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LAMPIRAN 

 

Lampiran-1 : Kartu Bimbingan 1-3 
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Lampiran-2 : Kartu Bimbingan 4-5 
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Lampiran-3 : Daftar Pertanyaan Wawancara Langsung 

1. Sebutkan nama, asal sekolah, serta kelas dan jurusannya. 

2. Apakah kalian ingin melanjutkan studi ke jenjang perkuliahan setelah 

lulus dari SMA?  

3. Untuk mencari informasi seputar perguruan tinggi, melalui media apa 

kalian mencari informasi tersebut? Konvensional atau digital? 

4. Apabila secara konvensional, apakah melalui brosur, baliho, atau cerita 

dari orang lain? 

5. Apabila secara digital, apakah melalui google (website) atau media social? 

Silahkan disebutkan media sosialnya?  

6. Apakah anda mengetahui tentang STIE Malangkucecwara atau Kampus 

ABM? 

7. Apakah anda pernah melihat suatu iklan yang secara tiba-tiba muncul di 

beranda internet anda? Baik melalui google ataupun media social. 

8. Apabila iklan yang muncul tersebut adalah iklan tentang STIE 

Malangkucecwara atau kampus ABM, tampilan seperti apa yang menurut 

anda menarik sehingga anda tertarik untuk mengunjungi iklan tersebut? 
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Lampiran-4 : Transkrip Hasil Wawancara Langsung 

No. Nama Responden Jawaban Berdasarkan Wawancara 

1 Sabrina Fitria Nanda 

Menyukai cara digital melalui website 

Menyukai cara konvensional dengan sosialisasi langsung 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana dan 

fasilitas kampus 

2 
Zulfa Nabila 

Novitasari 

Menyukai cara digital melalui instagram 

Kurang menyukai cara konvensional karena kurang 

menarik 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto lingkungan kampus 

3 Lintang Andani Putri 

Menyukai informsasi secara digital melalui instagram dan 

twitter 

Kurang menyukai cara konvensional karena kurang 

menarik 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana dan 

fasilitas kampus 

4 Rizky Adha 

Menyukai informasi secara digital melalui instagram dan 

youtube 

Menyukai cara konvensional dengan sosialisasi langsung 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa video tentang keseluruhan 

kampus 

5 Putri Fauza Nadira 

Menyukai informsasi secara digital melalui instagram dan 

website 

Kurang menyukai cara konvensional karena kurang praktis 

Tidak mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa video tentang keseluruhan 
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kampus 

6 Milkalina 

Menyukai informsasi secara digital melalui instagram 

Menyukai cara konvensional melalui cerita dari teman atau 

orang tua 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa video tentang keseluruhan 

kampus 

7 Bianca Sasmita 

Kurang menyukai cara digital karena kurang rinci 

Menyukai cara konvensional melalui cerita dari teman atau 

orang tua 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana 

kampus 
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8 Reyhan 

Menyukai cara digital melalui website dan facebook 

Menyukai cara konvensional dengan sosialisasi langsung 

Tidak mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa informasi seperti 

akreditasi kampus 

9 Airlangga Daniswara 

Mencari informasi secara digital melalui instagram dan 

website 

Menyukai cara konvensional melalui cerita dari teman atau 

orang tua 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana 

kampus 

10 Fitrabias Tarisa 

Mencari informasi secara digital melalui instagram 

Kurang menyukai cara konvensional karena kurang 

menarik 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan yang informatif seputar 

penerimaan mahsiswa baru 

11 Deco Rahmad 

Menyukai informsasi secara digital melalui instagram 

Kurang menyukai cara konvensional karena kurang 

menarik 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana dan 

fasilitas kampus 

12 Andika Chandra 

Menyukai informsasi secara digital melalui instagram  

Kurang menyukai cara konvensional karena kurang efektif 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa video tentang keseluruhan 

kampus 

13 Safira Dwi Mencari informasi secara digital melalui instagram dan 
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website 

Kurang menyukai cara konvensional karena kurang 

menarik 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana 

kampus 

14 Wira Ferdiansyah 

Tidak tertarik dengan cara digital karena dirasa kurang 

resmi 

Mencari informasi secara konvensional berupa presentasi 

dan cerita dari teman 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa informasi seperti 

akreditasi kampus 

15 M. Iqbal 

Mencari informasi secara digital melalui instagram  

Kurang menyukai cara konvensional karena kurang praktis 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana 

kampus 

16 
Pramesti Setyo 

Fitriani 

Mencari informasi secara digital melalui instagram dan 

website 

Kurang menyukai cara konvensional karena kurang praktis 

Tidak mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana 

kampus 

  



 
 

60 

 

17 Reginanti 

Kurang tertarik dengan informasi digital kecuali yang 

resmi (Official Account) 

Menyukai cara konvensional melalui cerita dari teman atau 

orang tua 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa informasi seperti 

akreditasi kampus 

18 Asyifa Rembulan 

Mencari informasi secara digital melalui instagram 

Kurang tertarik dengan cara konvensional karena kurang 

praktis 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana 

kampus 

19 
Geovani 

Gaenapitupulu 

Tidak tertarik dengan cara digital karena dirasa kurang 

resmi 

Mencari informasi secara konvensional berupa presentasi 

dan brosur 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa informasi seperti 

akreditasi kampus 

20 M. Naufal Syaifullah 

Mencari informasi secara digital melalui instagram dan 

website 

Tidak tertarik dengan cara konvensional karena tidak 

praktis 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana 

kampus 

21 Hilmy Jumansyah 

Mencari informasi secara digital melalui website dan 

youtube 

Menyukai cara konvnsional seperti cerita dari teman atau 
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orang tua 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan yang informatif tetapi tidak 

banyak tulisan 

22 M. Adrian Halid 

Kurang menyukai cara digital karena kurang rinci 

Menyukai cara konvensional melalui cerita dari teman atau 

orang tua 

Tidak mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana 

kampus 

23 Agil Cahya Putra 

Kurang menyukai cara digital karena kurang rinci 

Menyukai cara konvensional dengan sosialisasi langsung 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa video tentang keseluruhan 

kampus 

24 Pristi Sasmita 

Menyukai cara digital melalui instagram 

Kurang menyuki cara kovensional karena kurang menarik 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana 

kampus 

25 M. Ilham Dhani 

Menyukai cara digital melalui website 

Kurang menyukai cara konvensional karena kurang 

menarik 

Tidak mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan dengan konten yang menarik 

26 Laily Nur Intan 

Menyukai cara digital melalui instagram dan website 

Menyukai cara konvensional melalui cerita dari teman atau 

orang tua 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana 
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kampus 

27 Amalia Nanda 

Menyukai cara digital melalui instagram 

Kurang menyukai cara konvensional karena kurang 

menarik 

Tidak mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan dengan konten yang menarik 

28 Jonathan Wijaya 

Menyukai cara digital melalui instagram 

Menyukai cara konvensional dengan sosialisasi langsung 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa video tentang keseluruhan 

kampus 

29 Alvina 

Mencari informasi secara digital melalui twitter 

Kurang menyukai cara konvensional karena kurang 

menarik 

Tidak mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan dengan konten yang menarik 

30 Varelia 

Menyukai cara digital karena menarik melalui instagram 

atau youtube 

Menyukai cara konvensional melalui cerita dari teman atau 

orang tua 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan dengan konten yang menarik 

(tidak banyak tulisan) 

31 Rifdah Salsabila 

Menyukai informsasi secara digital melalui instagram dan 

website 

Kurang menyukai cara konvensional karena kurang 

menarik 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana dan 

fasilitas kampus 
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32 Viola Wahyu Kanaya 

Menyukai cara digital melalui instagram 

Menyukai cara konvensional melalui cerita dari teman atau 

orang tua 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana 

kampus 

33 Raffi 

Menyukai cara digital melalui website dan instagram 

Kurang menyukai cara konvensional karena kurang 

menarik 

Tidak mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa konten tentang prestasi 

yang pernah dicapai 
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34 Sofyan Ari Putranto 

Menyukai cara digital karena efektif melalui website dan 

instagram 

Kurang menyukai cara konvensional karena kurang 

menarik 

Tidak mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa konten tentang prestasi 

yang pernah dicapai 

35 Tiara Anavia 

Menyukai cara digital melalui instagram 

Menyukai cara konvensional melalui cerita dari teman atau 

orang tua 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa konten tentang prestasi 

yang pernah dicapai 

36 Reza Ardiansyah 

Tidak tertarik dengan cara digital karena dirasa kurang 

resmi 

Mencari informasi secara konvensional berupa presentasi 

dan sosialisasi 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana 

kampus 

37 Almir 

Kurang menyukai cara digital karena kurang rinci 

Menyukai cara konvensional seperti brosur dan billboard 

Tidak mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana 

kampus 

38 Devinia Aurora 

Menyukai cara digital melalui instagram 

Kurang menyuki cara kovensional karena kurang menarik 

Tidak mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana 

kampus 
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39 Tito 

Menyukai cara digital melalui instagram 

Menyukai cara konvensional melalui cerita dari teman atau 

orang tua 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana 

kampus 

40 Yudha Maharisna 

Menyukai informsasi secara digital melalui instagram 

Kurang menyukai cara konvensional karena kurang 

menarik 

Mengetahui STIE Malangkucecwara 

Menyukai tampilan iklan berupa foto sarana-prasarana dan 

fasilitas kampus 

 

 

 



 
 

66 

 

Lampiran-5 : Transkrip Hasil Wawancara Tidak Langsung 
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