
KUESIONER MOTIVASI MEMBACA 
Nama   : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Kelas   :  

Hari, Tanggal  : 

 

 Petunjuk pengisian:  

1) Berilah tanda (√) pada kolom jawaban sesuai dengan apa yang anda rasakan.  

2) Jawablah pertanyaan dengan memilih salah satu dari 4 pilihan jawaban, yaitu :  

- Sangat Setuju   (SS) 

     - Setuju  (S) 

     - Tidak Sejutu  (TS) 

     - Sangat Tidak Setuju  (STS) 

 

 
No. 

 
                                      Pernyataan 

 

SS 

  

  S 

 

 

TS 

 

STS 

1. Saya suka menjadi yang terbaik dalam membaca.     

2. Saya suka ketika pertanyaan di buku membuat saya berpikir.     

3. Saya membaca untuk meningkatkan nilai saya.     

4. Jika dosen membahas sesuatu yang menarik, saya mungkin akan membaca lebih 

banyak tentang hal itu. 
    

5. Saya suka buku – buku yang membuat saya berfikir.     

6. Saya menyukai buku dengan cerita dongeng atau buku fiksi.     

7. Saya tahu bahwa saya akan membaca lebih baik tahun depan.     

8. Jika sebuah buku menarik, saya tidak peduli betapa malasnya membaca.     

9. Saya mencoba untuk mendapatkan kesimpulan lebih banyak dari teman saya     

10. Saya memiliki topik favorit yang suka saya baca.     

11 Saya sering mengunjungi perpustakaan bersama keluarga saya.     

12 Saya membuat imaginasi dalam pikiran saya ketika saya membaca.     

13 ketika saya membaca. Saya tidak suka membaca teks yang kata-katanya terlalu sulit.     

14 Saya suka membaca buku tentang orang-orang dari negara yang berbeda.     

15 Saya adalah pembaca yang baik.     

16 Saya biasanya mempelajari hal-hal yang sulit dengan membaca.     

17 Sangat penting bagi saya untuk menjadi pembaca yang baik.     

18 Orang tua saya sering memberi tahu saya, bahwa saya telah membaca dengan baik.     

19 Saya membaca untuk mempelajari informasi baru tentang topik yang menarik bagi 

saya. 
    

20 Jika bacaanya menarik, saya bisa membaca bacaan tersebut tersebut meski materinya 

sulit. 
    

21 Saya lebih banyak membaca dibandingkan kebanyakan siswa di kelas.     

22 Saya membaca cerita yang bersifat fantasi dan tidak nyata.     

23 Saya membaca karena saya memang harus melakukannya.     

24 Saya tidak suka pertanyaan pertanyaan tentang kosakata.     

25 Saya suka membaca tentang hal-hal baru.     



26 Saya sering membaca untuk kakak atau adik saya     

27 Dibandingkan dengan kegiatan lain yang saya lakukan, sangat penting bagi saya 

untuk menjadi pembaca yang baik. 
    

28 Saya suka ketika dosen mengatakan saya membaca dengan baik.     

29 Saya membaca tentang hobi saya untuk belajar lebih banyak tentang hobi saya.     

30 Saya suka cerita misteri.     

31 Teman-teman saya dan saya suka bertukar hal untuk dibaca.     

32 Cerita yang rumit tidak menyenangkan untuk dibaca.     

33 Saya membaca banyak kisah petualangan.     

34 Saya jarang  membaca tugas – tugas kuliah.     

35 Saya merasa dengan membaca yang baik saya mempunyai banyak teman.     

36 Menyelesaikan setiap tugas membaca sangat penting bagi saya.     

37 Kadang teman- teman saya mengatakan saya adalah pembaca yang baik.     

38 Nilai adalah cara yang baik untuk melihat seberapa baik saya dalam membaca.     

39 Saya suka membantu tugas teman-teman saya dalam membaca.     

40 Saya tidak suka ketika ada terlalu banyak tokoh di dalam cerita.     

41 Saya bersedia belajar dengan giat untuk dapat membaca lebih baik daripada teman-

teman saya. 
    

42 Saya terkadang membaca untuk orang tua saya.     

43 Saya suka mendapat pujian dari saya membaca.     

44 Penting bagi saya, ketika ada nama saya di daftar pembaca yang baik.     

45 Saya berbicara dengan teman-teman saya tentang apa yang saya baca.     

46 Saya selalu berusaha menyelesaikan bacaan saya tepat waktu.     

47 Saya senang ketika seseorang mengenali apa yang saya baca.     

48 Saya ingin memberi tahu keluarga saya tentang apa yang saya baca.     

49 Saya suka menjadi satu-satunya yang tahu jawaban dalam sesuatu yang kami baca.     

50 Saya berharap untuk mengetahui nilai membaca saya.     

51 Saya selalu menyelesaikan tugas membaca saya,  persis seperti yang diinginkan oleh 

dosen. 
    

52 Saya ingin menyelesaikan bacaan saya sebelum siswa lain.     

53 Orang tua saya bertanya kepada saya tentang nilai membaca saya.     

 

        *Terimakasih* 


