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Lampiran 1 Kuesioner
DATA PENELITIAN TENTANG DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN GAYAMSARI KOTA
SEMARANG
Dengan hormat, saya Nailis Anin Diyati mahasiswi Fakutas Agama Islam,
Prodi Ahwal As-syakhsyiah, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Unissula)
semester akhir. Dengan kuesioner ini bermaksud untuk meneliti dampak media sosial
terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.
Dengan kuesioner ini saya sangat mengharapkan jawaban saudara atau saudari untuk
menjawab dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi anda sebenarnya, dan jawaban dari
saudara atau saudari merupakan subuah bantuan yang tak ternilai bagi saya. Atas
bantuan dan perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih.

I.

IDENTITAS RESPONDEN
Nama Responden
Usia
Usia Perkawinan
Pendidikan Terakhir

Berilah tanda silang (X) pada jawaban anda
Apakah anda mempunyai media sosial?
a. Punya

b. Tidak punya

Jenis media sosial apakah yang sering anda gunakan?
a. Facebook

e. Blog

b. WhatsApp

f. Email

c. Line

g. Youtube

d. Twitter

h. Lainnya
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Berilah tanda centang (V) pada pertayaan dibawah ini
STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
N : Netral
S : Setuju
SS : Sangat Setuju
1.

Pengguna Media Sosial

No
1

Pernyataan

STS

TS

N

S

SS

STS

TS

N

S

SS

Saya dan keluarga menggunakan media sosial
setiap hari lebih dari 8 jam

2

Waktu penggunaan media sosial didalam keluarga
saya dibatasi setiap harinya

3

Bagi saya dan keluarga, penggunaan media sosial
hanya untuk kepentingan mendesak

2.

Komunikasi dalam Media Sosial

No
1

Pernyataan
Saya dan keluarga lebih puas bila mengumkapkan
keluhan dimedia sosial dibandingkan bercerita
langsung dengan keluarga

2

Media sosial membuat saya dan keluarga dapat
menumbuhkan rasa berfikir kritis
Media sosial dapat merenggangkan komunikasi saya

3

dan keluarga di rumah
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3.

Kecerdasan Emosi dalam Media Sosial

No
1

Pernyataan

STS

TS

N

S

SS

STS

TS

N

S

SS

Media sosial menjadikan ketergantungan dengan
teknologi bagi saya dan keluarga

2

Media sosial dapat merubah karakter anggota
keluarga saya

3

Media sosial dapat membawa perubahan gaya hidup
bagi saya dan keluarga

4

Media sosial sering membuat timbul rasa
kecemburuan dan rasa curiga bagi saya terhadap
anggota keluarga saya dan sebaliknya

5

Media sosial dapat memimbulkan rasa membandingbandingkan didalam rumah tangga

6

Media sosial sebagai tempat timbulnya
perselingkuhan

4.

Keharmonisan Pasangan Suami Istri

No
1

Pernyataan
Saya dan pasangan melakukan ibadah secara
bersama

2

Saya dan pasangan saya memberikan pendidikan
yang baik kepada anak-anak, membudayakan gemar
membaca dalam keluarga, dan mendorong anakanak untuk melanjutkan dan menyelesaikan
sekolahnya

3

Saya dan pasangan gemar melakukan kegiatan
olahraga, membersihkan rumah, dan rutin
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memeriksakan kesehatan di klinik/ puskesmas
terdekat
4

Pendapatan saya dan pasangan mampu memenuhi
kebutuhan keluarga

5

Saya dan pasangan saya memiliki rasa saling
mencintai, menyayangi, dan selalu melakukan
musyawarah saat akan memutuskan sesuatu
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Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
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Lampiran 3 Dokumantasi
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