LAMPIRAN

L.1

Kuisioner Kampanye Sosial

I
Umur

:

Kelas

:

Nama Sekolah

:

Kota

:

Uang Sekolah /bulan :
Email

:

II
1. Kendaraan yang sering kamu gunakan ?
A. Kendaraan Pribadi (Mobil, Motor, Sepeda, dll)
B. Kendaraan Umum (Bus, Becak, Ojek, dll)

2. Hobby kamu ? (boleh lebih dari 1)
...................................................................................................................

3. Apa sih warna favorit kamu? (boleh lebih dari 1)
A. Pink / Merah Muda
B. Kuning
C. Merah
D. Hijau
E. Biru
F. Putih
G. Hitam
H. Ungu
I.

Orange

J. Coklat atau Krem
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4. Jenis font mana yang menurut kamu paling menarik dan mudah dibaca

A. Kekerasan Dalam Pacaran,
B. Kekerasan Dalam Pacaran, Kekerasan Dalam Pacaran
C. Kekerasan

Dalam Pacaran, Kekerasan Dalam Pacaran

D. Kekerasan Dalam Pacaran, Kekerasan

Dalam Pacaran

5. Seberapa sering kamu membuka dan menggunakan media sosial dan Chat Messenger di bawah ini ? (Beri tanda √ di kolom yang disediakan)
MEDIA SOSIAL
&
Chat
Messenger

SANGAT
SERING
(1-2 Hari sekali)

SERING
(3-4 Hari sekali)

JARANG
(5-7 Hari sekali)

TIDAK PERNAH
MEMBUKA /
TIDAK PUNYA

FACEBOOK
INSTAGRAM
PATH
LINE
KAKAO TALK

6. Jika seseorang membagikan sebuah brosur dan memberikannya ke kamu, apa yang biasanya kamu lakukan ?
A. Mengambil brosur tersebut lalu melihat dan membacanya
B. Melewatinya begitu saja seolah-olah tidak melihat
C. Mengambil brosur tersebut dan tanpa melihatnya kamu langsung membuangnya
D. Mengambil brosur tersebut lalu menyimpannya (dimasukkan ke dalam tas untuk dilihat sewaktu-waktu
7. Jika terdapat setumpukan brosur di dekat kamu (contoh kejadian: kalian melihat setumpuk brosur di meja kasir saat kalian hendak membayar makanan kalian), apa yang biasa kamu lakukan ?
A. Mengambil brosur tersebut, melihat dan memerhatikannya, jika menarik akan kamu simpan
B. Hanya melihat setumpuk brosur tersebut dan tidak tertarik untuk membacanya
C. Tidak memedulikan bahkan kamu sering tidak sadar akan keberadaan brosur tersebut
D. Mengambil brosur tersebut lalu dijadikan mainan (dilipat-lipat menjadi kapal atau pesawat, dirobek menjadi kecil-kecil, dll)
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8. Seberapa sering kamu memerhatikan dan melihat sebuah poster
(poster film di bioskop, poster yang tertempel di mading sekolah, poster yang tertempel di dinding rumah makan atau mall) ?
A. Sangat sering
B. Sering
C. Jarang
D. Tidak pernah / Tidak memperdulikan
9. Menurut kamu, tipe poster manakah yang paling menarik ?
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III
1. Pernahkah kamu berpacaran ?
A. Pernah
B. Tidak Pernah
2. Berapa kali kamu telah berpacaran ?
A. < 3 kali
B. 3 < 5 kali
C. Lebih dari 5 kali
3. Durasi pacaran kamu ?
1. ................................
2. ................................
3. ................................
4. ................................
5. ................................

4. Apa sih pacaran menurut kamu ?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
5. Jika kamu menjalani pacaran, maka... (boleh lebih dari 1)
A. Punya antar jemput pribadi (kebanggaan sendiri)
B. Kasih sayang dan cinta sangatlah penting
C. Jika kamu masih dapat menuruti permintaan pacar, maka kamu akan melakukannya walaupun itu mengorbankan diri sndiri
D. Ada yang dipamerkan ke teman-teman
E. Hanya sebagai gandengan (tidak ada rasa sayang, dll, hanya sebagai teman dekat yang menemani kemana saja)
F. Tidak harus bertemu setiap hari
G. Memberi tahu orang tua dan banyak bercerita dengan mereka
H. Sembunyi-sembunyi dari orang tua
I.

..................................................................................................................................

J. ..................................................................................................................................
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6. Apakah selama masa pacaran kamu pernah mengalami dan merasakan hal-hal di bawah ini ?
PERNAH

TIDAK
PERNAH

Ngga nyaman bergaul dengan teman-teman lain karena
pacar yang cemburuan.
Ngga bisa mengikuti atau melakukan kegiatan tertentu
karena dilarang oleh pacar.
(baik dilarang secara langsung maupun tidak langsung)
Ngga bisa menolak permintaan pacar.
Merasa dimanfaatkan oleh pacar dari sisi keuangan.
(Pacar minta dibelikan pulsa, membayari makan,
meminjam uang tetapi tidak mengembalikan, dll)
Kamu merasa dianggap remeh dan dianggap bodoh.
(Dipermalukan di depan umum, tidak dihargai, mengejek
di depan teman-teman, memanggil dengan sebutan
yang merendahkan harga diri dan kepercayaan diri, dll)
Kamu dianggap sebagai objek kemarahan dan objek
seksual.
(Dipukul, ditampar, dimaki, menjadi objek foto seksual,
dll)
Kamu dipaksa untuk berpelukan, berciuman hingga
berhubungan seksual.

7. Pernahkah kamu mendengar tentang Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) ?
A. Pernah
B. Tidak Pernah
8. Tahukah kamu apa itu Kekerasan Dalam Pacaran ?
A. Ya, saya Tahu
B. Tidak tahu
9. Apa sih menurut kamu Kekerasan Dalam Pacaran itu ?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

THANK YOU ;)
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