 

 

4. Lama belajar bahasa Mandarin : 

□ di bawah 3 bulan □ 3 bulan – 1 tahun □ 1 tahun ke atas 

 

5. Selain belajar bahasa Mandarin di sekolah, apakah anda ada belajar 

bahasa Mandarin di luar sekolah ? 

□ Ada  □ Tidak Ada 



 

 
 

II. Pertanyaan dengan 5 Skala 

 Setiap pertanyaan di bawah ini tersedia 5 pilihan, isilah sesuai 

dengan kondisi anda yang sebenarnya dengan memberi tanda “√” 

pada tempat yang telah disediakan. 

Keterangan : 

Huruf A : Sangat Setuju 

Huruf B : Setuju 

Huruf C : Tidak yakin 

Huruf D : Tidak Setuju 

Huruf E : Sangat Tidak Setuju 

 

Contoh: 

No. Pertanyaan A B C D E 

1. Saya suka bermain game online   √   

2. Hobi saya adalah membaca buku √     

 

No. Pertanyaan A B C D E 

A. Faktor Tingkat Bahasa :      

1. Saya ingin belajar bahasa Mandarin untuk 

mencari pasangan orang Cina 

     

2. Saya ingin belajar bahasa Mandarin untuk 

dapat melanjutkan studi ke Cina 

     



 

 
 

3. Saya ingin belajar bahasa Mandarin agar dapat 

mengikuti kompetisi yang berkaitan dengan 

Mandarin 

     

4. Saya ingin belajar bahasa Mandarin karena 

ingin pergi bertamasya ke Cina 

     

5. Saya ingin belajar bahasa Mandarin agar nanti 

mudah mendapatkan pekerjaan 

     

6. Saya ingin belajar bahasa Mandarin karena 

ingin bekerja di bidang yang menggunakan 

bahasa Mandarin seperti : Penerjemah, guru, 

pemandu wisata, MC, berbisnis dengan orang 

Cina, dll. 

     

7. Saya ingin belajar bahasa Mandarin agar dapat 

mempelajari kebudayaan tradisional Cina 

seperti: peribahasa, seni bela diri, pengobatan 

tradisional, masakan khas Cina, dll. 

     

8. Saya ingin belajar bahasa Mandarin agar dapat 

mengerti acara – acara Cina seperti : sinetron, 

lagu, talk show, dll. 

     

9. Saya ingin belajar bahasa Mandarin untuk 

mengenal orang Cina  

yang terkenal seperti : bintang film, penyanyi, 

MC, dll 

     

10. Saya ingin belajar bahasa Mandarin karena 

merupakan bahasa Internasional kedua  setelah 

bahasa Inggris 

     



 

 
 

B Faktor Tingkat Pelajar      

1. Saya senang belajar bahasa asing, termasuk 

bahasa Mandarin 

     

2. Saya yakin bahwa dengan ketekunan saya , 

saya pasti bisa menguasai bahasa Mandarin 

     

3. Penguasaan  bahasa Mandarin saya di semester 

ini mengalami banyak kemajuan, maka saya 

ingin terus belajar. 

     

4. Saya tidak takut salah jika berbahasa Mandarin 

di saat pelajaran berlangsung 

     

5. Saya takut salah jika berbahasa Mandarin di 

saat pelajaran berlangsung dan akan di tertawai 

oleh teman - teman 

     

6. Saya suka dengan tantangan, menurut saya belaj

Mandarin adalah suatu tantangan yang sangat 

besar 

     

7. Saya belajar bahasa Mandarin untuk 

memuaskan orangtua saya. 

     

8. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin karena 

saya pernah memenangkan lomba. 

     

C. Faktor Tingkat Situasional Belajar 

1. Suasana belajar bahasa Mandarin di kelas kami 

sangat bagus, jadi saya semakin ingin menjadi 

pintar dalam bahasa Mandarin. 

     



 

 
 

2. Saya suka pelajaran Mandarin, karena guru 

saya selain peduli terhadap kehidupan belajar 

kami juga peduli terhadap kehidupan sehari-

hari kami. (guru yang dimaksud di sini dan 

untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya 

adalah guru bahasa Mandarin yang ada di 

sekolah). 

     

3.  Saya suka pelajaran bahasa Mandarin, karena 

suasana di kelas sangat santai dan 

menyenangkan, contohnya guru sering 

tersenyum, humoris, dll.  

     

4.  Saya suka pelajaran bahasa Mandarin yang ada 

di sekolah, karena bahannnya sangat mudah 

dan menyenangkan.  

     

5.  Saya ingin belajar bahasa Mandarin dengan 

baik supaya guru bahasa Mandarin saya 

bangga dan senang akan hasil yang saya 

peroleh. 

  

     

6. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin, karena 

pada saat pelajaran guru menjelaskan dengan 

kata-kata yang mudah dipahami. 

     

7. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin, karena 

guru kami menggunakan berbagai perangkat 

multimedia untuk membantu lebih mudah 

memahami materi yang dibawakan seperti 

PPT, video, rekaman, dll.  

     



 

 
 

8. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin, karena 

guru saya sering berinteraksi dengan kami, 

seperti bercerita, membuat permainan dan 

sebagainya pada saat pelajaran berlangsung.  

     

9.  Setiap kali selesai mengikuti pelajaran bahasa 

Mandarin saya merasa telah mewujudkan 

prestasi diri dan mendapatkan banyak ilmu 

dari pelajaran tersebut. 

     

10. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin karena 

guru kami sangat toleran dan tugas yang 

diberikannya terhadap kami memenuhi 

standar. 

     

11.  Saya suka pelajaran bahasa Mandarin karena 

guru saya dapat menjelaskan secara jelas 

mengenai tugas-tugas, sehingga saya mengerti 

bagaimana tugas itu harus dikerjakan. 

     

12. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin, karena 

guru kami memberikan PR tidak di luar dari 

kemampuan kami. 

     

13. Guru kami akan memberikan penilaian positif 

setelah menjawab pertanyaannya. Hal ini 

membuat saya lebih yakin untuk dapat belajar 

bahasa Mandarin dengan baik. 

     

14. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin, karena 

guru kami menghargai setiap usaha kami 

seperti: menjawab pertanyaan, 

mengungkapkan pendapat sendiri, dll.  

     



 

 
 

15. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin karena 

guru kami juga akan memberikan tugas 

kelompok agar kami bisa menyelesaikannya 

secara bersama-sama, sehingga beban kami 

tidak terlalu berat. 

     

16. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin karena 

guru kami mengizinkan kami untuk bebas 

mencari anggota untuk tugas kelompok. 

     

17. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin karena 

guru kami memilih topik pembicaraan yang 

menarik untuk kami agar kami bisa berdiskusi 

dengan bebas. 

     

18. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin, karena 

guru kami sering menyemangati dengan 

berbagai macam cara seperti: memuji, 

memberi hadiah kepada kami, dll.  

     

19. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin, karena 

guru kami menganggap siswanya seperti 

temannya di luar jam pelajaran, contohnya 

makan bersama, jalan-jalan, pergi travelling, 

dll. 

     

20. Karena sekolah menyediakan kelas bahasa 

Mandarin, jadi saya ingin memanfaatkan 

kesempatan ini untuk belajar bahasa Mandarin 

dengan sebaik-baiknya.  

     

 

 Bagi teman-teman yang ada les Mandarin di luar jam pelajaran ( di 

tempat les atau privat ), silahkan isi juga beberapa pertanyaan yang 

ada di bawah ini. Bagi yang tidak ada, tidak perlu mengisinya.  



 

 
 

1. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin yang  ada 

di tempat les, karena guru saya selain peduli 

terhadap pelajaran kami juga peduli terhadap 

kehidupan sehari-hari kami. (guru yang 

dimaksud di sini dan untuk pertanyaan-

pertanyaan selanjutnya adalah guru bahasa 

Mandarin yang ada di tempat les).  

     

2. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin yang ada 

di tempat les, karena suasana di kelas sangat 

santai dan menyenangkan, contohnya guru 

sering tersenyum, humoris, dll. 

     

3. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin yang ada 

di tempat les, karena guru saya sering 

berinteraksi dengan kami, seperti bercerita, 

membuat permainan dan lain sebagainya pada 

saat pelajaran berlangsung. 

     

4. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin yang ada 

di tempat les, karena pada saat pelajaran guru 

menjelaskan dengan kata-kata yang mudah di 

pahami. 

     

5. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin yang ada 

di tempat les, karena guru saya akan 

menjelaskan materi di sekolah yang kurang 

dipahami oleh saya. 

     

6. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin yang ada 

di tempat les, karena bias berdiskusi PR 

dengan guru saya. 

     



 

 
 

7. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin yang ada 

di tempat les, karena guru saya bisa membantu 

saya untuk memperoleh nilai bagus.  

     

8. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin yang ada 

di tempat les, karena guru saya sangat toleran 

dan permintaannya terhadap kami memenuhi 

standar.  

     

9. Saya suka pelajaran bahasa Mandarin yang ada 

di tempat les, karena guru kami sering 

menyemangati dengan berbagai macam cara 

seperti: memuji, memberi hadiah kepada kami, 

dll. 

     

 

Terima kasih 

 

 


