
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. Pertanyaan-pertanyaan 

1. Pengaruh media massa 

a. Televisi 

1) Jenis acara apa yang biasanya anda saksikan di televisi ? 

2) Materi apa yang anda dapatkan dari tayangan televisi ? 

3) Berapa kali anda menyaksikan televisi dalam satu hari ? 

4) Berapa durasi waktu yang anda habiskan untuk menyaksikan 

televisi dalam satu hari ? 

5) Pukul berapa biasanya anda menyaksikan televisi ? 

6) Apa yang anda rasakan setelah menyaksikan tayangan televisi ? 

7) Apa yang anda rasakan apabila melewatkan tayangan televisi 

yang biasanya anda saksikan ? 

b. Internet 

1) Konten apa yang biasanya anda cari di internet ? 

2) Berapa kali anda mengakses internet dalam satu hari ? 

3) Berapa durasi waktu yang anda habiskan untuk mengakses 

internet dalam satu hari ? 

4) Pukul berapa biasanya anda menyaksikan internet ? 

5) Apa yang anda rasakan setelah mengakses internet ? 

6) Apa yang anda rasakan apabila tidak dapat mengakses internet 

? 

2. Gaya hidup 

a. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan minat terhadap kesenangan-

kesenangan semu yang didifusikan melalui media massa. 

1) Apakah anda menyukai acara-acara sinetron di televisi ? 

2) Apakah anda menyukai acara-acara reality show di televisi ? 

3) Apakah anda menyukai acara-acara sepak bola ? 

4) Apakah anda pernah/sering sengaja meluangkan waktu untuk 

demi acara televisi yang ingin anda saksikan ? 



 

5) Apakah dalam penggunaan internet anda bertujuan untuk 

mencari hiburan ? 

6) Hiburan seperti apa yang biasanya anda cari melalui internet ? 

7) Apakah anda pernah/sering merasa tertarik dengan iklan-iklan 

di televisi dan internet ? 

a. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan konsumsi produk-produk 

yang tidak didasarkan pada fungsi dan kebutuhan, melainkan 

berdasarkan pada nilai, simbol atau tanda yang terkandung 

didalamnya. 

1) Untuk apa anda memiliki smartphone yang canggih ? (Apabila 

memiliki) 

2) Apakah anda berminat memiliki smartphone yang canggih ? 

(Apabila tidak memiliki) 

3) Apakah anda berminat untuk mengganti smartphone anda ke 

yang lebih canggih lagi ? 

4) Apakah anda pernah/sering membeli produk kecantikan ? (sabun 

wajah, make up, pemutih, dll) 

5) Apakah anda pernah berpikiran untuk menggunakan produk-

produk tertentu agar orang lain menghargai anda ? 

6) Apakah anda pernah/sering membeli produk-produk yang bukan 

menjadi kebutuhan anda ? 

b. Pertanyaan-pertanyaan bagaimana opini terhadap hiperealitas yang 

dibangun media massa. 

1) Bagaimana pendapat anda tentang acara sinetron, reality show 

dan sepak bola di televisi ? 

2) Bagaimana pendapat anda tentang iklan-iklan yang ditayangkan 

di televisi ? 

3) Bagaimana pendapat anda tentang iklan-iklan di internet ? 

B. Pengamatan 

1. Jenis teknologi elektronik yang dimiliki subyek penelitian (telepon 

genggam,televisi, dll). 



 

2. Aktivitas penggunaan telepon genggam. 

 

C. Dokumentasi 

1. Pondok Pasantren Al-Huda 

 

 

 

 

 

 



 

2. Peneliti Bersama Responden 1 

 

3. Peneliti Bersama Responden 2 

 

 

 



 

4. Peneliti Bersama Responden 3 

 

5. Peneliti Bersama Responden 4 

 


