
 

LAMPIRAN I 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Responden Yth. 

Saya Devinna Youra dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul 

dengan program studi Penyiaran yang sedang melakukan penelitian untuk tugas 

akhir mengenai “Dampak Tayangan The East Program NET TV Terhadap Minat 

Bekerja Pada Divisi Tim Produksi Televisi Mahasiswa Jurusan Penyiaran 

Universitas Mercu Buana” 

Saya mohon kesediaan serta partisipasi responden untuk mengisi kuesioner ini 

dengan baik dan apa adanya. Atas kesediaan dan kerjasamanya, saya ucapkan 

terima kasih. 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama  :…………………… 

2. Jenis Kelamin :         Laki-laki       Perempuan 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

Pada setiap nomor pernyataan berilah tanda () tepat pada kolom yang 

tersedia sesuai dengan penilaian anda. 

Keterangan jawaban: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

 



 

DAMPAK TAYANGAN THE EAST 

(Variabel X) 

 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Saya dapat menceritakan kembali 

tema yang ditonton dari tayangan 

The East 

    

2 Saya mengetahui durasi jam tayang 

pada setiap episode tayangan The 

East 

    

3 Saya mengetahui alur cerita pada 

tiap episode The East yang 

ditonton 

    

4 Saya dapat menyebutkan kembali 

jabatan yang ada pada tayangan 

The East 

    

5 Saya dapat mendeskripsikan 

kembali tugas dan tanggung jawab 

setiap personil pada divisi yang 

ditampilkan dalam tayangan The 

East 

    

6 Saya mengetahui dan dapat 

menyebutkan kembali nama tokoh 

pada tayangan The East 

    

7 Saya selalu menunggu waktu 

tayang program The East 

    

8 Setelah menonton tayangan The 

East saya tertarik bekerja pada 

divisi tim produksi televisi 

    

9 Setelah menonton tayangan The 

East saya berharap dapat bekerja 

pada divisi tim produksi televisi  

    



 

10 Saya selalu menyimak program 

tayangan The East dengan baik 

    

11 Saya menonton tayangan The East 

dari tayangan dimulai hingga 

selesai 

    

12 Sebelum program acara The East 

dimulai, saya sudah menunggu 

disaluran NET TV 

    

13 Saya tidak mengganti ke saluran 

lain saat menonton tayangan The 

East 

    

 

MINAT MAHASISWA UNTUK BEKERJA PADA DIVISI TIM 

PRODUKSI TELEVISI 

(Variabel Y) 

 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Tugas-tugas yang dilakukan 

pada divisi tim produksi 

televisi seperti yang 

digambarkan program The 

East menarik perhatian anda 

    

2 Koordinasi dalam divisi 

produksi televisi yang 

digambarkan pada tayangan 

The East menarik perhatian 

anda 

    

3 Suasana lingkungan kerja pada 

divisi tim produksi televisi 

pada tayangan The East 

menarik perhatian anda 

    

4 Koordinasi antarkerja pada     



 

bagian tim produksi televisi 

pada tayangan The East 

menarik perhatian anda 

5 Proses kerja pada divisi tim 

produksi televisi yang 

digambarkan pada tayangan 

The East menarik perhatian 

anda 

    

6 Cara kerja divisi tim produksi 

televisi yang ditayangkan pada 

program The East membuat 

anda tertarik 

    

7 Anda tertarik ingin ikut terlibat 

pada divisi tim produksi 

televisi 

    

8 Anda tertarik mencari tahu 

informasi lebih lanjut 

mengenai divisi tim produksi 

televisi 

    

9 Anda tertarik mencari tahu 

bagaimana caranya dapat 

bekerja pada divisi tim 

produksi televisi 

    

10 Setelah melihat tayangan 

program The East anda 

memiliki keinginan bekerja 

pada divisi tim produksi 

televisi 

    

11 Setelah menoton tayangan 

program The East anda 

memiliki keinginan untuk 

mencari tahu pengalaman 

    



 

seseorang yang bekerja pada 

tim produksi televisi 

12 Setelah menonton tayangan 

program The East anda 

memiliki keinginan untuk 

melihat langsung cara bekerja 

tim produksi televisi melalui 

program magang 

    

13 Setelah menonton tayangan 

program The East anda 

memilki keinginan untuk 

melamar ke stasiun televisi 

pada bagian produksi televisi 

    

14 Tayangan program  The East 

mengubah persepsi anda 

tentang bekerja pada stasiun 

televisi khususnya tim 

produksi televisi 

    

15 Setelah melihat tayangan The 

East membuat anda ingin 

melakukan magang di stasiun 

televisi 

    

16 Program The East dapat 

mengubah perilaku anda dalam 

memperdalam ilmu penyiaran 

terutama televisi 

    

17 Setelah menonton tayangan 

program The East, saya ada 

kesempatan mengunjungi 

stasiun televisi untuk melihat 

langsung cara kerja divisi tim 

produksi televisi 

    



 

 


