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PEDOMAN WAWANCARA Sl!BYEK PENELJTIAN "POLA PERILAKl 

ADDIC1JON TERIL\OAP MAlLIN~· L/,\'1' OAN BKOWSI:V(i INTERNET" 

1. llubungan suiJ\'ck dcnga'l kcluarga (orang tua, saudara, kerabat). 

Hubungan dengan masyarakat sckitar, Ieman se_1awat, teman baik. 

3. Riwayat pendidikan subyek. 

4. Pandangan subyek tentang norma. 

5. Kondisi emosi ketika berinteraksi dengan orang Jain, keluarga, ternan. 

(, Clambaran lcnlang diri send in 1 kclcbihan, kckurangan, kcunikan) 

7. Aktivitas sehan-hari yang berhubungan dengan profesi. 

S. ,\klivitas bcrinternct (Jamanya. situs vang sering diktmJungi, tuju<lll 

berintemet). 

9. Kritcria lntcmt'/, lddicllllll I >isorder (untuk mcmastikan bahwa subyek bcnar-

benar sesuai dcngan kritcria yang diharapkan dalam penehtian ini). 

I 0. Proses terjadinya pcrilaku ketergantungan berintemet. 

II. Hal-hal yang mendasari ak1ivitas berintemet secara berlebihan. 

! 2. lmplikasi dari aktivitas berintemet secara berlebihan. 



KUESIONER 

()LA PERILAKUADD/CTIONTERHADAP MAIUNG LIST 

DAN BROWSING INTER.NET" 

•a 

s Kelamin 

1/handphone 

1tan 

us : Sudah mcnikah I Bclum mcnikah 

(coret yang tidak per/u) 

Sciring dcngan kcmajuan teknologL kebutuhan manusia 

1 mcngalami pcrkcmbangan, salah satunya adalah kcbutuhan akan 

rmasi dan komwtikasi. Media ,·ang saat ini bcrkcmbang dcngan 

11 arlalah internet. Pcnelitian ini dimaks~:dkan w1tuk mcncari tahu 

uh mana penggunaan internet dalam konteks dwtia kerja. 

Schubungan ocngan pcnelitian ini. AnC:a dimima 

tuannya untuk memberikan informasi yang berbitan dengan 

elitian ini. lnforn1asi apapun ,·ang Anda berikan akan dijaga 

1hasiaannYa. Berikut ini ada bebcrapa pertanyaan yang harus Anda 

ab. Perlu Anda ingat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan 

kut tidak ada jawaban benar ataupun salah. yang terpcnting adalah 

aban Anda yang sejujur-jt~umya. Berikan tanda silang pada 

ak kecil di depan pilihan-pilihan jawaban yang telah t.ersedia 

ai dengan jawaban yang Anda pilih. 

·crapa lamakah Anda mcngenal internet ., 

..-:1 tahun 

> 1 tahun 

Rcrapa jam dalam sehuri Anda menggtmakan fasilitas d;::lam 
intcn1et'~.. . .. jam 

~/ 

3. Fasilitas apa yang paling sering Anda gunakan dalam menjelajahi 

dunia maya '1 

0 Mailing 

0 Browsing 

0 Chatting 

0 lain-lain. 

4 Apa Anda mcrasa ingin menambah waktu anda dalam bcraktiYitas 

Yang bcrkaitan dcngan internet scpcrti mcmbaca buku tcntnng 

internet. mencoba world" 1de wch yang baru. mailing. dsh 

::1 Ya 

::1 Tidak 

5. Apakah Anda mcrnsa mcngalami pcningkatan jmnlah wakiu untuk 

dihabiskan di depan internet tcrhitung SCJak mulai mcngcnal 

internet'' 

OYa 

OTidak 

6. Apakah Anda tcrlibat dalam kcanggotaan suatu mailing list? 

0 Ya 

D Tidak 

7. Apakah Anda juga menggunakan internet untuk kcpcntingan 

profesi Anda '/ 

OYa 

OTidak 

R. Seringkali saya mcnghabiskan lcbih banvak waktu untuk bcrintcmet 

SCS1Jka he!ti saya 

OYa 

0 Tidal; 

9. Internet r.temberikan kemudahan dan proses yang cepat bagi ; 

untuk mendapatkan informasi dan scluruh dunia. 

OYa 

OTidak 

I 0. Kadang-kadang say a ber-intcmct mcskipun ada hal-hal lain ' 

lcbih penting untuk dikcrjakan 

OYa 

OTidak 

ll.Kctika sa,·a meninggalkan internet selama bcberapa waktu_ 

keinginan untuk kcmbali bcrint.:mel. 

OYa 

OTidak 

12.Saya senang bcrkomunikasi \cwat internet karcna saya ,_, 

bcrhadapan dcngan bcrbagai pcndapat yang ben ar:iasi dar.i cT.' 

orang di seluruh bclahan dunia 

DYa 

OTidak 

13.Saya dapat melupakan masalah schari-hari saya dengan berinterr 

OYa 

OTidak 

14.Kadang-kadang saya bcrusaha untuk memba~asi penggcr 

internet. 

0 Ya. alasan ... 

o Tidak 

~
.~~ 
~~·-= 

T, ~ _ 11-813 

_.., 



Nomor 
Hal 

I . 

Kepada 

YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA 
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA 

FAKULTAS PSIKOLOGI 
Jl. Dinoyo 42- 44, Telp. 5678478 (hunting) Ext. 161, Fax. 5610818 Surabaya- 60265 

: 7~~ /WM08ff/2003 
: ljin Pengambilan Data 

Yth. Kepala 
LMDIK 
Unika Widya Mandala 
Surabaya 

14 Oktober 2003 

Dengan hormat 
dibawah ini : 

saya beritahukan bahwa mahasiswa yang tersebut 

Nama 
Fakultas 
NRP 

: Andri Budiono 
: Psikologi 
: 7103099012 

sedang menyusun skripsi dengan judul "Pola Perilaku Addiction terhadap 
Mailing List dan Browsing". 

Sehubungan dengan hal tersebut kami mahan sudi apakah kiranya Bapak/lbu 
berkenan memberikan ijin bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk 
melakukari penelitiannya di tempat Bapakllbu pimpin. 

Atas terkabulnya permohonan ini kami mengucapkan terima kasih. 



YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA 
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA 

Jl. Dinoyo 42-44 Telp (031) 5678478, 5682211 Fax. 5610818 Surabaya 60265 
Website: ~1_:::p:/ /www.wima.:::c.id Email: info@wima.ac.id 

No. : 005/WM01.13/B/2004 

Hal : Keterangan Penelitian 

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Psikologi 

Unika Widya Mandala 

Surabaya 

Dengan hormat, 

1 4 JAN 2004· 

Melalui surat ini kami menyatakan bahwa mahasiswa dengan data berikut: 

N am a : Andri Budiono 

NRP :7103099012 

Telah melakukan penelitian yang berjudul "Pola Perilaku Addiction 

Terhadap Mailing List dan Browsing Internet". 

Penelitian ini tclah dilakukan dengan sepengetahuan dan se1jin LMDIK. 

Demikian keterangan dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan tcrima 

kasih. 



Nomor 
Hal 

Kepada 

YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA 
UNIVERSITAS K/\TOLIK WIDYA MANDALA SURABf\YA 

FAKULTAS PSIKOLOGI · 
Jl. Dinoyo 42-44, Telp. 5678478 (hunting) :=xt. 161, Fax. 5610818 Surabaya- 60265 

793 /WMOS/T/2003 
ljin Pengambilan Data 

: Yth. Kepala 
Biro Administrasi Perencanaan 
Dan Sistem lnformasi 
Unika Widya Mandala 
Surabaya 

4 November 2003 

Dengan hormat say a beritahukan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini : 

I~ am a 
Fakultas 
NRP 

: Andri Budiono 
: Psikologi 
: 7103099012 

sedang menyusun skripsi dengan judul "Pola Perilaku Addiction Mailing List dan 
Browsing Internet". 

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon sudi kiranya Bapak/lbu berkenan 
memberikan ijin untuk melakukan penelitian di tempat Bapak/lbu. 

Alas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih. 

Salam hoimat, 
.. ·· ... 

· a.n Dekan 
· Pembantu.Dekan II, 



YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA 
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA 

Jl. Dinoyo 42-44 Telp (031) 5678478, 5682211 Fax. 5610818 Surabaya 60265 
Website: hm>:llwww.wima.ac.id Email: info@wima.ac.id 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

Kepada Yth. 

Ooc; /WM01.7 /T /2004 

Ijin Penelitian 

Dekan Fakultas Psikologi 
Unika Widya Mandala 
Surabaya 

13 Januari 2004 

Menunjuk surat nomor. 793/WMOS/T /2003 tanggal 4 
Nopember 2003 perihal Ijin Pengambilan Data atas nama : 

Nama 
Fakultas 
Nrp. 

: Andri Budiono 
: Psikologi 
: 7103099012 

Bersama 1m kami sampaikan bahwa ijin untuk melakukan 

penelitian dapat kami setujui. 

Demikian atas perhatian serta kerjasama Saudara k.ami 

ucapkan terima kasih. 

Tembusan: 
¢ Mahasiswa yang bersangkutan · 



lomor 
Ia I 

:epada 

YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA 
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA 

FAKULTAS PSIKOLOGI 
Jl. Dinoyo 42-44, Telp. 5678478 (hunting) Ext. 161, Fax. 5610818 Surabaya- 60265 

: 7l-& /WM08/T /2003 
: ljin Pengambilan Data 

: Yth. Direktur 
CCCL 

Jl. Darmo Kali 10 
Surabaya 

14 Oktober 2003 

Dengan hormat saya beritahukan bahwa mahasiswa yang tersebut 
dibawah ini : 

Nama 
Fakultas 
NRP 

: Andri Budiono 
: Psikologi 
: 7103099012 

sedang menyusun skripsi dengan judul "Pola Perilaku Addiction 
terhadap Mailing List dan Browsing". 

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon sudi apakah kiranya 
Bapakllbu berkenan memberikan ijin bagi mahasiswa yang bersangkutan 
untuk melakukan penelitiannya di tempat Bapakllbu pimpin. 

Atas terkabulnya permohonan ini kami mengucapkan terima kasih. 



CCCL 
SURABAYA 
Pusat Kebudayaan Prancls 
(1!111! Culture/ ~ d! Coopir.ltion lingu~tique 

No. : 004/RP-CCCL/1/2004 
Peri hal: Surat keterangan penelitian 

Dengan hormat, 

Surabaya, 12 Januari 2004 

Kepada 
Yth. Bapak /lbu Dekan 

di tempat 

Melalui sural ini karni menyatakan bahwa mahasiswa dengan data berikut : 
Nama : Andri Budiono 
NRP : 7103099012 

Telah melakukan penelitian yang berjudul "Pola Perilaku Addiction Terhadap Mailing list dan 
Browsing Internet". 

Penelitian ini telah dilakukan dengan sepengetahuan dan seijin pihak kami. 

Demikian keterangan dari kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. 

Jalan Dannokali 10- Surabaya 60265 - Indonesie 
Tel. : (62-31) 567 86 39, 56152 46- Fax. : (62-31) 567 65 29 
E-mail: javanetl~ndo.net.id- javanet2~ndo.net.id 



SURA T KETERANGAI'! WA W ANCARA 

Inisial 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

(A 

Jenis Kelamin 

Menyatakan bahwa telah diwawancarai sebagai subyek penelitian oleh mahasiswa 

dari Fakultas Psikologi Unika Widya Mandala Surab1:ya yaitu : 

Nama : Andri Budiono 

NRP : 7103099012 

Wawancara dilakukan bertujuan untuk mcndapatkan data untuk penelitian yang 

berjudul "Pola Perilaku Addiction Terhadap Mailing List Dan Browsing 

I ntcrnct". Pcdoman wawancara yang digunakan dalam proses wawancara adalah 

sebagai berikut : 

I. Hubungan subyek dengan keluarga (orang n•a, saudara, kerabat). 
2. Hubungan dengan masyarakat sekitar, ternan srjawat, ternan baik. 
3. Riwayat pendidikan subyek. 
4. Pandangan subyck tentang norma 
5. Kondisi emosi ketika berinteraksi dengan orang lain, keluarga, ternan. 
6. Gambaran tentang diri sendiri (kelebihan, kekurangan, keunikan). 
7. Aktivitas sehari-hari y~mg berhubungan dengan profesi. 
8. Aktivitas berintemet (larnanya, situs yang sering dikunhmgi, tujuan berintemet). 
9. Kriteria Internet Addiction Disorder (untuk memastikan bahwa subyek benar-benar 

sesuai dengan kriteria yang diharapkan dalam penelitian ini). 
I 0. Proses terjadinya perilaku ketergantungan berintemet. 
11. Hal-hal yang mendasari akiivitas berintemet secara berlebihan. 
12. lmplikasi dari ak1ivitas berintemet secara berlebihan. 

Ttd. 

=ft30 
( ...... i..~ .............. ) 

Inisial 



SURA T KETERANGAN WAW ANCARA 

Say a yang bcrtanda tangan dibawah ini : 

Inisial 

Jenis Kelamin 

Meuyatakan bahwa telah diwawancarai sebagai subyek penelitian oleh mahasiswa 

dari Fakultas Psikologi Unika Widya MandJla Surabaya yaitu : 

Nama : Andri Budiono 

NRP : 7103099012 

Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data untuk penelitian yang 

berjudul "Pola Perilaku Addiction Terhadap Mailing Lu·t Dan Browsing 

Internet". Pedoman wawancara yang digunakan dalam proses wawancara adalah 

scbagai bcrikut: 

I. Hubungan subyek dengan keluarga (orang tua, saudara, kerabat). 
2. Hubungan dengan masyarakat sekitar, ternan sejawat, ternan baik. 
3. Riwayat pendidikan subyek. 
4. Pandangan subyek tentang norma. 
5. Kondisi emosi ketika berinteraksi dengan orang lain, keluarga, ternan. 
6. Gambaran tentang diri sendiri (kelebihan, kekurangan, keunikan). 
7. Ai.:ti·.'itas sehari-hari yang berhubungan dengan profesi. 
8. Aktivitas berintemet (lamanya, situs yang sering dikunjungi, tujuan berinternet). 
9. Kriteria Internet Addiction Disorder (untuk memastikan bahwa subyek benar-benar 

sesuai dengan kriteria yang diharapkan dalarn penelitian ini). 
10. Proses te~adinya perilaku ketergantungan berinternet. 
II. Hal-hal yang mendasari akiivitas berintemet secara berlebihan. 
12. Jmplikasi dari al..iivitas berintemet secara berlebihan. 

Ttd. 

'N ( ......................... ) 
!nisi a! 



SURAT KETERANGAN WA WANCARA 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Inisial A 

Jenis Kelamin 

Menyatakan bahwa telah diwawancarai sebagai subyek penelitian oleh mahasiswa 

dari Fakultas Psikologi Unika Widya Mandala Surabaya yaitu: 

Nama : Andri Budiono 

NRP : 7103099012 

Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data untuk penelitian yang 

berjudul "Poln Pcrilaku Addiction Tcrhadap Muili11g LL\·t Dan Browsi11g 

Internet". Pedoman wawancara yang digunakan dalam proses wawancara adalah 

sebagai berikut : 

1. Hubungan subyek dengan keluarga (orang tua, saudara, kerabat). 
2. Hubungan dengan masyarakat sekitar, ternan sejawat, ternan baik. 
3. Riwayat pendidikan subyek. 
4. Pandangan subyek tentang norma 
5. Kondisi emosi ketika berinteraksi dengan orang lain, keluarga, ternan. 
6. Gambaran ten tang diri sendiri (kelebihan, kekurangan, keunikan). 
7. Aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan profesi. 
8. Aktivitas berintemet (lamanya, situs yang sering dikunjungi, tujuan berintemet). 
9. Kriteria Internet Addiction Disorder (untuk memastikan bahwa subyek benar-benar 

sesuai dengan kriteria yang diharapkan dalam penelitiun ini). 
10. Proses terjadinya perilaku ketergantungan berintemet. 
11. Hal-hal yang mendasari ak1ivitas berintemet secara berlebihan. 
12. lmplikasi dari aktivitas berinternet secara berlebihan. 

PllllPtJSTAII:AAN 
Walftnltu K.atolik w .. .,. MIUHirlla 

IURABAYA 




