
LAMPIRAN 

DAFT ARPERTAi ONER ALAT PERA GA PILKADA D""i\N 

PERSEPS1 _11AS . ARA.KAT DI L GKUNGAN JAYA KECAMATAN 

BED.ESE. - TAKENGON KABUP ATEN ACEH TENGAH 

A. DATA RESPOND EN 

Nama 

Usia Tahun 

Jenis Kelamin : a. Pria 

b. Wanita 

Pendidikan Terakhir: a. SMA 

b. Mahasiswa 

c. Sarjana S 1 

Status Pemikahan : a. Menikah 

b. Belum Menikah 

B. PETUNJUK PENGISIAN 

Kuisioner dibawah ini terdiri dari dua bagian yaitu (1) Alat Peraga, (2) 

Persepsi Masyarakat. Pada masing-masing bagian terdapat beberapa pernyataan 

dengan 4 pilihan jawaban dengan 1 pilahan yang bisa anda isi sendiri. Piliblah 

jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda dengan cara memberikan tanda 

silang (X) pada huruf pilihan anda, dengan nilai jawaban : 
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1. Apakah menurut gambar cal n yang di tampilkan dalam alat peraga pilkada menarik 

perhatian anda . 

b. Kurang menarik, 

c. Tidak menarik, 

d . . .... ... .. . . 

2. Apakah men rut anda gambar calon yang disajikan sudah layak di tampilkan pada 

alat peraga pilkada? 

a. la~ . 

b. Kurang la ak, 

c. Tidak fa ak, 

d ........... . 

3. Apakah slogan yang dip~aj mudab dl ingat? 

a. Ya, 

b. Kurang mudah diingat, 

c. susah diingat, 

d . .. ......... . 

4. Apakah slogan yang dipakai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat 

didaerah anda? 

a. sesuai, 

b. Kurang sesuai, 

c. Tidak sesuai, 

d. ·········· ·· 
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s. Apakah menu:rut anda nomor pasangan calon sudah sesuai ukuran? 

a. sesuai 

b. Kurang sesuai, 

c. Tidak sesuai, 

d ..... ... ..... . 

6. Apakah menurut anda font yang dipakai pada nomor pasangan sudah sesuai? 

a. sesuai, 

b. Kurang sesuai, 

c. Tidak sesuai, 

d. . ........ .. 

7. Apakah menurut anda ukuran pada alat peraga pilkada sudah sesuai? 

a. sesuai, 

b. Kurang sesuai, 

c. Tidak sesuai, 

d ...... . . .. . . . 

8. Apakah menurut anda ukuran alat peraga pilkada mengganggu tata ruang kota? 

a. menggangu, 

b. Kurang mengganggu, 

c. Tidak mengganggu, 

d ...... . . .. .. . 
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9. Apakah menurut anda ama ang ditampilkan udah sesuai? 

a. sesuai 

b. Kurang sesua · 

c. Tidak sesuai, 

d. . . ... . . . .. .. . 

10. Apakah menurut anda wama yang ditampilkan menarik perhatian masyarakat? 

a. Ya,menarik perhatian 

b. Kurang menarik perhatian, 

c. Tidak menarik perhatian, 

d .. . ......... . 

11. Apakah menurut anda simbol atau logo menarik perhatian anda? 

a. Ya,menarik perhatiap 

b. Kurang menarik perhatian, 

c. Tidak menarik perhatian, 

d . ........... . 

12. Apakah menurut anda simbol atau logo sudah sesuai ukuran? 

a. Ya,sesuai 

b. Kurang sesuai, 

c. Tidak sesuai, 

d . .. .. ........ . 

13. Apakah bingkai yang dipakai menarik perhatian anda? 

a. Ya,menarik perhatian 

b. Kurang menarik perhatian, 
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c. Tidak menarik perhatian, 

d ....... . .. . . . 

14. Apakah bingkai yang dipakai cocok untuk alat peraga piilkada di daerah anda? 

a. Cocok 

b. Kurang cocok, 

c. Tidak cocok, 

d ....... . ... .. 

15. Apakah menurut anda pakaian yang dipakai pada pasangan sudah mencerminkan 
kepribadiannya? 

a. Ya, 

b. Kurang, 

c. Tidak, 

d ..... .. ...... . 

16. Apakah pakaian yang dipakai pada pasangan cocok untuk sebuah alat peraga pilkada? 

a. Ya,cocok 

b. Kurang cocok, 

c. Tidak cocok, 

d . ............ . 

I 
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