LAMPIRAN

KUISIONER
1. Usia berapa?

5. Apakah anda menggunakan internet pada gadget anda?
a. Ya

a.

19

b.

20

c.
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a. Sosial media

d.
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b. Chatting

e.

23

c. Browsing

2. Jenis Kelamin

b. Tidak
6. Internet pada handphone biasanya anda gunakan untuk apa saja? (bisa pilih lebih dari 1)

d. Video streaming

a. Perempuan

e. Membaca berita

b. Laki – laki

f.

3. Berapa Jenis Gadet yang anda miliki? (bisa pilih lebih dari 1)
a. Handphone

Game online

g. Jual beli online
7. Berapa lama (jam) anda menggunakan handphone dalam satu hari ?

b. Laptop

a. 2- 6 jam

c. Komputer / pc

b. 7 -12 jam

d. Tablet

c. Lebih dari 12 jam

4. Gadget mana yang paling sering anda gunakan sehari hari?

8. Media sosial apa saja yang anda miliki ? (bisa pilih lebih dari 1)

a. Handphone

a. Facebook

b. Laptop

b. Instagram

c. Komputer / PC

c. Twitter

d. Tablet

d. Path

e. Snapchat
9. Sosial media apa yang paling sering anda gunakan?

c. Berfoto
d. Main game

a. Instagram

e. Browsing

b. Facebook

f.

c. Snapchat

g. Tidak melakukan apapun

d. Path

Baca komik

14. Pernahkah mengalami situasi dimana teman – teman hanya sibuk dengan handphone masing –
masing?

e. Twitter
a. Ya
10. Lebih sering berkumpul dengan siapa?
b. Tidak
a. Teman
15. Ketika teman sedang sibuk dengan handphone masing – masing apa yang kalian lakukan?
b. Keluarga
a. Ikut bermain handphone juga
11. Tempat yang paling sering digunakan untuk berkumpul bersama teman
b. Diam saja
a. Mal
c. Mengingatkan teman agar meletakan handphonenya dan mengajak bicara
b. Cafe
d. Mencari tahu apa yang dilakukan teman
c. Restauran
16. Pernah asik sendiri dengan handphone pada saat berkumpul bersama teman?
d. Hotel
a. Ya
12. Seberapa intens mengunakan handphone pada saat berkumpul bersama teman?
b. Tidak
a. Sering sekali
17. Alasan asik sendiri dengan handphone pada saat berkumpul bersama teman
b. Sering
a. Karena teman lain juga menggunakan handphone
c. Jarang
b. Bosan / jenuh dengan situasi
d. Tidak pernah
c. Karena kurang akrab dengan teman satu sama lain
13. Pada saat berkumpul dan kalian menggunakan handphone untuk apa saja?
d. Lainnya
a. Chatting
b. Sosial media

Cultural Probing
1. Apakah hari ini menggunakan handphone?
2. Hari ini menggunakan handphone untuk apa saja?
3. Hari ini menggunakan handphone berapa jam?
4. Kegiatan yang paling lama saat menggunakan handphone apa?
5. Apakah hari ini pergi bersama teman / keluarga?
6. Pada saat pergi bersama apakah menggunakan handphone? Jika iya untuk apa?

