
KUESIONER PENELITIAN 

“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa dalam Menulis dan 

Mempublikasikan Karya Ilmiah” 

 

Responden yang terhormat, 

Kuesioner Penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat mahasiswa untuk menulis dan mempublikasikan karya ilmiah. Peneliti 

merupakan seorang mahasiswa di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya. 

Peneliti memohon kesediaan Saudara/i untuk merespon pertanyaan dengan baik, 

lengkap, dan jujur karena Saudara/i satu-satunya yang dapat memberi peneliti gambaran yang 

benar mengenai persepsi Saudara/i, sebagai pihak yang penulis anggap kompeten, untuk 

dapat memberikan masukan yang akan sangat bermanfaat bagi penelitian ini. 

Respon Saudara/i akan dijaga kerahasiaannya. Hanya penulis dan beberapa pihak 

yang berkepentingan dengan penelitian ini dapat memiliki akses pada informasi yang 

Saudara/i berikan. Terima kasih atas waktu dan kerja sama Saudara/i. Penulis sangat 

menghargai bantuan Saudara/i dalam mempermudah proses penelitian ini. 

Hormat Saya, 

Peneliti 

 

 

(Daniel Andrianus Ginting) 

 

 



PERNYATAAN PENELITIAN 

Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan penggolongan keperluan analisis, saya 

memerlukan data mengenai Saudara/i sebagai pengisi kuesioner. Mengingat data ini dapat 

mempengaruhi keakuratan penelitian ini, maka saya mohon diisi dengan sebaik-baiknya. 

Petunjuk Pengisian Kuesioner : 

1. Dimohon untuk membaca dan memahami setiap pertanyaan di bawah ini secara 

seksama dan kemudian anda diminta untuk mengemukakan pendapat anda dengan 

mengisi jawaban dalam kuesioner ini. 

2. Dimohon untuk merespon dengan memberikan tanda “X” pada kolom tiap pertanyaan 

yang telah disediakan sesuai dengan keterangan di bawah ini : 

 Sangat Setuju (SS)  

 Setuju (S)  

 Netral (N) 

 Tidak Setuju (TS) 

 Sangat Tidak Setuju (STS) 

3. Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda-beda dan tidak ada jawaban 

yang dianggap salah, karena itu pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan diri anda. 

PERTANYAAN KUESIONER 

Pertanyaan-pertanyaanyang digunakan dalam kuesioner ini dikelompokkan menjadi 

beberapa bagian. Masing-masing bagian terdiri dari beberapa pertanyaan yang dipergunakan 

untuk mengukur variabel-variabel yang dipergunakan di dalam penelitian ini. Variabel yang 

diukur dalam penelitian ini meliputi : minat menulis dan mempublikasikan, motivasi untuk 

mendapatkan reward, motivasi untuk menunjukkan eksistensi diri, motivasi untuk aktualisasi 

diri, dan motivasi untuk berbagi ilmu. 



Responden diminta untuk membaca dengan seksama pertanyaan dalam kuesioner ini. 

Berilah tanda “X” pada kolom jawaban yang sudah tersedia. 

1. Minat Menulis dan Mempublikasikan Tulisan (Karya Ilmiah, Cerpen, dll) 

NO. PERNYATAAN PENILAIAN 

1. 

Menulis itu harus ada bakat dari lahir, harus pintar, dan 

berwawasan luas sehingga tidak semua orang dapat 

melakukannya.  

SS S N TS STS 

2. 
Saya menyediakan waktu khusus di sela-sela kegiatan 

saya untuk menulis. 
SS S N TS STS 

3. 
Saya sering mengikuti lomba yang berkaitan dengan 

menulis  
SS S N TS STS 

4. 
Saya terus mencoba untuk mengikuti lomba menulis 

walaupun tidak menang. 
SS S N TS STS 

5. 
Saya tidak menyediakan waktu khusus di sela-sela 

kegiatan saya untuk menulis. 
SS S N TS STS 

6. 
Saya merasa bahwa membaca merupakan suatu kegiatan 

yang menyenangkan. 
SS S N TS STS 

7. 

Setelah membaca, saya ingin menulis untuk 

menuangkan ide-ide yang terkumpul dari apa yang saya 

baca. 

SS S N TS STS 

 

2. Motivasi untuk Mendapatkan Reward 

Reward atau penghargaan merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan terulang kembalinya tingkah laku tersebut. Reward juga adalah 

hadiah atau bonus yang diberikan karena prestasi seseorang. 

NO. PERNYATAAN PENILAIAN 

1. 
Saya menulis dan mempublikasikan untuk mendapatkan 

reward berupa uang, penghargaan, atau gelar 
SS S N TS STS 

2.  Saya  sudah cukup puas menulis dan mempublikasikan 

karya tulisan saya apabila tulisan saya mendapatkan 
SS S N TS STS 

Nilai untuk tiap kolom : 

Sangat Setuju (SS); Setuju (S); Netral (N); Tidak Setuju (TS); Sangat Tidak Setuju (STS) 

 



respon positif dari masyarakat tanpa mengharapkan 

imbalan yang berarti 

3. 

Saya merasa kecewa apabila besarnya hadiah yang saya 

peroleh dari tulisan saya tidak sesuai dengan yang saya 

harapkan 

SS S N TS STS 

4. 

Saya merasa kecewa apabila besarnya hadiah yang saya 

peroleh dari tulisan saya sama atau tidak lebih besar dari 

orang lain karena saya merasa tulisan saya lebih baik 

daripada orang lain 

SS S N TS STS 

5. 

Saya menulis dan mempublikasikan tidak untuk 

mendapatkan reward berupa uang, penghargaan, atau 

gelar 

SS S N TS STS 

 

3. Motivasi untuk Menunjukkan Eksistensi Diri 

Eksistensi dapat diartikan sebagai keberadaan dimana keberadaan yang di maksud adalah 

adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. 

NO. PERNYATAAN PENILAIAN 

1. 

Saya menulis dan mempublikasikan (baik lewat koran, 

majalah, jurnal online, atau social media online) untuk 

menunjukkan bahwa saya ada dan saya memiliki 

manfaat bagi orang lain 

SS S N TS STS 

2.  

Saya menulis dan mempublikasikan untuk 

menunjukkan keeksistensian diri saya dengan mematuhi 

norma-norma atau aturan-aturan yang ada. 

SS S N TS STS 

3.  

Saya menulis dan mempublikasikan untuk 

menunjukkan keeksistensian saya tanpa mempedulikan 

norma-norma yang ada atau penilaian orang lain 

terhadap tulisan saya (dengan kata lain „yang penting 

saya eksis‟) 

 

SS S N TS STS 

4. Saya menulis dan mempublikasikan (baik lewat koran, SS S N TS STS 

Nilai untuk tiap kolom : 

Sangat Setuju (SS); Setuju (S); Netral (N); Tidak Setuju (TS); Sangat Tidak Setuju (STS) 

 



majalah, jurnal online, atau social media online) tidak 

untuk menunjukkan bahwa saya ada dan saya memiliki 

manfaat bagi orang lain 

 

4. Motivasi untuk Aktualisasi Diri 

Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri (self 

fulfilment), untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat 

melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. 

NO. PERNYATAAN PENILAIAN 

1. 

Saya menulis dan mempublikasikan untuk mengetahui 

atau berusaha mengeksplorasi bakat atau potensi yang 

saya miliki 

SS S N TS STS 

2. 
Saya merasa dengan menulis dan mempublikasikannya 

membuat pikiran saya menjadi lebih kreatif 
SS S N TS STS 

3. 

Saya merasa dengan menulis dan mempublikasikannya 

membuat sifat, karakter atau kepribadian saya menjadi 

lebih baik   

SS S N TS STS 

4. 

Saya merasa dengan menulis dan mempublikasikan 

membuat hubungan saya dengan lingkungan sosial atau 

masyarakat menjadi lebih baik 

SS S N TS STS 

5. 

Saya menulis dan mempublikasikan tidak untuk 

mengetahui atau berusaha mengeksplorasi bakat atau 

potensi yang saya miliki 

SS S N TS STS 

 

5. Motivasi untuk Berbagi Ilmu 

Ilmu merupakan suatu bentuk pengetahuan yang telah melewati berbagai pengujian atau 

pengamatan yang terencana dan sistematis sehingga terbukti keabsahannya. 

Peraturan Dikti di sini yang dimaksud adalah dimana karya akhir mahasiswa S1, S2, dan S3 

dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesuai dengan tingkatannya. 

 

Nilai untuk tiap kolom : 

Sangat Setuju (SS); Setuju (S); Netral (N); Tidak Setuju (TS); Sangat Tidak Setuju (STS) 

 



NO. PERNYATAAN PENILAIAN 

1. 

Saya suka melakukan penelitian terhadap suatu 

fenomena-fenomena tertentu dan menulisnya dalam 

bentuk karya ilmiah 

SS S N TS STS 

2. 

Saya mempublikasikan karya ilmiah saya dengan tujuan 

untuk menambah wawasan atau pengetahuan bagi orang 

lain yang membacanya 

SS S N TS STS 

3. 

Saya merasa bahwa aturan Dikti mengenai kewajiban 

mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiahnya 

akan mendorong mahasiswa untuk lebih giat dalam 

menulis karya ilmiah dan mempublikasikannya 

SS S N TS STS 

4. 

Saya tidak suka melakukan penelitian terhadap suatu 

fenomena-fenomena tertentu dan menulisnya dalam 

bentuk karya ilmiah 

SS S N TS STS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai untuk tiap kolom : 

Sangat Setuju (SS); Setuju (S); Netral (N); Tidak Setuju (TS); Sangat Tidak Setuju (STS) 

 



Bagian II – Data Responden 

Mohon diisi semua pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban 

yang paling sesuai. 

1. Jenis Kelamin :   Laki-Laki      Perempuan 

2. Umur Responden    :     

 

 

 

17 – 19 Tahun 

 

 

 20 – 22 Tahun    

3. Semester : ………………………………………………... 

4. Jurusan : ............................................................................. 

5. Pernah mengikuti lembaga kepenulisan ? 

  Ya         Tidak 

Kalau ya, sebutkan : 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 – 24 Tahun 

≥ 24 Tahun 



 


