
CONTOH PERTANYAAN QUESTIONNAIRE VALIDASI 

AUDIENCE 

 

 

 

 

Validasi Zero: 

1. Jenis Kelamin  : 

2. Umur    : 

3. Lokasi Tinggal  : 

 

Silahkan jawab pertanyaan di bawah ini 

4. Apakah Anda mengalami ……… (tulis permasalahannya/kenapa) 

Contoh: Apakah Anda merasa tidak nyaman bekerja kantoran? 

5. Jika Anda punya kesempatan untuk …… (kasih tau heronya/maunya apa) 

Apakah Anda akan ambil? 

Contoh: Jika Anda punya kesempatan mendapatkan rezeki di luar kantor, 

nominal gajinya sama dengan pekerjaan Anda saat ini, apakah Anda 

bersedia? 

6. Sudah berapa lama Anda mengalami hal tersebut? 



Contoh: Sudah berapa lama Anda sebenarnya menginginkan resign? 

7. Sebutkan 3 alasan, kenapa Anda tidak ingin mengalami hal tersebut lagi? 

Contoh: Sebutkan 3 alasan kenapa Anda ingin berhenti dari kerja kantoran 

Anda saat ini. 

8. Apa emosi negative yang Anda rasakan saat mengalami hal tersebut? 

Contoh: Apa yang Anda rasakan saat sedang kerja kantoran (kesal, ingin 

cepat-cepat pulang, dst). 

 

Validasi Hero: 

Silahkan jawab pertanyaan di bawah ini 

9. Jika Anda tidak menginginkan (kondisi sebelumnya), apa yang Anda inginkan? 

Contoh: Jika Anda tidak menginginkan kerja kantoran, profesi apa yang Anda 

inginkan? 

10. Menurut Anda, apa yang akan Anda dapatkan setelah mencapai (kondisi 

setelahnya/hero)? 

Contoh: Menurut Anda, apa yang akan Anda dapatkan setelah menjadi 

content creator? 

11. Apakah Anda mempertimbangkan untuk (kondisi tujuan/hero) 

Contoh: Apakan Anda mempertimbangkan menjadi content creator? 

12. Apa yang Anda harapkan jika Anda berhasil menjadi (kondisi tujuan/hero)? 

Contoh: Apa yang Anda harapkan jika Anda berhasil Menjadi content 

creator? 

 

Validasi Problem: 

Silahkan jawab pertanyaan di bawah ini 

13. Menurut Anda, untuk bisa mencapai hal itu semua, apa yang Anda 

butuhkan? 

Contoh: Menurut Anda, untuk bisa menjadi content creator, apa yang 

dibutuhkan? 

14. Sebutkan 5-10 hal yang harus Anda pahami untuk bisa mencapai hal 

tersebut? 



Contoh: Sebutkan 5-10 hal yang harus Anda pahami untuk menjadi content 

creator. 

15. Sebutkan 5-10 kekhawatarian atau kendala Anda dalam mencapai hal 

tersebut 

Contoh: Sebutkan 5-10 kekhawatiran atau kendala Anda dalam menjadi 

content creator 

 

 

 


