
KUESIONER
Assalamualaikum wr.wb,

Responden yang terhormat, saya Rikza Fathurrahman mahasiswa Universtas Esa

Unggul Jakarta. Pada kesempatan ini, saya mohon kesediaan Ibu meluangkan sedikit waktu

untuk berkenan mengisi kuesioner dibawah ini. Kuesioner ini sangat saya perlukan untuk

penyusunan skripsi tugas akhir yang berjudul “Tingkat Pengetahuan Dan Kesukaan

(Preference) Terhadap Produk Iklan Bebelac Versi :You’re my everything Pada Ibu-Ibu

Kelurahan Neglasari - Kota Tangerang” sebagai syarat untuk menyelesaikan studi saya

jenjang pendidikan S-1. Kemudian atas partisipasi dan bantuan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Petunjuk Pengisian :

 Mohon lebih dulu membaca pertanyaan kuesioner dengan cermat dengan minimal dua

kali.

 Memilih salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang

tersedia sesuai pilihan Ibu .

 Bila ada pertanyaan kurang jelas, mohon bertanya kepada orang yang menyerahkan

kuesioner ini .

A. PROFIL RESPONDEN
1. Pekerjaan Ibu saat ini adalah : ………………………………….

2. Usia Ibu saat ini adalah : ................................................. tahun

3. Apakah Ibu melihat iklan Bebelac 4 versi “You’re my everytning“ di televisi ?

a. Sudah b. Belum

4. Berapa kali Ibu melihat iklan Bebelac 4 “ You’re my everytning” di televisi ?

a. 1 - 2 kali b. 3 - 4 kali c. Lebih dari 5 kali

5.   Apakah Ibu saat ini memiliki anak umur balita ?

a.  Ya                         b. Tidak

6. Apakah Ibu  menggunakan susu Bebelac ?

a. Sudah b. Belum

No. Responden*) : ..........
Tanggal*) : ..........
*) : Diisi oleh peneliti

Lamp. 1 :  Kuesioner
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B. PENGETAHUAN

Pilihlah salah satu jawaban sesuai pendapat Ibu dengan cara memberikan tanda
silang (x) pada alternatif  jawaban dari pertanyaan 1 s.d 16 berikut ini :

No Pertanyaan dan Alternatif Jawaban
1 Apakah bentuk produk iklan susu Bebelac 4 yang ditayangkan di televisi?

a. Susu bubuk
b. Susu cair
c. Susu  formula

2 Siapakah yang lebih cocok mengkunsumsi susu Bebelac 4?
a. Anak usia 1 bulan s/d 11 bulan
b. Anak usia 1 tahun s/d 2 tahun
c. Anak usia  3 tahun keatas

3 Apakah jenis pilihan rasa susu Bebelac 4 yang Ibu ketahui?
a. Coklat, madu, strowberi
b. Coklat, vanila, madu
c. Coklat, vanila, strowberi

4 Apakah warna dasar kemasan susu Bebelac 4 ?
a. Merah jingga
b. Kuning keemasan
c. Hijau muda

5 Apakah kelebihan kandungan nutrisi susu Bebelac 4, yang dicantumkan dalam
kemasan?

a. Nutrisi seimbang
b. Nutrisi lengkap
c. Nutrisi sempurna

6 Apakah manfaat yang Ibu ketahui tentang susu Bebelac 4 yang ditawarkan
melalui iklan di televisi?

a. Susu kesehatan
b. Susu pertumbuhan
c. Susu pelengkap

7 Apakah ukuran paling kecil kemasan produk susu Bebelac 4 yang dapat Ibu
pilih ?

a. 300 gram
b. 400 gram
c. 500 gram

8 Bagaimanakah cara terbaik dalam pemakaian susu Bebelac 4?
a. Dengan air hangat
b. Dengan air tawar
c. Dengan air dingin

9 Berapa kali aturan pemberian susu Bebelac 4  kepada putra-putri Ibu dalam
sehari?

a. 4 kali
b. 3 kali
c. 2 kali



c. KESUKAAN ( Preference)

No Pertanyaan dan Alternatif Jawaban

10 Apakah setelah mengetahui atribut produk susu Bebelac 4 dari iklan di televisi
Ibu tertarik untuk menggunakan susu  Bebelac?

a. Ya
b. Tidak

11 Apakah setelah mengetahui manfaat produk susu Bebelac 4 dari iklan di televisi
Ibu tertarik untuk menggunakan susu  Bebelac?

a. Ya
b. Tidak

12 Apakah setelah mengetahui makna isi pesan  iklan Bebelac 4 di televisi, Ibu
merasakan ada pesan moral bahwa anak itu adalah segalanya sehingga perlu
diberi nutrisi seimbang seperti dimiliki susu Bebelac?

a. Ya
b. Tidak

13 Apakah dengan struktur pesan iklan Bebelac 4, Ibu tertarik menggunakan
produknya dengan harapan dapat memiliki anak seperti yang ditampilkan dalam
iklan tersebut ?

a. Ya
b. Tidak

14 Apakah dengan format pesan iklan Bebelac 4 yang menampilkan gambar kontras
anak-anak lucu dan menawan, membuat Ibu tertarik untuk menggunakan susu
Bebelac ?

a. Ya
b. Tidak

15 Apakah ciri khas iklan Bebelac 4 adanya soundtrack (musik  pengiring) lagu
lama, iklannya terlihat simpel, tidak ada narasi, tetapi justru membuat Ibu lebih
tertarik?

a. Ya
b. Tidak

16 Apakah dengan sumber pesan  iklan Bebelac 4 dimana ada aktifitas  anak-anak
balita yang tampil cerdas, aktif dan kreatif serta memiliki impian masa depan
membuat Ibu tertarik pada susu Bebelac?

a. Ya
b. Tidak

Terima kasih atas
partisipasi dan bantuannya


