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LAMPIRAN 1 

PEDOMAN OBSERVASI DAN 

WAWANCARA 
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Pedoman observasi: 

1. Kesan umum: Kondisi fisik dan penampilan subyek. 

2. Keadaan emosi: meliputi bahasa tubuh, ekspresi, dan cara 

menjawab subyek seperti adanya penekanan maupun 

pengulangan yang berhubungan dengan rasa malu 

3. Lingkungan tempat tinggal subyek 

4. Kegiatan subyek sehari-hari: meliputi hubungan interpersonal 

dengan lingkungan sosialnya. 

 

Pedoman wawancara: 

11) Identitas subyek 

12) Latar belakang subyek:  

d) Jumlah saudara 

e) Keadaan keluarga subyek 

f) Hubungan subyek dengan anggota keluarga lain 

13) Lingkungan sekitar subyek: 

c) Lingkungan tempat tinggal subyek dan interaksi subyek 

dengan lingkungan tempat tinggalnya 

d) Pengalaman subyek sebagai remaja yang tinggal di 

Resosialisasi 

14) Pengetahuan subyek tentang resosialisasi 

15) Pemaknaan subyek terhadap rasa malu  

d) Seperti apa rasa malu yang dialami 

e) Saat seperti apa perasaan malu tersebut timbul 

f) Kepada siapa subyek mengalami rasa malu 



102 
 

 
 

 

16) Faktor-faktor yang memicu munculnya rasa malu yang dialami 

subyek 

17) Dampak yang dirasakan oleh subyek sebagai akibat dari rasa 

malu yang dialami 

18) Sikap yang dialami subyek saat merasakan malu 

19)  Gejala fisik yang dirasakan subyek saat merasa malu 

20)  Tindakan yang dilakukan subyek setelah mengetahui bahwa 

dirinya merasa malu 
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LAMPIRAN 2 

INFORMED CONSENT 
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INFORMED CONSENT 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama   : 

Usia   : 

Telah mendapat penjelasan mengenai penelitian 

Judul                        : Rasa Malu Pada Remaja yang Tinggal di Resosialisasi  
ArgorejoSemarang  

Nama peneliti : Rinta Rizky Aristin 

NIM   : 10.40.0121 

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia menjadi subyek 
penelitian, kerahasiaan identitas saya terjaga dan menjadi tanggung jawab 
peneliti. 

 

 

 

 

       Semarang, ................. 2016 

 

 

      ( ......................................... ) 
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INFORMED CONSENT 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama   : 

Usia   : 

Telah mendapat penjelasan mengenai penelitian 

Judul                        : Rasa Malu Pada Remaja yang Tinggal di Resosialisasi  
ArgorejoSemarang  

Nama peneliti : Rinta Rizky Aristin 

NIM   : 10.40.0121 

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia menjadi subyek 
penelitian, kerahasiaan identitas saya terjaga dan menjadi tanggung jawab 
peneliti. 

 

 

 

 

       Semarang, ................. 2016 

 

 

      ( ......................................... ) 
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INFORMED CONSENT 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama   : 

Usia   : 

Telah mendapat penjelasan mengenai penelitian 

Judul                        : Rasa Malu Pada Remaja yang Tinggal di Resosialisasi  
ArgorejoSemarang  

Nama peneliti : Rinta Rizky Aristin 

NIM   : 10.40.0121 

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia menjadi subyek 
penelitian, kerahasiaan identitas saya terjaga dan menjadi tanggung jawab 
peneliti. 

 

 

 

 

       Semarang, ................. 2016 

 

 

      ( ......................................... ) 
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LAMPIRAN 3 

VERBATIM SUBJEK 
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HASIL WAWANCARA SUBJEK 1 

Pertanyaan  Jawaban  Koding Intensitas Tema 
Namanya 
siapa? 

DD    

Usianya? 17 tahun    
Anak 
keberapa? 

Anak pertama dari dua 
bersaudara 

   

Adiknya 
cewek apa 
cowok? 

cowok, mbak    

Pekerjaan 
orang tuanya 
apa ya? 

Buka usaha loundry    

Dek DD dekat 
nggak sama 
orang tuanya? 

Iya deket sama ibu, 
mbak. 

   

Kalo sama 
bapak? 

Yaa sebenernya deket 
juga sih mbak, Cuma 
bapak jarang di rumah 
jadi ya lebih deket 
sama ibuk. 

   

Kalo sama 
adiknya? 

Hmm lumayan. Jarang 
ketemu juga sih tapi, 
dia kalo dah di dalem 
kamar jarang keluar o. 

   

Jadi jarang 
ngobrol ya? 

Iya.    

Dek DD dari 
kecil tinggal di 
sini kah? 

Enggak mbak, aku 
pindahan o. 

   

Oiya? Sejak 
kapan tinggal 
di sini? 

mm.. udah berapa taun 
ya, pokoknya pas aku 
masuk SMP kelas 1. 

   

Jadi dek DD 
pas kecil 
nggak di sini 
ya rumahnya? 

Enggak mbak    

Di mana dulu 
rumahnya? 

Di daerah Manyaran 
sana mbak 

   

Kenapa kok 
pindah ke 

Nganu, rumah yang 
dulu dikontrakin. 
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sini? 
Rumah yang 
dulu 
dikontrakin 
terus beli 
rumah di sini 
gitu ya? 

Nggak, ini rumah 
bapak juga dulu 
dikontrakinsekarang 
dipake sendiri. Yang 
dulu sempit soalnya 
jadi pindah sini. 

   

Terus Dek DD 
tau nggak 
daerah tempat 
tinggalnya dek 
DD tu tempat 
apa? 

Hehe ya tau mbak    

Tempat apa 
tuh dek? 

Lokalisasi mbak, kalo 
orang orang sini 
bilangnya SK 

   

Lokalisasi tu 
apa sih dek?  

Hmm apa ya.. gimana 
ya jelasinnya. 
Pokoknya tempat PSK 
PSK gitu mbak. 
Tempate orang orang 
pada njajan hehe 

   

Dek DD tau 
nggak di SK 
ini ada apa aja 
terus 
kegiatannya  
apa aja? Bisa 
minta tolong 
dijelasin? 
Sepengetahuan 
dek DD aja 

Yaa banyak wisma-
wisma gitu mbak di 
sini tu, sama tempat 
karaoke. Terus nanti 
mbak mbak e PSK 
pada di depan rumah. 
Kalo siang nggak ada 
tamu mbak tapi kalo 
udah mulai peteng 
gitu wah wes do metu 
kabeh. Terus nanti 
mbak mbak e tu juga 
ada kayak sosialisasi 
gitu di bale situ kalo 
pagi-pagi pada 
kumpul kesana semua. 

   

Dek DD kan 
pindahan kan 
ya, nah pas 
pertama kali 

Awalnya ya kaget 
mbak. Bingung ini 
kok kayak gini 
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pindah sini 
gimana 
reaksinya? 
Kayak gini 
gimana 
maksudnya? 

Yaa gitu itu mbak. 
Banyak cewek-cewek 
pake baju seksi di 
depan rumah, terus 
siang-siang aja gitu tu 
kadang pada 
karaokean. Dulu kan 
aku masih kecil ya 
jadi ya Cuma mbatin 
aja gitu, bingung. 

LK + Lingkungan 

Orang tua dek 
DD pernah 
ngasih 
penjelasan 
nggak? 

Enggak mbak, Cuma 
dari dulu aku kalo 
udah mau magrib gitu 
udah disuruh masuk 
rumah  

   

Terus dek DD 
tau darimana 
kalo disini tu 
lokalisasi? 

Ya aku tau sendiri 
mbak. Kalo udah 
malem gitu tu kok 
gang depan situ tu ada 
yang jaga kenapa, 
terus kok banyak 
mbak mbak seksi 
bonceng-boncengan 
bertiga sama cowok. 
Terus nanti wisma 
depan situ tu ramee 
banget berisik banyak 
cowok-cowok dateng. 
Lama lama aku 
mudeng sendiri mbak 

   

Pas pertama 
ngeh ini 
tempat 
lokalisasi 
gimana 
rasanya dek? 

Gimana ya mbak, geli 
aja gitu. Antara takut, 
geli, risih aja gitu 
liatnya. 

LK + lingkungan 

Kalo sekarang 
gimana 
perasaannya 

Ya masih tetep risih 
sih, mbak. Walau 
udah jadi makanan 
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tinggal di sini? sehari hari tapi kalo 
pas liat ada cewek 
cowok gitu tu risih 
dewe. 

Risih kenapa? Ya malah risih aja liat 
mbak-mbak pake baju 
seksi-seksi gitu itu 
terus deket deket sama 
bapak bapak kan 
ngeliatnya piyee gitu 
mbak hehe 

   

Terus apalagi 
yang 
dirasainselama 
tinggal di sini 
selain risih? 

Ya risih liat yang 
begituan, ya malu, 
campur aduk mbak 

   

Malu gimana? Ya malu to mbak 
punya rumah di sini 

   

Kenapa 
malunya? 

Ya malu aja punya 
rumah di lokalisasi, 
tiap hari ketemu PSK 

   

Malu sama 
siapa dek? 

Malu sama temen-
temenku mbak hehe 
kan pada tau kalo 
rumahku di SK. Mesti 
kan udah pada tau to 
mbak SK tu apa  

   

Biasanya 
ngerasa 
malunya tu 
pas apa dek? 

Kalo pas pada bahas 
bahas soal SK terus 
aku ditanya-tanyain 
gitu aku malah isin 
dewe. Terus sama kalo 
pas kenalan gitu to 
ditanya rumahnya 
dimana gitu isin. 
Mesti langsung heboh 
pas tau rumahku SK 
langsung diece ece 

   

Diece gimana? Banyak mbak. 
dikatain cah SK cah 
SK gitu. Jadi kalo di 
sekolah tu, DD seng 
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ndi oh DD seng cah 
SK kui. Terkenalnya 
DD cah SK 

Oiya dek DD 
sekolah di 
mana sih dek? 

SMK ******* mbak    

Kelas berapa 
sekarang? 

Kelas 12 mbak     

Kelas 12 tu 
kelas.. 

Kelas 3 mbak. Ni 
sekarang lagi magang 

   

Magang di 
mana? 

Di pabrik *** 
kawasan situ 

   

Berarti lagi 
sibuk ya 
sekarang? 

Iya mayan sih mbak, 
pulang maghrib terus 
ok. 

   

 Eh diminum lho mbak 
minumannya maaf 
seadanya 

   

Iya makasih 
dek.. kita 
lanjut ya 

Iya boleh    

Dek DD suka 
ikut kegiatan 
kegiatan gitu 
nggak di 
sekolah? 

Enggak o, mbak. 
Cuma ikut pramuka 
tok dulu pas wajib, 
terus habis itu enggak 
lagi. Aku cupu o mbak 
kalo pulang sekolah 
langsung pulang 
nggak ikut kegiatan-
kegiatan gitu. hehe 

RD +  

Kalo ke 
sekolah naik 
apa dek? 

Naik motor mbak    

Oalah Terus 
kalo pulang 
sekolah gitu 
biasanya 
kegiatannya 
tiap hari 
ngapain? 

Ya nggak ngapa 
ngapain, paling pulang 
langsung makan terus 
nonton tv, main hp, 
sama paling ya 
bantuin ibu ngurusin 
cucian kalo pas rame 

   

Dirumah aja 
ya? 

Iya mbak    
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Nggak main 
ke tempat 
tetangga apa 
ke rumah 
temen gitu? 

Enggak, tetangga ki ya 
paling siapa to mbak 
di sini sepi o paling yo 
pada di rumah semua 

   

Ngobrol 
ngobrol sama 
adeknya gitu? 

Hmm ya kadang 
ngobrol tapi dia main 
terus o jarang dirumah 

   

Lho adeknya 
kelas berapa? 

Kelas 2 mbak. Cuma 
beda setaun tok sama 
aku 

   

Enak dong ya 
sebenernya 
kalo ngobrol 
nyambung 

Iya sih mbak tapi 
adekku tu sering di 
rumah temennya o dia 
tu males di rumah jadi 
dolan gitu nanti 
pulang capek tidur 
besoknya udah 
sekolah lagi 

   

Berarti kamu 
jarang keluar 
rumah ya dek? 

Iya jarang banget 
mbak 

   

Kalo 
sosialisasi 
ngobrol 
ngobrol sama 
tetangga gitu? 

Jarang mbak ya paling 
kalo pas ada perlu tok 

   

Suka ada 
kegiatan gitu 
nggak sih di 
kampung sini? 

Paling 17an mbak    

Nah kalo 17an 
gitu kamu 
ikutan nggak? 

Ikut sih ngebantu 
bantu tok paling, lha 
disamperin suruh 
bantuin o yowes tak 
bantuin 

   

Kalo nggak 
disamperin 
nggak ikutan 
berarti? 

Iya mungkin kalo 
nggak disamperin 
nggak ikut ngebantuin 
aku hehe 

   

Ada yang 
seumuran 

Ada mbak situ ada 
satu. Paling aku, 
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sama kamu 
nggak sih dek 
di gang sini? 

adekku sama sebelah 
situ satu yang lainnya 
gang sebelah sana o 

Gang samping 
sana itu ya? 

Iya makanya sini sepi 
yang rame wismanya 
hehe 

   

Kenapa sih 
dek kok jarang 
keluar rumah? 

Males sih mbak ya 
siang gini aja udah 
pada di depan rumah 
gitu jadi males hehe 

   

Malesnya tu 
males liat 
mbak 
mbaknya yg 
udah pada di 
depan rumah 
itu? 

Iya jadi mending di 
rumah aja enak 

   

Selama tinggal 
di sini ada 
pengalaman 
yang nggak 
menyenangkan 
buat dek DD 
nggak? 

Ya paling nggak 
enaknya tu kadang 
aku dikira tamu tu 
mbak sama mbak 
mbaknya jadi risih aku 

   

Gimana tuh 
maksudnya, 
bisa dijelasin 
nggak? 

Jadi tu pernah, 
beberapa kali sih 
nggak sekali dua kali, 
kalo aku pas lewat 
gitu suka dipanggil-
panggil sama mbak-
mbaknya kan aku 
piyee gitu ya mbak. 
Terus belum lagi kalo 
malem gitu to pada 
berantem, ngeri. 

LK ++ Lingkungan 

Siapa yang 
berantem? 

Ya pelanggannya itu 
to mbak, tamu 
tamunya. Kan pada 
mabuk to mbak 
kadang tu sampe pada 
berantem nggak tau tu 
rebutan apa gimana 
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pokoknya aku sering 
liat pada berantem sak 
karepe dewe ok 
medeni. 

Terus dek DD 
gimana kalo 
ada yang 
berantem gitu? 

Paling aku ngintip 
ngintip dari dalem 
rumah mbak nggak 
berani keluar nggak 
berani ikut-ikutan. 

   

Itu yang bikin 
takut ya dek? 

Iya bikin takut bikin 
resah 

   

Kalo enaknya 
tinggal di sini 
ada nggak 
dek? 

Mmmm nggak ada 
kayaknya mbak hehe 

   

Nggak enak 
semua masa? 

Iya emang o mbak 
banyak nggak 
enaknya. Tapi ya mau 
gimana lagi mbak 
emang rumahnya 
disini ya mau nggak 
mau terima nasib hehe 

   

Biasanya lama 
lama nanti 
terbiasa dek 

Ya ini aku juga 
sebenernya udah biasa 
sih mbak udah tak 
anggep nggak ada gitu 
tapi ya mau gimana 
lagi tiap hari liat di 
depan mata tu antara 
enek tapi mau gimana 
lagi 

   

Jadi mau 
nggak mau ya 
diterima ya 
dek 

Iya bener mbak    

Pernah protes 
nggak ke 
orang tua 
kenapa pindah 
kesini gitu 

Nggak sih mbak, 
nggak sampe hati 
kasian orang tua ini 
juga udah 
alhamdulillah punya 
rumah walaupun kecil. 

   

Kalo pas ada Paling bilang “wes rak    
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yang berantem 
gitu bapak ibu 
gimana? 

sah dideloki jarke wae 
tutup lawange” gitu 

Dek DD kan 
cowok ya, 
bapak ibu 
pernah nggak 
khawatirin dek 
DD gitu kan 
tiap hari 
terekspose 
mbak mbak 
pake baju 
seksi hehe 

Nggak pernah bilang 
apa apa sih bapak 
ibuku. Paling ya itu 
udah biasain kalo 
udah magrib gitu di 
dalem rumah aja 
jangan klayapan. Ya 
mungkin biar anaknya 
nggak digangguin juga 
kali ya mbak 

   

Em balik lagi 
ke tentang 
temen temen 
ya dek 

Iya mbak    

Kalo di 
sekolah dek 
DD punya 
banyak temen 
nggak? 

Hmm temen ya ada, 
tapi cuma beberapa 
tok sih temen deket, 
nggak banyak. Nggak 
pada mau temenan 
sama aku to ya mbak, 
apalagi yang cewek 

RD + Rendah diri 

Lho kenapa 
gitu? 

Nggak tau, mukaku 
medeni mungkin.. 
apalagi cah SK. Ya 
tau sendiri lah mbak 
orang orang tu kan 
kalo denger SK gitu 
aja kan mesti udah 
piye ya mikir jelek 
gitu jadi nek cah SK 
gitu yo mesti udah 
pada mikir yang 
enggak enggak. Aku 
juga nggak suka 
kumpul kumpul gitu o 
mbak, nggak ikut 
ekskul juga jadi ya 
temennya nggak 

LB + labeling 
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banyak 
Kenapa nggak 
suka ikut 
kegiatan 
kumpul 
kumpul gitu? 

Ya males aja mbak, 
mending pulang 
mbantuin ibuk di 
rumah. 

KM + Ketiadaan 
minat 

Males sama 
temen-
temennya apa 
males sama 
kegiatannya 
apa gimana? 

Males sama temen-
temennya mbak. Aku 
emang jarang sih 
mbak ngobrol sama 
temen-temen gitu, 
paling seperlunya aja. 
Pendiem aku kalo di 
sekolah. 

KM ++ Ketiadaan 
minat 

Kalo di 
rumah? 

Ya sama aja sih hehe    

Kenapa to kok 
males sama 
temen-
temennya? 

Males aku mbak, 
mesti dieceni terus.  

RD + Rendah diri 

Sering ya 
temen 
temennya 
ngeceni gitu? 

Ya kalo sama aku 
paling Cuma ngeceni 
nggasaki gitu itu tok 

LB + Labeling  

Terus kamu 
gimana kalo 
digituin? 

Ya jadi males ngobrol 
to mbak, lagian paling 
yo pada nggak mau 
temenan sama aku o. 
Paling Cuma gasak 
gasaki tok 

RD ++ Rendah diri 

Kenapa tu kok 
kamu bisa 
sampe mikir 
gitu emang 
pernah ada 
pengalaman 
apa? 

Dulu to pertama 
masuk SMA kan mesti 
suruh perkenalan, 
nama alamat gitu. Nah 
temenku ada yang tau 
kalo alamat rumahku 
itu SK. Yowes to dadi, 
diguyoni terus, terus 
dipanggil cah SK gitu 
gitu.  

   

Diguyoni 
gimana? 

Mesti digasaki gitu 
lho mbak. “enak ya 

LB 
KM 

++ 
++ 

Labeling 
Ketiadaan 
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kowe ben dino weruh 
seng seger-seger” 
terus “ heh ngono kui 
perjame piro?”, gitu 
gitu. Tak jawab nggak 
tahu malah nggak 
pada percaya. Katanya 
“halah rak mungkin 
kowe rak ngeri, sok-
sokan rak ngerti 
padahal sering”. Gitu. 
Jadi tu aku kayak udah 
dipandang jelek gitu 
lho mbak. Makanya 
aku jadi males kalo 
kenalan-kenalan gitu. 

minat  

Kenapa jadi 
males 
kenalan? 

Ya paling orangnya 
juga bakal mikir jelek 
kayak gitu, aku ya jadi 
nggak pede duluan. 
Jadi ya daripada malu 
mending nggak usah 
lah. 

RD +++ Rendah diri 

Sampe bikin 
nggak pede 
ya? 

Iya mbak jadi kalo 
mau kenalan terus 
ditanya rumahnya 
dimana gitu tu jadi 
deg-degan nanti dia 
bakal gimana ya 
reaksinya, gitu. 

PG + Perasaan 
gelisah 

Temen dek 
DD pernah ada 
yang main ke 
rumah nggak? 

Nggak pernah mbak    

Kenapa ga 
pernah? 

Ada sih yang pernah 
pengen main kesini 
tapi akune yang nggak 
mau, cari cari alesan 
gitu 

   

Kenapa? Malu mbak, nanti 
ndak malah minta 
ditemenin tour keliling 
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SK 
Menurut dek 
DD kira-kira 
kenapa sih 
orang-orang 
begitu ke dek 
DD? 

Kalo menurutku ya 
mbak, ini dari 
omongan temen-
temenku yg suka pada 
ngatain, mereka tu 
mikirnya orang yang 
tinggal di SK tu ya 
semua sama. Nggak 
jauh-jauh dari seks 
bebas, ciu, terus 
orangnya gali-gali, 
gitu. Jadi kalo temen 
cewek tu pada 
menjauh mesti kayak 
takut, apalagi kan aku 
pendiem. Kalo yang 
cowok mesti nggasaki. 

LB +++ Labeling  

Jadinya dek 
DD jadi males 
ya kenalan 
sama orang 
baru? 

Iya.    

Makanya 
temennya 
sedikit? 

Iya sedikit, bisa 
diitung mbak hehe 

   

Baiklah kalo 
gitu segini 
dulu ya dek 
ngobrol-
ngobrolnya. 
Makasih 
banyak ya, 
besok kita 
lanjut lagi bisa 
ya? 

Iya bisa kok mbak.    

 

Pertanyaan  Jawaban  Koding  Intensitas  Tema  
Halo dek DD, 
ketemu lagi. 
Sehat kan? 

Iya sehat mbak    
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Kita lanjutin 
ngobrol-
ngobrol yang 
minggu 
kemaren ya? 

Iya mbak    

Masih inget 
kan kemaren 
kita ngobrolin 
apa 

Iya ingetlah mbak    

Kita mulai ya, 
dek DD sering 
nggak ngobrol 
sama tetangga 
atau main-
main ke 
tetangga gitu? 

Jarang sih mbak, 
seringan di rumah. 
Kalo main ke tetangga 
paling ya ke sebelah 
rumah ini. Itu aja 
jarang. 

   

Kenapa kok 
jarang ngobrol 
sama 
tetangga? 

Ya tetangganya juga 
kayak gini kan, paling 
ke rumah temen 
sebelah ini. Kalo udah 
gelap gitu aku udah di 
rumah pasti mbak, 
takut. 

   

Takut kenapa? Kan pada udah rame 
tamu gitu lho mbak, 
jadi mesti aku maghrib 
gitu udah di rumah lah 
maksimal. 

   

Jadi dek DD 
jarang ya 
interaksi sama 
tetangga? 

Iya jarang pake banget 
mbak hehe 

   

Oiya, dek DD 
kan pernah 
bilang ngerasa 
malu kan sama 
temen-temen, 
malunya tu 
gimana sih? 

Ya malu mbak. 
Soalnya yang ada di 
SK tu kan tabu ya 
mbak, apalagi kalo 
sama temenku yg 
muslimah banget gitu 
malu aku mesti dikira 
cah nakal. 

LB + Labeling 

Cah nakal 
gimana? 

Ya dikira aku tau 
banget soal seluk beluk 

LB +++ Labeling  
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SK, padahal aku aja di 
rumah terus jarang 
keluar. 

Terus dek DD 
kenapa sih kok 
ngerasa malu? 

Malu mbak tinggal di 
tempat kayak gini, kan 
nggak wajar gitu lho 
nggak kayak kampung-
kampung lain. 

   

Terus kalo pas 
malu gitu 
biasanya 
ngapain? 

Yaudah diem aja. 
Makanya aku lebih 
milih diem aja lah 
pokoknya daripada 
ditanyain macem-
macem. 

   

Kalo di tempat 
dek DD 
magang 
sekarang 
gimana? 

Sama diem aja aku 
kalo nggak ditanya ya 
nggak ngomong,  takut 
ditanyain macem-
macem. Kalo aku 
nggak ditanya 
rumahnya di mana ya 
aku nggak bilang-
bilang kalo rumahku di 
SK.  

PG ++ Perasaan 
gelisah 

Kalo pas 
kenalan kan 
dek DD 
ngerasa malu 
tuh, gejala 
fisik apa sih 
yang dirasain? 
Apa deg-degan 
apa gimana 
gitu?  

Iya sih jadi deg-degan 
gitu, keringetan sama 
kata orang mukaku 
keliatan merah soalnya 
aku kan ga item item 
banget to mbak jadi 
kalo merah gitu 
keliatan 

   

Dek DD udah 
nemuin cara 
belom biar 
kalo kenalan 
sama orang 
baru nggak 
malu lagi? 

Belom mbak, sampe 
sekarang kalo kenalan 
terus nyebut rumahnya 
SK gitu mesti aku 
malu. Kalo udah gitu 
ya Cuma bisa diem 
aku. 

   

Jadi dek DD tu Iya, jadi pendiem.    
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pendiem 
karena malu 
itu ya? 
Dek kalo boleh 
tau gimana 
perasaan dek 
DD tinggal di 
sini? 

Nggak nyaman sih 
mbak yang pasti 

   

Terus dek DD 
gimana 
ngatasinnya? 

Ya makanya aku 
jarang main mbak, 
mending dirumah 

   

Ada rasa 
jengkel pengen 
marah gitu 
nggak sih dek 
sama temen-
temen yang 
suka ngatain? 

Iya kalo sampe yang 
ganggu banget gitu. 
Tapi mau gimana lagi 
lha aku emang cah SK 
ok. Emang tiap hari 
ketemu mbak mbak 
PSK mau gimana lagi 
yaudah diem aja 

   

Dek DD kalo 
pas ngerasa 
malu gitu 
biasanya 
ngapain? 

Diem aja sih mbak 
kalo aku, mukaku 
langsung keliatan soale 
kalo pas aku malu apa 
grogi gitu. Paling kalo 
pas ngobrol gitu aku 
langsung ngalihin 
perhatian biar ga bahas 
itu terus 

   

Malunya tu 
malu gimana 
sih dek? 

Malunya tu ya SK kan 
tempat orang nggak 
bener to mbak nah aku 
tu jadi ngerasa malu 
gitu lho padahal aku ya 
nggak yang nggak 
bener gitu tapi aku 
tetep aja ngerasa malu. 
Soalnya mesti orang 
orang nggak mau tau 
semua orang yang 
rumahnya SK mesti di 
pukul rata semua cah 
rak bener gitu padahal 

LB ++ labeling 
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kan belum tentu ya 
mbak 

 Terutama yang temen 
temenku seng alim 
krudungan gitu mesti 
liatin aku aja wes piye 
ngono 

   

Kalo udah gitu 
apa yang dek 
DD lakuin? 

Ya aku bisa apa sih 
mbak paling ya aku 
diem aja 

   

Ada efeknya 
nggak sih dek 
? 

Aku jadi lebih pendiem 
sih mbak kalo nggak 
diajak ngobrol gitu ya 
aku kebanyakan diem 

   

Kalo pas 
ngerasa malu 
gitu biasanya 
ngapain dek? 

Maksudnya?    

Ya maksudnya 
perilakunya 
dek DD gitu 
kalo pas malu 
gitu ngapain 
kan ada orang 
yang malu 
garuk garuk 
hidung atau 
apa gitu 

Oh kalo aku ya garuk 
garuk mbak, ya 
pokoknya jadi banyak 
gerak gitu usrek wae 
hehe 

   

Iya sama 
kayak pas kita 
pertama kita 
ngobrol ya dek 
masih malu 
malu banyak 
gerak 

Oiya to mbak? Lho to 
tenan to gitu tu tiba 
tiba o mbak reflek 
sendiri 

   

Tapi sekarang 
udah nggak 
malu ya 

hehehe    

Yaudah dek 
silahkan 
dilanjut 
kegiatannya 
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Makasih 
banyak ya dek 
atas waktunya. 
Maaf lho 
sudah 
merepotkan 

Nggak o mbak 
nggakpapa.. sama 
sama ya mbak 
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VERBATIM TRIANGULASI SUBJEK 1 

Pertanyaan  Jawaban  Koding  Intensitas  Tema  
Selamat siang 
bu 

Iya siang mbak    

Saya mau 
tanya-tanya 
sedikit soal 
DD boleh ya 
bu? 

Iya boleh mbak    

Ibu deket 
nggak sama 
DD? 

Iya deket mbak 
lumayan, namanya 
juga anak sendiri 

   

Maksudnya 
sering cerita 
cerita gitu 
nggak ke ibu? 

Kalo itu enggak sih 
mbak, kalo nggak tak 
tanyain duluan ya dia 
nggak cerita. Angel o 
mbak kae anake 

   

Kalo sama 
bapak juga 
gitu? 

Iya sama    

DD punya 
adek kan ya 
bu? 

Iya, satu cowok juga    

Kalo sama 
adeknya deket 
nggak? 

Lumayan sih, soalnya 
kan jaraknya sedikit 
mereka, Cuma jarak 
setaun jadi ya udah 
kayak temen sendiri 
gitu mbak mereka tu 

   

Menurut ibu 
DD orang 
yang seperti 
apa? 

DD tu gimana ya, baik 
dia tu mbak wes 
paling nggak nakal, 
nurut kalo dibilangin. 
Cuma ya itu lho dia tu 
agak pendiam mbak, 
jarang ngomong, kalo 
nggak ditanyain 
duluan ya nggak 
cerita. Terus kalo di 
rumah gitu tu ya 
paling Cuma di 
kamar, terus nanti tak 
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suruh mbantuin gitu, 
tapi ya dia mau 

Memang 
pendiam  ya 
bu anaknya 
dari kecil bu? 

Nggak sih, dulu 
kecilnya ya biasa aja o 
mbak ya doyan 
ngomong 

   

Terus menurut 
ibu kenapa 
tiba-tiba DD 
berubah? 

Ya kurang tau juga 
mbak, saya juga 
nggak pernah nanya. 
Saya mikirnya Cuma 
yaa udah gede jadi 
udah mulai tau malu 
gitu mbak 

   

DD 
kegiatannya 
setiap hari 
ngapain aja 
bu? 

Ya paling sekolah, 
pagi sampe sore gitu 
sekolah. Kalo udah 
pulang sekolah gitu ya 
udah pulang, di 
rumah. Nanti kadang 
tak suruh bantuin aku 
gitu. Kalo sekarang 
kan dia lagi magang 
mbak jadi pulangnya 
tu magrib magrib 
terus gitu tiap hari jadi 
udah jarang bantuin 

   

Kalo kegiatan 
di sekolah 
kayak 
ekstrakulikuler 
gitu gimana bu 
ikut nggak 
DD? 

Nggak sih kayaknya 
nggak pernah ikut ikut 
kegiatan kegiatan gitu 

   

Emang nggak 
pernah main 
gitu ya bu 
anaknya? 

Iyaa dirumah terus 
DD tu mbak sampe 
kadang bapaknya 
heran, cah lanang kok 
neng omah terus 
katanya. Jadi kadang 
diajak bapaknya pergi 
kemana gitu apa 
mancing apa ke rumah 
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sodarane gitu, biar 
nggak dirumah terus 
gitu lho mbak aku 
juga heran o bocah 
kok neng omah terus  

Jadi kalo pergi 
main gitu 
malah sama 
bapak bu? 

Iya paling diajak pergi 
bapaknya mancing tu 
lho mbak seringnya 

   

Setau ibu DD 
kalo di 
sekolah punya 
teman banyak 
nggak bu? 

Nggak tau ya mbak, 
jarang cerita juga dia 
paling yang diceritain 
tu ya temennya itu itu 
aja 

   

Temennya 
pernah ada 
yang main ke 
sini nggak bu? 

Temen-temen 
sekolahnya? kalo 
temen sekolahnya 
nggak pernah mbak. 
Paling yang main ke 
sini tu tetangga 
sebelah situ itu lho 
mbak lumayan sering 
ke sini. Tapi kalo 
temen sekolahnya 
enggak wong dia 
isinan gitu o mbak 
paling isin ngajak 
temen-temennya 
kerumah.  

   

Malu kenapa 
bu? 

Yaa kan dia emang 
pemalu gitu to mbak, 
apalagi rumahnya 
kayak gini. Tetangga 
tetangganya kayak 
gini. Paling juga 
temen-temenya takut 
mau kesini mbak. Sini 
kan yaa gimana ya 
banyak mbak mbak e 
yang pada di depan 
rumah itu lho jadi 
orang tua temene DD 
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mungkin ya nglarang 
anaknya main sini. 

Ah masa 
begitu bu? 

Ya bisa aja lho mbak    

Kira-kira 
kenapa itu bu? 

Namanya orang tua 
punya anak masih 
remaja gitu tau punya 
temen rumahnya SK 
mesti langsung di 
wanti wanti to mbak 
takutnya kan kena 
pergaulan bebas gitu 
gitu kan bocah jaman 
sekarang medeni-
medeni mbak 

   

Terus kalo ibu 
sendiri gimana 
ngasih taunya 
ke DD 

Nggak pernah yang 
sampe tak bilangin 
gitu sih mbak paling 
kalo udah magrib gitu 
tak suruh di rumah 
aja.  

   

Menurut ibu 
gimana 
perasaan DD 
tinggal disini? 

Ya mestine nggak 
nyaman ya mbak 
wong dia kan juga 
cowok, tiap hari 
pemandangannya 
kayak gitu mungkijn 
dia sendiri juga piye 
gitu ya rasanya tapi ya 
piye mau gimana lagi 
wong adanya di sini 
rumahny, emang gini 
keadaannya ya 
diterima aja lah. 

   

DD pernah 
punya 
pengalaman 
apa gitu nggak 
bu selama 
tinggal disini? 

Apa ya mbak, yang 
saya tau tu ya paling 
kalo ada yang lagi 
berantem rame rame 
gitu diluar dia 
langsung nutup pintu 
kayak takut gitu 
mbak. Ya piye ya rak 
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maedo ya mbak di 
rumah dulu nggak 
pernah ada yang 
begitu lha kok di sini 
sering banget 

Selain itu ada 
lagi ga bu? 

Opo yo mbak yo.. 
Nggak ada sih 
kayaknya, nggak 
pernah cerita sih dia 

   

DD emang 
anaknya 
nggak pernah 
cerita-cerita 
gitu ya bu 
sama ibu? 

Iya apalagi kalo soal 
pribadinya dia emang 
nggak pernah cerita 
mbak. Curhat gitu 
nggak pernah. Nggak 
tau itu kalo curhat 
sama siapa sama 
temennya mungkin ya  

   

Terus kalo 
dirumah 
ngobrolin apa 
bu? 

Ngobrol-ngobrol biasa 
gitu aja tapi nggak 
pernah curhat-curhat 
gitu dia mbak.  

   

Kalau 
kegiatan di 
lingkungan 
sini gitu suka 
ikut nggak bu? 

Ya paling bantu-bantu 
kalo pas ada lomba-
lomba tujuhbelasan 
gitu. Kayak kemaren 
itu mbak dia sama 
adeknya ikut bantuin 

   

Tapi DD suka 
main ke 
tetangga-
tetangga gitu 
nggak bu? 

Nggak. Dari dulu 
mesti tetangga yang 
main sini. Sampe 
sekarang mbak masih 
suka main ke sini. Itu 
to sebelah rumah ini 
sebelahnya lagi tu kan 
dia orang tuanya pada 
kerja jadi kadang 
kesini main game apa 
gitu sama DD 

   

Kenapa ya bu 
kira-kira kok 
DD jarang 
main sama 

Emang dia kalo 
ditanya, rak dolan 
nang.. mesti jawabnya 
males gitu mbak. 
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temen-
temennya 
gitu? 

Yowes aku yo diem 
aja lha meh piye 
bocahe senenge di 
rumah ya to 

Terus kalo di 
rumah 
kegiatannya 
ngapain bu? 

Paling nonton tv sama 
kadang bantuin saya 
mbak kalo pas 
loundry an lagi 
banyak 

   

Pernah nggak 
bu ada 
temennya 
main ke rumah 
sini? 

Nggak pernah sih 
mbak 

   

Dek DD kalo 
sama 
tetangga-
tetangga gitu 
gimana bu? 

Jarang o mbak ikut 
ikut ngobrol gitu, 
paling sama sebelah 
rumah ini persis itu 
aja masih sodara sama 
sini jadi DD masih 
kadang ngobrol tapi 
kalo tetangga yang 
sebelah sana sana ya 
blas nggak pernah 
mbak 

   

Ibu pernah 
jelasin ga ke 
DD soal 
lingkungan 
sini bu? 

Nggak mbak dari awal 
saya sama bapaknya 
nggak bilang apa apa, 
dulu mikirnya ya 
paling ya nanti tau 
sendiri kalo udah gede  

   

Ibu tau nggak 
kalo DD 
ngerasa malu 
tinggal di sini? 

Ya mestine malu ya 
mbak sama temen 
temene gitu, tapi ya 
mau gimana lagi ik 
mbak saya juga nggak 
pernah tanya tanya 
gitu ke dia 

   

Tapi bener bu 
DD jadi males 
keluar rumah? 

Iya o mbak dia tu 
bener bener di rumah 
terus 

KM + Ketiadaan 
minat 

Pemalu nggak Iya isinan mbak jadi    
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sih bu DD itu? ya dirumah terus, apa 
apa kalo nggak 
disamperin duluan ya 
nggak mau dia. Acara 
apa gitu kalo nggak 
diampiri duluan ya 
nggak berangkat. 

Baiklah bu 
sampai disini 
dulu ya bu 
ngobrol-
ngobrolnya 

Lho udah mbak gitu 
aja? 

   

Iya bu, 
terimakasih 
banyak atas 
waktunya ya 
bu 

Iya mbak sama sama    
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HASIL WAWANCARA SUBJEK 2 

Pertanyaan  Jawaban  Koding  Intensitas  Tema  
Halo dek, 
namanya 
siapa? 

RN, mbak    

Usianya? 16 tahun    
Anak 
keberapa? 

Dua, dari dua 
bersaudara 

   

Pekerjaan 
orang tuanya 
apa? 

Wiraswasta, mbak    

Dua duanya? Bapak sih, ibu di 
rumah o ibu rumah 
tangga 

   

Dek RN deket 
nggak sama 
orang tuanya? 

Ya mayan deket sih 
mbak tapi jarang 
ngobrol sih nek 
mbek bapak ibuk 

   

Kenapa? Ya aku sekolah 
sampe sore bapak 
belom pulang, nanti 
bapak pulang aku 
udah tidur. Kalo 
sama ibuk ya 
kadang kadang aja 
ngobrolnya 

   

Oh gitu.. kalo 
sama 
kakaknya? 

Deket kalo sama 
mas. Tapi ya itu 
tadi, sekarang kan 
sekolahnya pulang 
sore jadi jarang 
ketemu. Paling kalo 
pas malem tok gitu 

   

Jadi jarang 
ngobrol juga 
sama 
kakaknya? 

Iya, paling 
seringnya Ps-an 
bareng kalo pas 
libur  

   

Dek RN udah 
dari kecil 
tinggal di sini? 

Nggak mbak, nggak 
dari kecil 

   

Terus? Aku pindahan o    
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Ooh.. Sejak 
kapan pindah 
ke sini? 

Ketoke udah sekitar 
4 taunan di sini 

   

Dek RN kan 
pendatang ya 
di sini,  

He em    

Nah apa yang 
yang dek RN 
rasain pertama 
kali pindah ke 
sini? 

Dulu tu aku nggak 
mudeng apa apa 
mbak. Masih kecil 
kan masih polos ya 
hehe jadi aku tu ya 
dolan ya dolan 
sampe ke sana sana 
gitu nggak mikir 
aneh-aneh, lha 
nggak tau apa-apa 
o. 

   

Emang apa sih 
yang pertama 
dek RN liat 
pas pertama 
pindah ke 
sini? 

banyak mbak-mbak 
pake baju seksi –
seksi. Terus kalo 
malem malah pada 
dangdutan gitu. 

LK + Lingkungan  

Terus kalo 
sekarang dek 
RN tau nggak 
lingkungan 
tempat 
tinggalnya dek 
RN tu tempat 
apa? 

Hmmm ya gitu 
mbak hehehe 

   

Gitu gimana 
tuh, bisa 
dijelasin? 

Gimana ya mbak 
malu ngomongnya 
hehe 

   

Nggakpapa 
coba jelasin 
aja 
sepengetahuan 
dek RN di sini 
tu tempat apa? 

Apa ya, ya 
pokoknya tu mbak-
mbaknya di sini tu 
PSK, nanti ada yg 
nememin karaoke 
gitu gitu. Kalo 
malem rame mbak 
do ider ngono hehe 

LK ++ Lingkungan 
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pokoknya gitu lah 
mbak, isin aku 
njelaskene 

Kenapa malu? Ya malu to mbak, 
aku ndelokine wae 
isin dewe dadi piye 
ya susah njelaskene 

   

Terus gimana 
perasaan dek 
RN tinggal di 
sini? 

Ya sakjane nggak 
nyaman sih mbak 
sama 
lingkungannya kan 
begini tapi ya aku 
jarang keluar rumah 
juga sih sekarang 

LK + lingkungan 

Kenapa jarang 
keluar rumah? 

Males aku mbak, 
wedi. Mending aku 
PS-an di rumah 
temen kalo nggak 
ya di kamar aja. 

   

Kok takut 
emang ada apa 
dek? 

Ya takut sama 
mbak-mbak e itu, 
takut sama 
pelanggane juga 
kadang sampe 
berantem o mbak 

   

Kalo sama 
tetangga gitu 
sering 
interaksi 
nggak dek? 

Enggak     

Emang nggak 
ada yang 
seumuran gitu 
sama dek Rn 
di daerah sini? 

Ada sih mbak, tapi 
dia juga jarang 
keluar rumah. Lha 
wong paling ya sepi 
o mbak di sini tu 
kalo siang ngapain 
keluar keluar 

   

Oiya dek RN 
kelas berapa 
sekarang? 

Kelas 2    

2 SMA? Iya     
Di sekolah Enggak mbak    
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ikut kegiatan 
ekstrakulikuler 
gitu nggak? 
Kenapa kok 
nggak ikut? 

Males mbak hehe    

Lho kok males 
kenapa? 

Lha nggak ada 
temennya o 

   

Temen-temen 
dek RN di 
sekolah tau 
nggak kalo 
rumah dek RN 
di sini? 

Tau lah mbak    

Terus 
tanggapan 
mereka 
gimana? 

Wah mesti aku 
digasaki terus mbak 
mbek cah cah, 
dieceni terus 
ngundange aku ‘cah 
SK’ gitu 

LB +  

Dieceni 
gimana dek? 

Yo ditanya-tanya 
gitu ‘heh ndak 
mbak e ayu-ayu 
ndhes’ gitu hehe 

   

Terus dek RN 
gimana? 

Tak jawab ‘mboh 
delok dewe to’ gitu 
paling, isin aku 
mbak 

   

Malunya tu 
kenapa sih 
dek? 

Aku tu sering mbak 
dipikir sama 
temenku aku cah 
nakal, apalagi kan 
emang aku anaknya 
ndugal jadi ya mesti 
pada mikir gitu, 
makanya nek pas 
pada bahas-bahas  
soal gitu tu sakjane 
aku malu. 

LB ++  

Dek RN kira-
kira kalo pas 
ngerasa malu 
gitu sikapnya 

Maksudnya mbak? 
Malu ya malu to 
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gimana sih? 
Maksudnya 
ada rasa deg-
degan apa 
gimana gitu 
nggak? 

Oh iya he e mbak 
deg-degan kayak 
duh asem tenan ik 
gitu 

   

Rasa malu 
yang dirasain 
dek RN itu 
kira-kira ada 
dampaknya 
nggak? 

Apa ya.. yo aku jadi 
nggak pede sih 
mbak. Sakjane tu 
aku orange  nggak 
pedean mbak kalo 
pas saman temen-
temen. Nek pas 
pada mau main ke 
rumahku gitu mesti 
aku alesan, males 
aku ngko ndak 
tambah digasaki.  

RD + Rendah diri 

Jadi dek RN 
sebenernya 
nggak pedean 
ya?  

Iya mbak, wes biasa 
sih mbak dipandang 
elek sama orang-
orang gitu dadi aku 
ketok santai padahal 
sakjane asline yo 
minder juga mbak 
opo meneh nek 
sama temen baru 
gitu mbak 

   

oke dek ini 
sampe sini 
dulu ya 

Iya mbak    

Minggu depan 
kalo misalnya 
aku butuh data 
lagi boleh ya 
kesini lagi 

Iya boleh mbak    

Makasih ya 
dek RN 

Sama sama mbak    

 

Pertanyaan  Jawaban  Koding  Intensitas  Tema  
Dek RN kita 
ngobrol-

Iya mbak    
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ngobrol lagi ya 
hehe 
Dek RN kalo 
di sekolah 
temennya 
banyak nggak? 

Beberapa tok mbak 
sak geng gitu 

   

Wah geng-
gengan ya? 

Iya hehehe    

Kenapa kok 
geng-gengan 
gitu? 

Kan yang udah 
nyambung gitu 
mbak, kalo suruh 
temanan sama yg 
lain gitu udah 
males 

   

Kenapa? Paling yo pada 
nggak mau 
temenan sama aku 
mbak, kan pada 
mikirnya aku cah 
nakal. 

RD ++ Rendah diri 

Dek RN tau 
nggak kira-
kira kenapa 
temen-
temennya pada 
mikir dek RN 
tu nakal? 

Lha cah SK o. 
Mesti do mikire 
senenge mbek 
mbak-mbak PSK 
terus sering 
ngombe ngono 
dadi koyok wes 
dicap cah nakal 
ngono lho mbak 

LB +++ Labelling  

Itu yang bikin 
dek RN susah 
temenan? 

He e mbak    

Terus apa yang 
dilakuin dek 
RN tau dicap 
kayak gitu? 

Yo diem aja mbak, 
sak karepe. Meh 
piye meneh emang 
ketoke dadi cah SK 
ki mesti dieceni o 

   

Kemaren kan 
dek RN bilang 
tinggal di sini 
tu jadi malu 
sama nggak 

Iya     
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pede kan ya 
kalo diejekin 
gitu? 
Ada perasaan 
lain nggak dek 
selain itu? 

Emm enggak sih 
mbak, paling ya itu  

   

Selain ke 
temen-temen 
biasanya 
malunya sama 
siapa aja? 

Ya pokoknya sama 
semua orang-orang 
yang nanya 
‘omahmu neng ndi’ 
gitu, soalnya mesti 
langsung piyee gitu 
mukanya kalo tak 
jawab. 

   

Terus dek RN 
gimana kalo 
pas malu gitu? 

Paling langsung 
ngalihin omongan 
mbak, takutnya nek 
dibahas-bahas gitu 
lho soalnya orang-
orang tu mesti pada 
kepo o 

PG + Perasaan gelisah  

Emang kenapa 
dek kalo 
dibahas? 

Malu mbak 
jawabnya hehe 

   

Berarti kayak 
sekarang ini 
dek RN malu 
dong tak 
tanya-tanyain 
gini 

He e mbak, sitik    

Yaudah segini 
aja ya dek 
ngobrol-
ngobrolnya. 
Makasih 
banyak lho 

Iya mbak sama 
sama 
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VERBATIM TRIANGULASI SUBJEK 2 

Pertanyaan  Jawaban  Koding  Intensitas  Tema  
Selamat siang 
bu 

Iya siang mbak    

Saya mau 
tanya-tanya 
sedikit soal RN 
boleh ya bu? 

Iya boleh boleh 
mbak 

   

Ibu deket 
nggak sama 
RN? 

Iya deket    

Menurut ibu 
RN tu orang 
yang seperti 
apa? 

RN tu celelekan 
mbak asline bocahe, 
Cuma tu ya emang 
agak pendiem anak 
e nggak yang 
celekan cerewet 
banyak omong gitu. 
Jadi senenge guyon 
gitu lho mbak diem 
diem tapi sekali 
ngomong ki lucu 
marai ngguyu  

   

Memang 
pendiam gitu 
dari kecil bu? 

Iya dari dulu emang 
anaknya gitu 
ngomongnya sedikit 
sedikit 

   

Kalo sama 
bapak ibu juga 
gitu? 

Iya mbak sama di 
rumah biasa gitu ya 
gitu. Kayak 
bapaknya dia tu 
menengan 
ngomonge irit 
banget mbak  

   

Terus kalo RN 
kegiatannya 
setiap hari 
ngapain aja 
bu? 

Ya paling sekolah 
aja mbak, pulang, di 
rumah main game, 
kadang main game 
di rumah temennya 
gitu tapi kalo udah 
di rumah ya di 
rumah aja dia nggak 
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pernah keluar 
rumah. Keluar 
rumah tu ya ke 
tempat temennya itu 
sahabatnya dari 
dulu 

Kalo sama 
kakaknya di 
rumah gimana 
bu? 

Kalo sama mas e tu 
ya akur mbak suka 
main game bareng 
gitu soalnya kan 
umurnya jaraknya 
sedikit jadi ya 
emang dari dulu tu 
udah kayak temen. 
Nanti pinjem-
pinjeman sepatu, 
baju, apa apa kan 
seukuran mbak 
mereka berdua. 

   

Kalo kegiatan 
di sekolah 
kayak 
ekstrakulikuler 
gitu RN ikut 
nggak bu? 

Nggak mbak nggak 
ikut kegiatan-
kegiatan gitu. 
Paling ya ikut 
pramuka aja kan 
kayaknya pramuka 
tu wajib to  

   

Setau ibu RN 
di sekolah 
punya teman 
banyak nggak 
bu? 

Ya nggak tau ya 
mbak tapi dia tu 
sakjane temennya 
banyak mbak, 
maksudnya kenal 
ini kenal itu gitu 
lho. Tapi kan saya 
nggak tau ya 
soalnya dia tu kalo 
main tu ya sama 
temennya yang itu 
terus mbak. Jadi 
mungkin dia tu ya 
kenal banyak orang 
tapi nggak yang 
kenal deket gitu, 
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yang deket ya Cuma 
yang itu yg dia 
sering main ke 
rumahnya itu. 
Bertiga itu mbak 
dari smp udah kenal 
sama RN soalnya, 
sampe sekarang 
masih deket. 

Kalo temennya 
pernah ada 
yang main ke 
sini gitu nggak 
bu? 

Enggak, RN tu lebih 
suka main ke rumah 
sahabatnya itu 
mbak. Temennya 
nggak pada diajakin 
ke sini. Padahal yo 
mesti tu tak kasih 
tau lha mbok 
daripada dolan neng 
nggon koncone ki 
main game neng 
omah wae wong yo 
neng omah ono 
seng nggo main, 
gitu. Tapi ya nggak 
mau, enak disana 
jare mbak 

   

Maksudnya 
RN lebih suka 
di rumah 
temennya gitu? 

Iya jadi nek nggak 
dirumah gitu ya 
udah pasti lagi di 
rumah temennya itu 

   

Mainnya ke 
situ aja ya bu 
nggak main ke 
tempat lain 
gitu? 

Oh enggak mbak 
dia nggak pernah 
main gitu 

   

Kenapa tuh 
bu? 

Mungkin ya gara-
gara temene seng 
deket Cuma itu tok 
ngono kali ya mbak 
jadi tu ya kalo main 
ya sama bocah kui 
tok udah nggak 
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pernah main 
kemana-kemanaa 
gitu. Lebih sering di 
rumah dia. 

Kalo ngobrol-
ngobrol sama 
tetangga-
tetangga gitu 
pernah nggak 
bu RN? 

Hm jarang mbak ya 
paling kalo ketemu 
aruh aruh tapi kalo 
ngobrol gitu jarang 
banget mbak wong 
bocahe neng omah 
terus rak tau metu.  

   

Kira-kira ibu 
tau nggak 
kenapa RN 
jarang keluar 
rumah terus 
kalo ga di 
rumah ya di 
rumah 
temennya gitu 
kenapa? 

Mungkin dia ya 
males mungkin ya 
mbak sama keadaan 
daerah sini. Kan di 
sini banyak mbak 
mbak PSK ya 
mbaknya liat sendiri 
to bahkan siang 
siang gitu tu udah di 
depan rumah lho, 
jadi mungkin RN tu 
males. Mungkin dia 
masih ngerasa aneh 
ya mbak lha kan di 
rumah dulu nggak 
gini jadi kalo dia di 
rumah kadang 
bosen terus ke 
rumah temennya 
sampe kadang 
nginep gitu ya saya 
nggak bisa marah 
mbak. 

   

Setau ibu RN 
pernah punya 
pengalaman 
buruk nggak 
bu selama 
tinggal di sini? 

Dia tu pernah cerita 
mbak, pas awal 
masuk SMA dia 
ditanyai gurunya 
rumahnya dimana. 
Terus dijawab to 
sama RN eh lha 
malah kayak 
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digasak-gasaki gitu 
mbak sama 
gurunya, ya jadi ya 
sak kelas ngekek 
ngekek gitu 
katanya. Mungkin 
maksud e gurune 
bercanda ya mbak, 
tapi RN nya sendiri 
kan juga masih 
belum bisa nerima 
gimana keadaan di 
sini gitu lho mbak 
jadi dia ya malu 
banget, tak tanyai 
gitu pulang sekolah 
kok diem wae jebul 
bar digasaki gurune.  

Terus ibu 
gimana waktu 
itu? 

Yo saya Cuma bisa 
ngasih mbak, wes 
nang rak sah 
dirungokke, urip 
neng kene ki yo 
gelem rak gelem 
bakalane sampe 
sesuk sesuk bakal 
sering digasaki 
ngono kui dionekke 
macem-macem. 
Tapi ya dia tu 
orangnya cilikan 
aten mbak jadi 
habis digituin ya 
langsung ciut dia 
langsung down gitu 
lho mbak 

   

Kira-kira RN 
kenapa ngerasa 
malu sampe 
segitunya bu? 

Mungkin dia tu 
minder mbak, kok 
rumahnya tu beda 
kayak kampung 
kampung lain.. kalo 
di sini kan 
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kampungnya special 
ya mbak hehe jadi 
ya wajar lah kalo 
dia malu. Orang 
orang kan yo mesti 
mikir elek to mbak 
kalo mikir soal SK 
gitu kan mesti 
pikirane wes seng 
ora ora 

Terus ibu 
sendiri gimana 
ngasih tau ke 
RN soal 
keadaan 
lingkungan 
sini? 

Saya nggak pernah 
nagsih tau sih mbak 
sini tu tempat apa, 
saya mikirnya nanti 
juga tau sendiri kalo 
udah gede. Paling 
saya ya ngasih 
taunya kalo pas dia 
minder gitu itu tadi.  

   

Menurut ibu 
gimana 
perasaan RN 
tinggal disini? 

Ya mestine nggak 
nyaman ya mbak 
wong dia kan juga 
cowok tapi mau 
gimana lagi lha 
rumahnya di sini 
jadi ya mau nggak 
mau ya begini 
adanya kudu 
diterima 

   

Selain itu ada 
masalah apa 
lagi gitu nggak 
bu? 

Enggak sih dulu 
cerita itu tok dia 
habis itu udah 
nggak pernah ada 
cerita-cerita lagi 

   

RN emang 
nggak pernah 
cerita-cerita 
gitu ya bu 
sama ibu? 

Iya kalo sekarang 
udah nggak pernah 
cerita dia mbak, ya 
gitu to kalo anak 
udah gede udah 
mulai isin mungkin 
ya cerita-cerita 
sama saya  
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Terus kalo 
dirumah 
ngobrolin apa 
bu? 

Ngobrol-ngobrol 
biasa gitu aja tapi 
nggak pernah 
curhat-curhat gitu 
dia mbak.  

   

Kalau kegiatan 
di lingkungan 
sini gitu suka 
ikut nggak bu? 

Ya paling bantu-
bantu kalo pas ada 
lomba-lomba 
tujuhbelasan gitu. 
Kayak kemaren itu 
kajn habis 17an di 
sini nah dia ikut 
bantu-batu 

   

Tapi RN suka 
main ke 
tetangga-
tetangga gitu 
nggak bu? 

Nggak. Dari dulu 
mesti tetangga yang 
disuruh main sini 

   

Kenapa gitu 
bu? 

Males katanya 
mbak 

   

Tapi di sekitar 
sini ada yang 
seumuran 
sama RN 
nggak bu? 

Halah gang sini tu 
sepi o mbak, ada tu 
yang seumuran 
sama RN tapi yo 
podo podo nggak 
pernah main mbak, 
di rumah terus. Lha 
piye to mbak wong 
tempatnya aja kayak 
gini mesti orang 
tuanya juga pada 
suruh di rumah aja 
daripada melu-melu 
yang enggak enggak 
tu lho mbak soalnya 
di sini tu kan rawan, 
banyak gali-gali 
banyak yang 
minum-minum, 
belom lagi kalo 
digoda-goda gitu 
sama mbak-mbak e. 
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Terus kalo di 
rumah 
kegiatannya 
ngapain bu? 

Ya itu mbak paling 
main game, nonton 
tv, mainan hp. 
Pokoknya kalo udah 
di rumah tu ya udah 
sibuk karepe dewe 
mboh dolanan opo 
kui  

   

Ya sudah kalau 
begitu bu, 
cukup 
wawancaranya, 
terima kasih 
banyak ya bu 
atas waktunya. 
Maaf 
merepotkan 

Enggak mbak, 
nggak repot o wong 
malah jadi ada 
temen ngobrol aku 
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HASIL WAWANCARA SUBJEK 3 

Pertanyaan  Jawaban  Koding  Intensitas  Tema  
Halo dek 
namanya 
siapa? 

DV    

DV usianya 
berapa? 

16 tahun mbak    

Anak 
keberapa? 

Anak tunggal o 
mbak 

   

Oh jadi di 
rumah Cuma 
bertiga sama 
orang tua ya? 

Enggak mbak, ada 
kakak sepupu tinggal 
di sini 

   

Dek DV 
deket nggak 
sama orang 
tuanya? 

Sama ibuk sama 
mbak deketnya 

   

Sama bapak? Nggak terlalu deket 
sih, bapak kan kerja  

   

Pekerjaan 
orang tuanya 
apa? 

Bapak pegawai 
swasta  

   

Kalo ibu? Ibu nggak kerja o, 
ibu rumah tangga 

   

Jadi lebih 
sering sama 
ibu ya di 
rumah? 

Iya sering sama ibu 
jadi manja sama ibu 
hehe 

   

Sama ibunya 
seberapa 
deketnya? 

Deket banget mbak, 
apa apa cerita ke ibu 
lha temennya ibu tok 
o hehe 

   

Dek DV 
tinggal di 
sini dari 
kecil kan? 

Iya mbak lahir di sini 
gede di sini 

   

Jadi udah 
biasa ya 
sama 
keadaan di 
lingkungan 

Hehe yaa gitu mbak    
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sini? 
Dek DV tau 
nggak di sini 
tu tempat 
apa? 

Tau, namanya 
resosialisasi argorejo 
mbak, dulu lokalisasi 
to nyebutnya 
sekarang udah 
resosialisasi, 
biasanya orang orang 
Semarang nyebutnya 
SK, sunan kuning 
gitu 

   

Resosialisasi 
itu apa tau 
nggak? 

Artinya saya nggak 
tau tapi yang jelas ya 
11 12 sama 
lokalisasi lah hehe 

   

Gimana 
rasanya dek 
tinggal di 
sini, sebelah-
sebelah 
rumah 
wisma-
wisma gitu? 

Yaa gitu mbak, udah 
biasa sih 

   

Dek DV 
sering nggak 
berinteraksi 
sama 
tetangga-
tetangga? 

Jarang banget mbak, 
aku sukanya main 
game di rumah 
jarang keluar keluar. 

   

Rumah dek 
DV kan 
samping 
sama 
depannya 
kan wisma 
tuh ada 
pengalaman 
apa yg dek 
DV paling 
inget? 

Emm apa ya.. ya 
paling kalo malem 
berisik gitu mbak 
terus sama banyak 
orang mabuk 

LK + Lingkungan  

Terus dek 
DV gimana? 

Ya udah biasa sih 
jadi ya nggakpapa.  
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Oiya dek DV 
kelas berapa? 

Kelas 11 mbak    

Kelas 11 tu 
kelas 2 SMA 
ya? 

Iya     

Sekolah di 
mana dek? 

Di SMA * mbak    

Dek DV 
punya 
banyak 
temen nggak 
di sekolah? 

Ya nggak banyak-
banyak banget juga 
mbak. 

   

Ikut 
kegiatan-
kegiatan gitu 
nggak di 
sekolah? 

Enggak mbak    

Kenapa? Di suruh ibu kalo 
pulang langsung 
pulang 

   

Oh ibu 
malahan 
yang 
nyuruh? 

Iya soalnya aku tu 
pernah dieceni gitu 
mbak sama temen-
temenku ‘cah SK’ 
‘cah SK’ gitu terus 
banyak yang nanya-
nanya tarif mbak-
mbak PSK di sini lha 
aku jadi takut terus 
aku cerita ke ibu. 
Habis itu udah 
disuruh nggak usah 
ikut yang gitu-gitu 
aja 

LB 
PG 

+ 
+ 

Labelling 
Perasaan gelisah  

Kok takut 
kenapa dek? 

Pernah kakak 
kelasku nyamperin 
aku mau ke rumahku 
biar digratisi karaoke 
di SK, jadi aku takut 

   

Takut 
ditanya-
tanyain gitu 

Iya nanti kalo nggak 
tak tanggepin gitu 
nanti aku dieceni o 
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ya? 
Dieceni 
gimana dek? 

Ya digasaki, ya 
diomong-omongke 
kalo rumahku di SK 

   

Emang 
kenapa kalo 
dibilangin ke 
orang-orang 

Nggaktau, malu aja 
mbak 

   

Malu 
kenapa? 
Malu tinggal 
di sini? 

iya    

Kenapa gitu? Lha gimana ya 
mbak, orang kalo 
denger kata SK gitu 
aja tu kan mesti udah 
mikir yang iya iya 
kan ya mbak hehe. 
Terus kalo orang tau 
aku tinggal di sini 
mesti pada kaget 
terus otomatis kan 
mikir yang iya iya 
juga 

   

Mikir yang 
enggak 
enggak 
maksudnya? 

Hehehe iya    

Emang 
menurut dek 
DV mereka 
pada mikir 
apa? 

Ya kalo tau tinggal 
di SK mesti mikir 
wah cah iki cah 
nakal ki omahe neng 
kampung koyok 
ngono, gitu 

LB ++ Labelling  

Terus dek 
DV gimana 
kalo ada 
yang mikir 
gitu? 

Hmm yaudah mau 
gimana lagi lha 
emang tinggal di sini 
begini o 

   

Nggak coba 
jelasin ke 
temen-temen 

Enggak lah mbak, 
bisa capek jelasinnya 
hehe 
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gitu? 
Menurut dek 
DV kenapa 
mereka mikir 
kayak gitu? 

Mereka kan pasti tau 
SK tu tempat apa 
jadi mikirnya 
kehidupanku tu 
deket sama PSK, 
gitu mungkin 

LB +++ Labelling 

Itu yang 
nyebabin dek 
DV nggak 
punya 
banyak 
temen? 

Iya udah pada under 
estimate duluan, 
akunya juga jadi 
nggak pede  

RD + Rendah diri 

Tadi dek DV 
bilang malu 
kan tinggal 
di sini? 
Merasain 
malunya tu 
pas kapan sih 
dek bisa 
diceritain 
nggak? 

Banyak mbak, 
misalnya pas 
ditanyain guruku pas 
di kelas gitu 
rumahku di mana, 
terus kalo pas lagi 
ketemu orang yang 
nggak di kenal gitu. 
Mesti aku sok biasa 
aja mbak jawabnya 
tapi mesti habis itu 
tu kayak jadi 
canggung gitu lho 
mbak 

   

Susah buat 
jawabnya? 

iya    

Padahal kan 
dek DV udah 
biasa kan? 

Lhaiya udah biasa 
tapi tetep aja 

   

kalo pas 
malu, 
canggung 
gitu apa yang 
dek DV 
lakuin? 

Hmm ya nggak 
ngapa-ngapain diem 
aja 

   

Tadi dek DV 
bilang 
disuruh ibu 
nggak usah 

Enggak, aku juga 
males mending main 
game aja di rumah 
hehe 

KM + Ketiadaan minat 
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ikutan 
kegiatan-
kegiatan gitu 
kan? 
Sebenernya 
kalo dek DV 
sendiri 
pengen ikut 
nggak? 
Kenapa 
nggak mau? 

Males aja mbak KM ++ Ketiadaan minat 

kan bisa jadi 
punya 
banyak 
temen 

Enggak, nggak 
kepengen hehe 

   

Kenapa 
nggak 
kepengen? 

Paling juga aku 
dieceni o mbak, 
daripada dieceni tok 
kan mending aku 
main game aja di 
rumah enak 

RD ++ Rendah diri 

jadi dek DV 
emang lebih 
suka di 
rumah ya? 

Iya betul sekali    

Yaudah dek 
terimakasih 
banyak atas 
waktunya ya 

Iya sama sama mbak    
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VERBATIM TRIANGULASI SUBJEK 3 

Pertanyaan  Jawaban  Koding  Intensitas  Tema  
Selamat 
siang bu 

Iya siang mbak    

Saya mau 
tanya-tanya 
sedikit soal 
DV boleh ya 
bu? 

Iya boleh mbak    

Ibu deket 
nggak sama 
DV? 

Deket banget mbak, 
anakku satu tok itu o 

   

Menurut ibu 
DV orang 
yang seperti 
apa? 

Dia itu anak mamah 
banget mbak, nurut 
anaknya kalo dikasih 
tau. Tapi isinan 
mbak apa apa kalo 
nggak sama 
mboknya nggak mau 
dia. Cerewet ya 
mung kalo sama 
saya, kalo sama 
orang-orang gitu 
diem aja paling. Lha 
ini mbak mintain 
tolong wawancara 
gitu aja awalnya 
nggak mau lho mbak 
nek nggak tak suruh 
gitu dia nggak mau 

   

Memang 
pendiam dari 
kecil gitu ya 
bu? 

Iya dari dulu gitu, 
jago kandang mbak. 
Kalo di rumah ya 
berani, biasa aja tapi 
kalo di luar wah jan 
pendiem 

   

Kalo di 
sekolah 
gimana bu? 

Yo sama di sekolah 
juga pendiem dia. 
Jago kandang wes to 
mbak dia tu 
beraninya apa apa 
kalo di rumah 
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Terus 
menurut ibu 
kenapa tu bu 
DV bisa jago 
kandang 
gitu? 

Mungkin karena dia 
anak tunggal ya 
mbak jadi dia tu di 
rumah di sayang 
banget, diterima gitu 
lho mbak jadi dia 
mau ngapa-ngapain 
tu ya pede. Nah kalo 
di luar kok pendiem 
ya mungkin kalo di 
luar reaksi orang kan 
beda-beda, mungkin 
dia pernah kecentok 
apa gitu to jadi 
nggak pede makanya 
jadi apa apa malu 

RD + Rendah diri 

DV 
kegiatannya 
setiap hari 
ngapain aja 
bu? 

Sekolah tok mbak, 
nanti pulang gitu tak 
suruh belajar, kalo 
nggak ya dia tu 
sukanya main game 
sama main sama 
kucingnya itu mbak, 
yang bersihin 
kandang yang ngasih 
makan kan dia.  

   

Nggak 
pernah main 
ya bu? 

Enggak ik mbak, dia 
tu kayak udah terlalu 
nyaman di rumah ya 
mungkin mbak jadi 
nggak pernah main 
dia tu. Mainnya ya 
paling kalo tak suruh 
nemenin saya 
kemana gitu 

   

Setau ibu 
DV punya 
teman 
banyak 
nggak bu? 

Halah cah isinan gitu 
o mbak paling ya 
nggak banyak 
temennya. Ya ada 
temen tapi nggak 
yang gaul punya 
banyak temen main 

KM + Ketiadaan minat 
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kemana kemana gitu 
enggak. Kalo mbak e 
itu yang sepupunya 
yang tinggal ikut 
saya itu kan gaul 
temennya banyak, 
suka main kemana 
kemana gitu. Lha 
pikirku mbak e tu 
kalo main adik e tak 
suruh ngajak tapi 
katanya Dvnya yang 
nggak mau. Males 
katanya mbak. Yo 
wes emang dasare 
anak rumahan ya 
mbak diajakin main 
mbak e gitu tu 
bener-bener nggak 
mau, males. Malah 
milih di rumah lho 
padahal di rumah yo 
mung berdua sama 
saya tok 

Kalo 
temennya 
pernah ada 
yang main ke 
sini bu? 

Nggak ada mbak, 
DV nya ya malu 
ngajak temennya 
kesini. Kalo dulu 
jaman SD pernah 
temen-temennya 
main kesini bikin PR 
apa gitu tapi kalo 
sekarang ya enggak 
pernah. 

   

Malu kenapa 
bu 
memangnya? 

Dia tu sering dieceni 
temen-temennya gitu 
lho mbak di sekolah, 
kan pada tau DV 
rumahnya di SK jadi 
ya malu to mesti 
Dvnya. terus ada 
yang ya nggak tau 
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iseng apa beneran 
ya, itu temen-
temennya tu pada 
nanyain he neng 
omahmu yo, ngko 
aku jak jalan-jalan 
muter SK ya ngko 
aku kenalke neng 
mbak-mbak e ya. 
Gitu DV nek cerita. 
Jadi DV tu ya isin ya 
wedi gitu lho mbak. 
Terus tak kasih tau 
yowes raksah 
konconan mbek kui. 
Lha medeni to mbak 
mosok nyedak-
nyedaki DV minta 
kayak gitu, nanti nek 
ketauan orang tuane 
kan DV yang 
dimarahin dikira 
ngajaki 

Ibu pernah 
jelasin ke 
DV nggak 
soal keadaan 
di sini bu? 

Enggak sih mbak, 
Cuma ya dulu kalo 
dia nanya gitu ya tak 
jawab. Sama paling 
saya tu njaganya biar 
dia nggak liat yang 
enggak enggak ya 
tak suruh di rumah 
aja. Tapi ya emang 
dia sukanya di 
rumah, keluar rumah 
paling kalo tak suruh 
ke warung mbak 

   

Kalo ngobrol 
sama 
tetangga-
tetangga gitu 
bu? 

Jarang banget mbak, 
ngobrol sama siapa 
depan rumah udah 
wisma gitu.  

   

Apa nggak Ada sih mbak    
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ada yang 
seumuran 
DV bu di 
sini? 

sakjane Cuma ya 
emang anaknya tu 
diem o 

Menurut ibu 
gimana 
perasaan DV 
tinggal 
disini? 

Ya mestine nggak 
nyaman ya mbak 
Cuma mungkin udah 
biasa sama kenggak 
nyamanannya jadi 
dia betah di rumah 
terus 

   

DV pernah 
punya 
pengalaman 
apa gitu 
nggak bu 
selama 
tinggal 
disini? 

Apa ya mbak, oh ya 
dia tu pernah cerita 
pernah denger itu 
suara mbak mbak e 
yang kos sebelah 
rumah gitu pas lagi 
begituan, dia 
langsung kayak gilo 
gitu. Sama paling 
kalo di sini tu ya 
nggak enaknya ya 
kudu resah setiap 
malem mbak, lha 
piye sering pada 
mabuk mabuk terus 
berantem. Sakjane tu 
ya saya tu ya nggak 
mau dia 
terkontaminasi hal 
yang gitu-gitu, Cuma 
yo gimana lagi ya 
mbak namanya 
tinggal di sini kan 
mau nggak mau. 
Cuma saya tu 
pengen juga 
sebenernya DV gaul 
gitu punya banyak 
temen ben nggak di 
rumah terus gini 
sama mbok ne terus 
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Selain itu 
ada masalah 
lain nggak 
be? 

Ya paling itu sih 
mbak dilemanya 

   

Kalo di 
sekolah ikut 
kegiatan-
kegiatan gitu 
nggak sih bu 
DV? 

Enggak o mbak, 
nggak tau tu kok 
nggak ikut apa apa 
ya dia tu wes jan di 
rumah terus  

   

Terus kalo 
dirumah 
biasanya 
ngobrolin 
apa bu sama 
DV? 

Ngobrol-ngobrol 
banyak mbak dari a 
sampe z tapi ya saya 
nggak pernah 
nanyain kok dia tu 
kalo sama orang tu 
kok nggak bisa 
kayak kalo pas sama 
saya gitu lho  

   

Tapi kalo 
menurut ibu 
kenapa tu bu 
DV bisa 
beda gitu? 

Dia kayak minder 
gitu mungkin ya 
mbak, temennya kan 
mesti mikir yang 
enggak enggak to 
kalo tau DV 
rumahnya di SK 
mesti kan pada hi 
DV to omahe neng 
SK lho, kan gitu gitu 
mesti 

   

Jadi kayak 
udah 
dipandang 
negatif gitu 
ya bu sama 
temen-
temennya? 

Nah bener he e 
mbak, jadi dia udah 
males duluan kalo 
sama orang tu  

   

Kalau 
kegiatan di 
lingkungan 
sini gitu suka 
ikut nggak 

Ya paling bantu-
bantu kalo pas ada 
lomba-lomba 
tujuhbelasan gitu. 
Tapi itu aja kudu tak 
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bu? suruh sek mbak, kalo 
nggak ya nggak 
mau. Kan nggak 
enak to mbak wong 
cah lanang mosok 
rak ngewangi jadi 
saya ya nyuruh DV 
sana metu rak ketang 
ewang ewang apa 
gitu 

Tapi DV 
suka main ke 
tetangga-
tetangga gitu 
nggak bu? 

Nggak mbak hahaha 
dulu pas kecil ya iya 
pit pitan sama cah 
cah sana kesana sana 
tapi sekarang blas 
nggak pernah sama 
sekali 

   

Kenapa gitu 
bu? 

Emang dia kalo 
ditanya, rak dolan 
nang.. mesti 
jawabnya males 

   

Terus kalo di 
rumah 
kegiatannya 
ngapain bu? 

Ya nonton tv, 
ngobrol ngobrol 
sama saya, ngurusi 
kucing, main game, 
belajar wes ngono 
kui terus mbak tiap 
hari aku yo heran kui 
nek sama game kok 
rak ono bosene 

   

Jadi DV 
emang anak 
rumahan 
banget ya 
bu? 

Iya anak rumahan, 
jago kandang mbak 
beraninya di rumah 
tok, kalo diluar 
isinan, menengan, 
nggak pernah dolan 
dolan nggak keluar 
rumah paling dolan 
tu paling ke 
indomart. Kalo kata 
anak jaman sekarang 
cupu ya mbak hehe 
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Baiklah kalo 
begitu bu 
sekian dulu 
ya bu 
ngobrol-
ngobrolnya 

Udah mbak?    

Terima kasih 
atas 
waktunya, 
makasih 
sudah 
membujuk 
DV jadi mau 
bantuin saya 

Oh nggakpapa mbak, 
soalnya DV tu 
emang isinan kalo 
sama orang mbak. 
Nggak papa malah 
biar kendel. Itu aja 
kalo ga tak bilang 
anak situ juga 
bantuin mbak juga 
dia nggak mau. 

   

Terima kasih 
banyak 
sekali lagi ya 
bu maaf 
sudah 
merepotkan 

Iya nggakpapa 
mbak, sama sama 
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