
Nomor Responden *: 

Tanggal *: 

*(Diisi oleh peneliti) 

Kuesioner 

 

Saya bernama Ristya Amelia Vonti, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu 

Komunikasi jurusan Jurnalistik. Pada saat ini saya sedang menyelesaikan tugas akhir yang 

berjudul “Persepsi dan Minat Siswi SMAN 78 Pada Majalah GADIS ”. 

Saya sangat mengharapkan anda bersedia untuk meluangkan sedikit waktu untuk 

menjawab kuesioner ini demi kelengkapan skripsi saya. Atas perhatian dan partisipasinya saya 

ucapkan banyak terima kasih. 

 

 

Apakah anda berlangganan majalah GADIS ?  

Pilihlah salah satu jawaban dengan menggunakan tanda [√] 

           YA      TIDAK 

Jika “YA” maka anda bisa menjawab pernyataan kuesioner selanjutnya. Jika “TIDAK” 

pernyataan cukup sampai di sini. 

 



Data status responden 

Nama : 

Umur : 

Sekolah : 

Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan 

Pendidikan Terakhir :  a. SD b. SMP  c. SMA 

 

Petunjuk Pengisian 

Pilihlah salah satu jawaban dengan menggunakan tanda [√] dari pilihan yang menurut anda 

benar. 

NB : Y : IYA 

  T : TIDAK 

Daftar Pertanyaan 

No. Pertanyaan Y T 

1. Majalah GADIS mempunyai cover 

yang berbeda dari majalah lain 

  

2. Majalah GADIS terbit setiap sebulan 

sekali  

  

3.  Rubrik majalah GADIS mempunyai   



isi yang inspirarif 

4.  Rubrik majalah GADIS mempunyai 

isi yang informatif 

  

5.  Model cover majalah GADIS sesuai 

dengan rubrik tersebut 

  

6. Warna cover yang digunakan selalu 

menampilkan kesan ceria 

  

7. Tema sesuai dengan usia pembaca   

8. Tema majalah GADIS selalu 

mengikuti perkembangan remaja 

  

9. Rubrik gadis sampul menjadi salah 

satu rubrik yang ditunggu-tunggu 

  

10. Rubrik majalah GADIS dapat 

menginspirasi para pembaca 

  

11 Kamu tertarik pada majalah GADIS 

karena sangat membantu dalam 

berbagai hal 

  

12 Kamu mengetahui majalah GADIS 

suka memberi hadiah secara acak 

beberapa bulan sekali 

  

13 Rubrik fashion sangat membantu 

kamu dalam berpenampilan 

  

14 Rubrik make-up membantu kamu   



dalam merawat diri 

15 Beberapa event majalah GADIS 

sangat menarik perhatian kamu. Salah 

satu nya event gadis sampul atau 

penyelenggaraan lomba dengan 

beberapa sekolah lain 

  

16 Setelah melihat event gadis sampul, 

kamu ingin ikut berpartisipasi. 

  

17 Setelah membaca majalah GADIS, 

kamu ingin berhasil seperti beberapa 

pengusaha muda, artis, atau gadis 

sampul yang ada di majalah GADIS 

  

 

 


