
 
 

110 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1 

PEDOMAN OBSERVASI DAN WAWANCARA 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Pada penelitian ini, pedoman observasi perilaku selfie pada 

remaja perempuan adalah sebagai berikut:  

a. Kesan umum 

1. Bagaimana kondisi fisik subjek? 

2. Bagaimana penampilan subjek saat dirumah atau saat bepergian? 

3. Bagaimana penampilan subjek saat di wawancarai? 

4. Bagaimana ekspresi wajah subjek saat menjawab setiap 

pertanyaan? 

b. Perilaku selfie subjek 

1. Bagaimana ekspresi wajah atau pose subjek saat berfoto? 

2. Apakah subjek berdandan dahulu sebelum berfoto? 

3. Apakah subjek mengedit hasil fotonya? 

4. Seberapa sering subjek mengupload hasil fotonya ke media 

sosial? 

c. Karakteristik narsistik subjek sesuai DSM 5 

1. Seberapa sering subjek memuji dirinya sendiri? 

2. Interaksi sosial yang dilakukan subjek?  

3. Senang saat diberi pujian? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pada penelitian ini, pedoman wawancara perilaku selfie pada remaja 

perempuan adalah sebagai berikut:  

a. Identitas subjek 

1. Nama 

2. Jenis Kelamin 

3. Usia 

4. Tempat tinggal 

5. Pendidikan 

b. Kehidupan keseharian subjek 

1. Bagaimana hubungan subjek dengan keluarga? 

2. Bagaimana hubungan subjek dengan lingkungan sosial atau teman 

sekolahnya? 

c. Perilaku selfie subjek 

1. Apa motivasi atau alasan subjek gemar selfie? 

2. Sudah sejak kapan subjek mulai gemar berselfie? 

3. Seberapa sering subjek berfoto selfie setiap harinya? 

4. Seberapa sering subjek mengupload hasil fotonya ke media sosial? 

d. Penilaian subjek terhadap komentar orang lain pada foto selfienya 

1. Bagaimana tanggapan subjek saat menerima komentar dari orang lain? 

2. Bagaimana jika orang lain menilai secara positif fotonya? 

3. Bagaimana jika orang lain menilai secara negatif fotonya? 

e. Mencari tanda-tanda narsistik pada subjek sesuai DSM 5 
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Merasa diri special dan unik 

1. Bagaimana subjek menilai dirinya, kekurangan maupun kelebihannya? 

Merasa cantik 

2. Apakah subjek merasa dirinya adalah seorang wanita yang cantik? 

3. Bagaimana perasaan subjek saat orang lain memperhatikan 

penampilannya? 

Ingin dikagumi 

4. Apakah subjek sering merasa jengkel jika fotonya di beri komentar 

negatif? 

5. Apakah subjek merasa jengkel jika tidak ada satu orang pun yang 

memberikan like atau komentar pada fotonya? 

Kurang memiliki empati terhadap orang lain 

6. Bagaimana subjek menilai foto selfie orang lain? 
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PEDOMAN WAWANCARA SUMBER 

(Triangulasi) 

1. Bagaimana hubungan Anda dengan subjek? 

2. Apakah subjek memiliki hubungan yang baik dengan Anda? 

3. Bagaimana subjek saat sedang berkumpul dengan Anda? 

4. Seberapa sering Anda melihat subjek sedang berfoto selfie? 

5. Apakah subjek sering memuji dirinya sendiri? 

6. Apakah Anda pernah memberikan komentar pada foto subjek yang di 

upload di media sosialnya? 

7. Apakah subjek pernah protes terhadap Anda saat Anda memberikan 

komentar negatif pada fotonya? 
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VERBATIM SUBJEK UTAMA 
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Transkip Hasil Wawancara Subyek 1 

Tanggal : 11 Agustus 2015  

No. Pertanyaan Hasil Wawancara Tema Koding 

1. Selamat siang, terimakasih buat 

waktunya. Pertama saya mau 

tanya dulu, nama lengkapnya 

siapa? 

EAA   

2. Usianya? Usianya 20 tahun Identitas  

3. Tempat tinggal di? Di..sekarang aku ikut 

nenekku di ngaliyan 

  

4. Oke, yang pertama saya mau 

tanya, bagaimana hubungan kamu 

sama keluargamu? 

Uhh, sangat baik Hubungan sosial Hubungan dengan keluarga baik 

5. Punya adek? Punya, adeknya 3   

6. Ohh, bagaimana hubungannya 

sama adek? 

Wah, sangat baik juga, 

aku sayang banget 

sama adek-adekku 

Hubungan sosial Hubungan dengan sodara baik 

7. Ohh gitu, kalo kamu punya 

masalah gitu kamu lebih sering 

curhat sama orangtua apa sama 

temen? 

Bapak sama sahabat aku 

namanya Lia 

  

8. Hubunganmu sama temen-

temenmu sendiri gimana? 

Ehm, aku kalo sama 

temen tuh pilih-pilih 
yaa 

Hubungan sosial Memilih milih dalam berteman 

9. Kenapa kok pilih-pilih? Aku orangnya kan gak 

terlalu bisa share ke 

semua orang kan yaa, 

hanya orang tertentu aja 

yang deket sama aku 
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10. Ohh gitu, kalo lagi waktu 

senggang gitu kamu lebih seneng 

kumpul sama temen-temen apa 

menyendiri dirumah? 

Main ke rumah 

sahabatku.. 

  

11. Biasanya ngapain? Yaa biasalah, ngerumpi-

ngerumpi, terus kita 

dandan-dandan, terus 

habis itu kita selfie-selfie, 

bikin video, bikin 

dubsmash daripada 

nganggur gak ngapa-

ngapain kan. Udah gitu.. 

  

12. Kamu suka selfie ya? Heem, suka banget. Perilaku selfie Subyek hobi selfie 

13. Sejak kapan? Sejak dari kecil juga.   

14. Kecil yang seberapa? Mungkin dari aku 

dipegangin hp itu 

  

15. Ouw brarti udah lama ya? Iya udah lama   

16. Kenapa kok kamu suka selfie? Aku ngerasa diriku tuh 

cantik, perfect, seksi, 

aduhh kayaknya tuh 

gak ada yang nyaingin 

gue gitu yaa.. 

Karakteristik Narsisme Merasa diri cantik 

17. Disaat seperti apa kamu biasanya 

selfie? 

Disaat aku lagi cantik. 

Lagi dandan gitu kan. 

  

18. Biasanya sebelum selfie gitu kamu 

ada persiapan khusus gak? 

Iya, pasti aku saingan 

dulu sama sahabat aku 

ya, dandan dulu, curly-

curly dulu, make up an 

dulu. 

 

 

Gaya Selfie Make-Up Selfie 
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19. Biasanya make-up an apa aja? Yaa, pake lensa, pake 

alis, bulu mata, curly, 

gitu.. 

Gaya Selfie Make-Up Selfie 

20. Sehari bisa berapa kali selfie? Bisa lebih dari 20 kali 

yaa, sampe bosen, haha.. 

Mungkin memory nya 

sampai habis, haha 

Golongan Selfie Selfitis Akut 

21. Habis itu kamu edit juga? Iya, aku edit.. Gaya Selfie Filtered Selfie 

22. Biasanya kamu edit itu apanya? Yaa biar putih, biar 

kelihatan bagus 

badannya, gitu..  

  

23. Kenapa kok di edit? Gak apa, biar tambah 

perfect aja kalo di edit 

kayak gitu 

  

24. Habis itu kamu upload juga? Iya, di Path, di 

Facebook, di Instagram 

aku terutama yaa.. 

  

25. Biasanya satu kali upload tuh 

berapa kali? 
Mungkin lebih dari 15 
mungkin yaa.. 

Golongan Selfie Selfitis Akut 

26. Kenapa kok banyak gitu? Yaa gak apa, stalker aku 

banyak sih soalnya. 

  

27. Oh gitu, banyak penggemarnya 

ya? 

Iya..   

28. Gimana sih tanggapan mu sama 

orang-orang yang suka selfie gitu, 

kan banyak nih sekarang yang lagi 

suka selfie tuh? 

Yaa gak apa, itu kan 

ekspresi dia masing-

masing yaa, seperti aku 

ini yang suka selfie gitu.. 
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29. Gimana perasaanmu saat fotomu 

itu dikasih komentar sama orang? 

Yaa berarti kan dia care 

sama aku, dia perhatian 

sama aku, setiap hari 

aku upload dia selalu 

nge-love, nge-like foto 

aku, sama dia ngomentar 

foto aku, berarti kan 

dia kan stalker aku 

banget gitu yaa, fans 

aku gitu yaa.. 

Karakteristik Narsisme Merasa layak diperlakukan 

istimewa 

30. Kalo ada yang nge-like gitu, 

gimana perasaanmu? 
Waduh aku seneng 

banget.. 

Karakteristik Narsisme Senang di puji 

31. Kalo ada yang ngasih komentar 

negatif? Gimana tanggapanmu? 
Langsung tak hapus, 

aku langsung tak block, 

udah.. 

Karakteristik Selfie 

 

Egois 

32. Orangnya kamu block 

instagramnya? 

Iya aku block, soalnya 

aku gak suka sama 

orang yang terlalu 

banyak ngomen gitu 

kan aku gak suka. Kalo 

kecuali dia ngomennya 

yang baik, “wah kamu 

tambah cantik”. Wah 

itu aku seneng banget 

kan, gak mungkin aku 

hapus 

Karakteristik Selfie 

 

 

 

 

Karakteristik Narsisme 

 

 Kurang memiliki empati 

 

 

 

 

 Senang dipuji 

33. Pernah gak kamu ada pengalaman, 

fotomu tuh gak ada yang nge-like, 

dikomentar sama orang? 

 

 

Ehmm.. Kalo dikomen 

kan jarang, kalo di-love 

mesti banyak 
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34. Ohh oke, gimana sih sebenarnya 

kamu menilai dirimu sendiri? 

Hmm.. Aku tuh secara 

phisicly tuh sempurna 

banget yaa, aku cantik, 

aku seksii aduhh yaa 

pokoknya aku baik deh 

orangnya, care banget 

sama orang-orang yang 

di sekitar akuu 

Karakteristik Narsisme Merasa diri special 

 

35. Gimana sih perasaanmu ketika ada 

orang lain yang memperhatikan 

penampilanmu? 

Yaa aku seneng banget   

36. Kalo ada orang yang ngasih 

kritikan sama kamu gitu? 

Yaa gak apa, berarti kan 

dia care sama aku, 

perhatian sama aku, 

kekuranganku apa berarti 

dia ngerti gitu yaa.. 

  

37. Menurutmu kamu ngrasa gak kalo 

orang disekitarmu ada yang suka 

sama kamu? 

Adaa, banyak banget..   

38. Kalo yang gak suka sama kamu? Yang gak sukaa, 

kayaknya gak mungkin 

deh, Kayaknya suka 

semua.. 

Karakteristik Narsisme Merasa layak diperlakukan 

istimewa 

39. Kenapa kok gak mungkin? Ya gak mungkin soalnya 

emang dia suka stalker 

bagus-bagus, gak pernah 

komen yang jelek, gitu.. 

  

40. Oke, sekarang yang terakhir deh, 

kalo misalnya aku kasih kamu 

kaca, terus apa yang mau kamu 

omongin di depan kaca? 

Hmm.. Ya Allah 

makasih banget, aku 

udah dikasih 

kesempurnaan, aku 

Karakteristik Narsisme Merasa diri special 
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cantik, aku sempurna, 

udah gitu.. 

41. Kamu pernah gak sih melakukan 

perawatan khusus gitu untuk 

membuat kamu lebih cantik? 

Gak pernah, yang 

penting aku minum 

jamu, minum susu, udah 

gitu ajaa.. Sama 

olahragaa, udah.. 

  

42. Oke,makasih EAA Okee..   
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Transkip Hasil Wawancara Subyek 2 

Tanggal : 15 September 2015  

No. Pertanyaan Hasil Wawancara Tema Koding 

1. Oke selamat siang E, terimakasih 

untuk waktunya. Mau tanya dulu 

nama lengkapnya siapa? 

Nama saya ECS   

2. Usianya? 17 tahun Identitas  

3. Tempat tinggalnya dimana? Di jalan Bukit Beringin 

Asri 

  

4. Oke.. Sekarang pendidikannya? SMK   

5. SMK dimana? Di pelayaran AKPELNI   

6. Gimana sih hubungan kamu sama 

keluarga kamu? 
Hubunganku sama 

keluargaku sih baik-

baik aja, rukun-rukun, 

terus sering sharing, 

gitu.. 

Hubungan Sosial Hubungan dengan keluarga baik 

7. Kalo sama adik-adik sendiri? Ehmm rukun, gak pernah 

bertengkar 

  

8. Terus kalo kamu punya masalah 

gitu, kamu lebih sering cerita ke 

orangtua gitu atau ke temen-

temen? 

Kalo aku seringnya cerita 

ke mama, tapi kadang 

curhat-curhat sama 

temen-temen. 

  

9. Gimana sih hubungan kamu sama 

temen-temenmu gitu? 

Kalo sama temen-temen 

aku semua bisa 

berteman cuman 

asalkan kalo ada yang 

sukanya milih-milih ya 

aku langsung agak 

Hubungan Sosial Hubungan dengan kerabat baik 
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mundur, gak mau 

ndeketin dulu. 

10. Ketika waktu senggang lebih 

seneng kumpul sama temen-temen 

apa lebih seneng menyendiri 

dirumah? 

Kalo aku lebih seneng 

main-main bareng-

bareng biar 

menghilangkan rasa 

kesepian 

  

11. Biasanya kalo kumpul-kumpul 

sama temen-temen biasanya 

ngapain? 

Biasanya cerita-cerita, 

kadang ya foto-foto 

kayak gitu tapi awalnya 

tuh cuman foto-foto 

Perilaku Selfie Hobi foto selfie 

12. Oh berarti kamu hobi selfie gitu 

ya? 
Iyaa.. Perilaku Selfie Hobi foto selfie 

13. Kenapa sih kok kamu hobi selfie? Karena bisa melihat 

diriku sendiri  dari 

cermin kayak aku tuh 

orangnya kayak gimana 

terus mukaku kayak 

gimana. 

  

14. Sejak kapan kamu hobi selfie gitu? Dari SMP aku udah 

mulai suka selfie 

  

15. Oh biasanya disaat seperti apa sih 

kamu selfie-selfie?  

Dirumah pun aku selfie-

selfie, disekolahan kalo 

ada moment-moment 

yang kayak hari Kartini, 

Tujuhbelasan, ya kayak 

gitu.. 

  

16. Ada persiapan khusus gitu 

sebelum selfie? 

Iya kadang pake 

eyeshadow, pake 

lipstick, terus sama itu 

bulumata 

Gaya Selfie Make-Up Selfie 
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17. Terus bedakan gitu? Iyaa..   

18. Sehari bisa berapa kali selfie? Kalo sehari bisa sampe 

50 tapi nanti kan yang 

di upload cuman 

sedikit, yang bagus-

bagus doang.. 

Golongan selfie Selfitis Akut 

19. Ouw berarti habis kamu foto gitu 

kamu upload gitu ya? 

Iyaa, langsung   

20. Kenapa kok kamu upload? Biar gak penuh di 

handphone, nanti kalo 

misal hp-nya ke restart 

atau ke format kan bisa 

ambil dari sosmed 

  

21. Ohh gitu.. Terus habis foto gitu 

kamu edit juga gak? 

Iya aku edit.. Gaya Selfie Filtered Selfie 

22. Biasanya apa yang kamu edit? Ehm, kecerahan 

mukanya biar agak 

sedikit kinclong, biar 

kelihatan lebih fresh 

  

23. Kamu pernah gak sih cuman buat 

foto-foto kamu sampe dandan-

dandan? 

Iya pernah, waktu itu 

waktu Kartinian kan 

harus tampil cantik gitu 

ya, harus pake bedak, 

harus pake lipstick, ini 

itu. Nha itu aku juga 

pernah.. 

  

24. Berarti kamu sering upload 

fotomu di instagram, Facebook 

gitu ya? 

 

 

Iyaa..   
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25. Gimana sih tanggepan orang-

orang? 

Ada yang bilang, “Wah 

E nih orangnya narsis” 

ada juga yang bilang, 

“kamu kok fotonya 

bagus-bagus, dimana?” 

tanya-tanya kayak gitu.. 

  

26. Kalo ada yang ngasih komentar 

positif gitu biasanya gimana 

responmu? 

Rasanya tuh seneng 

banget, bisa membaca 

dari sosmed itu kalo 

dikomentar yang 

positif-positif. 

Karakteristik Narsisme Senang diberi pujian 

27. Berarti seneng gitu ya kalo dikasih 

komentar positif.Kalo komentar 

itu negatif? 

Kadang jengkel, kadang 

sebel, kalo misalnya 

bacanya yang negatif 

mesti ngerasa  

‘kii ngopo too kok 

ngomentarinnya 

negatif’ gitu.. 

Karakteristik Selfie Tidak suka diberi kritikan 

28. Berarti jengkel gitu ya? Iyaa..   

29. Pernah gak sih fotomu gak ada 

yang nge-like gak ada yang 

komentar? 

Ada..   

30. Terus gimana tanggapanmu? Ehm, aku berfikir cuman 

‘oh berarti fotoku yang 

ini gak pantes buat di 

upload’ 

  

31. Terus habis itu? Nanti aku hapus dari 

sosmed-nya 

  

32. Gimana sih kamu menilai dirimu 

sendiri? 

Kalo menurut aku tuh 

aku sendiri tuh cantik, 

terus perfect, mungkin 

Karakteristik Narsisme Merasa diri spesial 
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putih sama kelebihan 

hidung. 

33. Kelebihan hidung? Kebanyakan 

atau gimana? 

Hahahaha, iyaa   

34. Gimana sih kok kamu bisa menilai 

dirimu tuh cantik, perfect? 

Ehm karena sudah 

melihat secara bercermin 

bisa melihat bahwa 

diriku tuh cantik, 

perfect. Kayak gitu.. 

Karakteristik Narsisme Merasa diri cantik 

35. Gimana sih perasaanmu saat ada 

orang lain yang memperhatikan 

penampilanmu? 

Aku merasa senang 

karena masih ada yang 

peduli dengan 

penampilanku 

  

36. Kamu pernah gak sih dikritik 

orang? 

Pernah,   

37. Gimana? Kayak misalnya “kok 

kamu pake bajunya yang 

kayak gini, gak cocok 

buat kamu, kamu 

harusnya pake baju yang 

kayak gini” terus 

dandannya harus pake 

make-up yang ini, ini. 

Gitu 

  

38. Terus gimana responmu? Kadang ada yang bikin 

aku sebel, kadang ada 

yang bikin aku seneng 

gitu lho soalnya masih 

ada yang perhatian sama 

aku. 
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39. Biasanya kalo kamu sebel sama 

mereka gitu kamu ngapa? 

Aku mesti curhat, 

terutama curhat.Yang 

kedua mesti aku semakin 

tambah eksis, 

maksudnya semakin 

tambah selfie-selfie gitu 

  

40. Oh malah semakin terpancing 

terus selfie? 

Iyaa, betul..   

41. Kalo menurutmu ada gak, kamu 

merasa orang-orang disekitarmu 

ada yang menyukai kamu? 

Iya, menurutku ada yang 

menyukai aku. 

  

42. Kenapa kok kamu beranggapan 

seperti itu? 

Karena bisa terlihat dari 

komentarnya, bisa 

terlihat dari 

kepeduliannya.  

Kalo misalnya itu 

positif buat aku berarti 

banyak yang 

menyukaiku. 

Karakteristik Narsisme Senang dikagumi 

43. Kalo yang gak menyukai kamu? Iya mungkin aku bisa 

berteman tapi cuman 

sekedar teman biasa  

  

44. Sekarang yang terakhir, misalnya 

didepanmu aku kasih kamu kaca, 

apa yang mau kamu katakana 

didepan kaca itu? 

Kok aku, kok Tuhan 

nyiptain aku cantik 

banget, kayak gitu.. 

Karakteristik Narsisme Merasa diri cantik 

45. Udah gitu aja? Iyaa.. 
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46. Okee, terimakasih.. Iyaa..   
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Transkip Hasil Wawancara Subyek 3 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara Tema Koding 

1. Selamat malam, terimakasih buat 

waktunya. Pertama saya mau 

tanya dulu, nama lengkapnya 

siapa? 

RM   

2. Usianya? 21 tahun Identitas  

3. Tempat tinggalnya dimana? Di beringin ngaliyan   

4. Gimana sih hubungan kamu sama 

keluargamu? 

Ehm, baik.. Hubungan Sosial Hubungan dengan keluarga baik 

5. Sama adikmu? Baik juga..   

6. Baik juga yaa.. Kalo kamu 

misalnya punya masalah gitu, 

kamu lebih banyak cerita sama 

siapa? 

Sama mama..   

7. Kalo sama adikmu gitu, sering 

cerita-cerita? 

Jarang sih, paling cuma 

cerita masalah temen, 

baju, gitu-gitu. Tapi kalo 

masalah pribadi ke 

mama. 

  

8. Terus kalo sama temen-temen 

sendiri gimana? Hubunganmu 

sama temen-temen gitu? 

Ya baik sih, cuma gak 

begitu deket sih, cuma 

sekedar ya kenal kayak 

gitu.. 

Hubungan Sosial Hubungan dengan teman baik 

tapi tidak begitu akrab 

9. Terus kalo lagi senggang gitu, 

kamu lebih seneng kumpul sama 

temen-temen apa lebih memilih 

untuk menyendiri dirumah? 

 

Lebih seneng dirumah.. Hubungan Sosial Subyek lebih senang menyendiri 

dirumah 
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10. Kenapa kok kamu lebih seneng 

dirumah? 

Yaa nyaman aja,   

11. Terus kalo dirumah kamu 

ngapain? 

Yaa buka instagram, 

foto-foto, ya gitulah. 

  

12. Kamu punya temen deket? Temen deket punya..   

13. Berapa? Dikit sih paling, 1 atau 2 

orang.. 

  

14. Terus kalo kamu sering kan 

kumpul sama temen-temen gitu, 

kalo lagi kumpul gitu ngapain? 

Ngumpul-ngumpul sih 

ya bahas tentang temen, 

tentang kerjaan, gitu 

  

15. Kamu hobi selfie gak? Hobi banget Perilaku Selfie Hobi Selfie 

16. Sejak kapan kamu suka selfie? Setahun yang lalu kali 

yaa, karena handphone 

nya itu sih memadahi 

untuk kamera depan 

juga, hahaha 

  

17. Oh jadi karena ada fasilitasnya? Iyaa, haha   

18. Motivasi kamu, alasan kamu suka 

selfie tuh apa sih? 

Yaa, pengen ngasih tau 

ke orang-orang, kayak 

gitu.. 

  

19. Ngasih tau apa? Yaa misalkan, 

kebahagiaan aku seneng 

ini, aku lagi ada disini, 

kan gitu.. 

  

20. Biasanya disaat seperti apa kamu 

selfie-selfie gitu? 

Ya tergantung mood sih, 

kalo misalkan lagi punya 

barang baru nih, difoto, 

diupload, kalo enggak 

tempatnya bagus, atau 

enggak mungkin lagi ada 
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acara event-event apa, 

kayak gitu.. 

21. Ada persiapan khusus gitu gak sih 

sebelum kamu foto-foto selfie? 

Ada sih, biasanya yang 

pertama bajunya dulu, 

bajunya kan harus yang 

matching nih, make-up, 

bedakan, pake bulu 

mata, pake hair clip, 

pokoknya semua yang 

perfect lah gitu, sepatu, 

tas, yah gitu.. 

Gaya Selfie Make-Up Selfie 

22. Kamu pernah suatu saat hanya 

buat selfie-selfie gitu kamu sampe 

dandan? 

Iyaa..   

23. Pernah? Pernah, sering   

24. Biasanya pake apa aja? Biasanya pake bulu 

mata, rambutnya di 

curly-curly, terus pake 

anting, ya macem-

macemlah pokoknya 

gitu. 

Gaya Selfie Make-Up Selfie 

25. Sehari biasa berapa kali kalo kamu 

selfie gitu? 

Berapa yaa? 5 kali lebih 

kali yaa.. 

Golongan Selfie Selfitis Akut 

26. Terus kamu edit juga? Iyaa.. Gaya Selfie Filtered Selfie 

27. Di edit gimana? Yaa, diputihin aja sih..   

28. Kan kamu udah putih.. Hahaha, masih kurang..   

29. Ohh masih kurang? Kenapa kok di 

edit-edit? 

 

 

Yaa biar kelihatan 

menarik aja gitu kan di 

instagram.. 

  



 
 

133 
 

30. Terus habis kamu edit gitu, 

biasanya kamu masukin ke 

instagram kamu, berapa kali setiap 

kali kamu upload? 

Ehm, berapa kali ya? 

Mungkin 5 kali yang 

diupload cuma 1 kali ya.. 

  

31. Jadi dipilih yang paling bagus gitu 

ya? 

Iyaa yang paling bagus   

32. Kamu kan berarti sering upload 

fotomu di media sosial, pasti 

banyak orang juga lihat gitu, 

gimana tanggapanmu sama orang-

orang yang suka sama foto selfie 

mu? 

Yaa, seneng, berarti kan 

mereka ngerespon nya 

positif, wah bagus nih 

fotonya..  

  

33. Pernah gak dapat komentar yang 

jelek? 

Pernah..   

34. Terus gimana tanggapanmu? Yaa jengkel juga sih, 

kalo misalkan lagi pose 

kayak gini dibilang 

“seksi, lebay” gitu.. Tapi 

yaa udahlah, biarin aja 

lah, suka-suka kita, kan 

gitu.. 

Karakteristik Selfie Kurang memiliki empati 

35. Kamu pernah nanggepin mereka 

gitu? 

Enggak sih, dibiarin aja, 

paling cuma “oh iyaa..” 

kan gitu.. 

  

36. Kalo komentarnya positif gitu? Perasaannya ya seneng, 

ya berarti kan berhasil 

selfie, bagus.. 

 

 

 

 

Karakteristik Narsisme Subyek senang diberi pujian 
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37. Pernah gak sih kamu punya 

pengalaman, sekali kamu foto 

terus di upload gak ada yang 

komentar, ngelike gitu? 

Pernah..   

38. Terus tanggapanmu? Sedihlah, harusnya kan 

mancing foto itu kan 

untuk mancing mereka 

supaya komen, ngelike 

gitu kan.. 

  

39. Gimana sih kamu menilai dirimu 

sendiri? 

EHmm.. menurutku 

aku cantik, kayaknya 

cocok jadi model, terus 

mempunyai karismatik, 

ya udah itu aja sih.. 

Karakteristik Narsisme Merasa diri spesial 

40. Gimana perasaanmu ketika kamu 

diperhatikan sama orang lain? 

Yaa seneng berarti kan 

beda dari yang lain.. 

  

41. Kamu pernah gak memberi kritik 

sama orang lain tentang 

penampilan orang? 

Jarang sih, cuma dalam 

hati aja.. 

  

42. Saat orang lain memberi kamu 

kritik gitu, memberi kamu 

komentar, kamu lebih seneng 

mendengar apa protes? 

Yaa mendengar sih, 

karena saran-saran yang 

baik tuh gimana gitu 

kan.. 

  

43. Orang-orang lain kan pasti juga 

ngerti yaa, kalo kamu narsis gitu, 

gimana sih tanggepan orang lain 

terhadap sikap narsismu? 

 

 

 

 

Yaa, ada sih. “kemayu, 

sedikit-sedikit foto, 

lebay..” sampai adik 

sendiri bilang “ahh 

lebay foto kayak gitu” 

ahh biarin suka-suka.. 

Karakteristik Selfie Kurang memiliki empati 
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44. Menurutmu, kamu merasa gak sih 

disekitarmu tuh ada orang yang 

menyukai kamu? Sikapmu? 

Iyaa, kadang mereka 

juga bilang sih “pantes 

pake ini, pake ini” gitu 

sih 

  

45. Kalo yang gak menyukai 

penampilanmu? Sikapmu? 

Ehmm.. Gak tau, gak 

ngerasa aku.. 

  

46. Ngerasanya semua suka gitu ya? Hahaha, mungkin ada 

yaa.. 

  

47. Sekarang gini, kalo misalnya aku 

kasih kamu kaca, pura-puranya 

ajalah, apa yang mau kamu 

omongin tentang dirimu? 

Yaa, pengen lebih-lebih 

lagi, pengen jadi orang 

yang cantik, perfect.. 

  

48. Biasanya kamu kalo didepan kaca 

ngapain? 

Ngelihatin jerawat, 

ngelihatin muka, apa 

yang berubah, apa yang 

salah, 

  

49. Oh gitu, haha.. Oke deh, 

trimakasih R.. 

Iyaa..   
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Transkip Hasil Wawancara Subyek 4  

No. Pertanyaan Hasil Wawancara Tema Koding 

1. Selamat malam O, terimakasih untuk 

waktunya. Mau tanya dulu nama 

lengkapnya siapa? 

GOY   

2. Usianya? 14 tahun Identitas  

3. Tempat tinggalnya dimana? Di Puri Anjasmoro Blok 

A5 no 37 

  

4. Oke, saya mau tanya, hubungan kamu 

sama keluargamu gimana sih? 
Ya baikk.. Hubungan Sosial Hubungan dengan keluarga baik 

5. Kalo sama kakak gitu? Ya kadang marah-marahan, 

suka rebut-rebutan. 

  

6. Klo kamu punya masalah gitu, kamu 

lebih seneng curhat sama orangtua apa 

sering cerita sama temen? 

Cerita sama temen-temen   

7. Kalo hubungan kamu sama temen-

temen sendiri gimana? 

Ya, baik. Suka kumpul-

kumpul bareng, ya gitu 

kalo kumpul-kumpul ya 

nggosip, cerita-cerita tapi 

ya kadang juga foto-foto. 

Hubungan Sosial Hubungan dengan teman baik 

8. Kalo lagi waktu senggang gitu kamu 

lebih seneng kumpul sama temen-

temen apa menyendiri dirumah? 

Kalo aku kumpul sama 

temen-temen 

  

9. Biasanya kalo kumpul sama temen-

temen gitu, ngapain aja? 

Ya itu tadi, cerita-cerita, 

gosip-gosip, ya itu sama 

foto-foto juga mestine 

  

10. Kamu suka selfie ya? 

 

 

Suka.. 

 

 

Perilaku Selfie 

 

Hobi Selfie 

11. Suka banget? Banget. 
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12. Sejak kapan kamu suka selfie? Sejak dulu, sejak dulu 

banget, sejak SD sudah 

narsis 

  

13. Sejak SD udah pegang handphone 

foto-foto gitu? 

Iyaa   

14. Berarti udah lama ya? Kenapa kok 

kamu suka selfie? 

Selfie tuh enak, ngilangin 

rasa jenuh, kalo misale 

badmood nek selfie rasane 

badmoodnya ilang. 

  

15. Oh gitu, terus? Yaa biar bisa lihat diriku 

tuh cantik, haha 

Karakteristik Narsisme Ingin dikagumi 

16. Disaat seperti apa sih biasanya kamu 

selfie-selfie gitu? 

Disaat kalo kumpul-

kumpul sama temen-temen, 

terus misale lagi dirumah 

booring gitu ya selfie, 

apalagi kalo ada event-

event gitu 

  

17. Biasanya sebelum kamu selfie gitu, 

kamu ada persiapan khusus? 

Adaa..   

18. Biasanya apa? Sisiran, make-up, terus 

paling pake baju sing 

genah 

Gaya Selfie Make-Up Selfie 

19. Make-up nya tuh biasanya apa aja? Bedak, lipstick, 

eyeshadow, mascara, 

kadang-kadang kalo 

sempet pake bulumata ya 

pake bulumata 

Gaya Selfie Make-Up Selfie 

20. Sehari kamu bisa berapa kali selfie? Lebih dari 10 Golongan Selfie Selfitis Akut 

21. Habis itu kamu edit-edit juga? 

 

Iyaa   
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22. Kenapa kok kamu edit? Kan ni mukaku ada 

jerawatnya, sama rada 

hitam, lha biasane tuh 

kan kalo di edit kan 

jerawate bisa hilang, 

terus bisa jadi putih. 

Gaya Selfie Filtered Selfie 

23. Bisa jadi cantik gitu ya? Iyaa..   

24. Terus habis kalo edit gitu kamu upload 

juga? 

Iyaa, di sosmed   

25. Biasanya kamu upload kemana aja? Ke Instagram   

26. Biasanya satu kali upload berapa kali? Hmm, lebih dari 3 kali   

27. Kenapa kok kamu upload ke instagram 

kamu? 

Yaa, biar dilihat orang , 

kalo aku tuh cantik 

Karakteristik Narsisme Ingin dikagumi 

28. Kamu merasa kamu punya banyak 

penggemar? 

Iyaa, mungkin bagi aku 

banyak 

  

29. Gimana sih perasaan kamu kalo 

fotomu dikasih komentar sama orang? 

Kalo komentarnya bagus 

ya ditanggepin juga positif. 

Tapi kalo tanggepannya 

jelek, ya gantian jelek-

jelekin orangnya 

Karakteristik Narsisme Menunjukkan perilaku sombong 

30. Biasanya kamu pernah jelek-jelekin 

orang kayak gitu? 

Iya..   

31. Contohnya gimana? Ooo diejek “kii alay banget 

too, kok upload banyak 

banget” terus ya gentian 

to ya “timbang kowe rak 

tau upload, rak tau foto, 

nggilani” hahaha 

 

 

Karakteristik Narsisme Menunjukkan perilaku sombong 
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32. Kenapa kok kamu tanggepin kayak 

gitu? 
Yaa de’en jelek-jelekin 

duluan, ya gentian tak 

jelek-jelekin 

Menunjukkan perilaku sombong 

33. Kalo kamu dikasih komentar yang 

positif gitu, kamu ngerasa gimana? 
Seneng banget, orange 

tak puji-puji 

Senang dipuji 

34. Ohh gitu, kalo dikasih komentar negtif 

gitu orangnya di block juga 

instagramnya? 

Ehmm, enggak..   

35. Kamu pernah gak, ada pengalaman 

gitu, fotomu gak ada yang nge-like gak 

ada yang ngomentarin? 

Ehm, gak pernah.. Pasti ada 

yang nge-like 

  

36. Gimana sih sebenarnya kamu menilai 

dirimu sendiri? 

Ya cantik, narsis, gitu. 

Gak tau kalo bagi orang-

orang tuh gimana. 

Karakteristik Narsisme Merasa cirinya cantik 

37. Kalo bagimu kamu cantik ya? Iyaa..   

38. Gimana sih perasaanmu kalo ada orang 

yang memperhatikan penampilanmu 

gitu? 

Yaa, kalo misale.. kalo 

misalnyaa.. 

  

39. Kalo ada yang memperhatikan 

penampilanmu gitu.. 

Yaa, senang..   

40. Kalo ada orang yang ngasih kritik 

sama kamu gitu? 

Kalo kritiknya memang 

membangun, buat aku lebih 

baik ya tak terima. Kalo 

kritiknya asal ngomong 

gitu tak ben’ke  

Karakteristik Selfie Tidak berempati 

41. Kamu ngerasa gak sih kalo disekitarmu 

tuh ada orang-orang yang menyukai 

kamu? 

Hmm, mungkin ada  

 

Karakteristik Narsisme 

 

 

Merasa diri spesial 

42. Kenapa kok kamu merasa orang-orang 

itu menyukai kamu? 

Yaa, kepedean aja, agak 

baper.. 
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43. Kalo yang gak suka sama kamu? Yaa kan biasanya kalo 

orang gak suka kan 

kelihatan banget ya, 

dilihatin dari atas ampe 

bawah. 

  

44. Memperhatikan penampilan mu gitu 

ya? Terus gimana tanggepanmu 

biasanya? 

Yaa kalo misalnya de’en 

ganggu dulu ya diselesin 

bareng-bareng, tapi kalo 

misalnya diem-diem gitu, 

yawis biarin 

  

45. Yang terakhir deh, kalo misalnya ini 

aku kasih kamu kaca, cermin, kamu 

biasanya sering ngaca gitu kan? 

Sering, hampir gak bisa 

ninggalin kaca.. 

  

46. Terus apa yang mau kamu omongin 

tentang dirimu di depan kaca? 

Ya yang positif-positif. 

“Ihh aku cantik yaa, ya 

ampun putih banget, 

jerawatnya hilang, gak 

ada..” 

Karakteristik Narsisme Merasa diri cantik 

47. Okedeh kalo gitu, makasih.. Iyaa, sama-sama..   
 

 

 

 

 

 



 
 

141 
 

Transkip Hasil Wawancara Subyek 5 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara Tema Koding 

1. Selamat siang F, terimakasih buat 

waktunya. Nama lengkapnya 

siapa? 

Nama lengkap saya FAA   

2. Usianya? Sekarang 19 tahun Identitas  

3. Tempat tinggalnya? Aslinya Purwokerto, tapi 

sekarang lagi kuliah di 

Semarang kan, di Unnes 

  

4. Kalo hubungan sama keluarga 

sendiri gimana? 
Hubungan keluarga sih, 

walau aku disini merantau 

ya mbak, tapi tetep 

komunikasinya berjalan 

baik. Sama orangtua, sama 

Bapak, sama Ibu 

Hubungan Sosial Hubungan dengan keluarga baik 

5. Kamu lebih seneng curaht ke 

orangtua apa ke temen? 

Yaa karena yang disini 

paling deket temen, ya apa-

apanya nomer satu yang 

paling deket lebih dahulu, 

habis itu baru ke orangtua. 

Gitu sih mbaa.. Karena yang 

tiap hari ketemukan disini 

temen 

  

6. Hubungan sama temen-temen 

sendiri gimana? 
Ya Alhamdullilah sih baik Hubungan Sosial Hubungan dengan teman baik 

7. Sering kumpul-kumpul gitu? Sering   

8. Kalo ngumpul gitu biasanya 

ngapain aja? 

Yaa yang namanya temen ya 

gimana ya mba, kalo udah 

kumpul yaa, hahaha.. Heboh, 
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cerita, curhat, main, gitu sih 

9. Sering foto-foto juga? Foto-foto? Hahaha..   

10. Iyaa sama temen-temen gitu? Sering mba, tiap moment 

mesti foto 

Perilaku Selfie Hobi selfie 

11. Kamu hobi selfie? Iyaa.. 

12. Hobi banget atau cuma buat 

seneng-seneng aja? 

Seneng-seneng iyaa, hobi 

banget juga iya. Masalahnya 

banyak yang bilang kalo 

aku tuh kalo selfie 

keterlaluan 

  

13. Keterlaluan gimana? Yaa keterlaluan, 

masalahnya bangun tidur 

kan aku sekamar berdua ya 

mba sama temenku. Ya 

ampun baru bangun dah 

selfie, mau tidur selfie, 

habis mandi selfie. 

Golongan Selfie Selfitis Kronis 

14. Setiap saat selfie? Iyaa   

15. Sejak kapan kamu hobi selfie? Yaa gak tau sih, emang dari 

dahulu udah kan emang kan 

jaman dulu kan hpnya belum 

ada kamera depan gitu kan, 

mesti susah buat selfie, ya 

dari sekarang-sekarang sih, 

baru-baru inilah mba 

  

16. Kenapa kok kamu suka selfie? Yang pertama sih mungkin, 

kan aku mikirnya setiap 

moment itu gak ada yang 

diulang kembali, gitu, haha.. 

jadinya ya mesti foto.. 
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17. Biasanya disaat seperti apa sih 

kamu pengen banget selfie? 

Yaa kalo lagi pengen, terus 

yaa, setiap saatlah pokoknya 

mba. 

  

18. Setiap hari tuh pasti selfie? Heem    

19. Sehari bisa berapa kali? Kalo bisa 

dihitung 
Kalo sekali foto itu ya 

mba, bisa sampe ratusan 

Golongan Selfie Selfitis Kronis 

20. Masak sih? Habis itu kamu ada 

persiapan khusus sebelum selfie? 

Kalo lagi ‘gabut’ kadang-

kadang iya, tapi kalo 

misalkan aku emang lagi ada 

acara atau mau kemana gitu 

udah dandan ya mba, 

sekalian selfie kan mba. 

Kalo lagi iseng dikosan, 

gak ada kerjaan, kadang-

kadang suka dandan-

dandan sendiri, gitu. Habis 

itu selfie. 

Gaya Selfie Make-Up Selfie 

21. Dandan-dandannya apa aja 

biasanya? Pake apa aja? 

Yaa kayak cewek-cewek 

biasa sih mba, ya bedak 

biasa, lipstick, pake pensil 

alis, ya pake eyeliner, 

eyeshadow, apa mascara, 

gitu-gitu doang sih 

22. Habis itu selfie-selfie gitu ya? Heem    

23. Habis itu di editin juga gak? Gak suka sih aku, pake 

kamera biasa 
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24. Habis itu kamu upload ke media 

sosial? 

Iya, aku share   

25. Di upload kemana aja? Di Instagram, di Path   

26. Sekali upload tuh berapa kali? Yaa sehari mesti upload sih 

mba 

  

27. Berapa? Dalam sehari bisa berapa 

kali? 

Kadang-kadang ya bisa 

sampe 2-3 

  

28. Kenapa kok kamu share ke 

Instagram kamu gitu? 

Ya kalo aku lagi ngerasanya 

itu bagus, negrasanya itu 

seneng ya udah tak share aja 

  

29. Gimana sih perasaanmu saat 

fotomu dikasih komentar sama 

orang lain? 

Komentar apa dulu nih mba?   

30. Kalo misalnya komentarnya 

positif? 

Yaa makasih, gitu doang   

31. Perasaannya seneng ya? Iya seneng Karakteristik Narsisme Senang dipuji 

32. Kalo dikasih komentar yang 

negatif gitu? 

Ya gak papa, yang namanya 

orang kan ada yang suka, 

ada yang enggak 

  

33. Kamu pernah merasa jengkel, atau 

kecewa gitu dikasih komentar 

negatif sama orang? 

Enggak sih mba, paling ya 

temen-temen bercandaan, 

gitu sih 

  

34. Kalo kamu menilai dirimu sendiri 

gimana? 
Haha, cantikk.. Karakteristik Narsisme Merasa diri cantik 

35. Kok kamu bisa merasa kamu 

cantik? 

Ya setiap cewek pasti cantik 

mba 

  

36. Pasti punya kelebihan ya, kamu 

merasa punya kelebihan apa dalam 

dirimu? 

Kalo kelebihan, gak tau ya 

mba itu yang bisa nilai orang 

lain, tapi ya gak tau hahaha 

  

37. Lha kamu kalo melihat dirimu Kelebihan sih aku suka   
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merasa punya kelebihan? nyanyi doang sih, sering ada 

event-event gitu disuruh 

nyanyi 

38. Gimana sih perasaanmu saat ada 

orang yang memperhatikan 

penampilanmu? 

Yaa seneng, berarti kan dia 

perhatian ke aku, kalo 

dikomentarin ya malah 

syukur, gitu 

  

39. Kalo ada yang ngasih kritik gitu, 

kamu biasanya nanggepinnya 

gimana? 

Ya gpp, makasih aja. Ya 

berarti itu kan buat aku bisa 

ngerubah 

  

40. Jadi lebih baik gitu ya? Heem   

41. Kamu merasa gak sih disekitarmu 

ada orang-orang yang menyukai 

kamu gitu? 

Ya ngerasa mba   

42. Kalo yang gak suka sama kamu? Ya kerasa juga   

43. Kamu gimana menanggapin 

mereka yang menunjukkan gak 

suka sama kamu? 

Ya aku sih biasa, ya aku sih 

paham, gak mungkin semua 

orang harus suka sama kita, 

pastikan ada yang suka ada 

yang gak suka 

  

44. Sekarang yang terakhir deh, kalo 

misalnya, kamu sering ngaca kan? 

Iyaa, haha   

45. Hampir setiap hari ngaca kan? Iyaa   

46. Kamu misalnya tak kasih kaca, 

apa yang kamu mau omongin 

didepan kaca? 

Yaa, aku cantik, aku pinter  Karakteristik Narsisme Merasa diri cantik 

47. Udah cuma gitu aja? Hahaha, iyaaa   

48. Oke kalo gitu, makasih,, Iyaa   
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Transkip Hasil Wawancara Kerabat Subyek 1 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara Tema Koding 

1. Selamat siang L, sebelumnya 

saya mau tanya dulu, hubungan 

kamu sama E apa? 

Aku sahabatan sama E dari 

kecil sih, 

  

2. Udah lama ya? Udah lama banget..   

3. Hubungan kamu sama si E 

sendiri gimana? 

Hmm, iya baik sampai 

sekarang.. 

  

4. Sering ngumpul bareng? Sering banget..   

5. Biasanya kalo nongkrong gitu 

ngapain? 

Nongkrong, foto-foto gitu..   

6. Si E itu suka selfie gitu? Ehm suka banget dia Perilaku Selfie Subyek hobi selfie 

7. Biasanya dia kalo mau selfie 

gitu persiapan khusus gitu gak 

sih? 

Ehm iya, jadi kita tuh sering 

dandan-dandan dulu gitu 

sebelum selfie, make-up an 
gitu 

Gaya Selfie Subyek suka Make-Up Selfie 

8. Dandannya apa biasanya? Dandannya yaa dandan dari 

bedakan, rambutnya 

dilurusin, di curly gitu.. 

Gaya Selfie Make-Up Selfie 

9. Kamu terganggu gak sih sama 

hobi selfie nya si E? 

Ya enggak sih, soalnya kan 

sama-sama hobinya gitu yaa.. 

  

10. Dia tuh sering muji-muji 

dirinya sendiri gitu? 

Iya sering banget “aku tuh 

lebih cantik dari kamu” gitu 

pasti dia bilangnya gituuu.. 

Karakteristik Narsisme Subyek senang memuji diri 

sendiri 

11. Kamu terganggu gak dia suka 

narsis-narsis gitu? 

Ehm enggak sih, enggak 

begitu cuma kalo dia bilang 

“aku lebih cantik dari kamu” 
aku jadi ngerasa “ahh enggak 

yaa aku lebih cantik” gitu 

Karakteristik Narsisme Subyek merasa dirinya cantik 
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12. Ouw jadi kalian berdua sama-

sama ngerasa cantik gitu ya? 

Iyaa, heem..   

13. Kamu pernah gak ngasih 

komentar sama dia? 

Heem pernah, aku pasti selalu 

kasih komentar kalo dia selalu 

sering selfie gitu.. 

  

14. Terus dia tanggapannya 

gimana? 

“Yoo ben too..” gituu..  

“Yaa terserah aku donk” 
gitu.. 

Karakteristik Selfie Kurang memiliki empati 

15. Dia selama berteman sama 

kamu, ada gak sih sifat-sifat dia 

yang kamu gak suka? 

Ehmm banyak yaa,hahaha..   

16. Apa aja? Kadang tuh dia egois, tapi ya 

baik kadang perhatian sama 

sahabatnya.. 

Karakteristik Selfie Subyek memiliki sifat egois 

17. Egoisnya dalam hal? Kalo misalnya, apa yaa.. 

Kayak masalah dia belum 

dandan, aku dah dandan, dia 

kalo diajak main gitu dia 

“enggak ahh, kamu tuh.. 

gini..gini..gini..”gitu.. 

  

18. Dia pernah protes gitu gak kalo 

ada orang yang ngasih 

komentar negatif sama dia gitu? 

Iya pernah “ini lho orang ini 

kurang ajar banget, masak 

ngatain aku kayak 

gini..gini..gini” 

“Block ajaaa” gituu.. 

Karakteristik Selfie Subyek tidak suka diberi 

kritikan 

19. Dia gak suka ya kalo ada orang 

yang ngasih komentar negatif 

gitu? 

 

 

 

Gak, gak sukaa.. Kalo ngasih 

nilai negatif gitu dia gak 

suka, langsung di block 

Karakteristik Selfie Tidak mau menerima kritikan 

dari oranglain, egois. 
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20. Kalo ada yang muji-muji dia 

gitu? 

Ouw dia suka..   

21. Ekspresinya gimana? “Wah aku dibilang cantik, 

aku tuh ginii.. Ya ampunn 

perasaankuu..” gitu, biasalah 

agak lebay 

Karakteristik Narsisme Subyek senang diberi pujian 

22. Kesanmu selama berteman 

sama dia gimana? 

Yaa gimana yaa, kesanku 

berteman sama dia tuh aku 

seneng sih berteman sama dia, 

dia tuh baik, cuman ya itu 

rada aneh , egoisnya.. 

  

23. Trus kamu kan juga follow 

instagramnya dia, biasanya dia 

banyak gak sih fotonya? 

Iyaa.. Ehmm, banyak yaa, 

banyak banget dia, dia tuh 

foto tuh di upload sampai 6-

7 dalam satu moment gitu, 

dalam satu hari itu di foto 

berapa kali itu di upload 

semuanya, gak ada yang di 

seleksi gituu.. 

Golongan Selfie Selfitis Akut 

24. Posenya sama gitu ya? Iya sama..   

25. Kamu terganggu gak sama 

postingan-postingannya dia 

gitu? 

Ehmm, ya gak sih, terganggu 

sih enggak, ya gimana yaa, ya 

itu tuh dia gitu.. 

  

26. Berarti kamu menerima dia apa 

adanya ya? 

Iyaa..   

27. Terus yang terakhir deh, kamu 

kasih penilaian tentang si E itu 

orangnya gimana? 

 

 

 

Ya dia itu baik, suka selfie, ya 

gitu. Narsis banget. 

Ngelebihin aku, ya 

begitulahh.. 
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28. Oke makasih yaa L Yaa sama-samaa..   
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Transkip Hasil Wawancara Kerabat Subyek 2 

Tanggal :  

No. Pertanyaan Hasil Wawancara Tema Koding 

1. Oke selamat sore Y, pertama saya 

mau tanya dulu hubungan kamu 

sama EC tuh kayak apa ya? 

Kalo hubungan saya sama 

EC ya cukup dekat sih, 

apalagi kan kita juga udah 

bertemen lama. 

  

2. Oh jadi kamu berteman dengan EC 

gitu ya? 

Iyaa..   

3. Temen apa? Temen gereja..   

4. Udah berapa lama? Kalo sama EC tuh udah dari 

kecil sih, waktu masih SD 

juga udah kenal sih. 

  

5. Berarti udah sering banget ketemu 

sama EC ya? 

Iyaa..   

6. Sering kumpul gitu sama EC? 

Sering pergi bareng gitu? 

Kalo kumpul sering, apalagi 

kalo habis pulang dari 

gereja gitu kan sering 

banget main, makan bareng 

gitu, kadang jalan-jalan, 

gitulah.. 

  

7. Biasanya kalo kalian lagi kumpul 

gitu ngapain? 

Kalo kumpul biasanya sih 

ngobrol, curhat tapi yang 

jelas gak lupa ya foto-foto.. 

  

9. Oh berarti EC tuh hobi banget selfie 

gitu ya? 
Ohh hobi banget itu kalo 

misalnya udah pegang HP 

hawanya udah pengen 

“aku mau foto dulu, mau 

Perilaku Selfie Subyek hobi selfie 



 
 

152 
 

foto dulu”  

10 Berarti kamu sering lihat dia selfie-

selfie gitu? 

Wahh sering banget. 

Apalagi kalo pas lagi 

posisinya lagi bagus 

viewnya, itu pasti langsung 

“aku fotoin, aku fotoin” 

gituu minta foto 

  

11. Kamu terganggu gak sama selfie-

selfienya si EC? 

Kalo terganggunya sih 

enggak, kalo pas lagi 

dianya, kondisinya kalo 

mungkin pas lagi rapat 
atau apa dianya sibuk 

sendiri gitu ya sedikit 

terganggu. 

Karakteristik Selfie Subyek egois 

12. Biasanya habis dia foto gitu kamu 

sering lihat dia upload di 

instagramnya gitu? 

Wah sering banget, apalagi 

habis foto-foto langsung di 

upload semuanya sampe 

penuh di instagramnya itu 

hahaha.. Terus nanti 

keluarnya tuh EC semua.. 

  

13. Berarti banyak ya postingannya di 

instagram? 

Banyak banget..   

14. Kamu terganggu gak sama 

postingan-postingan dia kayak gitu? 

Kalo terganggunya sih 

enggak, soalnya kadang kan 

males juga kalo buka-buka 

instagram, karena memang 

lebih buka yang lain 

daripada instagram 

  

15. Ohh gitu. Kamu sering lihat dia 

muji-muji diri sendiri gitu? 

Biasanya kalo habis dia foto 

gitu, dia lihat fotonya gitu 

Karakteristik Narsisme Senang memuji diri 
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pasti “ihh kok aku putih 

yaa, kok aku mancung 

yaa” biasanya kayak gitu.. 

“imut..imut..” kayak gitu 

16. Kamu sering kasih dia komentar 

gitu kalo dia lagi muji-muji diri? 

Kalo komentar enggak sih, 

kalo guyon-guyon aja. “Ahh 

masak? Gak mungkin wong 

kamu gendut.” cuman 

sekedar gitu aja sih.. 

  

17. Terus tanggapannya EC gitu 

gimana? 

Kalo kadang sih marah, 

kadang ya misal terima 

candaannya, gitu 

  

18. Menurutmu, kamu kan udah lama 

berteman sama EC gitu, menurutmu 

EC tuh orangnya gimana sih? 

EC sih sebenarnya orangnya 

baik sih baik, orangnya 

tetep baik, tapi ya PDnya 

cukuplah diacungi jempol, 

apalagi kalo udah 

ketemunya HP, PDnya udah 

tingkat dewa mungkin 

  

19. Dia sering sibuk sendiri sama 

HPnya gitu ya? 

Sering banget   

20. Dia pernah protes gitu gak kalo ada 

orang yang ngasih komentar-

komentar dia? 

Ehm, protes ya pernah sih, 

bolak balik kalo misal dia 

gak suka mesti dia 

langsung sewot, jengkel 

sendiri 

Karakteristik Selfie Subyek kurang memiliki empati 

21. Kalo ada yang muji dia gitu ekspresi 

dia gimana? 

Kalo ekspresi dia sih malah 

lebih wajahnya jadi merah, 

kelihatan banget kalo 

wajahnya gitu. Paling ya 

jawabannya cuman “ahh 
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apa sih” tapi wajahnya 

kelihatan banget kalo merah 

gitu. Mungkin dia lagi 

berseri-seri hahaha 

22. Menurutmu dia orangnya seneng 

gak sih dikasih pujian gitu? 

Kalo lihat dari waktu dia 

nerima pujian itu dia seneng 

sih, apalagi kalo pas 

komentarnya jelek dia 

kelihatan banget 

marahnya, kalo pas baik 

dia udah jadi ceria. Kalo 

menurutku sih dia seneng 

kalo dikasih pujian. 

Karakteristik Selfie 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik Narsisme 

Kurang memiliki empati  

 

 

 

 

 

 

Subyek senang dipuji 

23. Selama kalian berteman gitu, dia 

sering gak sih ngasih bantuan sama 

kamu? 

Kalo bantuan ya pasti 

bantuin, tapi kalo pas udah 

pegang handphone aja 

yang udah lupa  

Karakteristik Selfie Subyek kurang memiliki empati 

dengan lingkunganya 

24. Dia berarti kalo udah pegang 

handphone sibuk sendiri? 

Kadang kalo aku sebel 

handphone nya tak ambil  

  

25. Terus dia gimana? Wah kalo udah tak ambil 

handphone nya dia marah-

marah, langsung 

“handphone ku kok diambil 

too, nanti aku gak bisa gini-

gini” 

  

26. Ohh berarti dia ‘maniak’ banget 

sama selfie gitu ya? 

Iya sih menurutku. 

Kayaknya setiap hari harus 

ada foto buat dia, gak cukup 

satu mungkin seratus foto, 

ahahaha 

  

27. Yang terakhir deh, gimana kesanmu Kesanku sama EC, ya dia   
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selama berteman sama EC? cukup orang yang baik, 

cuman ya itu sih selfienya 

yang gak ketulungan, kalo 

udah di upload semuanya 

isinya EC semua. Jadi yaa 

cuman itu aja sih  

28. Oke gitu aja, terimakasih Y Yaaa..   
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Transkip Hasil Wawancara Kerabat Subyek 3 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara Tema Koding 

1. Selamat malam, pertama saya mau 

tanya dulu, hubungan kamu 

dengan RM itu apa? 

Hmm, aku adiknya RM   

2. Gimana hubungan kamu sama 

cicikmu? 

Baik-baik aja sih, selayaknya 

keluarga yang bahagia 

  

3. Berarti kamu memiliki hubungan 

yang baik ya sama cicikmu? 

Iyaa..   

4. Kamu sering kan kumpul bareng 

cicik gitu? 

Iyaa, sering   

5. Biasanya kemana aja? Biasanya sih kalo malam 

minggu gak ada kerjaan ya 

makan bareng 

  

6. Suka main bareng gitu ya? Heem   

7. Kalo lagi kumpul kamu sama cicik 

biasanya ngapain? 

Biasanya sih, biasanya 

ngomongin baju, ngomongin 

foto-foto 

  

8. Ohh cicik seneng sama foto selfie 

gitu ya? 

Ahh seneng banget Perilaku Selfie Subyek gemar foto selfie 

9. Kamu sering banget lihat cicik 

selfie? 

Wahh sering   

10. Kalo dirumah biasanya cicik 

sering selfie? 

Ohh sering banget Perilaku Selfie Subyek sering berfoto selfie 

11. Biasanya kalo mau selfie tuh 

cicikmu ngapain aja? 

Ohh biasanya, yang pertama 

yaa fitting baju dulu, gonta 

ganti minimal tuh 3 baju, 

terus buat alis 

  

12. Berapa lama cicikmu buat alis? Ehm, minimal 15 menit lah   
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13. Selama itu? Iyaa, itu satu alis..   

14. 2 alis setengah jam? Terus kapan 

foto-fotonya? 

Iyaa..   

15. Terus habis itu? Ya udahlah langsung selfie 

habis itu 

  

16. Kamu sering gak lihat cicikmu 

memuji diri sendiri? 

Ohh sering, biasanya kalo 

fotonya udah jadi “ihh kok 

cantik semua ya” padahal 

aku dalam hati “aduh 

bohong banget, bohong 

banget” 

Karakteristik Narsisme Subyek senang memuji diri 

17. Hahaha, kamu gak bilang smaa 

cicikmu kalo kayak gitu? 

Enggak, hahaha   

18. Menurutmu cicikmu narsis gak 

sih? 

Narsis banget   

19. Narsisnya gimana? Ehm misalnya ada 

background bagus dikit 

langsung selfie , ada 

makanan apa dikit 

langsung selfie  

Perilaku Selfie Subyek gemar berfoto selfie 

20. Kamu terganggu gak sama sikap 

cicikmu? 

Terganggu banget, soalnya 

hpku dibuat editan sih. 

  

21. Makanya kamu terganggu karena 

handphone mu selalu di rusohi ya? 

Iyaa, hahaha   

22. Kamu pernah gak bilang sama 

cicikmu “ah aku gak seneng kamu 

kayak gini” 

Gak pernah sih   

23. Kenapa kok kamu gak pernah 

bilang? 

Yaa mau gimana yaa, gak 

apa sih menurutku.. 

  

24. Kamu pernah ngasih komentar Sering   
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waktu cicikmu foto gitu? 

25. Terus tanggapan cicikmu gimana? “Bohong..Bohong” selalu 

bilang gitu kalo aku bilang 

fotonya jelek. 

Karakteristik Selfie Cenderung egois dengan 

menyangkal kritikan 

26. Cicikmu gak terima? Iya, padahal memang aslinya 

jelek, hahaha 

  

27. Kamu nyaman gak sih dengan 

sikap narsis cicikmu itu? 
Jujur sih gak nyaman..  Kerabat subyek merasa tidak 

nyaman dengan perilaku selfie 

subyek 

28. Kamu sering gak dibantu sama 

cicikmu gitu? 

Dibantu apa?   

29. Ya misalnya kamu dirumah, kamu 

dibantu bikin tugas ato apa gitu? 

Ohh sering sih..   

30. Kalo cicikmu dirumah tuh 

biasanya ngapain aja? 

Biasanya main hp, ngurusin 

olshop, udah sih gitu aja 

  

31. Yang terakhir, gimana kamu 

menilai cicikmu? 

Ehm, yaa, gimana yaa, baik 

sih, kadang suka gak 

terima kenyataan gitu sih 

kalo fotonya jelek, aku 

bilang jelek gak mau . 

Harusnya lebih sadar diri aja 

kali yaa.. 

Karakteristik Narsisme Subyek cenderung sombong 

32. Ada lagi yang mau kamu omongin 

tentang cicikmu? 

Udah itu aja..  

 

 

33. Oke deh makasi.. Iyaa..   
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Transkip Hasil Wawancara Kerabat Subyek 4  

No. Pertanyaan Hasil Wawancara Tema Koding 

1. Selamat malam, saya sedikit mau 

tanya-tanya nih tentang O. 

Hubungan kamu sama O apa? 

Yaa, aku sama O itu 

sahabat udah lama sih 

sahabatan dari kelas 7-9 ini 

  

2. Berarti udah lama ya? Iyaa   

3. Hubungan kamu sama O sendiri 

gimana? 
Yaa baik, sama kita juga 

sering kumpul bareng, 

sering curhat bareng, 

sering bercanda bareng 

Hubungan Sosial Hubungan dengan teman baik 

4. Ohh, biasanya kalo kalian lagi 

ngumpul gitu ngapain aja? 

Yaa cerita-cerita, ya 

mungkin curhat masalah 

sekolah, ya selfie-selfie 

juga gitu 

  

5. Menurut kamu O itu suka selfie 

gak sih? 
Iya suka banget, hampir 

setiap ngumpul itu pasti 

dia gak lupa buat selfie 

Perilaku Selfie Subyek hobi selfie 

6. Kamu kan sering lihat O selfie, 

biasanya kalo dia mau selfie ada 

persiapan khusus? 

Iya sih   

7. Biasanya ngapain? Ya pake bedak dulu, pake 

eyeshadow, pake lipstick,  

Gaya Selfie Make-Up Selfie 

8. Kamu merasa terganggu gak sih 

sama hobi selfienya si O itu? 

Ya kadang-kadang 

terganggu juga sih 

  

9. Kenapa kok terganggu? Yaa karena dia suka 

banget selfie gitu sampe 

hampir setiap kumpul dia 

selfie bikin kayak egois 

gitu 

Perilaku Selfie Subyek hobi selfie 
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10. Dia kalo selfie gitu sering muji-

muji diri gitu gak sih? 

Iyaa   

11. Biasanya bilang gimana? “Ya ampun aku cantik 

yaa, jerawatku gak ada 

lagi, putih” ya gitu deh 

Karakteristik Narsisme Merasa diri cantik 

12. Kamu terganggu gak sih kalo 

sama sikap narsisnya dia itu? 

Yaa kadang-kadang 

terganggu juga 

  

13. Terganggunya? Yaa egois gitu, anaknya   

14. Kamu pernah gak sih kasih 

komentar sama dia gitu? 

Ya sering sih   

15. Kamu bilang gimana? Ya mungkin kalo fotonya 

lebay gitu, biasanya aku 

kasih tau “jangan gini, 

jangan gini” gitu 

  

16. Terus tanggapan dia? Ya kalo aku kasih saran 

yang mungkin buat dia baik 

ya dia ikutin. Kalo enggak 

sih mungkin dia ngoceh-

ngoceh gitu, “ya suka-

suka aku donk”  

Karakteristik Selfie Kurang memiliki empati 

17. Kamu kan udah bertemen lama nih 

sama O, ada gak sih sifat-sifat dia 

yang kamu gak suka? 

Iyaa, kayak egoisnya itu, 

kalo lagi kumpul dia 

malah sibuk selfie-selfie 

sendiri 

Karakteristik Selfie Subyek cenderung egois 

18. Egoisnya dia tuh gimana sih? Ya dia lebih mentingin 

dirinya sendiri gitu, dia 

lebih milih foto-foto 

  

19. Ohh gitu, mungkin ada sifat O 

yang kamu gak suka 
Ya egoisnya itu, kayak 

misalnya kita lagi foto 

semua gitu, mungkin 

waktu dia cantik yang 

Karakteristik Selfie Subyek cenderung egois 
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lainnya jelek, dia simpen 

terus dia share ke 

instagram ke medsos 

yang dia punya, tapi kalo 

misalnya yang lain cantik, 

kelihatan bagus tapi dia 

jelek, itu pasti dihapus. 
gitu 

20. Dia pernah gak sih protes kalo ada 

yang kasih komentar gitu sama 

dia? 

Yaa sering   

21. Kalo komentarnya negatif Yaa dia ngoceh-ngoceh 

gitu, “apa sih, apa sih” gitu 

  

22. Kalo ada yang muji-muji dia gitu? Yaa pasti dia juga muji-

muji balik. Ya mungkin 

kan dia juga punya 

Instagram, misalnya dia 

ada yang komen “wah 

bagus nih, cantik” 

blablabla.. Ya mungkin 

dia juga bales “wah kamu 

juga lebih cantik” gitu 

sih. Kayak akun instagram 

yang ngomen dia gitu di 

like back yang banyak 

Karakteristik Narsisme Senang dipuji 

23. Kesanmu selama berteman sama 

dia gimana? 

Ya seneng sih punya temen 

kayak dia, seru juga, ya 

tapi itu sifatnya dia kayak 

egoisnya itu, suka selfie 

juga, ya agak terganggu 

juga sih 
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24. Kamu follow instagram dia? Iya aku follow lah   

25. Kamu sering lihat dia posting-

posting di instagram? 

Iya   

26. Kamu ngerasa terganggu gitu gak? Kadang terganggu, kadang 

juga enggak sih 

  

27. Okedehh makasi buat waktunya Iyaa..   
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Transkip Hasil Wawancara Kerabat Subyek 5 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara Tema Koding 

1. Selamat siang, terimakasih buat 

waktunya. Saya sedikit mau tanya-

tanya tentang F sih. Hubungan 

kamu dengan F itu apa? 

Temen satu kamar, temen deket 

juga 

  

2. Udah berapa lama temenan sama 

F? 

Udah 2 tahun   

3. Hubungan kamu sama F sendiri 

gimana? 

Hubungannya baik, kayak 

sahabat deket banget, kayak 

pacar juga 

Hubungan Sosial Hubungan subyek dengan 

kerabatnya baik 

4. Berarti setiap hari pasti ketemu 

sama si F ya? 

Iya, ketemu   

5. Berarti kamu juga ngerti sifat-

sifatnya F ya? 

Iyaa   

6. Menurut kamu F itu hobi selfie 

gak sih? 

Hobi banget Perilaku Selfie Subyek hobi selfie 

7. Kenapa kamu bisa bilang dia hobi 

banget gitu? 

Iya, soalnya dari bangun tidur 

aja dia udah pegang hp dan 

dia pasti selfie, kalo ada orang 

tidur juga pasti dia diajakin 

selfie 

Golongan Selfie Selfitis Kronis 

8. Berarti suka banget selfie ya? Iyaa..   

9. Dia biasanya kalo selfie pakai 

gaya-gaya apa? 

Gaya alayy..   

10. Ouw, habis itu sama dia di upload 

di media sosial juga? 

Iyaa di Instagram, di Path, Line, 

gonta-ganti DP BBM juga 

  

11. Kamu pernah gak sih lihat dia 

sering muji-muji dirinya sendiri? 
Pernah, pernah banget kalo 

habis selfie  

Karakteristik Narsisme Subyek suka memuji dirinya 
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12. Dia bilang gimana? Dia bilang, “cantik gak? Cantik 

gak?” 

“Jadiin DP bagus gak?bagus 

gak?” 

“Ini gimana?ini gimana?” gitu 

  

13. Kalo ada yang ngasih komentar 

yang negatif gitu dia biasanya 

tanggapannya gimana? 

Biasa aja sih, ditanggapin 

dengan senyuman 

Karakteristik Selfie Kurang memiliki empati 

14. Gak pernah marah gitu? Atau 

jengkel gitu? Ngomel gitu? 

Marah, enggak sih    

15. Kalo ada yang ngasih dia pujian 

gitu biasanya gimana? 
Melambung  Karakteristik Narsisme Subyek suka diberi pujian 

16. Melambung? Seneng gitu ya dia? Seneng banget..   

17. Kamu kan kenal lama sama F, 

menurutmu si F itu orangnya 

gimana sih? 

Dia orangnya baik, terus pinter, 

pinter ngomong juga, terus 

pinter nyanyi, pengertian sama 

temen. 

  

18. Yang kamu gak suka dari F? Yang gak disukai dari F kadang-

kadang ‘kebo’ 

  

19. ‘Kebo’ gimana? Kalo tidur biasanya sampe 

kebablasan sampe dia gak kuliah 

  

20. Menurutmu dia egois gak sih 

sebagai temenmu? 
Egois, egois kalo lagi selfie. Karakteristik Selfie Subyek cenderung egois 

21. Ouw gitu.. Biasanya dia maunya paling 

banyak kalo lagi selfie 

22. Kamu pernah gak denger cerita-

cerita F tentang hobi selfienya? 

Pernah waktu dikampus katanya 

dia sampe dihukum sama 

dosennya gara-gara dia selfie 

  

23. Ouw gitu, terus dia cerita sama 

kamu gitu ya? 

Iyaa cerita. Lha yaa kuliah kok 

selfie 
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24. Oke yang terakhir aku mau tanya, 

kesanmu selama berteman dengan 

F? 

Kesan awal sih ya dia orangnya 

baik sama aku, pengertian juga. 

Ya kita udah kayak keluarga, 

jadi saling melengkapi 

  

25. Oke deh kalo gitu. Makasihh.. Iya sama-sama..   
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