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KUESIONER 

PENGGUNAAN FACEBOOKDI KALANGAN REMAJA 

( Studi Deskriftif Tentang Penggunaan Facebook Di Kalangan Remaja 
SMAN I Langsa) 

1. PETUNJUK PENGISIAN 

a. Pada lembaran ini terdapat beberapa pertanyaan yang harus siswa/i 
tanggapi. Kepada responden untuk menjawab seluruh pertanyaan yang 
ada denganjujur dan benar. 

b. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tidak ada jawaban yang 
salah, oleh karena itu, usahakanlah agar tidak ada jawaban yang 
dikosongkan. 

c. Berikan tanda silang pada pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan 
yang sebenamya. 

d. Ada tiga pilihan jawaban yang menggunakan A,B,C yang di sesuaikan 
dengan pertanyaan yang ada. 

2. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Nama Leogkap 

Jeois Kelamin 

Ke las 

Umur 
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ANG KET 

1. Apakah anda mempunyai face book? 

a.1ya b. tidak c. tidak tahu 

2. Sudah berapa lama anda mendaftarkan diri dalam akunfacebook tersebut? 

a. 1 tahun b. awal c. baru saja 

3. Berapa jam anda memainkan facebook dalam sehari? 

a. 1 jam b. 5 menit c. tak terhingga 

4. Berapa kali sehari anda membukafacebook tersebut? 

a. setiap detik b. kadang-kadang c. 1 kali sehari 

5. Berapa kali sehari anda menulis status difacebook anda? 

a. kadang-kadang b. setiap jam/ detik c. 1 kali sehari 

6. Ada berapa banyak teman anda di dalamfacebook tersebut? 

a. 1000 b. tak terhitung c. 100 

7. Ada berapa banyak foto yang anda masukkan di dalamfacebook anda? 

a. tidak ada b. 1000 c. 100 

8. Apa saja yang anda lakukan selama memainkanfacebook tersebut? 

a. chatting b. main game online c. mencari teman 

9. Facebook andajadikan sebagai media apa sih? 

a. mencari teman b. game dan hiburan c. bergosip dan iseng-iseng 

10. Pemahkah anda menjadikan facebook sebagai media tempat berdiskusi sesama 
teman? 

a. senng b. tidak pemah c. kadang-kadang 
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11. Apa motif anda memainkanfacebook tersebut? 

a. mengikuti trend b. mencari teman c. memainkan game online 

12. Apakah anda pernah bergabung dalam suatu group di dalamfacebook? 

a. pemah b. tidak c. tidak pemah sama sekali 

13. Group apa yang pemah anda masuki dalamfacebook tersebut? 

a. hobi yang tertentu b. kelompok tertentu c. tidak pemah 

14. Pemah kah anda membuka jaringan lain selainfacebook? 

a. pemah b. kadang-kadang c. tidak pemah 

15. jaringan apakah yang sering anda buka selainfacebook? 

a. youtobe b. google c. twitter 

16. Pemahkah anda berpikir bahwafacebook dapat di jadikan ladang bisnis online? 

a. pemah b. tidak c. kadang-kadang 

17. Bisnis apa yang pemah anada muat dalamfacebook tersebut? 

a. baju dan sepatu b. tas dan asesoris c. tidak ada 

18. Apa yang anda rasakan kurang didalam face book tersebut? 

a. webcam pada chat b. video pada chat 

c. tidak ada 

19. Apa yang menjadi kelebihan dari facebook tersebut menurut anda? 

a. banyak game online 

c. tidak ada 

b. chat dan promosi barang 

20. Kenapa anda tertarik mengunakanfacebook? 

a. tampilannya mudah 

c. memperbanyak teman 

b. banyak game online 
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21. Manfaat apa yang anda rasakan dalam diri anda mengunakan facebook 

Tersebut? 

a. mempunyai banyak teman b. menghilangkan kejenuhan 

c. dapat informasi menarik • 
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UNIVERSlTAS MEDAN AREA 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

JALAN KOLAM NOMOR 1 MEDAN ESTATE TELEPON: 061·7366878, 7364348, FAX. 7366998 MEDAN. 20233 

Nomor: 313/F.5/ l.2.b/2011 
Lamp. 
Hal : Pcngambilan Data. 

Kepada Yth. 
Kepala SMAN I 
Lan gs a 

Dengan hormat, 

Medan, 22 Oktober 2011 

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin dan kesempatan kepada 
mahasiswa kami dengan data sebagai berikut: 

Nam.a 
Stambuk 
Jurusan 
Faku1tas 

: Siti Syahada Arfah 
: 08 853 0013 
: Ilmu Komunikasi 
: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area 

Untuk melaksanakan pengambilan data pada SMAN I Langsa. 

Sehubungan denganjudu! Skripsi yang diajukan dibawah ini : 

"Penggunaan Facebook di kaL-tngan Remaja (Studi Deskriptif tent..'1ng Penggunaan Facebook 
Pada Siswa-Siswi SMAN I Langs..'l)". 

Perlu kami tambahkan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan 
penyusunan skrips\, ini merupakan ~mlah satu syarat bag\ mahas\swa tersebut untuk mengikuti 
ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik Universitas Medan Area. 

Kami mohon kiranya dapat membcrikan kemudahan dalarn pengambilan data yang diperlukan 
dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut tclah selesai melaksanakan 
pengambilan data pada lnstansi yang Bapak pimpin. 

Demikian kami sampaikan, atas pcrhatian dan ke1:jasama yang baik diucapkan terima kasih. 
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