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LAMPIRAN 

 

KUESIONER 

1. Berapakah Usia Anda? 

a. 20  c. 22  d. 24 

b. 21  d. 23  e. 25 

 

2. Berapakah Pengeluaran anda dalam 1 Bulan_______________ 

 

3. Apakah Pekerjaan anda? 

a. Mahasiswa 

b. Pekerja 

c. Other 

 

4. Tempat apakah yang paling sering anda kunjungi ? (Contoh : Mall / Kampus / Cafe. 

dll)._________________________________ 

 

5. Kendaraan Apa yang biasa anda gunakan saat bepergian? 

a. Motor  c. Sepeda 

b. Mobil  d. Tidak menggunakan kendaraan apapun (berjalan kaki) 

 

6. Seberapa sering anda melakukan kegiatan Outdoor atau di luar ruangan? 

a. Sering 

b. Jarang 

 

7. Apakah anda menyukai kegiatan outdoor / di luar ruangan? 

a. Suka 

b, Tidak 

 

8. Pukul berapa biasanya anda melakukan aktifitas outdoor / luar lapangan?_____________ 

 

9. Berapa lama anda melakukan aktifitas outdoor / luar ruangan di bawah sinar matahari 

dalam 1 hari? (contoh : 1 jam per hari, 5 jam per hari)_________________________ 

 

10. *Berhubungan dengan nomor 9*. Kegiatan apa yang membuat anda harus berada di outdoor/ luar 

ruangan selama waktu yang anda sebutkan pada nomor 9?_____________ 

 

11. Apakah anda mengetahui dampak dari adanya penyinaran sinar UV langsung pada kulit? 

a. Tahu 

b. Tidak Tahu 

 

12. Sebutkan salah 1 dampak yang ditimbulkan dari penyinaran langsung sinar UV terhadap 

kulit (misalkan : kulit terbakar)_____________________________ 

 

13. Perlindungan apa yang anda lakukan untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari 

secara langsung? (misal : memakai sarung tangan, memakai payung. dll)_______________ 

 

14. Jika dapat dituliskan dalam angka, berapa kadar kepedulian anda terhadap dampak 
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yang ditimbulkan sinar UV kepada kulit anda? (1-10, semakin tinggi angka - anda semakin 

perduli)_____________________________ 

 

15. Apakah anda selalu membawa handphone ketika beraktifitas di dalam ruangan? 

(indoor)... 

a. Ya 

b. Tidak 

 

16. Apakah anda selalu membawa handphone ketika beraktifitas di luar ruangan? 

(outdoor)... 

a. Ya 

b. Tidak 

 

17. Apakah handphone adalah hal yang sangat penting bagi anda? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

18. Manakah yang lebih kalian sukai di bawah ini? 

a. Edukasi Online 

b. Edukasi Tatap Muka 

 

19. Mengapa kalian memilih jawaban tersebut? (nomor 18)__________________________ 

 

20. Manakah Desain yang lebih anda sukai? 

 

 

21. Jenis Font mana yang lebih anda sukai? 

 

 

22. Jenis Warna yang seperti apakah yang anda sukai? 

a. Pastel ( Soft Pink, Coral, Baby Blue, dll) 

b. Pop ( Cobalt Blue, Neon Yellow, Warna - warna mencolok & terang, dll.) 

c. Gothic ( Hitam-Putih, Merah Tua, Ungu tua, dll.) 

 

 


