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Pertanyaan dalam kuesioner ini mengenai: 

 Kamu, rumahmu dan keluargamu 

 Kegiatan yang kamu lakukan di  sekolah  dan di luar sekolah 

 Pandanganmu mengenai berbagai masalah politik dan sosial 

Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan berilah jawabannya 
yang menurutmu paling tepat. Berilah tanda centang (√) pada kotak 
sesuai jawabanmu. Selain itu, ada beberapa pertanyaan terbuka yang 
harus kamu jawab dengan cara menuliskan tanggapan singkat.  

Jika kamu salah memberikan tanda centang (√), maka berilah tanda 
silang atau hapus, kemudian tandai kotak jawaban yang benar. Jika 
kamu membuat kesalahan didalam menulis jawabanmu, silanglah 
jawaban yang dianggap keliru, kemudian tulislah jawaban yang 
menurutmu lebih tepat di sampingnya. 

Pada kuesioner ini, tidak ada jawaban yang benar atau salah. 
Jawabanmu adalah jawaban yang benar menurutmu.  

Kamu dapat meminta bantuan, jika kamu tidak memahami isi atau 
maksud dari pertanyaan atau jika kamu merasa tidak yakin dengan 
cara menjawabnya.  

Jawabanmu akan digabungkan dengan jawaban siswa-siswa 
lainnya untuk mendapatkan hasil keseluruhan dan rata-rata, 
sehingga tidak memungkinkan dikenalinya jawaban 
perorangan. Semua jawabanmu akan dirahasiakan. 

 
 
 
  

 



TENTANG KAMU 
 

Q1 Kapan kamu lahir? 
 (Harap tuliskan bulan dan tahun kelahiran) 
  ____________ 19___ 

       Bulan           Tahun 

 

 

 

Q2 Apakah jenis kelaminmu? 

 wanita pria  

 1 2  
  

 

 

Q3 Tingkat pendidikan manakah yang kamu harapkan 
dapat mencapainya? 

 (Berilah tanda centang  (√) pada satu kotak saja) 

 Perguruan Tinggi, S1, S2, atau S3 1  

 Politeknik, Akademi, Diploma 1-4 2  

 SMA/MA/SMK/LPK (Lembaga Pendidikan 
Keterampilan)/sederajat 3  

 SMP/MTs 4  

 Saya tidak berharap menyelesaikan SMP/MTs 5  

 

 



RUMAH DAN KELUARGAMU 
 

Q4 Di negara mana kamu dan orang tuamu lahir? 

 (Berilah satu tanda centang  (√) pada  setiap kolom) 

 
 

Kamu 
Ibu atau wali 
perempuan 

Bapak atau 
wali laki-laki 

 
Indonesia 1 1 1

 
Negara  di Asia Tenggara, 
termasuk Indonesia, 
Malaysia, Filipina, Laos, 
Myanmar, Thailand, 
Kamboja, Brunei 
Darrussallam,  Singapura, 
Vietnam) 2 2 2

 
Negara lainnya  

3 3 3

 



 

Q5 Apakah bahasa yang paling sering kamu gunakan di 
rumah? 

 (Berilah tanda centang  (√) pada satu kotak saja) 

 Bahasa Indonesia  1  

 Bahasa daerah 2  

 Bahasa lainnya: Bahasa asing, misalnya 
Bahasa Inggris 3  

   

 

Q6a Apa pekerjaan utama ibu atau wali perempuanmu? 
(contohnya, guru, asisten juru masak, manajer penjualan) 

 (Jika sekarang  ia  tidak bekerja, tuliskan pekerjaan terakhirnya.. 
Jika ia tidak pernah memiliki pekerjaan, tuliskan apa yang  
sedang ia lakukan sekarang) 

 Tulislah nama pekerjaannya 
 ______________________________________________________
 
 

 

Q6b Apa yang dilakukan oleh ibu atau wali  perempuanmu 
dalam pekerjaan utamanya ?  
(contohnya, mengajar siswa sekolah menengah, 
membantu juru masak menyiapkan makanan di restoran, 
mengelola tim penjualan) 

 Gunakanlah satu kalimat untuk menjelaskan apa  yang ia 
lakukan  dalam pekerjaannya. 

 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

 



 

 

Q7 Apa pendidikan terakhir ibu atau wali perempuanmu? 
 Jika kamu tidak yakin kotak mana yang dipilih, mintalah  

bantuan kepada petugas survei.  
(Berilah tanda centang  (√) pada satu kotak saja )  

 Perguruan Tinggi, S1, S2, S3 1  

 Politeknik, Akademi, Diploma 1-4 2  

 SMA/MA/SMK/LPK (Lembaga 
Pendidikan Keterampilan)/sederajat 3  

 SMP/MTs 4  

 SD/MI 5  

 Tidak lulus SD/MI 6  

    

 

 

 

Q8a Apa pekerjaan utama bapak atau wali laki-lakimu?  
(contohnya, guru sekolah menengah, asisten dapur, 
manajer penjualan) 

 (Jika sekarang ia  tidak bekerja, harap beritahukan kepada kami 
pekerjaan  terakhirnya yang  utama. Jika ia tidak pernah bekerja, 
harap tuliskan apa yang sedang ia kerjakan sekarang ini) 

 Harap tuliskan nama pekerjaannya. 
 ______________________________________________________

 



 

 

Q8b Apa yang dilakukan oleh bapak atau wali laki-lakimu 
dalam pekerjaan utamanya?  
(contohnya, mengajar siswa sekolah menengah, 
membantu juru masak untuk membuat makanan di 
restoran, mengelola tim penjualan) 

 Harap gunakan satu kalimat untuk menjelaskan apa yang  ia 
lakukan dalam pekerjaannya tersebut. 

 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 
 

  

Q9 Apa pendidikan terakhir bapak atau wali laki-lakimu? 
 Jika kamu tidak yakin kotak mana yang dipilih, silakan minta 

bantuan kepada petugas survei 
(Berilah tanda centang (√) pada satu kotak saja) 

 Perguruan Tinggi, S1, S2, S3 1  

 Politeknik, Akademi, Diploma 1-4 2  

 SMA/MA/SMK/LPK (Lembaga 
Pendidikan Keterampilan)/sederajat 3  

 SMP/MTs 4  

 SD/MI 5  

 Tidak lulus SD/MI 6  

 



 

 

Q10 Sejauh mana orang tuamu tertarik terhadap 
permasalahan politik dan sosial ? 

 (Berilah tanda centang  (√) pada satu kotak di tiap baris). 

  

  
Sangat 
tertarik 

Cukup 
tertarik 

Tidak 
begitu 
tertarik 

Sama 
sekali  
tidak 

tertarik 

a) Ibu atau wali perempuan  1 2 3 4

b) Bapak atau wali laki-laki 1 2 3 4

 
 

 

Q11 Berapa banyak buku yang ada di rumahmu?  

 Biasanya ada sekitar 40 buku per meter rak buku. Jumlah 
tersebut tidak termasuk majalah, koran, atau buku pelajaran 
sekolahmu.  

 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak saja ) 

 0–10 buku 1  

 11–25 buku 2  

 26–100 buku 3  

 101–200 buku 4  

 201–500 buku 5  

 Lebih dari 500 buku 6  

 



 

Q11b Siapakah di antara orang-orang di bawah ini yang 
paling sering tinggal bersamamu? 

 (Berilah tanda centang  (√) pada satu kotak di tiap  baris) 

 Ya Tidak  

a) Ibu 1 2  

b) Wali perempuan lainnya (contohnya, ibu 
tiri atau ibu angkat) 1 2  

c) Bapak 1 2  

d) Wali laki-laki lainnya (contohnya, bapak 
tiri atau bapak angkat) 1 2  

e) Saudara (saudara laki-laki atau perempuan 
termasuk saudara tiri laki-laki dan 
perempuan) 

1 2

 

f) Kakek dan nenek 1 2  

g) Lainnya 1 2  

 



KEGIATAN KAMU 
 

Q12 Pada hari sekolah biasa, berapa banyak waktu yang 
kamu habiskan untuk melakukan kegiatan berikut ini di 
luar sekolah? 

 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak 
 di tiap baris) 

  
Tidak 

pernah 

Kurang 
dari 30 
menit 

Sekitar 
30–60 
menit 

Sekitar 
1–2 jam 

Lebih 
dari 2 
jam 

a) Menonton TV, video atau 
DVD untuk hiburan 1 2 3 4 5

b) Mengerjakan tugas sekolah di 
rumah (PR) atau belajar 
untuk persiapan ke sekolah 

1 2 3 4 5

c) Menggunakan komputer atau 
internet untuk hiburan 1 2 3 4 5

d) Membaca untuk hiburan 1 2 3 4 5

e) Berbincang dengan teman 
melalui telepon atau internet 
(termasuk mengirimkan 
pesan pendek/SMS) 

1 2 3 4 5

f) Menghabiskan waktu dengan 
teman 1 2 3 4 5

 

 



 

Q13 Seberapa sering kamu terlibat  dalam kegiatan-kegiatan  
berikut ini di luar sekolah? 

 (Berilah tanda centang  (√) pada satu kotak di tiap baris) 

  

Tidak pernah 
atau hampir 
tidak pernah 

Setiap bulan 
setidaknya sekali 

Setiap 
minggu, 

setidaknya 
satu kali  

Setiap 
hari 
atau 

hampir 
setiap 
hari   

a) Membicarakan persoalan politik 
dan sosial dengan orang tuamu 1 2 3 4

b) Menonton berita di televisi 
untuk mendapatkan informasi 
tentang berita nasional atau 
internasional 

1 2 3 4

c) Membaca koran untuk 
mendapatkan informasi 
mengenai berita nasional dan 
internasional 

1 2 3 4

d) Membicarakan persoalan politik 
dan sosial dengan temanmu  1 2 3 4

e) Menggunakan internet untuk 
mendapatkan informasi 
mengenai berita nasional dan 
internasional 

1 2 3 4

f) Membicarakan peristiwa yang 
sedang terjadi di negara lain 
dengan orang tuamu 

1 2 3 4

g) Membicarakan peristiwa yang 
sedang terjadi di negara lain 
dengan temanmu 

1 2 3 4

h) Berpartisipasi dalam kegiatan 
kepemudaan (misal : pramuka, 
karang taruna, klub komputer 
atau klub catur) 

1 2 3 4

 



 

Q14 Apakah kamu pernah terlibat dalam kegiatan 
organisasi, klub atau kelompok berikut ini? 

 (Berilah tanda centang  (√) pada satu kotak di tiap baris) 

  
Ya, Saya 

pernah terlibat 
dalam satu 

tahun terakhir  

Ya, Saya 
pernah terlibat 
lebih dari satu 
tahun yang lalu

Tidak, Saya 
tidak pernah 

terlibat 

a) Organisasi kepemudaan yang 
berhubungan dengan partai 
politik atau organisasi massa  

1 2 3

b) Organisasi lingkungan 1 2 3

c) Organisasi hak asasi manusia  1 2 3

d) Kelompok relawan yang 
peduli masyarakat 1 2 3

e) Organisasi pengumpul dana 
untuk tujuan sosial  1 2 3

f) Organisasi budaya berdasarkan 
kesukuan (contohnya 
Paguyuban Sunda, Kelompok 
Keluarga Minang, dll) 

1 2 3

g) Organisasi keagamaan 1 2 3

h) Kelompok pemuda yang 
melakukan kampanye tentang 
persoalan masyarakat 

1 2 3

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Q15 Apakah kamu pernah melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini di 
sekolah? 

 Pikirkan semua kegiatan yang pernah kamu lakukan sejak tahun pertama di 
SD/MI.  

 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap baris) 

  

Ya, Saya 
pernah 
terlibat 

dalam satu 
tahun 

terakhir  

Ya, Saya 
pernah 

terlibat lebih 
dari satu 

tahun yang 
lalu

Tidak, Saya tidak 
pernah terlibat  

a) Berpartisipasi secara sukarela dalam kegiatan-
kegiatan di dalam sekolah seperti musik atau 
kelompok teater di luar jam pelajaran biasa 

1 2 3

b) Berpartisipasi aktif dalam suatu debat  1 2 3

c) Melakukan pemungutan suara untuk memilih 
perwakilan kelas atau OSIS 1 2 3

d) Ikut mengambil keputusan dalam 
penyelenggaraan sekolah (contoh: menentukan 
kegiatan luar sekolah ekstrakurikuler, dll) 

1 2 3

e) Ikut serta dalam diskusi yang diselenggarakan 
oleh kelompok siswa 1 2 3

f) Mencalonkan diri sebagai pengurus perwakilan 
kelas atau  OSIS  1 2 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SEKOLAH KAMU 
 

Q16 Ketika kamu membahas persoalan politik dan sosial 
selama pelajaran umum, apakah kejadian berikut ini 
sering terjadi? 

 (Berilah tanda centang  (√) pada satu kotak di tiap baris) 

  
Tidak 

pernah 
Sangat 
jarang 

Kadang
-kadang Sering 

a) Siswa boleh tidak setuju secara terbuka 
dengan gurunya 1 2 3 4

 b) Guru memotivasi siswa untuk 
membuat pemikirannya sendiri 1 2 3 4

c) Guru memotivasi siswa untuk 
menyatakan pendapatnya  1 2 3 4

d) Siswa membahas peristiwa politik 
terkini di dalam kelas 1 2 3 4

e) Siswa menyatakan pendapatnya di 
dalam kelas meskipun pendapatnya 
berbeda dari kebanyakan siswa lainnya 

1 2 3 4

f) Guru memotivasi siswa untuk 
membahas persoalan  tersebut dengan 
orang-orang yang memiliki pendapat 
berbeda 

1 2 3 4

g) Guru menunjukkan beberapa sudut 
pandang atas persoalan tersebut ketika 
menjelaskannya di kelas 

1 2 3 4

 

 
 
 

 
 



 

 
 

Q17 Disekolah ini, sejauh mana pendapat kamu 
dipertimbangkan saat keputusan diambil mengenai 
persoalan berikut? 

 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap baris) 

  

Sangat 
dipertim-
bangkan 

Cukup 
dipertim-
bangkan 

Sedikit 
dipertim-
bangkan 

Tidak sama 
sekali  

a) Cara pengajaran di kelas 1 2 3 4

b) Apa yang diajarkan di kelas 1 2 3 4

c) Materi untuk mengajar/belajar 1 2 3 4

d) Jadwal pelajaran 1 2 3 4

e) Peraturan kelas 1 2 3 4

f) Peraturan sekolah 1 2 3 4

g) Kegiatan ekstrakurikuler 

 
 
 

 
 



 

 

Q 18 Sejauh mana kamu setuju atau tidak setuju dengan 
pernyataan-pernyataan  berikut yang berkaitan dengan 
dirimu dan sekolahmu? 

 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap baris) 

  
Sangat 
Setuju Setuju 

Tidak 
Setuju Sangat tidak setuju 

a) Sebagian besar guru 
memperlakukan saya dengan adil 1 2 3 4

b) Siswa menjalin hubungan baik 
dengan sebagian besar guru 1 2 3 4

c) Sebagian besar guru memberi 
perhatian terhadap baik-tidaknya 
keadaan siswa  

1 2 3 4

d) Saya merasa seperti orang asing 
di sekolah 1 2 3 4

e) Sebagian besar guru 
mendengarkan apa yang saya 
katakan 

1 2 3 4

f) Jika saya memerlukan bantuan 
tambahan, guru saya akan 
membantu 

1 2 3 4

g) Saya takut diperlakukan semena-
mena oleh siswa lain 1 2 3 4

 

 

 
 



 

 

Q19 Sejauh mana kamu setuju atau tidak setuju dengan 
pernyataan berikut tentang partisipasi siswa di sekolah? 

 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap baris) 

  
Sangat 
Setuju Setuju 

Tidak 
Setuju 

Sangat 
tidak 
setuju 

a) Partisipasi siswa dalam menentukan 
penyelenggaraan sekolah dapat membuat 
sekolah menjadi lebih baik 

1 2 3 4

b) Banyak perubahan positif dapat terjadi di 
sekolah jika para siswa bekerja sama 1 2 3 4

c) Mengorganisasi kelompok siswa untuk 
mengekspresikan pendapat mereka dapat 
membantu memecahkan masalah di 
sekolah. 

1 2 3 4

d) Semua sekolah harus memiliki OSIS  1 2 3 4

e) Siswa secara kelompok memiliki 
pengaruh lebih besar terhadap apa yang 
terjadi di sekolah dibandingkan secara 
perseorangan. 

1 2 3 4

 

 
 



 

KEWARGANEGARAAN DAN MASYARAKAT 
 

Q20 Banyak pendapat yang berbeda tentang bagaimana 
seharusnya sebuah masyarakat. Kami tertarik dengan 
pandanganmu berkaitan dengan hal tersebut. Sejauh mana 
kamu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-
pernyataan berikut? 

 [Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap baris] 

  
Sangat 
Setuju Setuju 

Tidak 
Setuju 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

a) Setiap orang harus selalu  berhak 
menyatakan pendapatnya secara bebas 1 2 3 4

b) Pemimpin politik seharusnya dilarang 
memberikan pekerjaan sebagai pegawai 
pemerintah kepada anggota keluarganya 

1 2 3 4

c) Tidak satu pun perusahaan atau negara 
yang diperbolehkan memiliki seluruh 
surat kabar di suatu negara 

1 2 3 4

d) Polisi seharusnya memiliki hak untuk 
menahan orang di  penjara tanpa 
persidangan apabila dicurigai 
mengancam keamanan nasional  

1 2 3 4

e) Hak-hak sosial dan politik setiap 
penduduk seharusnya dihargai 1 2 3 4

f) Semua orang seharusnya selalu 
mempunyai kebebasan mengkritik 
kebijakan pemerintah secara terbuka. 

1 2 3 4

g) Badan keamanan seharusnya 
diperbolehkan untuk memeriksa surat-
surat, panggilan telepon dan e-mail siapa 
saja yang dicurigai mengancam 
keamanan nasional  

1 2 3 4

 
 



 

h) Semua warga negara harus memiliki hak 
untuk memilih pemimpinnya secara 
bebas 

1 2 3 4

i) Masyarakat harus diperbolehkan  
memprotes jika mereka meyakini  ada 
peraturan yang tidak adil 

1 2 3 4

         j) Protes politik seharusnya tanpa tindak 
kekerasan 1 2 3 4

        k) Selisih pendapatan antara orang miskin 
dan orang kaya seharusnya tidak banyak 1 2 3 4

         l) Ketika berhadapan dengan ancaman 
kekerasan terhadap keamanan nasional, 
pemerintah seharusnya memiliki 
kekuasaan untuk mengontrol apa yang 
diberitakan di media 

1 2 3 4

 

 

Q21 Seberapa pentingkah perilaku di bawah ini untuk menjadi 
warga negara dewasa yang baik? 

 [Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiapbaris] 

  
Sangat 
Penting 

Cukup 
Penting 

Tidak 
Begitu 

Penting 

Tidak 
Penting 

sama 
Sekali 

a) Memberikan suara  dalam setiap 
pemilihan nasional 1 2 3 4

b) Bergabung dengan partai politik 1 2 3 4

c) Mempelajari sejarah bangsa 1 2 3 4

d) Mengikuti persoalan politik melalui 
koran, radio, TV atau Internet 1 2 3 4

e) Menghormati wakil-wakil 
pemerintahan  1 2 3 4

 
 



 

f) Terlibat dalam diskusi politik 1 2 3 4

g) Berpartisipasi dalam protes damai 
menentang hukum yang tidak adil 1 2 3 4

h) Berpartisipasi dalam kegiatan yang 
memberikan manfaat kepada 
masyarakat setempat  

1 2 3 4

i) Ikut serta dalam kegiatan 
mempromosikan hak asasi manusia 1 2 3 4

j) Ikut serta dalam kegiatan perlindungan 
lingkungan hidup 1 2 3 4

k) Bekerja keras  1 2 3 4

l) Selalu mematuhi hukum 1 2 3 4

 

 
 



 

KAMU DAN MASYARAKAT 
 

Q22 Sejauh mana kamu tertarik dengan persoalan-persoalan 
berikut? 

 [Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap baris] 

  
Sangat 

Tertarik 
Cukup 

Tertarik 

Tidak 
Begitu 

Tertarik 

Tidak 
Tertarik 

sama 
Sekali 

a) Permasalahan politik di masyarakat 
setempat  1 2 3 4

b) Permasalahan politik di negaramu 1 2 3 4

c) Permasalahan sosial di negaramu 1 2 3 4

d) Politik di negara lain 1 2 3 4

e) Politik internasional 1 2 3 4

f) Permasalahan lingkungan 1 2 3 4

g) Permasalahan politik di Asia 1 2 3 4

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Q23 Sejauh mana kamu setuju atau tidak setuju dengan 
pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan dirimu dan  
masalah politik 

 [Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap baris] 

  Sangat 
Setuju 

Setuju Tidak 
Setuju 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

a) Saya mengetahui politik lebih banyak 
daripada kebanyakan orang seusia saya 1 2 3 4

b) Saya sering menyampaikan pendapat 
saat sedang membahas masalah politik 1 2 3 4

c) Saya dapat memahami hampir semua 
persoalan politik dengan mudah 1 2 3 4

d) Saya mempunyai pandangan-pandangan 
politik yang baik untuk  diperhatikan 1 2 3 4

e) Sebagai orang dewasa saya akan mampu 
berperan dalam bidang politik 1 2 3 4

f) Saya memiliki pemahaman yang baik 
mengenai persoalan-persoalan politik 
yang dihadapi oleh negara saya  

1 2 3 4

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

HAK DAN KEWAJIBAN 
 

Q24 Ada pandangan yang berbeda mengenai peranan wanita dan pria dalam 
masyarakat. Sejauh manakamu setuju atau tidak setujudengan 
pernyataan berikut? 

 [Berilah tanda centang (√) pada satu kotak  di tiapbaris] 

  
Sangat 
Setuju Setuju 

Tidak 
Setuju 

Sangat 
tidak 

Setuju  

a) Pria dan wanita harus mendapat 
peran yang sama di pemerintahan 1 2 3 4  

b) Pria dan wanita harus memiliki 
hak yang sama dalam hal apa pun 1 2 3 4  

c) Wanita dilarang terlibat dalam 
politik 1 2 3 4  

d) Ketika tidak tersedia banyak 
pekerjaan, pria  harus lebih 
berhak  untuk mendapatkan 
pekerjaan tersebut dibandingkan 
wanita 

1 2 3 4  

e) Pria dan wanita harus 
mendapatkan gaji yang sama, 
ketika mereka melakukan 
pekerjaan yang sama 

1 2 3 4  

f) Pria lebih berkualitas menjadi 
pemimpin politik dibandingkan 
wanita 

1 2 3 4  

g) Prioritas pertama untuk wanita 
seharusnya mengutamakan 
mengasuh anak-anak 

1 2 3 4

  

 

 

 
 



 

 
 
 

Q25 Ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai hak dan 
tanggung jawab dari setiap kelompok suku bangsa di 
masyarakat. Sejauh mana kamu setuju atau tidak setuju 
dengan pernyataan berikut? 

 [Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiapbaris] 

  
Sangat 
Setuju Setuju 

Tidak 
Setuju 

Sangat 
Tidak 
Setuju  

a) Semua kelompok  suku bangsa 
harus memiliki kesempatan yang 
sama untuk mendapatkan 
pendidikan yang baik di 
Indonesia  

1 2 3 4  

b) kelompok suku bangsa harus 
memiliki kesempatan yang sama 
untuk mendapatkan pekerjaan di 
Indonesia 

1 2 3 4  

c) Sekolah harus mengajarkan 
siswanya untuk menghargai 
anggota seluruh kelompok suku 
bangsa  

1 2 3 4  

d) Anggota-anggota dari semua 
kelompok suku bangsa harus 
diberikan dorongan untuk 
mencalonkan diri mereka dalam 
pemilihan untuk memegang 
jabatan-jabatan politik  

1 2 3 4  

e) Anggota-anggota dari semua 
kelompok suku bangsa 
seharusnya memiliki hak dan 
kewajiban yang sama  

1 2 3 4  

 

 
 



 

 

Q26 Semakin banyak orang yang berpindah dari satu negara ke 
negara lainnya. Sejauh mana kamu setuju atau tidak setuju 
dengan pernyataan berikut mengenai para pendatang 
(imigran)?  

 [Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap baris] 

  
Sangat 
Setuju Setuju 

Tidak 
Setuju 

Sangat 
Tidak 
Setuju  

a) Pendatang harus memiliki 
kesempatan untuk terus 
menggunakan bahasanya sendiri 

1 2 3 4 5

b) Anak-anak pendatang harus 
memiliki kesempatan yang sama 
untuk memperoleh pendidikan 
seperti anak-anak lainnya di 
negara yang ia datangi  

1 2 3 4  

c) Pendatang yang menetap disuatu 
negara selama bertahun-tahun 
harus memiliki kesempatan 
memberikan suara dalam 
pemilihan umum  

1 2 3 4  

d) Pendatang harus memiliki 
kesempatan yang sama untuk 
meneruskan kebiasaan dan gaya 
hidup mereka sendiri 

1 2 3 4  

e) Pendatang harus memiliki hak 
yang sama seperti yang dimiliki 
oleh setiap orang di negara yang 
didatangi 

1 2 3 4  

f) Jika hanya ada sedikit pekerjaan 
yang tersedia, jumlah pendatang 
harus dibatasi 

 

1 2 3 4

 
 



 

LEMBAGA DAN MASYARAKAT 

 

Q27 Sejauh mana kamu percaya terhadap lembaga-lembaga 
berikut? 

 [Berilah tanda centang (√) pada satu kotak  di tiap baris] 

  
Sangat 

Percaya 
Cukup 

Percaya 
Sedikit 

Percaya 

Sama sekali 
Tidak 

percaya 

a)  Pemerintah Indonesia  1 2 3 4

b) Pemerintah daerah di kota atau 
desamu 1 2 3 4

c) Lembaga Peradilan 1 2 3 4

d) Polisi 1 2 3 4

e) Partai Politik 1 2 3 4

f) Dewan Perwakilan Rakyat 1 2 3 4

g) Media (televise, Koran, radio) 1 2 3 4

h) Tentara Nasional Indonesia 1 2 3 4

i) Sekolah 1 2 3 4

j) Perserikatan Bangsa Bangsa 1 2 3 4

k) Masyarakat umum 1 2 3 4

l) Pemerintah Kabupaten/Kota 1 2 3 4

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Q28 Sejauh mana kamu setuju atau tidak setuju dengan 
pernyataan-pernyataan berikut mengenai Indonesia? 

 [Berilah tanda centang (√)  pada satu kotak di tiap baris] 

  
Sangat 
Setuju Setuju 

Tidak 
Setuju 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

a) Bendera Indonesia (Merah Putih) 
penting bagi saya 1 2 3 4

b) Sistem politik di Indonesia berjalan 
dengan baik  1 2 3 4

c) Saya sangat menghormati Indonesia 1 2 3 4

d) Di Indonesia kita harus bangga dengan 
apa yang sudah kita raih 1 2 3 4

e) Saya lebih memilih menetap selamanya 
di negara lain 1 2 3 4

f) Saya bangga tinggal di Indonesia 1 2 3 4

g) Indonesia sangat memperhatikan 
lingkungan hidup 1 2 3 4

h) Secara umum, Indonesia merupakan 
negara yang lebih baik untuk menetap  
dibandingkan kebanyakan negara 
lainnya 

1 2 3 4

 
 

 

 
 



 

 

Q29 Ada banyak partai politik di negeri ini. Apakah ada partai 
politik yang lebih kamu sukai dibandingkan partai politik 
lainnya?  

  

 Ya Tidak  

 1 2  

  

 Jika ya, sejauh mana kamu menyukai partai politik ini? 
(Berilah tanda centang  (√) pada satu kotak saja ) 

 Suka sekali 1

 Sedang 2

 Sedikit 3

 
 



 

PARTISIPASI  DALAM MASYARAKAT 
 

Q30 Menurutmu, sejauh mana kamu sudah mampu melakukan 
kegiatan-kegiatan berikut ini dengan baik? 

 ([Berilah tanda centang (√) pada satu kotak  di tiap baris) 

  Sangat 
Baik 

Cukup 
Baik 

Tidak 
begitu 
baik 

Tidak 
sama 
sekali 

a) Membahas artikel surat kabar mengenai 
konflik antarnegara 1 2 3 4

b) Mempertahankan pendapatmu mengenai 
persoalan politik atau sosial yang 
kontroversial (menimbulkan 
perdebatan/pertentangan) 

1 2 3 4

c) Mengajukan diri menjadi calon  pada 
pemilihan OSIS 1 2 3 4

d) Mengorganisasi kelompok siswa untuk 
melakukan perubahan-perubahan di 
sekolah 

1 2 3 4

e) Mengikuti debat mengenai persoalan yang 
kontroversial (menimbulkan 
perdebatan/pertentangan) di televisi  

1 2 3 4

f) Mengirimkan tulisan ke surat kabar yang 
berisikan pendapatmu mengenai persoalan 
yang sedang terjadi 

1 2 3 4

g) Berbicara  didepan kelas mengenai 
persoalan sosial atau politik 1 2 3 4

  

 

 

 
 



 

 

 

Q31 Banyak cara yang dapat ditempuh para  warga untuk 
melakukan protes  terhadap hal yang diyakini  keliru.  Apakah  
kamu akan ikut serta dalam kegiatan  protes berikut  pada 
waktu yang akan datang ? 

 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di  tiap baris) 

  

Saya pasti  
akan 

melakukan
nya 

Saya 
mungkin 

akan 
melakukan

nya 

Mungkin 
saya tidak 
melakukan 

Saya pasti 
tidak akan 
melakukan

nya 

a) Mengirim tulisan ke surat kabar 1 2 3 4

b) Mengenakan  tanda 
pengenal/badge atau baju kaos 
yang mencerminkan pendapatmu  

1 2 3 4

c) Menghubungi anggota dewan yang 
terpilih  1 2 3 4

d) Ikut serta  dalam aksi damai  1 2 3 4

e) Mengumpulkan tanda tangan untuk 
sebuah pernyataan 1 2 3 4

f) Memutuskan untuk berhenti 
membeli produk tertentu 1 2 3 4

g) Membuat slogan yang berisi protes 
di tembok 1 2 3 4

h) Memberhentikan lalu lintas  1 2 3 4

i) Menduduki gedung-gedung   

Pemerintahan 1 2 3 4

 

 

 
 



 

 
 

Q32 Di bawah ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan oleh 
orang dewasa untuk terlibat dalam kehidupan politik. Ketika 
dewasa, apa yang akan kamu lakukan? 

 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak  di tiap baris) 

  

Saya pasti 
akan 

melakukan
nya 

Saya 
mungkin  

akan 
melakukan

nya 

 
Kemungki
nan besar 
saya tidak 
melakukan 

Saya pasti 
tidak akan 
melakukan

nya 

a) Memberikan suara pada pemilihan 
walikota 1 2 3 4

b) Memberikan suara pada  pemilihan 
umum 1 2 3 4

c) Mencari informasi mengenai calon 
pemimpin  sebelum memberikan 
suara pada suatu pemilihan 

1 2 3 4

d) Membantu seorang calon 
pemimpin atau partai politik 
selama kampanye pemilihan umum 

1 2 3 4

e) Bergabung dengan suatu partai 
politik 1 2 3 4

f) Bergabung dengan organisasi 
pekerja/serikat buruh 1 2 3 4

g) Menjadi calon pada pemilihan 
Walikota/Bupati 1 2 3 4

h) Memberikan suara pada pemilihan 
kepala daerah/Pilkada gubernur) 1 2 3 4

 

 
 
 

 
 



 

 

Q33 Di bawah ini adalah beberapa tindakan yang bisa kamu lakukan 
sebagai anak muda dalam beberapa tahun ke depan. Apakah 
kamu akan melakukan kegiatan berikut ini? 

 

 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak di tiap baris) 

  

Saya pasti  
akan 

melakukan
nya 

Mungkin 
saya akan 
melakukan

nya 

Kemungki
nan besar 
saya tidak 
melakukan 

Saya pasti  
tidak akan 
melakukan

nya 

a) Meluangkan waktu secara sukarela 
untuk membantu masyarakat 
setempat  

1 2 3 4

b) Berbicara dengan orang lain 
mengenai pandanganmu tentang 
masalah politik dan sosial 

1 2 3 4

c) Mengirimkan tulisan ke surat kabar 
mengenai masalah  politik dan 
sosial 

1 2 3 4

d) Memberikan kontribusi pada forum 
diskusi on-line mengenai masalah  
sosial dan politik 

1 2 3 4

e) Bergabung dengan suatu organisasi 
untuk tujuan politik atau sosial 1 2 3 4

 

 
 



 

KAMU DAN AGAMA 
 

 

Q34 Apakah agamamu? 
 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak saja) 

 Islam 1  

 Protestan 2  

 Katolik 3  

 Hindu 4  

 Budha 5  

 Lainnya 6  

 

 

 

Q35 Seberapa sering kamu mengikuti kegiatan ibadah 
keagamaan di luar rumah dengan sekelompok orang 
lain? 

 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak saja)  

 Tidak Pernah 1  

 Kurang dari satu kali dalam satu tahun 2  

 Setidaknya satu kali dalam satu tahun 3  

 Setidaknya satu kali dalam satu bulan 4  

 Setidaknya satu kali dalam satu minggu 5  

 
 

 
 



 

 

Q36 Sejauh mana kamu setuju atau tidak setuju dengan 
pernyataan mengenai agama berikut ini? 

 (Berilah tanda centang (√) pada satu kotak  di tiap baris) 

  
Sangat 
Setuju Setuju 

Tidak 
Setuju 

Sangat 
tidak 

Setuju 

a) Agama lebih penting bagi saya daripada 
apa yang sedang terjadi di politik dalam 
negeri 

1 2 3 4

b) Agama membantu saya untuk 
menentukan mana yang benar dan mana 
yang salah 

1 2 3 4

c) Pemimpin agama harus memiliki 
kekuasaan yang lebih besar di 
masyarakat 

1 2 3 4

d) Agama harus mempengaruhi perilaku 
masyarakat terhadap sesama 1 2 3 4

e) Aturan kehidupan berdasarkan agama 
lebih penting dibandingkan dengan 
hukum sipil.  

1 2 3 4

f) Agama tidak relevan lagi  untuk dunia 
modern 1 2 3 4

 
 
 

 
 

Terima kasih atas kerja samanya ! 
 

 
 


