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QUESTIONNAIRE FOR RESPONDENTS 

Democratic Practices and Youth Participation in Politics: A Comparative 
Study of South and East Asia (Indonesia & Pakistan) 

Assalam-o-Alaikum Dear Respondent!   

The present study aims to investigate the Democratic practices and youth political participation. 
This research is being conducting in Pakistan and Indonesia. Your valuable contribution will be 
highly appreciated and we ensure the confidentially. Thank you for your cooperation in advance. 

 

 Section A 

1. Apa jenis kelamin?   i. Pria  ii.  wanita 

2. Berapa usia anda? _____________(In completed years) 

3. Dimana anda tinggal? i. Kota            ii.  Daerah pinggiran    iii. Desa 

4. Di kota mana ada bisa melakukan pemilihan umum (pencoblosan)?_____________ 

5. Apa pendidikan terakhir anda? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16+ 

6. Apakah status pekerjaan anda? 

i. Bekerja        ii.  Belum bekerja (masih mencari) iii  Pelajar 

 Section B 
7. Seberapa besar anda tertarik untuk hal yang berkaitan dengan politik ? 

i. Sangat tertarik  ii.  Cukup tertarik  iii.  Tidak tertarik     iv.  Tidak tertarik sama sekali 

8. Di level mana anada tertarik tentang politik ? 

i. Lokal ii.  Nasional  iii.  Internasional 

9. Apakah anda memiliki saudara yang tertarik politik di keluarga anda ?  1)Ya   ii) Tidak 

10. Dari siapa anda  tertarik dan terinspirasi tentang politik ?________(bisa dijelaskan) 

11. Apakah itu penting untuk anda bahwa teman anda memiliki opini politik yang sama dengan 

anda? 

i) Sangat penting ii) Tidak begitu penting iii)  tidak penting sama sekali 

12. Apakah anda suka berbagi tentang partai politik yang anda ikutin?_________________ 

13.     Apakah anda memilih calon anda di pemilu 2014?      i)  Ya  ii)  Tidak 

14. Seberapa penting anda mengikuti berita politik (peristiwa politik) pada channel di bawah? 
Channels Harian Beberapa kali dalam seminggu 1 x seminggu Jarang Tidak pernah 

Television      

Radio      

Newspapers      

Social Media      

15. Apakah peran generasi muda dalam aktivitas politik dapat merubah scenario politik di 

Indonesia? (mengingat pada pemilu 2014 dan 2019)   i)  Ya  ii)  Tidak 
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16. Silahkan memberi pendapat apakah anda setuju/tidak setuju dengan pernyataan dibawah  
SS= Sangat setuju, S= Setuju, N= Netral, STS= Sangat tidak setuju, DA= Tidak Setuju 

 

17. Ada berbagai cara untuk aktif secara politik. Apakah ada pernah melakukan kegiatan 

berikut?  
Sr.# Category  Sekali  Dua Kali Waktu lebih Tidak 

Pernah 

a)  Menggunakan hak pilih dalam pemilu     

b)  Berpartisipasi dalam diskusi politik      

c)  Apakah anda pernah dihubungi oleh politisi     

d)  Apakah anda pernah menghadiri pertemuan yang 

membahas tentang masalah politik atau sosial 

    

e)  Apakah anda pernah melakukan pidato politik     

f)  Mendistribusikan brosur berisi tentang politik     

g)  Apakah anda pernah meneruskan pesan melalui 

sms/surat/whatsApp yang berisi tentang politik 

    

h)  Memakai lencana sebagai pesan politik     

i)  Menyumbang uang untuk mendukung pekerjaan 

dari suatu kelompok partai 

    

Sr. # Political Participation (Partisipasi politik) 

A Civic Participation (Partisipasi Warga) SS  S N  STS TS 

a)  Saya ikut berpartisipasi untuk solidaritas pengumpulan dana kampanye      

b)  Saya ikut berpartisipasi mengenai isu social yang di selenggarakan di 

kampus saya 

     

c)  Saya adalah sukarelawan yang bekerja di organisasi untuk masalah isu 

sosial 

     

d)  Saya mengikuti kepedulian yang berbeda di kampus      

e)  Saya memotivasi teman teman saya dan saudara untuk berpartisipasi       

f)  Saya ikut berdemontrasi terhadap masalah sosial yang terjadi yang 

berhubungan dengan kepentingan orang banyak 

     

g)  Saya ikut berpartisipasi di komunitas saya untukmenjadi bagian dari 

solusi 

     

B Political Involvement (Keterlibatan Politik) SS  S N  STS TS 

a)  Saya membagi pandangan politik saya dengan orang lain      

b)  Saya bekerja untuk partai politik      

c)  Selama pemilu, saya ikut berkampanye dengan menggunakan kaos, 

symbol dan membawa poster 

     

d)  Di pemilu,  saya ikut menghadiri acara kampaynye atau memberi 

support pada calon atau partai  

     

e)  Di Pemilu, saya mendapatkan semua informasi tentatng berbagai 

macam partai yang ada dan juga calonnya 

     

f)  Di pemilu, Saya memberikan bantuan secara finansial kepada calon 

atau partai 

     

g)  Di pemilu, saya mendistribusikan brosur tentang politik atau bahan 

kampanye 

     

h)  Di pemilu, saya bekerja sebagai perwakilan partai untuk pemilu 

nasional 

     

i)  Di Pemilu, saya memotivasi orang lain untuk menggunakan hak 

pilihnya pada kandidat  atau partai tertentu 

     

C Efektivitas Politik  SS  S N  STS TS 

a)  Ketika ada masalah atau isu politik yang dibahas biasanya saya ikut 

memberikan pendapat  

     

b)  Saya bisa memamahami masalah politik dengan mudah      

c)  Pemerintah sangat peduli dengan apa yang kita semua pikirkan tentang 

kebijakan atau undang – undang baru 

     

d)  Ketika orang berkumpul untuk menuntut perubahan, para pemimpin di 

pemerintahan menampung aspirasi rakyat  

     

e)  Saya tahu politik lebih banyak daripada kebanyakan orang seusia saya.      



 

 

3 | P a g e  

 

j)  Memberikan kontribusi diskusi politik di sosial 

media 

    

k)  Selalu memposting di sosial media tentang politik     

l)  Selalu berpartisipasi dalam acara demontrasi 

dimana ada konfrontasi dengan lawan politik dan 

merusak sesuatu 

    

21. Apakah anda pernah menjadi bagian dari ini? 

Sr.# Statement Ya Tidak 

i. Pernah menjadi anggota organisasi siswa   

ii. Mengadakan acara sebagai wakil dari generasi muda   

iii. Menghadiri pertemuan siswa   

iv. Mengambil peran aktif dalam pertemuan tersebut.   

v. Mengorganisir acara politik   

22. Jika anda memiliki opini yang kuat tentang isu politik, apakah anda akan berusaha menbujuk? 

i) Selalu ii)  Sering iii) Kadang-kadang   iv)  Jarang v) Tidak pernah 

23.  Seberapa sering anda mendiskusikan masalah politik ketika anda duduk bersama dengan orang 

orang di bawah ini? 

Sr.# 
Variable Selalu 

Sering 
Kadang-

kadang   

Jar

ang 
Tidak pernah 

a)  Father (ayah)      

b)  Mother (ibu)      

c)  Sister  (saudara)      

d)  Brother (saudara)      

e)  Friends (teman)      

24. Apakah anda pernah mengikuti anggota keluarga anda dalam menentukan hak pilih di pemilu? 

 Sr.# Variable Ya Tidak 

a)  Father (ayah)   

b)  Mother (Ibu)   

c)  Brother 

(saudara) 
  

d)  Sister (saudara)   

e)  Wife (istari)   

25. Menurut pendapat anda bagaimana orang bisa dipengaruhi melalui partisipasi politik di 

lingkungan anda (beri indikasi melalui skala dari 0 ke 10 (0 berarti sama sekali tidak efektif 

dan 10 artinya sangat efektif) 

 

Sr. # Statements 

a)  Bekerja di partai politik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b)  Bekerja sukarela di organisasi atau 

asosiasi  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c)  Berusahalah untuk mendapatkan 

perhatian dari media 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d)  Boikot untuk memilih 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e)  Berpartisipasi dalam demonstrasi publik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f)  Diskusi politik di hotel, kafe, warung atau 

tempat umum lainnya 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. Sejauh mana Anda setuju dengan pernyataan berikut tentang menjadi aktif secara politik? 

SS= Sangat setuju, S= Setuju, N= Netral, STS= Sangat tidak setuju, DA= Tidak Setuju 
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Sr.# Aktif secara politik SS  S N  STS TS 

a)  Penting untuk memainkan peran seseorang untuk membuat 

masyarakat yang lebih baik di sekitar Anda 
     

b)  Sangat menarik untuk aktif secara politik karena Anda 

bertemu orang-orang berpengaruh. 
     

c)  Tidak ada gunanya mencoba mengubah demokrasi      

d)  Bahkan jika saya tidak dapat mengubah banyak hal, masih 

penting untuk mencoba. 
     

e)  Saya terlalu sibuk dengan hidup saya sendiri untuk menjadi 

aktif secara politik. 
     

f)  Sangat menarik untuk aktif secara politik karena itu baik 

untuk reputasi keluarga di masyarakat 
     

g)  Saya terlalu lelah karena keterlibatan saya yang terus-

menerus dalam politik. 
     

h)  Apakah Anda berpikir, Anda masih muda dan harus 

mengubah skenario politik negara. 
     

i)  Saya pikir kaum muda dapat memainkan peran penting untuk 

menjadi warga negara yang demokratis 
     

j)  Keterlibatan keluarga dalam politik dapat memberikan rasa 

hormat dan prestise dalam masyarakat 
     

27. Sejauh mana Anda setuju dengan pernyataan berikut tentang menjadi keterlibatan politik?     
SS= Sangat setuju, S= Setuju, N= Netral, STS= Sangat tidak setuju, DA= Tidak Setuju 

 

Sr.# Pernyataan SS  S N STS TS 

a)  Politik mengacu pada pemungutan suara dalam pemilihan 

saja 
     

b)  Politik tidak berurusan dengan hal-hal yang penting bagi 

negara demokrasi mana pun 
     

c)  Politik adalah cara yang diperlukan untuk mengurus 

masalah sosial 
     

d)  Politik adalah permainan yang dimainkan oleh orang tua      

e)  Politik mengacu pada kegiatan partai politik      

f)  Politik adalah cara yang diperlukan untuk menyelesaikan 

konflik di masyarakat 
     

g)  Politik berarti janji kosong      

h)  Politik adalah cara yang diperlukan untuk menyelesaikan 

masalah masyarakat 
     

i)  Politik hanyalah korupsi      

j)  Politik adalah menjaga hubungan internasional yang kuat      

k)  Pemuda adalah solusi bagi Indonesia untuk memperkuat 

atau memperkuat demokrasi. 
     

l)  Afiliasi dan asosiasi politik dapat melibatkan kaum muda 

dalam politik 
     

28. Apakah Anda ingin berbagi saran melalui mana partisipasi politik pemuda dapat ditingkatkan 

dengan melibatkan pemuda dalam praktik demokrasi yang berbeda? 

1._______________________________________________________________________ 

For more information or Suggestions, Please contact email address given below–  

Thank you for participation 


