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LAMPIRAN 

KUESIONER PENELITIAN 

 

PENGARUH CONTENT DAILY MAKE UP BEAUTY VLOGGER 

TERHADAP MINAT PENGGUNAAN MAKE UP PADA SISWI SMK 

KRISTEN 1 SURAKARTA 

Hallo perkenalkan saya Riska Handayani (362015076) mahasiswa program 

studi Ilmu Komunikasi, Falkultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas 

Kristen Satya Wacana, mohon kesediaannya berpartisipasi dalam mengisi 

kuesioner ini. Jawaban nada akan menjadi masukan yang sangat berharga. 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai salah satu 

persyaratan imtuk menyelesaikan studi saya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan 

“Pengaruh content daily make up  beauty vlogger  terhadap minat penggunaan 

make up pada siswi SMK Kristen 1 Surakarta”. Saya mengucapkapkan 

terimaksih atas partisipaqsi anda dan kerja sama dalam melaksanakan penelitian 

ini. 

 

A. Karakteristik Responden 

Umur  : 

Kelas  : 

Usia  :  

Merek Hp  : 

Transportasi  : 

Uang saku sebulan : 

1. Berapa lama durasi anda menggunakan internet dalam sehari? 

a. <1jam 

b. 1-3 jam 

c. 4-6 jam 

d. 7-9 jam 
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2. Berapa lama durasi anda dalam mengakses youtube dalam sehari? 

a. <1 jam 

b. 1-3 jam 

c. 4-6 jam 

d. 7-9 jam 

3. Sudah berapa lama menjadi subscriber vlogger yang memiliki content 
daily make up ? 

a. > 3 bulan 

b. 6 bulan 

c. 1 tahun 

d. < 2 tahun 

4. Sudah berapa lama anda mulai menonton content daily make up? 

a. 1 bulan 

b. 3 bulan 

c. 6 bulan 

d. < 1 tahun 

5. Apakah anda selalu menonton content daily make up? 

a. Selalu 

b. Tidak selalu 

c. Sering 

d. Jarang 

 

B. Daftar Pertanyaan 

Berikan pilihan jawaban dengan jujur sesuai dengan yang anda alami atau 

rasakan pada pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda 

(✔) pada pilihan yang tersedia. 

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 

Angka 2 = Tidak Setuju (TS), 

Angka 3 = Setuju (S), 

Angka 4 = Sangat Setuju (SS). 
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Pertanyaan berikut berkaitan dengan frekuensi anda dalam menonton: 

No Pertanyaan 1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 (S) 4 (SS) 

1.  Setiap hari saya menonton 

content daily make up beauty 

vlogger 

    

2.  Dalam sehari, saya menonton 

lebih dari tiga content daily 

make up beauty vlogger 

    

3.  2-3 kali dalam seminggu saya 

menonton content daily make up 

beauty vlogger 

    

4.  Secara terus menerus saya 

menonton content daily make up 

beauty vlogger hingga tidak 

pernah melewatkan 1 tayangan 

sekalipun 

    

5.  Saya menonton content daily 

make up beauty vlogger 

berulang kali, walaupun sudah 

pernah menontonnya 
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Pertanyaan berikut berkaitan dengan durasi anda dalam menonton: 

No Pertanyaan 1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 (S) 4 (SS) 

1.  Dalam satu tayangan content 

daily make up beauty vlogger 

dengan durasi sekitar 10-20 

menit, saya mampu menonton 

hingga tayangan vlog selesai 

    

2.  Dalam satu hari, saya mampu 

menonton beberapa tayangan 

content content daily make up 

beauty vlogger dalam waktu 

lebih dari 1-2 jam  

    

3.  Dalam 1-3 kali seminggu, saya 

menonton  tayangan content 

daily make up beauty vlogger 

dalam waktu 10-20 menit 

hingga tayangan vlog selesai 

    

4.  Dalam 1-3 kali seminggu, saya 

menonton  tayangan content 

daily make up beauty vlogger 

dalam lebih dari 1-2 jam 

    

 

Pertanyaan berikut berkaitan dengan perhatian anda dalam menonton: 

No Pertanyaan 1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 (S) 4 (SS) 

1.  Saya mendengarkan dengan baik 

setiap penjelasan konten dari 

beuaty vlogger 
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2.  Saya memusatkan fikiran setiap 

penjelasan konten dari beuaty 

vlogger agar saya bisa mengikuti 

cara make up yang lebih bagus 

    

3.  Saya mencatat beberapa 

penjelasan penting konten dari 

beuaty vlogger agar tidak lupa 

    

4.  Saya sering menonton konten 

dari beberapa beuaty vlogger 

sehingga saya bisa 

membandingkan dan 

mempelajari metode-metode 

make up dari beberapa beauty 

vlogger tersebut 

    

 
Pertanyaan berikut berkaitan dengan minat anda dalam menonton: 

No Pertanyaan 1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 (S) 4 (SS) 

1.  Saya memperhatikan setiap 

detail penjelasan dari tayangan 

content daily make up beauty 

vlogger 

    

2.  Saya tidak pernah melakukan 

stop pada tayangan content daily 

make up beauty vlogger 

    

3.  Saya memperhatikan tayangan 

content daily make up beauty 

vlogger, sehingga saya 

menonton semua tayangan vlog  

    

4.  Saya memiliki rasa ingin tahu 

yang tinggi sehingga saya 
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menonton tayangan content 

daily make up beauty vlogger 

hingga akhir 

5.  Karena saya memiliki 

keingintahuan yang tinggi, saya 

tidak pernah menahan hanya 

bagian penting saja tayangan 

content daily make up beauty 

vlogger 

    

6.  Keingintahuan saya yang tinggi 

menyebabkan saya menonton 

semua tayangan content daily 

make up beauty vlogger 

    

7.  Saya sangat senang adanya 

content daily make up beauty 

vlogger bisa sangat membantu 

saya dalam hal make up 

    

8.  Saya sangat terhibur menonton 

content daily make up beauty 

vlogger 

    

9.  Saya senang apabila content 

daily make up beauty vlogger 

menyajikan informasi terbaru 

    

10.  Saya sangat tertarik apabila 

content daily makeup beauty 

vlogger menyajikan informasi 

yang sangat lengkap mengenai 

berbagai macam make up 

    

11.  Dari menonton tayangan content 

daily make up beauty vlogger, 
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saya langsung ingin membeli 

produk-produk yang sudah di-

review 

12.  Dari menonton tayangan content 

daily make up beauty vlogger, 

saya langsung ingin melakukan 

cara make up seperti yang 

dicontohkan 

    

13.  Saya hanya senang menonton 

tayangan content daily make up 

beauty vlogger, namun saya 

tidak berkeinginan untuk 

membeli produk dan 

mempraktekkan makeup-nya 

    

14.  Saya sering memberikan like 

pada tayangan content daily 

make up beauty vlogger 

    

15.  Saya sering memberikan 

komentar pada tayangan content 

daily make up beauty vlogger 

    

16.  Saya akan memilih pada cannel 

content daily make up beauty 

vlogger 

    

17.  Saya hanya senang menonton  

tayangan content daily make up 

beauty vlogger, namun saya 

tidak pernah memberi like, 

komentar dan memilih pada 

cannel 

    

 


