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Surat Permohonan untuk Menjadi Responden Penelitian 

 

Yth. Responden  

Di tempat 

 

Perkenalkan saya: 

Nama   : Priska Zahra Ramdiyastuti 

NPM  : 080903647 

Jur/Fak  : Komunikasi/ Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta 

 

Dalam rangka melaksanakan tugas akhir penulisan skripsi, saya akan mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Intensitas Membaca Tribun Jogja terhadap 

Kepuasan Pembaca di Kota Yogyakarta”. Oleh karena itu, saya memohon kesediaan 

Saudara/i untuk mengisi kuesioner terlampir terkait kebutuhan informasi penelitian 

tersebut. Jawaban dari Saudara/i hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 

Atas kesediaan Saudara/i, saya ucapkan terima kasih. 

 

Peneliti 

 

Priska Zahra 
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Petunjuk Pengisian 1  

Isilah titik-titik yang sudah disediakan  

Identitas Responden: 

Nama   :  

Usia   :   ….   tahun 

Pendidikan  : SD/SMP/SMA/D3/S1* 

Petunjuk Pengisian 2. Berilah tanda X (silang) pada pertanyaan dibawah ini : 

A. Intensitas membaca 

1. Bagaimanakah cara anda mendapatkan Tribun Jogja? 

a. Dengan berlangganan 

b. Dengan membeli eceran saja 

c. Dengan meminjam 

2. Seberapa sering anda membaca Tribun Jogja? 

a. Setiap hari  

b. 5-6 kali dalam seminggu 

c. 4-3 kali dalam seminggu 

d. 1-2 kali dalam seminggu 

3. Saat anda membaca koran Tribun Jogja apakah anda meluangkan waktu   

khusus? 

    a. Ya  

     b. Tidak 

4. Saat anda membaca koran Tribun Jogja apakah dengan diselingi aktivitas  

lain? 

     a. Ya  

     b. Tidak 
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Petunjuk Pengisian 3. Berilah tanda (√) pada kolom yang telah disediakan jika Anda : 

SS   Sangat Setuju, dengan setiap pertanyaan yang diajukan 

S     Setuju, dengan setiap pertanyaan yang diajukan 

TS   Tidak Setuju, dengan setiap pertanyaan yang diajukan 

STS  Sangat Tidak Setuju, dengan setiap pertanyaan yang diajukan 

B. Kepuasan Pembaca 

 

Motif Kognitif (Kebutuhan akan pengetahuan dan informasi) 

No

. 

Pertanyaan SS S TS STS 

4 3 2 1 
5 Setelah membaca Tribun Jogja saya puas karena dapat 

mengetahui berita-berita yang sedang terjadi di wilayah 

Yogyakarta dan Jawa Tengah 

    

6 Setelah membaca Tribun Jogja saya puas karena dapat 

mengetahui berita-berita yang sedang terjadi di Indonesia 

dan sekitarnya. 

    

7. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas karena dapat 

mengetahui informasi seputar dunia internasional. 

    

8 Setelah membaca Tribun Jogja saya puas karena dapat 

mengetahui informasi seputar berita-berita hiburan baik 

nasional dan internasional  
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Motif Diversi (Kebutuhan untuk melepaskan ketegangan dan kebutuhan akan 

hiburan) 

 

No Pertanyaan SS S TS STS 

4 3 2 1 

9. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas karena dapat 

menjadi teman pengisi waktu luang dan bersantai 

    

10 Setelah membaca Tribun Jogja saya puas karena dapat 

memperoleh berita-berita aktual dan beragam 

    

11. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas karena merasa 

terhibur dengan berita-berita yang disajikan. 

    

12. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas karena bisa 

terlepas sejenak dari masalah yang terjadi.  

    

 

Motif Identitas Personal (Penggunaan media untuk memperkuat jati diri  

seseorang) 

No. Pertanyaan SS S TS STS 

4 3 2 1 
13. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas karena  

mendapatkan nilai atau norma-norma sosial 

dalam kehidupan saya. 

    

14. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas karena 

dapat meningkatkan pemahaman saya mengenai 

wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.  

    

15. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas karena 

dapat menjadi bahan berdiskusi dengan orang lain 

seputar berita-berita Yogyakarta dan sekitarnya 
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16 Setelah membaca Tribun Jogja saya puas karena 

dapat meningkatkan pengetahuan saya tentang 

berita-berita yang sedang hangat dibicarakan baik 

di Indonesia maupun diluar negeri  

    

 

Rubrik yang berisi berita-berita lokal 

No

. 

Pertanyaan SS S TS STS 

4 3 2 1 
17. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat  

mengetahui berita seputar dunia politik di Yogyakarta 

dan sekitarnya. 

    

18. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat 

mengetahui informasi tentang dunia pendidikan di 

Yogyakarta dan sekitarnya 

    

19. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat 

mengetahui berita tentang dunia kriminal di wilayah 

Yogyakarta dan sekitarnya 

    

20. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat 

mengetahui berita seputar dunia olahraga di Yogyakarta 

dan sekitarnya 

    

21. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat  

mengetahui informasi seputar tempat-tempat wisata 

atau makanan di Yogyakarta dan sekitarnya 

    

22. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas daoat  

mengetahui informasi seputar dunia kesenian dan 

budaya di Yogyakarta. 

    

23. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat  

mengetahui informasi seputar tokoh-tokoh perempuan 

yang menginspirasi. 
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Rubrik yang berisi berita-berita Internasional : 

 

Rubric yang berisi berita-berita nasional 

26. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas mengetahui 

informasi seputar rumah atau bangunan yang ada di 

Yogyakarta 

    

No. Pertanyaan SS S TS STS 

4 3 2 1 
27. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat mengetahui 

berita mengenai Indonesia di mata dunia. 

    

28. Setelah membaca Tribun Jogja saya  puas dapat mengetahui 

berita seputar dunia politik internasional 

    

29. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat mengetahui 

berita tentang dunia olahraga internasional 

    

30. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat mengetahui 

informasi secara mendalam mengenai tokoh-tokoh dunia 

sepakbola luar negeri. 

    

31. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat  mengetahui 

gossip dari artis-artis luar negeri 

    

32. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat mengetahui 

berita seputar musisi Internasional 

    

33. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat mengetahui  

informasi dari foto atau gambar yang diilustrasikan 

    

No. Pertanyaan SS S TS STS 

4 3 2 1 

34. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat  

mengetahui berita seputar dunia politik yang sedang 
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Rubrik yang menyajikan opini dari pembaca 

terjadi di Indonesia 

35. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat  

mengetahui berita seputar dunia kriminal di Indonesia 

    

36. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat 

mengetahui informasi tentang artis-artis ibukota. 

    

37. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat 

mengetahui informasi seputar dunia musik tanah air. 

    

38. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat 

mengetahui berita seputar dunia pendidikan di 

Indonesia. 

    

39. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat 

mengetahui informasi seputar dunia teknologi dan 

otomotif terbaru. 

    

40. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat 

mengetahui informasi dari foto atau gambar yang 

diilustrasikan 

    

No. Pertanyaan SS S TS STS 

4 3 2 1 

41. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat   

mengetahui informasi mengenai keluhan atau 

pertanyaan dari pembaca terkait pelayanan publik 

dari kantor pemerintah ataupun swasta 

    

42. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat 

menjadikan media ini sebagai wadah untuk 

menampung aspirasi masyarakat jogja terkait 

masalah-masalah yang terjadi di Yogyakarta dan 
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******TERIMA KASIH TELAH BERPARTISIPASI***** 

       

sekitarnya 

43. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat  

menjadikan media ini sebagai wadah aspirasi 

pembaca terkait isu-isu hangat yang terjadi di 

Indonesia 

    

44. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat 

menjadikan media ini sebagai tempat untuk mencari 

solusi dari permasalahan yang di alami masyarakat 

Yogyakarta 

    

45. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat 

mengetahui opini masyarakat melalui sosial media 

seputar isu-isu hangat yang sedang terjadi di Indonesia 

    

46. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat  

mengetahui berita yang ditulis oleh masyarakat 

seputar Yogyakarta dan sekitarnya 

    

47. Setelah membaca Tribun Jogja saya puas dapat 

menjadikan media ini sebagai wadah untuk 

berkonsultasi seputar penataan ruangan atau 

Fengshui. 

    

 

 


