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LAMPIRAN 

 

Kuesioner 

Selamat pagi teman-teman! Nama saya Melissa dari DKV Unika Soegijapranata. Saya ingin 

menanyakan bagaimana keseharian teman-teman dalam menggunakan handphone. Kuesioner ini 

merupakan bagian dari penelitian proyek akhir saya di kuliah. Saya mohon kesediaan teman-teman 

untuk dapat meluangkan waktu mengisi kuesioner ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

kita semua! Terima Kasih! God Bless^^ 

 

Profil Responden: 

1. Jenis Kelamin: 

  Laki‐laki    Perempuan 

2. Usia anda   tahun 

3. Pendidikan saat ini jurusan (IPA/IPS/jurusan)    

 berasal dari sekolah/universitas/Lainnya 

4. Anda menggunakan Handphone  

  Ya   Tidak 

5. Handphone apa yang anda gunakan   *sebutkan merek handphone* 

6. Berapa banyak handphone yang anda miliki saat ini? 

 1   ≤ 2   ≥3  

7. Saya Mengikuti Perkembangan informasi dari(boleh pilih lebih dari satu): 

 Televisi  Facebook   Youtube 

 Majalah/koran  Media online   Twitter  

8. Saya Menggunakan Handphone untuk? (boleh pilih lebih dari satu): 

 Telepon  Membuka media sosial hiburan (game, musik, video) 

 internet  bisnis (pekerjaan)  messaging (sms, line, kakao) 

 

 

 

 

Berilah tanda (X) pada kolom yang paling sesuai dengan pendapat pribadi Anda. 

Keterangan 

STS = Sangat Tidak Setuju   TS  = Tidak Setuju    N = Netral     S = Setuju 

SS  = Sangat Setuju 

 

 

 

 

No. PERNYATAAN STS TS N S SS 

1. 
Saat saya sedang tidur saya meletakkan handphone 

berada di dekat kepala saya 

     

2. Saya menggunakan Handphone sehari lebih dari 3 jam 
     

3. 
Saya lebih sering menggunakan handphone untuk telepon 

daripada sms/messaging 

     

4. 

Saya menggunakan handphone untuk telepon dengan 

durasi lama sehingga telinga maupun kulit saya terasa 

panas 

     

5. 
Saat menatap layar handphone lama-lama mata saya 

terasa sakit/berair maupun pedas 

     

6. 
Menurut saya radiasi pada handphone tidak berbahaya 

untuk kesehatan 

     

7. 
Saya tidak menggunakan headset maupun speaker saat 

menelepon dengan durasi yang lama 

     

8. 
Saat sinyal handphone sedang jelek, saya tetap berusaha 

mendapatkan sinyal 

     

9. 
Saya terbiasa menghidupkan handphone saat sedang tidur 

pada malam hari 

     

10. 
Saya terbiasa menyimpan handphone ke dalam kantong 

saku celana/ikat pinggang saya 

     

11. 
Saat menatap layar handphone, jarak antara kepala, mata 

saya dengan handphone sangat dekat 

     

12. 
Saya merasa pusing jika menggunakan handphone 

dengan durasi yang lama 

     

13. 
Saya menggunakan handphone untuk telepon dengan 

durasi yang lama 

     

14. 
Handphone memiliki peranan yang sangat penting di 

dalam keseharian saya 

     

15. 

Saat sedang mencharger handphone saya, saya masih 

menggunakannya untuk telepon maupun sms, atau 

lainnya 

     


