
 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Kepada Yth :  

Responden di Tempat  

 

Dengan Hormat,  

 

 Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam rangka 

menyelesaikan studi pada program sarjana, Saya melakukan penelitian dengan 

judul “Persepsi dan minat menonton Komunitas bola basket Tanago Friesian 

terhadap streaming siaran langsung pertandingan bola basket di Youtube 

channel IBL TV”. 

 Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat, oleh karena itu 

dimohon kesediaan Bapak/Ibu Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini dengan 

sejujur-jujurnya. Jawaban yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya dan hanya 

digunakan untuk kepentingan ilmiah. 

 Atas kerjasama yang baik dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi 

kuesioner ini kami mengucapkan terima kasih.  

 

  

 

Hormat saya, 

Ingrid Patricia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Petunjukpengisian! 

Isilah kolom jawaban yang sesuai dengan jawaban anda dengan 

menggunakan tanda cecklist (√)! 

Keterangan : 

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

N  : Netral 

TS  : Tidak Setuju 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

 

A. Identitas Responden 

 

1. Jenis Kelamin    

Laki-laki    Perempuan 

2. Usia      

 14-20 Tahun     21-30 Tahun    > 30 Tahun    

3. Pendidikan terakhir 

SD   SMP   SMA/SMK  

Diploma    Sarjana/Master     Lainnya 

 

B. Pertanyaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan SS S N TS STS 

Persepsi 

A1.Saya merasa mudah dalam mempelajari cara 

menonton pertandingan bola basket melalui 

live streaming di channel IBL TV. 

 

 

    

A2.Saya merasa jelas dengan tayangan live 

streaming untuk menonton pertandingan bola 

basket  di channel IBL TV 

     

A3.Saya merasa mudah mengerti dan terampil 

dalam melakukan live streaming untuk 

menonton pertandingan bola basket di 

channel IBL TV 

     

A4.Saya dapat menghemat waktu saya dengan 

menonton pertandingan bola basket melalui 

live streaming di channel IBL TV.  

     

A5.Saya dapat menonton pertandingan bola 

basket melalui live streaming di channel IBL 

TV dimana saja saya mau. 

 

     



A6. Saya dapat menonton pertandingan bola 

basket melalui live streaming di channel IBL 

TV kapan saja saya mau. 

     

A7.Saya menonton pertandingan bola basket 

melalui live streaming di channel IBL TV 

karena teman-teman juga menonton melalui 

channel tersebut. 

     

A8.Saya mengetahui cara untuk menonton 

pertandingan bola basket melalui live 

streaming di channel IBL TV 

     

A9.Jadwal tayang pertandingan basket di channel 

IBL TV selalu sesuai dengan jadwal 

pertandingan. 

     

A10. Durasi tayang pertandingan basket di 

channel IBL TV selalu sesuai dengan durasi 

pertandingan. 

     

A11.Kehadiran komentator sangat membantu 

untuk memberikan informasi pertandingan 

yang sedang berlangsung. 

     

A12.Kualitas audio penayangan pertandingan 

basket di channel IBL TV bagus. 

     

A13.Kualitas visual penayangan pertandingan 

basket di channel IBL TV bagus. 

     

A14.Iklan yang ditayangkan pada saat jeda 

pertandingan menarik untuk ditonton. 

     

A15.Menonton pertandingan bola basket melalui 

live streaming di channel IBL TV sangat 

cocok dan bisa menyesuaikan dengan kondisi 

aktivitas saya sehari-hari 

     

A16.Saya akan menonton tayangan ulang 

pertandingan basket di channel IBL TV jika 

saya tidak dapat menonton Live streaming 

pada saat pertandingan sedang berlangsung. 

     

Minat menggunakan 

B1.Saya akan menonton pertandingan bola basket 

melalui live streaming di channel IBL TV 

     

B2.Saya selalu memperhatikan jadwal 

pertandingan basket di channel IBL TV. 

     

B3.Saya akan men-subscribe Youtube channel 

IBL TV. 

     

B4.Saya akan memberikan feedback/masukan  

untuk channel IBL TV.  

     

B5.Saya tidak akan mengganti ke channel lain 

selama menonton pertandingan basket di 

channel IBL TV. 

     



B6.Saya akan menonton tayangan pertandingan 

dari awal sampai akhir. 

     

B7.Saya akan mengajak orang lain untuk 

menonton pertandingan basket di channel 

IBL TV juga. 

     

 


