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PERTANYAAN JAWABAN   KODING 
Hallo, selamat pagi 

gimana kabarnya? 

Iya selamat pagi.. puji 

Tuhan sehat, baik-baik aja. 

 

Oke sekarang aku mau 

wawancarai kamu ya 

seputar penerimaan diri 

pada remaja yang 

memiliki payudara besar. 

Hehehe iya kak..  

Iya ga susah kok kamu 

tinggal jawab aja ya apa 

adanya ya? 

Oh gitu oke deh , mau tanya 

apa kak? 

 

Sip.. sekarang kegiatan 

kamu sehari-hari ngapain 

aja? 

Kegiatanku? Ya biasa aja 

sih kuliah, trus les bahasa 

inggris, trus kalo ada 

kumpulan rapat-rapat gt, 

trus ya paling main sama 

temen hehe 

 

Oh gitu, menurut kamu 

badan yang bagus itu 

gimana sih? 

Bagus gimana apanya ya?  

Ya bagus bentuknya. Hmm..bentuknya ya mesti 

kaya apa ya? Kaya model? 

Ya paling sih yang tinggi, 

langsing, kakinya panjang, 

mulus, putih, body goals lah 

hahaha 

 

Gitu ya? Kalo masalah 

payudara gimana? Menurut 

kamu bagusnya gimana? 

Emm..waduh. Kalo aku sih 

yang standar-standar aja sih ga 

terlalu gede juga, ga kecil 

juga. Tapi sekarang kayaknya 

sih banyak cewek yang pengen 

payudaranya besar ya ga sih? 

Hehehe 

 

Ya gak tau juga sih, trus 

menurut kamu punya mu 

itu besar atau kecil atau 

sedang? 

Punya nya aku? Hehehe ketok 

e sih rada gede ya hehehe 

 

Gitu? Bener? Gedenya 

gimana? 

Ya gitu kata temen aku sih 

gede, dibanding temen-temen 

yang lain juga ukuran bra aku 

paling gede sendiri. 

 

Trus kalo kamu sendiri 

menyadari gak kalo 

payudara kamu besar? 

Ya awalnya sih biasa aja, ga 

gede banget kaya di tv gitu ya.  

Tapi kadang kalo pake baju, 

pas nyoba bra kok iya ya 

payudaranya aku besar. 

Kadang kalo pas dirumah 

Cuma pake kaos tok udah 

keliatan kaya pake bh rada 

besar hehehe 

 

Emang ukuran bh yang 

dipake itu berapa sih? 

Kalo aku biasa 36b kak, tapi 

kadang kalo bh yang biasa ga 

ada ukuran cup nya bisa 38.   

 

Oh..Pernah gak kamu Hmm..Sering malah hehehe, Kemarahan  
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ngerasa malu/minder? apalagi tu ya kalo pas bareng 

sama temen-temen cowok, trus 

kalo pake kaos gitu kadang 

keliatan gede, malu trus juga 

aku pernah marah sama temen 

yang suka banget ngledekin. 

Ya kadang juga suka diliatin 

gitu jadi tuh rada takut juga. 

Trus kamu menerima atau 

tidak keadaan payudara 

kamu yang besar ini? 

Ya awalnya sih malu sih kak 

soalnya tuh malu kalo diliatin 

pas pake baju kaos gitu kan. 

Trus diledekin juga sama 

temen-temen. Ya jadi malu, 

kadang minder juga, apalagi 

nek lari aku ga berani soalnya 

keliatan banget.. 

Pengingkaran  

Nah kalo sekarang ini gmn 

terima atau enggak? 

ya terima-terima aja sih kak 

kan pemberian dari Tuhan, 

anugerah hehe. Lagian yo mau 

diapain lagi 

 

Sejak kapan kamu nerima 

keadaan kamu? 

Ya sejak lama sih  

Tapi tadi katanya awalnya 

malu, brarti kan secara 

tidak langsung belum bisa 

menerima. 

Oh iya sih, ya sejak kapan yah. 

Ya kadang kan kaya temen 

deket gitu suka nasehatin 

gausah malu, gini,gini,gini, 

trus kakak juga bilang kalo ini 

tuh aset banyak cewek yang 
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mau payudaranya besar suntik 

jadi kamu harus bersyukur bla 

bla bla. Jadi ya akhirnya lama-

lama bisa nerima juga. Toh 

kalaupun ga nerima yo masa 

mau dikempesin ya gak 

mungkin to 

Sikap orang-orang sekitar 

kamu bagaimana 

tanggapan mengenai 

bentuk tubuh kamu ini? 

Orang-orang sekitar siapa? 

Temen? Apa keluarga? 

 

Ya temen juga keluarga 

juga bisa.. 

Oh kalo temen sih biasa ya ada 

yang suka ngledek, tapi ada 

juga yang belain. Biasanya sih 

cowok nanti kalo ngomong 

suka mesum gitu, tapi ada juga 

temen cewek kadang muji kalo 

badannya bagus payudaranya 

gede jadi ga perlu operasi hehe 

Kalo keluarga biasa aja, 

mereka mandangnya biasa aja, 

kalo orangtua ya paling 

nyuruh anaknya kalo pake 

baju jangan yang ketat-ketat 

biasa kalo orangtua kan 

sukanya gitu ya, suruhnya 

pake baju yang sopan. Tapi ga 

pernah nyinggung masalah 
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payudara sih. Eh tapi pernah 

mama ku bilang ‘nok kok susu 

tambah besar sih? Awas kamu 

pacaran jangan mau dipegang-

pegang susunya’. Masa dikira 

aku pacaran kaya gitu coba 

kak? Kan ya enggak lah ya 

Hehe ya namanya juga 

orang tua khawatir dek. 

Lanjut nih, sikap dan 

tanggapan kamu gimana? 

Sikap ku sih kadang cuekin aja 

sih kalo ada yang ngledek gitu. 

Kadang malah aku ladenin 

skalian aku becandain juga 

kak. Cuma kadang marah juga 

kalo ada orang yang blg kalo 

susunya gede. Apalagi ada tuh 

temen ga tau tempat pas lagi 

ngumpul gitu kan malu, 

jengkel. 

Kemarahan  

Lalu cara kamu 

menghadapi orang-orang 

yang seperti itu gimana? 

Ya aku diemin, pernah waktu 

itu aku ngambek karena malu 

kan. Trus kalo pergi aku pake 

baju yang agak longgar, 

kadang pake jaket, biar ga 

terlalu keliatan besar. Kadang 

juga kalo pas lagi jalan gitu 

aku agak bungkukin gitu. 

Pengingkaran  

Owh..pernah ga sih kamu 

berpikiran mau ngerubah 

bentuk tubuh kamu, atau 

Kalo niat sih ga ada, tapi 

kadang suka mikir, ya kaya 

berkhayal gitu lah kalo aku 

Tawar-menawar 
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payudara kamu? operasi gimana ya? Coba kalo 

payudara aku kecil dikit, 

perutku ga buncit, trus putih 

hahahaha kan perfect banget 

sih hehehe 

Hehehe..kamu sendiri 

memandang diri kamu itu 

seperti apa dengan apa 

yang kamu alami dengan 

kondisi kamu sekarang ini 

dan payudara yang besar? 

Emm..apa ya. ya aku 

bersyukur aja sih aku masih 

dikasih kesehatan, dikasih 

badan yang bagus ga cacat. Ya 

walaupun ada kekurangan, tapi 

itu kan anugerah dari Tuhan 

jadi di syukuri aja kak apa 

adanya. 

Penerimaan  

Oh gitu ya.. oke deh kalo 

gitu makasih ya buat 

waktunya dek. 

Iya kak sama-sama, semoga 

membantu hehehe. 
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TRANSKIP WAWANCARA  
SUBJEK 2 

 

PERTANYAAN JAWABAN   KODING 

Hallo, Selamat Pagi gimana 
kabarnya? 

Hai kak , kabar  baik kak .   

Oke sekarang aku mau 
wawancarai kamu ya 
seputar penerimaan diri 
pada remaja yang memiliki 
payudara besar. 

Oh oke kak jangan susah 
susah ya kak hehehe 

 

Iya gausah kok , kamu 
tinggal jawab aja ya apa 
adanya ya? 

Oke kak . Mau tanya apa 
sih kak? 

 

Oke, kalo boleh tau apa 
kamu punya saudara 
kandung, misal kaka atau 
adik?  

Punya kak, aku punya 1 
adik perempuan dan jarak 
kita deket banget Cuma 1 
tahun. 

 

Bagaimana hubungan kamu 
dengan adik? 

Ya deket banget, aku 
sayang sama adikku. Tapi 
karena kondisi fisik kita 
yang terlihat kebalik jadi 
banyak orang yang 
mengira bahwa aku adalah 
adik hehe karena postur 
adikku yang berbadan 
tinggi kurus. 
 

 

Bagaimana hubungan orang 
tua kepada kamu? 

Saat masih anak-anak 
orang tua selalu mengajari 
untuk hidup rukun jadi hal 
itu yang mendasari aku 
selalu ingin rukun sama 
adek. 

 

Sewaktu kecil apa saja 
kegiatan yang dilakukan ? 

Saat masuk SD aku ikut les 
nyanyi karena cita-citaku 
jadi penyanyi. Kalau ada 
lomba aku juga ikut untuk 
berpartisipasi. 

 

Saat masuk SMP apa 
kegiatanmu disekolah? 

Aku ikut ekstra paduan 
suara disekolah dan 
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berlatih menyanyi sendiri 
kak. 

Bagaimana hubungan kamu 
dengan teman-teman? 
Apakah pernah ada 
masalah? 

Hubungan aku kayaknya 
baik-baik aja sih aja kak 
kalo masalah ya mesti ada 
ya, tapi bukan masalah 
yang besar sih 

 

Oh..oke. sekarang kegiatan 
kamu sehari hari ngapain 
aja? 

Ya biasa kak paling kuliah 
trs rapat-rapat maklum 
orang sibuk hehehe. Gak 
ding becanda 

 

Oh…hehehe gitu, menurut 
kamu badan yang bagus itu 
gimana sih ? 

Bagus gimana maksutnya 
kak? 

 

Ya bagus bentuknya . Yang tinggi trs kurus trs 
kulitnya coklat2 eksotis 
gitu kak kayak Kimmy 
Jayanti . 

 

Gitu ya? Kalo masalah 
payudara giamana? Menurut 
kamu bagusnya gimana? 

Waduh..Kalo menurutku 
yang sedang2 aja kaka . 
Kalo kebesaran juga gak 
suka liatnya heheh 

 

Trus menurut kamu 
punyamu itu besar atau kecil 
atau sedang? 

Punyaku ... mmmm . ya 
gitu kak heheh . 

 

Gitu gimana dek? Kata temen-temen sih 
punyaku besar kak heheh 

Pengingkaran  

Trus kalo kamu sendiri 
menyadari gak kalo 
payudara kamu besar? 

Biasa aja sih kak tp lama 
lama kalo tak perhatiin ya 
besar kak heheh 

Pengingkaran  

Emang ukuran BH yang 
dipake itu berapa sih? 

Kalo aku 36b kak heheh  

Pernah gak kamu ngerasa 
malu / minder? 

Pernah malu dulu tp lama-
lama biasa aja kak , dibikin 
pede aja kak hhehe 

Pengingkaran, 
penerimaan 

Trus kamu menerima atau 
tidak keadaan payudara 
kamu yang  besar ini? 

Awalnya gak menerima, 
kok punyaku udah mucul 
ya, trus keliatan gede. 

Pengingkaran  

Awalnya , kalo sekarang ini 
gimana terima atau enggak? 

Ya mau gimana lagi ya 
pasti menerima kan 
pemberian dr Allah kak 
hehehe 

Penerimaan  
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Sejak kapan kamu 
menerima keadaan kamu? 

Hmm..kapan yah?  Ya 
udah lama sih nerima 
cuman ya terima-ga terima 
kak heheh 

 

Tapi tadi katanya awalnya 
malu , berarti kan secara 
tidak langsung blm bisa 
menerima. 

Ya dulu kak waktu masih 
kecil ,sekarang sudah sadar 
kak 

 

Apa yang buat kamu merasa 
gak nyaman saat masih kecil 
dulu? 

Dulu waktu aku SMP mau 
lomba paduan suara, aku 
merasa kurang nyaman 
karena kostum yang aku 
kenakan hanya 1 ukuran 
saja jadi aku merasa 
payudara aku terlihat besar 
dan aku malu kalo jadi 
pusat perhatian banyak 
orang kak 

 

Sikap orang orang sekitar 
kamu bagaimana 
tanggapannya mengenai 
bentuk tubuh kamu ini? 

Orang sekitar maksutnya 
siapa nih kak? 

 

Ya temen juga keluarga juga 
dek 

Kalo keluarga dulu pernah 
diperiksain kak takutnya 
kenapa napa . tp ternyata 
gak kenapa napa kok kata 
dokter heheh . kl temen 
kadang ada yg jail tu suka 
ngejek heheh 

 

Hehehe ya namanya juga 
orang tua khawatir dek . 
Lanjut nih , sikap dan 
tanggapan kamu gimana ? 

Tanggapan aku sih biasa 
aja kak , aku dulu ngikut 
saran orangtuaku aja . kl 
temenku sih aku cuek aja 
kak heheh 

 

Lalu cara kamu menanggapi 
orang orang seperti itu 
gimana? 

Kalo sama temenku aku 
bersikap biasa aja kak hehe 
mungkin dia iri gak punya 
payudara segede aku 
hehehe 

Penerimaan  

Terus saat sekarang kamu  
udah masuk masa kuliah, 
apa masih ada perasaan 

Ya awal kuliah aku merasa 
kurang nyaman karena aku 
jadi pusat perhatian, 

Kemarahan, penerimaan 
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kurang nyaman yg kamu 
rasain karena ukuran 
payudaramu? 

pernah jengkel juga, malu 
tapi itu ga terlalu aku 
ambil pusing kak karena 
aku selalu ingat nasihat 
orang tua aku. 

Owh.. pernah ga sih kamu 
berpikiran mau ngerubah 
bentuk tubuh kamu , atau 
payudara kamu? 

Dulu pernah kak pengen 
dikecilin payudaranya 
hahaha 

Pengingkaran  

Hehehe... kamu sendiri 
memandang diri kamu itu 
seperti apa dengan apa yang 
kamu alami dengan kondisi 
sekarang ini dan payudara 
yang besar? 

Aku sih bersyukur aja kak 
dikasi payudara sebesar ini 
, mungkin diluar sana 
banyak yang pingin 
payudaranya besar hahah 

Penerimaan  

Oh gitu ya.. oke deh kalo 
gitu makasih buat waktunya 
dek . 

Oke kak sama samaa   
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TRANSKIP WAWANCARA 
SUBJEK 3 

 
PERTANYAAN JAWABAN KODING 

Hallo, Selamat Pagi 
gimana kabarnya? 

Halo kak kabar ku baik nih 
kak heheh 

 

Oke sekarang aku mau 
wawancarai kamu ya 
seputar penerimaan diri 
pada remaja yang 
memiliki payudara besar. 

Oke kak siap deh. Susah 
nggak kak? 

 

Iya ga susah kok , kamu 
tinggal jawab aja ya apa 
adanya ya? 

Oke sip kak . Tanya apa aja 
sih kak? 

 

Oke, kalo boleh tau apa 
kamu punya saudara 
kandung, misal  kakak 
atau adik?  

Punya kak. Aku anak bungsu 
dari 3 bersaudara hehe 

 

Bagaimana hubungan 
kamu dengan kakak-
kakak? 

Ya hubungan baik kok tapi 
jarakku dengan kakak-
kakakku terpaut agak jauh , 
pas aku masih kecil kakak 
udah SD.  

 

Bagaimana hubungan 
orang tua kepada kamu? 

Hubungan sama orang tua 
deket banget  

 

Sewaktu kecil apa saja 
kegiatan yang dilakukan 
? 

Aku dari kecil suka menari 
kak jadi aku diikutkan 
sanggar tari sama orang tua 
aku. Waktu SD aku juga 
sering ikut pentas dan lomba-
lomba gitu 

 

Apa kegiatanmu 
disekolah dulu ? 

Aku ikut ekstra cheerleaders 
waktu SMP kak 

 

Bagaimana hubungan 
kamu dengan teman-
teman? Apakah pernah 
ada masalah atau 
perselisihan?  

Hubungan aku sama temen 
baik kak. kalo masalah ya 
pasti ada lah ya 

 

Kalo ada, apa yang jadi 
omongan temen kamu? 

Ya paling kaya beda 
pendapat gitu, ngledek-
ngledek seringnya sih di 
awal masuk sekolah banyak 
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yang memperhatiin.Tapi 
lama kelamaan aku biasa. 

Oh gitu , sekarang 
kegiatan kamu sehari hari 
ngapain aja? 

Kalo aku sekarang sibuk 
kuliah aja kak kan baru 
semester awal jd lg rajin 
rajinnya kuliah sm ikut 
Kegiatan mahasiswa gitu . 

 

Oh , gitu menurut kamu 
badan yang bagus itu 
gimana sih ? 

Bagusnya yang gimana nih 
kak? 

 

Ya bagus bentuknya . Menurutku sih yang tinggi, 
badannya langsing, putih gitu 
kak . 

 

Gitu ya? Kalo masalah 
payudara gimana? 
Menurut kamu bagusnya 
gimana? 

Kalo cewek sih bagusnya 
yang montok kak , 
menyesuaikan bentuk tubuh 
tapi heheh . Jangan over2 
banget kak. 

 

Trus menurut kamu 
punyamu itu besar atau 
kecil atau sedang? 

Ya gitu kak heheh, biasa aja 
sih kata aku 

Pengingkaran  

Gitu gimana dek, 
biasanya gimana? 

Ya biasa aja, Cuma kalo kata 
kakaku payudaraku besar 
kak heheh, kata temen ku 
juga gitu, tapi kayaknya 
enggak ah hehehe 

Pengeingkaran  

Trus kalo kamu sendiri 
menyadari gak kalo 
payudara kamu besar? 

Awalnya aku anggap biasa 
aja kak tapi ya kadang-
kadang kok iya ya ternyata 
besar ya apalagi kalo pake 
baju ketat/kaos  keliatan 
banget heheh, jadi ga PD 

 

Emang ukuran BH yang 
dipake itu berapa sih? 

Kalo aku 36c tapi kadang 
pake yg 38 hehe 

 

Pernah gak kamu ngerasa 
malu / minder? 

Kalo malu ya pernah sih, tapi 
apa ya PD-PD aja sih mau 
gimana lagi 

 

Trus kamu menerima 
atau tidak keadaan 
payudara kamu yang  
besar ini? 

Ya terima ga terima ya mau 
diapain lagi kan emang udah 
kaya gini kan 

 

Terpaksa ya , kalo Ya ga terpaksa juga sih, Penerimaan  
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sekarang ini gimana 
terima atau enggak? 

lagian emang udah dari 
sananya kan kak jadi ya 
terima aja. 

Sejak kapan kamu 
menerima keadaan 
kamu? 

Mulai SMA sih sudah bisa 
menerima ya  

Penerimaan  

Tapi tadi katanya 
awalnya malu , berarti 
kan secara tidak langsung 
blm bisa menerima. 

Iya kalo malu ya pasti lah 
karna kan diliatin gitu ya trus 
ada yg suka nyinyir, sampe 
sekarang ya masih ada sih 
tapi ya biarin ajalah, kalo 
diladenin bikin emosi.  

Kemarahan  

Apa yang buat kamu 
merasa gak nyaman saat 
itu? 

Ya itu dulu kan mungkin 
payudaranya udah muncul 
dibanding temen-temen yang 
lain, trus kan suka diledekin 
gitu, diliatin jadi risih ga 
nyaman, takut juga 

 

Oh iya sih..Sikap orang 
orang sekitar kamu 
bagaimana tanggapannya 
mengenai bentuk tubuh 
kamu ini? 

Hm..kalo temen sih ya biasa 
sih ada yang suka ngliatin ya 
apalagi cowo yang suka 
nongkrong-nongkrong gitu, 
aku sih ngrasa kaya 
diomongin, bikin males. 

 

Kalo keluarga gimana 
dek? 

Kalo keluarga sih gak pernah 
gimana-gimana kak, tapi 
kalo kaya kakak aku, spupu 
gitu cewe-cewe ya suka 
bilang kalo punyaku kok 
gede hehehe 

 

Lanjut nih , sikap dan 
tanggapan kamu gimana 
? 

Kalo aku cuek aja kak , 
dibikin enjoy aja hehe 
kadang ya aku ladenin sih 
ejekan mereka hahahah 

Penerimaaan  

Lalu cara kamu 
menanggapi orang orang 
seperti itu gimana? 

Ya aku bersikap biasa sih, 
pura-pura ga denger kalo 
diladenin ntar malah semakin 
jadi, malah semakin ngejek 
aku hehehe 

 

Terus saat sekarang kamu  
udah masuk masa kuliah, 
apa masih ada perasaan 

Ya nyaman aja sih, sekarang 
sih jarang ya yang ngledek 
gitu pikirannya udah maju, 

Kemarahan  
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kurang nyaman yg kamu 
rasain karena ukuran 
payudaramu? 

Cuma ga senengnya kalo 
dilihatin gitu pengen tak 
colok rasanya hehe 

Owh.. waduh hehehe trus 
pernah ga sih kamu 
berpikiran mau ngerubah 
bentuk tubuh kamu , atau 
payudara kamu? 

Belum pernah kak , lagian 
aku juga gak mau kok kak 
hehe gini aja udah 

Penerimaan  

Oke oke, kamu sendiri 
memandang diri kamu itu 
seperti apa dengan apa 
yang kamu alami dengan 
kondisi sekarang ini dan 
payudara yang besar? 

Kalo aku memandangnya ya 
ini pemberian kak, jd ya kita 
harus jaga harus menerima. 
Banyakin bersyukur soalnya 
jaman sekarang banyak ya 
yang  mau operasi, trus pake 
krim apa sih buat gedein 
payudara ya kan 

Penerimaan  

Oh gitu ya..iya-iya oke 
deh kalo gitu makasih 
buat waktunya dek . 

Iya sama sama kak .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




