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PANDUAN WAWANCARA 

A. Identitas subjek 
1. Nama    :  
2. Nama panggilan :  
3. Tempat, tanggal lahir :  
4. Domisili   :  
5. Cita – cita  :  
6. Pendidikan  :  
7. Pekerjaan  :  
8. Hobi   :  

B. Identitas keluarga 
1. Nama/Inisial Ayah :  
2. Tempat, tanggal lahir :  
3. Pendidikan ayah :  
4. Pekerjaan ayah  :  
5. Nama/Inisial Ibu  :  
6. Tempat, tanggal lahir :  
7. Pendidikan Ibu  :  
8. Pekerjaan Ibu  :  
9. Jumlah saudara  :  P =  L =  

 

Pertanyaan Jawaban Coding Tema 

Tujuan motivasi    

Apa motivasi subjek mengikuti komunitas sepeda 
motor? 

   

Sejak kapan mulai merasa mempunyai keinginan 
untuk mengikuti komunitas sepeda motor? 

   

Apa wujud dorongan & kebutuhan subjek dalam 
mewujudkan motivasi subjek dalam mengikuti 
komunitas sepeda motor? 

   

Apa saja tingkat usaha/usaha-usaha yang subjek 
lakukan untuk mewujudkan motivasi subjek? 

   

Bagaimana subjek menilai komunitas sepeda 
motor subjek? 

   

Apakah ada keinginan yang ingin subjek 
capai/subjek dapatkan dalam komunitas subjek 
ini?  

   

Apakah dengan mengikuti komunitas sepeda 
motor, subjek merasa mendapat kebutuhan yang 
belum subjek dapat selama ini? 

   

Apakah subjek merasa ada yang berbeda dalam 
segi berperilaku sebelum & sesudah mengikuti 
komunitas sepeda motor? 
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Profil Subjek    

Mengapa subjek menyukai sepeda motor?    

Apa sepeda motor kesukaan subjek?    

Dari mana subjek mengenal komunitas sepeda 
motor? 

   

Subjek mulai bergabung dalam komunitas sepeda 
motor di usia berapa? 

   

Apa yang melatarbelakangi subjek mengikuti 
komunitas sepeda motor? 

   

Apa yang membuat subjek tertarik bergabung 
dengan komunitasnya saat ini? 

   

Apa kegiatan sehari-hari subjek di rumah?    

Apa kegiatan subjek di dalam komunitas?    

Profil Komunitas    

Bagaimana sejarah terbentuknya komunitas 
sepeda motor yang subjek ikuti? 

   

Lokasi komunitas sepeda motor berada dimana?    

Apa arti logo komunitas sepeda motor tersebut?    

Apa visi dan misi komunitas sepeda motor 
tersebut? 

   

Bagaimana struktur organisasi komunitas sepeda 
motor tersebut? 

   

Apa saja bentuk kegiatan komunitas sepeda 
motor tersebut? 

   

Ada berapa anggota komunitas sepeda motor 
tersebut? 

   

Berapa jumlah anggota laki-laki dan 
perempuannya? 

   

Profil Keluarga    

Apa pekerjaan orangtua subjek?    

Apa pekerjaan suami subjek? (Bagi subjek yang 
sudah menikah) 

   

Bagaimana suasana dalam keluarga subjek?    

Bagaiaman keadaan lingkungan tempat tinggal    
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subjek? 

Tanggapan tetangga negatif seperti apa 
?contohnya? 

   

Bagaimana keadaan religiusitas dalam keluarga?    

Kebiasaan/kegiatan apa yang sering dianjurkan 
keluarga? 

   

Bagaimana hubungan komunikasi antara subjek 
dengan keluarga? 

   

Didalam keluarga subjek lebih dekat dengan 
siapa? 

   

Bagaimana reaksi keluarga ketika mengetahui 
subjek mengikuti komunitas sepeda motor? 

   

Apakah orangtua mendukung kegiatan subjek 
setelah mengikuti komunitas sepeda motor? 

   

Apakah subjek merasa orangtua subjek otoriter?    

Pengalaman Subjek    

Masa kecil subjek    

Subjek berapa saudara?    

Subjek dengan siapa saja?    

Dengan siapa subjek bermain?    

Permainan apa yang sering subjek mainkan? 
Mengapa? 

   

Masa remaja subjek    

Bagaimana sikap subjek terhadap orangtua?    

Bagaimana sikap subjek terhadap saudara 
kandung 

   

Apakah subjek sering menghabiskan waktu 
dengan keluarga? 

   

Dengan siapa subjek biasa bergaul?    

Apa yang subjek lakukan di waktu senggang?    

Apa subjek mempunyai sahabat?    

Masa kini    

Apa arti keluarga menurut subjek?    
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Kebiasaan apa yang masih dilakukan subjek dari 
dulu hingga sekarang? 

Apa nilai yang sering diajarkan oleh keluarga pada 
subjek? 

   

Menurut subjek, subjek memiliki kepribadian yang 
seperti apa? 

   

Apa kegiatan subjek di komunitas    

Bagaimana subjek memaknai komunitas sepeda 
motornya? 

   

Exsistence    

Apakah subjek merasakan perasaan aman ketika 
subjek berada dalam lingkungan komunitas 
subjek? 

   

Apabila merasa aman, seperti apa contohnya?    

Apakah kebutuhan fisiologis seperti makan, upah 
(gaji) subjek sudah terpenuhi? 

   

Apakah subjek mendapatkan perhatian atau kasih 
sayang di dalam komunitas? 

   

Apabila iya, seperti apa contohnya?    

Apakah rasa aman, perhatian, kasih sayang 
memang merupakan kebutuhan yang subjek ingin 
penuhi dengan bergabung dalam komunitas? 

   

Apakah subjek merasa tidak mendapat rasa 
sayang, perhatian dan rasa aman apabila di luar 
lingkungan komunitas? 

   

Relatedenss    

Siapa yang mengenalkan subjek terhadap 
komunitas ini? 

   

Apa dasar keinginan bergabung dengan 
komunitas? 

   

Apa aktivitas/ kebiasaan yang biasa dilakukan 
bersama komunitas? 

   

Keterlibatan menjadi anggota komunitas sepeda 
motor, apakah mengganggu aktivitas yang lain? 
Mengapa? 

   

Kebiasaan apa yang subjek sering lakukan 
semenjak bergabung dengan komunitas? 
Mengapa? 
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Bagaimana perasaan subjek setelah lebih jauh 
terlibat dalam komunitas? 

   

Pelajaran apa yang didapat setelah bergabung 
dengan komunitas? 

   

Apa tujuan subjek bergabung dengan komunitas 
ini? 

   

Apakah subjek mengikuti kegiatan diluar 
komunitas? 

   

Bagaimana sikap subjek menghadapi tanggapan 
masyarakat yang menilai negatif mengenai 
perempuan yang mengikuti komunitas sepeda 
motor? 

   

Bagaimana sikap subjek dengan sesama anggota 
komunitas? 

   

Apa harapan subjek untuk komunitas?    

Apa harapan subjek untuk anggota komunitas 
yang bergender feminin? 

   

Apakah ada perbedaan penilaian dari masyarakat 
sebelum & sesudah subjek mengikuti komunitas 
sepeda motor? Apabila ada, sebutkan! 

   

Apabila penilaian orang-orang negatif ke subjek, 
apakah ada keinginan untuk dianggap berhasil 
oleh orang-orang yang menilai negatif diri subjek 
selama subjek mengikuti komunitas sepeda 
motor? 

   

Menurut subjek, apakah lingkungan komunitas 
sepeda motor yang subjek ikuti sudah kondusif 
keadaannya? 

   

Apakah subjek merupakan tipe orang yang 
senang bersosialisasi/berinteraksi dengan orang 
lain? 

   

Apakah subjek mendapat penghargaan dari 
masyarakat/keluarga/kerabat mengenai perilaku 
subjek setelah mengikuti komunitas sepeda 
motor? 

   

Menurut subjek, apakah lingkungan sekitar tempat 
tinggal subjek sudah kondusif keadaannya? 

   

Growth    

Apa subjek termasuk orang yang kreatif?    

Apa menurut subjek dengan mengikuti komunitas    
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sepeda motor subjek menjadi orang yang kreatif? 

Apabila iya, seperti apa contoh kreatifnya?    

Apakah subjek mempunyai suatu 
ketrampilan/kekreatifan? Apabila punya, apakah 
subjek merasa itu berguna bagi orang lain/diri 
sendiri? 

   

Apakah menurut subjek, subjek sudah cukup 
produktif dalam menjalani kegiatan subjek sehari-
hari baik itu sebelum maupun sesudah mengikuti 
komunitas sepeda motor? 

   

Apa subjek merasa bermanfaat bagi orang-
orang/lingkungan sekitar subjek setelah mengikuti 
komunitas sepeda motor? 

   

Apabila bermanfaat, seperti apa contohnya?    
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PEDOMAN OBSERVASI 

Kesan Umum Subjek Deskripsi 

Kondisi fisik subjek  

Kondisi sepeda motor subjek  

Kondisi tempat wawancara  

Hubungan Relasi Sosial Subjek  

Interaksi dengan orangtua  

Interaksi dengan teman   

Interaksi dengan tetangga  

Kegiatan Sehari-hari  

Kegiatan dihari kerja (senin-jumat)  

Kegiatan dihari libur (sabtu-minggu)  

Kegiatan dalam Komunitas   

Sikap subjek terhadap teman-teman komunitas  

Kegiatan subjek saat berkumpul dengan komunitas  

Koding Tema 

Tema Coding 

 
 
 

Motivasi 

Exsistence EXS 

Relatedness REL 

Growth GRO 

 
 
 

Faktor Internal 
 

Hasrat & Keinginan Berhasil HKB 

Dorongan & Kebutuhan DOR 

Tingkat Usaha TU 

Penilaian Subjek PS 

 
 
 
Faktor Eksternal 
 

Lingkungan Kondusif LIK 

Penilaian Negatif Masyarakat PNM 

Kondisi Orangtua Otoriter ORT 
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VERBATIM 

 
A. SUBJEK 1 

Identitas Subjek 
Nama    : I 
Nama panggilan : Mbak Brow 
Tempat, tanggal lahir : Ambahrawa, 27 juni 1990 
Domisili   : Ambahrawa 
Cita – cita  : Freestyler Sepeda Motor 
Pendidikan  : SMA (sekolah menengah akhir)  
Pekerjaan  : Wiraswata 
Hobi   : Touring 
Identitas Keluarga 
Nama/Inisial Ayah : Paino 
Tempat, tanggal lahir : Ambahrawa, 30 desember 1968 
Pendidikan ayah : SMP 
Pekerjaan ayah  : Ustad (wiraswasta) 
Nama/Inisial Ibu  : Parmi 
Tempat, tanggal lahir : Ambahrawa, 16 agustus 1970 
Pendidikan Ibu  : SMA 
Pekerjaan Ibu  : Guru (negeri) 
Jumlah saudara  : P = 5 L = - 
 

Pertanyaan Jawaban Coding Tema 

Selamat malam mbak, silahkan 
menmbaktangani terlebih dahulu surat 
pernyataan untuk menjadi subjek saya 

(menulis & memberikan tanda 
tangan) 

  

Terimakasih. Sebelumnya cerita dulu 
aja ya mbak, mbak bisa gabung di club 
motor mulai usia berapa? 

Usia 19 tahun   

Apa yang melatar belakangi mbak 
gabung dalam club motor? 

Mencari sedulur dan 
menyalurkan hobi saya yaitu 
otomotif 

REL Relatednes 

Apa sepeda motor kesukaan mbak? Rx-king   

Dari mana mbak mengenal komunitas 
sepeda motor? 

Dari temen karena temen saya 
juga megikuti komuitas ini 

FE Faktor 
Eksternal 

Mengapa mbak menyukai sepeda 
motor? 

Ya karena hobi. saya aku 
merasa kalo naik motor bahagia 
aja makane suka dengan dunia 
motor  

  

Sejak kapan mulai merasa mempunyai 
keinginan untuk mengikuti komunitas 
sepeda motor? 

Sejak SMP karena melihat 
temen-temen juga suka mainan 
motor terus saya kok ada rasa 
tertarik gitu 

FI Faktor 
Internal 
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Bagaimana sejarah terbentuknya 
komunitas sepeda motor yang mbak 
ikuti? 

Jadi dulu komunitas ini terbentuk 
ya karena itu banyak anggota 
yang suka dengan motor yang 
sama akhirnya mereka beniat 
bentuk komunitas ini sampe 
sekarang  

  

Bagaimana mbak menilai komunitas 
sepeda motor mbak? 

Ya ..baik komunitas yang jelas 
ADARTnya atau terdaftar resmi 
di indukan dan polres setempat 
jadinya resmi 

  

Lokasi komunitas sepeda motor berada 
dimana? 

Lokasi kopdar atau kumpulnya di 
alun alun ungaran lama 

  

Apa arti logo komunitas sepeda motor 
tersebut? 

Lambang atau logonya lambang  
dari pabrikan Yamaha itu kan 
namanya garputala dan motorya 
juga keluaran Yamaha 
makannya pakai lambang itu  

  

Apa visi dan misi komunitas sepeda 
motor tersebut? 

Visi : menjadikan GRC menjadi 
komunitas yang baik dan juga 
menjadi teladan bagi komunitas 
sepeda motor yang lain 

Misi : menjadikan GRC 
komunitas pecinta rxking yang 
baik dalam menaungi para 
kingers 

  

Bagaimana struktur organisasi 
komunitas sepeda motor tersebut? 

Ketua : Alfian 

Wakil : Kukuh 

Sekre : Bagus 

Humas : I 

Bendahara : Aji 

Perlengkapan : Budi 

  

Apa saja bentuk kegiatan komunitas 
sepeda motor tersebut? 

Ya santunan ke panti asuhan 
trus kalo ada bencana alam 
kemana gt perwakilan dari kami 
pasti ada untuk kesana terus 
membantu bapak kepolisian jika 
butuh bantuan dari kami misal 
penyuluhan lalulintas atau lainya  

REL Relatedness 

Ada berapa anggota komunitas sepeda 
motor tersebut? 

Sekitar 60 anggota   

Berapa jumlah anggota laki-laki dan 
perempuannya? 

Laki-laki sekitar 57 dan 
perempuannya 3 dengan saya 1 
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jadi total 60 

Apa wujud dorongan & kebutuhan mbak 
dalam mewujudkan motivasi mbak 
dalam mengikuti komunitas sepeda 
motor? 

Ya dengan membeli sepeda 
motor rx king ini, itu menurutku 
sih wujud dari keingianku 
pengen bisa naiki motor sendiri. 
Kalau masalah kebutuhan 
sebenere lebih ke arah seneng 
kalau punya temen banyak mas. 

REL Relatedness 

Apa saja tingkat usaha/usaha-usaha 
yang mbak lakukan untuk mewujudkan 
motivasi mbak? 

Ya dengan saya selalu mengikuti 
kegiatan yang komunitas 
lakukan atau rencanakan sebaik 
mungkin. Supaya apa yang saya 
dapat juga baik. 

FI Faktor 
Internal 

Apakah ada keinginan yang ingin mbak 
capai/mbak dapatkan dalam komunitas 
mbak ini?  

Kalau keinginan apa ya.. 
mungkin lebih kearah nambah 
temen, terus nyari rasa aman 
sama aku kan jmbak nih, ya 
siapa tau bisa dapet kasih 
sayang disitu. Kasih sayang kan 
gak hanya dalam wujud 
sentuhan, bisa kaya perhatian, 
rasa aman dijaga dsb. 

REL, 
EXS 

Relatedness
, Exsistence 

Apakah dengan mengikuti komunitas 
sepeda motor, mbak merasa mendapat 
kebutuhan yang belum mbak dapat 
selama ini? 

Iya, yo kaya tadi sing tak jawab FI Faktor 
Internal 

Apakah mbak merasa ada yang 
berbeda dalam segi berperilaku 
sebelum & sesudah mengikuti 
komunitas sepeda motor? 

Ada banyak mas ..sebelum ikut 
komunitas ini kan saya lebih 
suka trek-trekan dijalan raya 
membahayakan banyak orang 
dan juga nyawa saya sendiri kan 
tapi setelah ikut komuitas kan 
banyak penyuluhan dari polres 
atau pihak terkait lainnya jadi 
lebih paham cara berkendara 
yang baik dan benar cotohnya 
seperti itu.. 

GRO Growth 

Tanggapan keluarga setelah tau mbak 
ikut komunitas motor gimana?  

 FE Faktor 
Eksternal 

Kalau masyarakat sekitar? Setauku mereka menilai kalau 
perempuan ikut club motor itu 
pasti nakal, liar, tomboy, terus 
gak tau aturan, wes pokoknya 
yang jelek-jelek tok isinya mas. 
Padahal anak motor club dan 
anak motor liar itu beda. Tapi di 
sama ratakan oleh masyarakat. 

FE Faktor 
Eksternal 
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Anak motor club dan anak motor liar? 
Memang mbak pernah ikut keduanya? 

Iya to, aku kenal motor tu dari 
SMP, terus pertama kenalnya 
bukan club  tapi liaran (yang 
dipinggir jalan itu lho sukanya) 
nah itu emang bener gak ada 
aturan, semaunya sendiri. Terus 
karena gunjingan sana sini, 
bapak ibuku yo ngamuk-ngamuk 
karena aku ikut macam itu.Tapi 
aku berkecimpung di liaran tu 
sampai usia 21 tahunan, sampai 
akhirnya aku nikah terus bener-
bener berhenti. 

  

Ooo cukup lama juga ya mbak, ehmm 
terus itu suaminya mbak dari kalangan 
motor juga ? 

Hehe lha hobi kok yo suwi 
walaupun dilarang. Suamiku 
bukan dari kalangan anak motor  

  

Terus apakah gak masalah mbak dari 
pihak suami & keluarga ? 

Enggak, soalnya dari pacaran 
udah tau aku dan hobiku. Terus 
juga kelakuanku kan ga buruk 
jadinya suami & keluarga suami 
gak masalah. 

FE Faktor 
Eksternal 

Oh begitu, sampai sekarang masih gak 
masalah mbak? Setelah ganti dari liaran 
ke club? 

Gak masalah to. Wong wes cerai 
mas. Hahaha  

  

Oh maaf maaf hehe.. kalau boleh tau 
cerainya karena hobi mbak kah? 

Oh enggak. Karena masalah lain 
kok. 

  

Boleh tau mbak masalahnya apa? Orang ketiga   

Berapa lama pernikahannya mbak? 8 tahun   

Oh begitu.. baiklah mbak, itu kan tadi 
mbak sempet bilang kalau selama nikah 
stop maenan motor, itu kenapa mbak? 
Padahal kan hobi, orangtua nglarang 
aja ga digubris, tapi setelah menikah 
kok bisa stop selama 8 tahun? 

Soalnya aku ngrasa sebagai istri 
dan ibu waktu aku dah punya si 
kecil ini ya kewajibanku dirumah 
manut sama suami, ngopeni 
suami & anak. Jadi gak ada 
alasan bagiku untuk ikut liaran 
motor lagi, karena statusku yang 
sudah seorang istri & ibu 

FI Faktor 
Internal 

Oh begitu.. lalu setelah bercerai mbak 
tetep stop ikut liaran motor atau lanjut 
lagi? 

Aku lanjut. Karena aku ngrasa di 
dalam kegiatan liaran motor itu 
aku bisa melupakan masalahku 
sejenak. Tapi aku mulai ngerasa 
gak cocok dengan pola anak 
liaran yang ga ada aturan, terus 
aku kepo-kepo cari tau 
komunitas club-club motor di 
Semarang kan, alhasil aku nemu 
ini GRC. Terus gabung deh 
sampai sekarang. 

FI Faktor 
Internal 
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Apa pekerjaan orangtua mbak? Bapak saya dulu sebagai ustad 
di desa saya dan ibu dulu 
sebagai guru TPQ didesa saya 
juga 

  

Apa pekerjaan suami mbak?  Sebagai pengusaha bengkel di 
desa sekitaran sini 

  

Bagaimana suasana dalam keluarga 
mbak? 

Awalnya keluarga saya ini ya 
harmonis dahulu saya lebih 
dekat dengan ibu karena saya 
jika mengalami sesuatu juga 
berkonsultasi dengan ibu bapak 
dekat juga cuman kan bapak 
kalo ada pekerjaan kayak 
ceramah ke luar kota gt susah 
buat dekat, dekat pun juga 
sekedar sapa gt bapak tipe 
orang yang apa ya kaya suka 
memksakan kehendak gitu lho 
dan kerasnya masyaAllah, 
makane gak pernah ngijinke aku 
naik motor mas, terus akhirnya 
saya menikah setelah jalan 
pernikahan 8 tahun ada satu 
masalah yang sangat berat dan 
harus berujung perceraian dan 
sampai sekarang saya 
menjmbak 

FE Faktor 
Eksternal 

Bagaiaman keadaan lingkungan tempat 
tinggal mbak? 

Lingkungan disekitar rumah saya 
juga cukup hangat ibarat orang 
jawa ngomong srawung.  

  

Bagaimana keadaan religiusitas dalam 
keluarga? 

Kalo soal religuistas keluarga 
saya juara karena bapak saya 
juga ustad dan ibu saya juga 
guru TPQ di desa saya 

  

Kebiasaan/kegiatan apa yang sering 
dianjurkan keluarga? 

Sholat pasti, berbuat baik ke 
semua orang, dan harus jadi 
manusia sabar itu yang selalu 
diajarkan 

  

Bagaimana hubungan komunikasi 
antara mbak dengan keluarga? 

Komunikasi saya dengan 
keluarga saya ya bagus dalam 
arti setiap ada kegiatan ataupun 
apa gt saya selalu komunikasi  

  

Didalam keluarga mbak lebih dekat 
dengan siapa? 

Saya lebih dekat dengan ibu    

Tanggapan ibu gimana mbak setelah 
tau mbak ikut komunitas sepeda motor? 

Ibuku pengertian ok orange. Ga 
kaya bapak. Jadi ya fine-fine aja. 
Mung berpesan supaya aku jaga 
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diri. 

Apa yang membuat mbak tertarik 
gabung dengan club ini, padahal 
notaben kebanyakan laki-laki 
anggotanya? 

Soalnya menurutku club itu ada 
aturan yang jelas, visi & misi, 
terus juga kegiatan sosial yang 
bisa memberi dampak positif ke 
aku. Selain itu kalau kita punya 
banyak temen laki-laki bakal 
banyak juga yang ngelindungi 
kita. Contohnya kaya pergi 
malem, pasti dikawal. Terus 
kalau ada yang rese' kita 
dibelain.  

EXT Exsistence 

Ya bener juga sih, terus untuk 
menunjukkan kepada keluarga & 
masyarakat lingkungan sekitar bahwa 
pmbakngan mereka salah tentang diri 
mbak sebagai seorang ladies bikers 
gimana caranya? 

Caranya dengan mengajak 
mereka maen kerumah & 
mengadakan kegiatan sosial 
dirumah. Jadi di dalam club ku 
itu kan tiap satu bulan sekali ada 
kumpulan semacam arisan 
sekalian membahas kegiatan 
sosial apa yang akan 
dilaksanakan untuk hari-hari 
tertentu mas, misal ramadhan 
kita ada bagi sembako gratis 
untuk panti asuhan, bagi takjil, 
dsb. Nah salah satu cara agar 
keluargaku & masyarakat sekitar 
tau bahwa club motor itu gak 
sama dengan liaran motor aku 
ajak mereka kumpul dirumahku, 
terus ngadain acara sosialnya di 
sekitar lingkungan rumah.  

FI Faktor 
Internal 

Wow.. bagus juga kegiatannya ya. 
Terus apakah langsung bisa merubah 
image negatif itu mbak? 

Ya gak bisa langsung, tapi 
bertahap. Kira-kira 3-4 kali aku 
ngajak kumpulan dirumah dan 
melakukan kegiatan sosial 
bahkan pernah juga kerja bhakti 
di desa ku itu, baru mereka tau 
oh ternyata club motor itu gak 
selalu negatif. Mereka ternyata 
juga punya sisi positifnya. Alhasil 
merka jadi tau kalau aku ga 
seburuk yang mereka kira 
hahahaha.. 

REL Relatedness 

Ehmm.. lalu mbak, kenapa sih mbak 
udah suka motor dari SMP? Apakah 
ada pengaruh dari keluarga? Misal ayah 
/ kakak? 

Gak ada sih. Aku tuh dari kecil 
udah beda sendiri. Aku kan 5 
bersaudara, kakak pertama laki-
laki, yang 4 perempuan. Kakak 
laki-laki ku waktu aku SD kelas 5 
apa ya, itu meninggal karena 
kecelakaan motor, makannya ibu 
bapakku gak pernah setuju dulu 
kalau aku maenan motor. Nah 2 

FE Faktor 
Eksternal 
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kakak perempuanku tuh 
perempuan banget, misal 
mereka suka maenan boneka, 
aku suka mobil-mobilan, kalau 
mereka suka pakai rok, aku gak 
pernah suka pakai rok. Jadi ya 
kayanya aku dari kecil emang 
udah beda sendiri hehehe.. 

Oh gitu, terus proses meyakinkan 
orangtua mbak gimana tuh? Dari yang 
gak boleh sampai boleh? 

Dulu aku beli motor hasil dari 
jual kebun warisan bapak 
setelah beliau meninggal. Motor 
pertamaku Rx King tahun 1999 
haha.. awalnya gak berani bawa 
balik kerumah karena takut ibuku 
marah, terus motornya aku titipin 
ke bengkel temenku, sampai 
akhirnya ada tetangga yang tau 
terus laporan ke ibu. Mau gak 
mau aku jujur waktu ditanyai ibu, 
terus motornya suruh bawa 
pulang. Setiap aku pergi aku 
selalu harus ditemeni 
kakak/tetanggaku supaya ada 
yang ngawasi dan ada yang 
ditanya-tanya (korek-korek 
informasi) oleh ibuku. Itu 
berlangsung sekitar 2-3 tahunan 
sampai aku lulus sekolah. Terus 
mungkin karena aku gak pernah 
aneh-aneh waktu kumpulan 
liaran motor waktu itu, jadinya 
ibu percaya sama aku dan aku 
mulai dibolehin pergi sendiri. 

FE Faktor 
Eksternal 

Lalu mbak kan udah punya anak nih, 
usia berapa mbak? 

10 th   

Udah cukup umur lah ya untuk 
memahami hobi maknya.. apa gak 
pernah protes mbak? 

Nggak. Justru aku malah mulai 
mengenalkan dunia motor sama 
anakku, biar besok kalau dia 
udah gede dan tertarik ke dalam 
dunia motor dia langsung bisa 
ikut club, gak perlu salah 
langkah kaya aku ke liaran dulu. 
Haha  

  

Jadi saya coba merangkum perbedaan 
club dan liaran. Kalau club itu resmi 
dibawah naungan komunitas gede yang 
ada regulasinya yang jelas, sedangkan 
kalau liaran itu semau gue dan gak ada 
regulasinya ya? 

Ya bener, kurang lebih seperti 
itu. Jadi kalau club itu lebih resmi 
dan jelas harus seperti apa club 
itu berjalan, bukan cuma 
maenan motor gak jelas, 
balapan, numpang nampang 
dijalan, dsb. Hehe .. kalau di club 
kan kita punya proker yang 
harus dijalankan dalam setahun 

GRO Growth 
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dan harus dilaporkan ke YRKI 
pusat mas.  

Pengalaman suka / duka apa mbak 
selama ± 8 tahun ikut dalam club motor 
? 

Kalau dukanya itu yang sering 
ditemui perbedaan pemikiran 
antara laki-laki dan permpuan 
aja sih. Karena ketuaku kan laki-
laki. Lebih ke arah logikanya 
maen tanpa memikirkan afeksi, 
sedangkan kalau aku permpuan 
walaupun hobinya macam laki-
laki kan aku tetep perempuan 
yang notaben masih dikuasai 
afeksi kalau menentukan 
sesuatu 

EXT Exsistence 

Contohnya mbak? Misal kaya yang baru tejadi 
kemarin nih, ada pelantikan 
anggota baru, ada sesi dimana 
anggota baru disuruh naik motor 
sampai ke Goa Jepang, nah tau 
sendiri kan medan jalan kesana 
gak memungkinkan motor untuk 
naik. Apalagi tengah malem, gak 
ada tambal ban buka gak ada 
pom, kalau ada apa-apa dijalan 
siapa yang mau tanggungjawab? 
Ketuanya masih maksa aja, aku 
udah ngasih alternatif lain tapi 
dianya maksa. Yaudah mau 
gimana lagi, akhirnya tenan to 
dijalan ada yang ban nya 
kempes kecoblos paku, bingungi 
kabeh. 

  

Oh jadi lebih ke pemaksaan ego ya. Itu 
selalu terjadi hanya antara mbak 
dengan ketuanya atau mbak dengan  
anggota laki-laki lain juga? 

Ya sama anggota cuma 
beberapa kali aja, gak sering. 
Dan bukan masalah yag terlalu 
berat dan beresiko, kaya misal 
mau janjian gas jam berapa, aku 
pengennya jam berapa. Simple-
simple gitu aja sih. 

  

Kalau sukanya mbak? Sukanya ya tadi punya banyak 
temen dari hobi kita jadi kalau 
ada apa-apa dijalan bisa banyak 
pertolongan. 

GRO Growth 

Anggota ceweknya ada berapa mbak? Ada 3   

Ganggu gak mbak kegiatan hobi mbak 
ini dengan kegiatan/kewajiban sehari-
hari mbak dirumah? 

Nggak. Karena aku bagi waktu. 
Di lingkungan kan ada pengajian 
ibu-ibu, arisan PKK, itu yang 
utama. Setelah aku punya si 
kecil motor itu hanya sampingan, 
bukan yang utama lagi kaya dulu 

REL Relatedness  
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waktu masih lajang. Jadi ya yang 
utama tetep kegiatan wajib 
dirumah dan dilingkungan rumah 
dulu. 

Mbak, kalau anak club gitu ngrokok 
sama minum alkohol gak? 

Iya rata-rata ngrokok karena 
mereka kebanyakan laki sih. 
Kalau minum beberapa orang 
aja dan gak semua. Malah di 
club ada larangan gak boleh 
minum alkohol. 

  

Terus mbak ikutan? Kalau ngrokok dari SMP malah, 
soalnya dari keluarga ibuku 
ngrokok semua. Kalau alkohol 
pernah setahunan doang 
kayaknya, soalnya aku 
penasaran rasanya dan 
terpengaruh lingkungan. 

FE Faktor 
Eksternal 

Lingkungan? Iya. Tapi bukan anak club. Dulu 
itu lingkungan liaran yang buat 
aku kenal alkohol. 

FE Faktor 
Eksternal 

Oh gitu.. terus masalah rokok nih mbak, 
sampai sekarang masih? 

Udah gak sejak anakku lahir.   

Oh.. lalu waktu nikah suami juga gak 
masalah? 

Gak lah. Dia udah tau aku 
seutuhnya. Makannya sampai 
sekarang aku gak nikah lagi 
karena aku gak yakin bakal ada 
laki-laki macam dia di dunia 
hahaha.. 

  

Oh begitu.. masih cinta ya mbak? 
Hehe.. oya mbak, posisi mbak di club 
itu apa? Maksudnya dalam strukturnya 

Hehe ya gitulah. Wong pisahnya 
ga wajar kok. Cuma ya jek ono 
omongane sing tak inget sampai 
sekarang pas cerai. Ooo.. kalau 
di struktur aku posisinya wakil 
ketua mas, karena ya mungkin 
aku wes suwi banget ya gabung 
club. Mulai dari perjuangan nol 
banget merangkak biar bisa 
diakui di club pusat. 

  

Apa mbak kalau boleh tau? Dia bilang aku lonte, karena 
masih sering dolan bareng sama 
cah-cah club. Ngirone aku 
gampangn, padahal dia sing 
selingkuh mas, yo di nggo 
pembelaan mungkin 

  

Waduh, terus gak pengen berhenti aja 
mbak dari komunitas? 

Orak. Ngapain berhenti. Wong 
jiwaku disini. Aku bisa dapat 
mengeksplore diri disini. 

GRO Growth 
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Kalau untuk urusan financial gimana 
mbak? Kan club kaya gitu pasti banyak 
pengeluaran, ntah untuk kas, kopdar 
tiap minggunya, touring dll? 

Alhamdulillah sih aku ga 
terbebani dan ga ada maslaah. 
Kerjaku sebagai yang punya 
lahan tani dan kebun cukup 
untuk membagi dan menghidupi 
semuanya. Ya keluarga, ya 
motor, club, dll. Namanya 
seneng jadi apapun dilakuin 
kerja keras biar semuanya 
balance. 

EXT Exsistence 

Jadi ada kepuasan tersendiri ya kalau 
maenan motor gitu? 

Iya, kaya nemuin aktualisasi diri 
hahahahaha.. 

GRO Growth 

Apakah subjek merasakan perasaan 
aman ketika subjek berada dalam 
lingkungan komunitas subjek? 

Iya, aman banget. Soalnya apa-
apa dijagain, apa-apa dikawal. 
Kaya misal keluar malem mesti 
di anter paling gak 2 orang. Itu 
yang gak tak dapet setelah 
menjmbak 

EXT Exsistence 

Apa subjek termasuk orang yang 
kreatif? 

Gak..   

Apa menurut subjek dengan mengikuti 
komunitas sepeda motor subjek 
menjadi orang yang kreatif? 

Iyo. Soalnya banyak belajar hal 
baru. Terutama tentang dunia 
motor 

GRO Growth 

Apabila iya, seperti apa contoh 
kreatifnya? 

Aku jadi bisa beneri motor 
sendiri, kaya ganti knalpot, 
benering buring motor dll yang 
biasanya perempuan lain gak 
bisa 

GRO Growth 

Apakah subjek mempunyai suatu 
ketrampilan/kekreatifan? Apabila punya, 
apakah subjek merasa itu berguna bagi 
orang lain/diri sendiri? 

Berguna. Aku pernah bantu 
orang mogok dijalan, pas itu 
baut buringnya rusak 

  

Apakah menurut subjek, subjek sudah 
cukup produktif dalam menjalani 
kegiatan subjek sehari-hari baik itu 
sebelum maupun sesudah mengikuti 
komunitas sepeda motor? 

Iya. Aku tetep bisa ngopeni anak 
sama ibuku, tetep bisa kumpul 
dengan temen-temen juga tanpa 
ganggu kewajiban utamaku 
sebagai seorang ibu dan anak. 
Malah aku mulai bisa ngajari 
anakku sedikit-sedikit tentang 
motor, kaya ya ngenali ini rambu 
apa, ini bagian sparepart motor 
apa. 

GRO Growth 

Apa subjek merasa bermanfaat bagi 
orang-orang/lingkungan sekitar subjek 
setelah mengikuti komunitas sepeda 
motor? 

Kalau untuk lingkungan sekitar 
paling ya kalau ada yang rusak 
motornya aku bisa bantu, terus 
ya kaya tadi itu kegiatan-
kegiatan sosial dari komunitas 
kan banyak manfaatnya bagi 
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orang yang membutuhkan 

Pertanyaan terakhir mbak, apakah akan 
selamanya di club motor ini? 

Iya, sampai tubuh ini lemas dan 
tidak bisa naik motor lagi 
hehehe.. 

GRO Growth 

Hahaha.. baik mbak, terimakasih untuk 
beberapa informasinya. Apabila besok 
masih ada yang harus ditanyain nanti 
kita ketemu lagi ya! 

Siap mas, anytime..   

 

HASIL OBSERVASI 

Kesan Umum Subjek Deskripsi 

Kondisi fisik subjek Subjek I memiliki postur tubuh tinggi 
semampai dengan tinggi badan 168 cm dan 
berat badan 55 kg 

Kondisi sepeda motor subjek Sepeda motor Rx King tahun 1989 berwarna 
hitam 

Kondisi tempat wawancara Café yang cukup kondusif lokasinya 

Hubungan Relasi Sosial Subjek  

Interaksi dengan orangtua Hubungan dengan ibu baik dan sangat dekat, 
sedangkan dengan ayah ada jarak karena 
selalu berbeda pendapat dan ayahnya yang 
otoriter 

Interaksi dengan teman  Subjek bersifat humble sehingga banyak 
teman, baik dari lingkungan trumah dan luar 
rumah  

Interaksi dengan tetangga Subjek berhubungan baik dengan tetangga 
walau tetangga selalu mencibir subjek 

Kegiatan Sehari-hari  

Kegiatan dihari kerja (senin-jumat) Subjek bekerja mengurus kebun dan 
mengurus anak serta ibunya 

Kegiatan dihari libur (sabtu-minggu) Pergi kumpulan di hari sabtu. DI hari minggu 
mengajak anak jalan-jalan 

Kegiatan dalam Komunitas   

Sikap subjek terhadap teman-teman komunitas Sangat perhatian dan terkesan bersifat 
keibuan 

Kegiatan subjek saat berkumpul dengan komunitas Banyak bercanda dan membahas kegiatan 
rutin dan bulanan komunitas 
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B. SUBJEK 2 

Identitas subjek 
Nama    : M 
Nama panggilan : M 
Tempat, tanggal lahir : Ungaran, 01April 1994 (24 tahun) 
Domisili   : Semarang 
Cita – cita  : Model 
Pendidikan  : SMA 
Pekerjaan  : Swasta 
Hobi   : Belanja/Touring 
Identitas keluarga 
Nama/Inisial Ayah : Winarto  
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang 7 Juli 1968 
Pendidikan ayah : SMA 
Pekerjaan ayah  : Wiraswasta 
Nama/Inisial Ibu  : Susiani 
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 12 desember 1970 
Pendidikan Ibu  : SMA 
Pekerjaan Ibu  : Ibu rumah tangga 
Jumlah saudara  : 2  P = 1 L = 1 
 

Pertanyaan Jawaban Coding Tema 

Selamat malam mbak, silahkan 
menmbaktangani terlebih dahulu surat 
pernyataan untuk menjadi subjek saya 

(menulis & memberikan tanda 
tangan) 

  

Terimakasih. Sebelumnya cerita dulu 
aja ya mbak, mbak bisa gabung di club 
motor mulai usia berapa? 

Usia 17 tahun   

Apa motivasi subjek mengikuti 
komunitas sepeda motor? 

Motivasi saya mengikuti 
komunitas ini ya awalnya saya 
kagum aja mas sama rx-king 
karena sepeda motornya kan 
terkenal galak karena suara dan 
juga julukannya yang banyak 
menggangap sepeda motor 
jambret nah dari situ aku 
penasaran aja pengen 
mengendarai bagaimana 
rasanya mengendarai sepeda 
motor itu setelah lumayan mahir 
dalam mengendarai ya saya 
ingin menambah pengalaman 
juga dalam beroganisasi dan 
juga ingin punya banyak teman 
sesama pecinta rx-king nah 
sekalian lah saya mengikuti 
komunitas sepeda motor rx-king 
ini   

REL Relatedness 
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Sejak kapan mulai merasa mempunyai 
keinginan untuk mengikuti komunitas 
sepeda motor? 

Saya mulai mempunyai 
keinginan untuk mengikuti 
komunitas sejak SMP 
mas,karena saya mulai kagum 
juga dari SMP mas sebenernya 
saya ingin sekali punya sepeda 
motor rx-king dari SMP tapi kan 
soal umur dan juga belum 
mempunyai SIM terus orang tua 
juga belum memperbolehkan 
untuk mempunyai sendiri  

FI Faktor 
Internal 

Apa wujud dorongan & kebutuhan 
subjek dalam mewujudkan motivasi 
subjek dalam mengikuti komunitas 
sepeda motor? 

Ya wujud realnya dengan saya 
membeli sepeda motor sendiri 
mas walapun sedikit di bantu 
orang tua tetapi saya merasa 
puas karena saya dapat 
melunasinya dengan jerih payah 
saya sendiri  

FI Faktor 
Internal 

Apa saja tingkat usaha/usaha-usaha 
yang subjek lakukan untuk mewujudkan 
motivasi subjek? 

Ya usaha saya dengan belajar 
mengendarai sepeda motor rx-
king dengan benar mas dalam 
arti ya saya menaati peraturan 
lalu lintas, terus teknik-teknik 
atau cara biar semakin mahir 
dalam mengendarai sepeda 
motor laki-laki 2 stroke ini  

FI Faktor 
Internal 

Bagaimana subjek menilai komunitas 
sepeda motor subjek? 

Saya menilai komunitas sepeda 
motor ini anggotanya paham apa 
arti teman atau sedulur 1 aspal 
lah mas bahasanya 

FI Faktor 
Internal 

Apakah ada keinginan yang ingin subjek 
capai/subjek dapatkan dalam komunitas 
subjek ini?  

Ya keinginan saya dalam 
mengikuti komunitas ini ingin 
sekali belajar cara bersosialiasi 
dengan orang lain yang baik 
karena di ruang lingkup rumah 
aku kurang atau bahkan jarang 
kumpul dengan orang seumuran 
saya, karena saya kurang pinter 
dalam bergaul gitu sih mas dan 
juga saya ingin membuktikan ke 
masyarakat sekitar kalo 
perempuan yang ikut komunitas 
seperti ini tidak semuannya 
nakal atau di pandang negatif 
makannya saya ikut ini mencoba 
belajar  

FI Faktor 
Internal 

Apakah dengan mengikuti komunitas 
sepeda motor, subjek merasa mendapat 
kebutuhan yang belum subjek dapat 
selama ini? 

Kalo soal kebutuhan tidak 
semuanya sih mas karena saya 
ikut komunitas ini kan bukan 
karena soal untuk memenuhi 
kebutuhan yang berbau misal 

GRO Growth 
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kayak pacar, uang atau apa gitu 
engga cuman ya saya bisa lebih 
berani untuk berpergian naik 
sepeda motor sendiri  

Apakah subjek merasa ada yang 
berbeda dalam segi berperilaku 
sebelum & sesudah mengikuti 
komunitas sepeda motor? 

Ada toya mas.. sebelum saya 
mengikuti komunitas ini saya 
dulu kan tertutup bgt mas seperti 
ya kurang kumpul dengan 
lingkungan sekitar karena ya 
saya kurang cocok aja mas 
dengan orang di lingkungan 
rumah terus setelah mengikuti 
komunitas ini saya lebih bisa 
menghargai perbedaan 
pendapat, menyatukan 
pendapat, lebih bisa berbaur 
dengan orang asing seperti itu 
mas  

  

Profil Subjek    

Mengapa subjek menyukai sepeda 
motor? 

Karena saya sering 
memperhatikan ayah saya mas 
karena ayah saya juga anggota 
komunitas itu jadi sedari kecil 
saya sering memperhatikan 
ayah saya, seweaktu saya 
masih kecil sering di ajak ayah 
saya kumpulan rutin gitu terus 
sampe SD dan akhirnya SMP 
mulai mempunyai keinginan 
untuk ikut menjadi anggota dan 
mengendarai sendiri 

EXT Exsistence 

Apa sepeda motor kesukaan subjek? Ya yang pasti motor kesukaan 
saya rx-king mas 

  

Dari mana subjek mengenal komunitas 
sepeda motor? 

Saya mengenal komunitas ini 
dari ayah saya karena sewaktu 
kecil saya sering di ajak ayah 
saya untuk kopdar bersama 
teman-temannya komunitasnya 

  

Apa yang melatarbelakangi subjek 
mengikuti komunitas sepeda motor? 

Yang melatarbelakangi saya ikut 
ya yang pertama saya kagum 
dan ingin sekali nyemplung 
dalam dunia komunitas rx-king 
setelah itu saya ingin belajar 
berorganiasi agar saya di 
kampung isa lebih srawung 
dengan tetangga lainnya dan 
juga  

REL Relatedness 

Apa yang membuat subjek tertarik 
bergabung dengan komunitasnya saat 

Saya tertarik dengan komunitas 
ini karena menurut saya ingin 
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ini? tau bagaimana rasanya jika saya 
menjadi anggota sendiri karena 
dari dulu kecil saya cuman ikut 
ayah saya yang pertama terus 
yang kedua karena saya suka 
rx-king sekalian terjun dalam 
komunitasnya mas 

Apa kegiatan sehari-hari subjek di 
rumah? 

Kegiatan saya kalo dirumah ya 
bantu ibu untuk soal pekerjaan 
rumah mas misal nyapu, ngepel, 
nyuci, dll kalo pagi kan saya 
kerja bisa nya membantu ya 
ketika saya sepulang kerja gitu 
sih kegiatan saya dirumah 

  

Apa kegiatan subjek di dalam 
komunitas? 

Kegiatan saya dalam komunitas 
ya dengan ikut acara yang 
diadakan oleh dengan 
komunitas mas semisal baksos, 
kopdar (kumpulan setiap 
minggu), terus, kegiatan setiap 
sebulan sekali itu kumpulan rutin 
di rumah anggota mas 
bergantian gitu model arisan 

GRO Growth 

Bagaimana sejarah terbentuknya 
komunitas sepeda motor yang subjek 
ikuti? 

Terbentuknya komunitas ini 
dahulunya juga dari hobi yang 
sama mas ya dengan 
mengendarai sepeda motor 
yang sama yaitu rx-king dulu 
anggotanya cuman ada 10 
setelah itu bersosialisasi dan 
sampe sekarang anggotannya 
sekitar 80an mas singkatnya 
seperti itu  

  

Lokasi komunitas sepeda motor berada 
dimana? 

Lokasi sekertariatnnya sendiri 
ada di daerah karangjati 
ungaran mas untuk lokasi 
kopdarnya ada di alun-alun lama 
ungaran setiap malam mingu 

  

Apa arti logo komunitas sepeda motor 
tersebut? 

Arti dari logo dari komunitas ini 
mengambil lambang dari 
pabrikan yamaha karena rx-king 
kan di produksi dari pabrikan 
yamaha makannya ambil 
lambangnnya engga jauh-jauh 
dari yamaha terus tengah dari 
lambang yamaha sendiri ada 
gambar singa yang menandakan 
motor ganas atau galak seperti 
singa yang suarannya berisik 
seperti singa dan juga larinya 
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lincah kencang seperti singa 

Apa visi dan misi komunitas sepeda 
motor tersebut? 

Visinya : GRC ungaran bersatu 
untuk menjadi wadah komunitas 
penggemar yamaha rx-king yang 
selalu terdepan 

Misinya : 1. Menggalang 
persatuan antar pecinta motor 
khususnya yamaha rx-king di 
ungaran 

2. mengubah citra negatif 
tentang komunitas motor yang 
telah melekat di masyarakat 

3. menjadi club motor yang 
bersifat positif berorientasi pada 
sikap yang profesional 

  

Bagaimana struktur organisasi 
komunitas sepeda motor tersebut? 

Struktur dalam komunitas ini ada 
ketua, wakil, sekre, bendahara, 
humas, dan perlengkapan 

  

Apa saja bentuk kegiatan komunitas 
sepeda motor tersebut? 

Kegiatannya disini ada 
reorganisasi setiap 3 tahun 
sekali mas ,lalu ada kegiatan 
baksos seperti kepanti asuhan, 
terus kasih bantuan jika ada 
bencana kmena gitu seperti 
sembako, air bersih, pakaian 
bekas gitu 

  

Ada berapa anggota komunitas sepeda 
motor tersebut? 

Anggota yang terdaftar disini 
ada 80an mas, cuman kalo yang 
ikut kopdar ada lebih dari 80 
bisa sekitar 100san 

  

Berapa jumlah anggota laki-laki dan 
perempuannya? 

Jumlah anggota laki-laki ada 77 
terus perempuannya ada 3 
anggota mas 

  

Apa pekerjaan orangtua subjek? Pekerjaan orang tua saya kalo 
bapak buka bengkel mas 
dirumah, sedangkan ibu saya 
hanya ibu rumah tangga biasa 

  

Bagaimana suasana dalam keluarga 
subjek? 

Suasana dalam keluarga saya 
ya sama seperti keluarga lainnya 
mas bapak ibu saya juga tetap 
menjadi layaknya orang tua 
pada umumnya mas saya dan 
adik saya juga merasa di sayang 
banget sama orang tua saya 
terutama oleh bapak ayah saya 
karena say diijinkan untuk 

EXT  Exsistence 
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mengendarai, di bantu untuk beli 
sepeda motor rx-king ini dan ikut  
komunitas sebagai anggota 
resminya 

Bagaiamana keadaan lingkungan 
tempat tinggal subjek? 

Lingkungan tempat tinggal saya 
sama juga mas dengan 
lingkungan dikebanyakan 
daerah ya tetap saling srawung 
dengan sesama tetangga cuman 
kan saya nya aja yang kurang 
bisa atau kurang pintar bergaul 
dengan lingkungan rumah 
apalagi saya ikut komunitas ini 
saya juga dipandang kurang 
baik kan mas karena saya kan 
perempuan kok malah ikutan 
komunitas seperti ini ya ada lah 
komen atau komentar dari 
tetangga gitu soal saya ikut 
komunitas ini 

FE Faktor 
Eksternal 

Tanggapan tetangga negatif seperti apa 
?contohnya? 

Ya seperti cah wedok kok melu 
genk genkan koyok ngono kui, 
terus ada lagi yang bilang cah 
wedok kalo pulang kok malam 
banget ora pantes ya kurang 
lebih seperti itulah mas 

FE Faktor 
Eksternal 

Bagaimana keadaan religiusitas dalam 
keluarga? 

Kalo soal agama keluarga saya 
juga bisa di bilang bagus tetapi 
bisa juga di bilang tidak terlalu 
bagus banget hehe.. untuk 
orang tua saya selalu sholat 
mengaji di masjid deket rumah 
,saya juga sering di ingatkan 
untuk sholat tetapi akunya aja 
yang kurang sadar hehe.. 

FE Faktor 
Eksternal 

Kebiasaan/kegiatan apa yang sering 
dianjurkan keluarga? 

Kebiasaan yang sering ya bapak 
selalu berpesan aku sudah 
dewasa kalo bisa harus bisa 
menjaga diri sendiri karena 
lingkungan pergaulan saya kan 
sudah luas dan juga saya ikut 
komunitas ini kan rata-rata 
anggotanya laki-laki jadinya 
kudu pinter jaga dri itu yang 
sering di ingatkan bapak kalo 
ibuk ya sering mengingatkan 
untuk selalu sholat dan jangan 
sampe lupa dimana pun aku dan 
kapanpun itu sih mas 

FE Faktor 
Eksternal 

Bagaimana hubungan komunikasi Hubungan saya dengan 
keluarga saya baik-baik saja sih 

FE Faktor 
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antara subjek dengan keluarga? mas tetep saling memerhatikan 
satu sama lain intinnya kompak 
dah saya sama keluarga saya  

Eksternal 

Didalam keluarga subjek lebih dekat 
dengan siapa? 

Untuk dalam keluarga saya lebih 
deket dengan ibu saya ya 
karena mungkin saya bisa lebih 
leluasa bercerita dengan ibu 
karena sama perempuannya 
mungkin tapi saya dengan 
bapak saya, saya juga dekat 
mas cuman saya kalo suruh 
milih saya lebih deket sama ibu 
gitu 

  

Bagaimana reaksi keluarga ketika 
mengetahui subjek mengikuti komunitas 
sepeda motor? 

Reaksi keluarga saya setelah 
saya ikut ya tidak terlalu kaget 
banget ya mas soalnya kan 
bapak saya awalnya sudah 
menjadi anggota dulu 
sebelumnya tetapi ibu saya yang 
sedikit khawatir dan selalu 
melarang saya untuk keluar 
ketika ada jadwal touring keluar 
kota tetapi saya di bantu bapak 
untuk menjelaskan ke ibu jika 
semua bakal aman seperti itu 

FE Faktor 
Eksternal 

Apakah orangtua mendukung kegiatan 
subjek setelah mengikuti komunitas 
sepeda motor? 

Untuk soal keluarga mendukung 
kegiatan saya di komunitas ya di 
dukung pasti mas tetapi 
kegiatannya yang positif tapi 
mas kalo semisal kegiatan 
negatif di dalam komunitas  

FE Faktor 
Eksternal 

Apakah subjek merasa orangtua subjek 
otoriter? 

Saya merasa Orang tua saya 
tidak terlalu otoriter sih mas 
soalnya orang tua saya juga 
melarang saya jika saya 
melakukan hal yang kurang baik 
tetapi jika kegiatannya baik ya 
pasti didukung saya dan 
keluiarga saya juga sering 
bermusyawarah atau saya 
meminta konsultasi jiksa saya 
mempunyai masalah 

FE Faktor 
Eksternal 

Subjek berapa saudara? 2   

Subjek dengan siapa saja? Dari dulu sampai sekarang saya 
tetap dengan keluarga saya mas 
jadi satu dari dulu sampe 
sekarang 

  

Dengan siapa subjek bermain? Saya dulu bermainnya ya 
dengan teman-teman 
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perempuan saya sekolah dan 
rumah mas cuman saya 
kebanyakan dulu mainnya 
dengan teman sekolah  

Permainan apa yang sering subjek 
mainkan? Mengapa? 

Permainan apa ya.. susah mulai 
lupa mas tapi yang paling saya 
sukai dahulu saya mainnya 
betengan mas yang mainnya 
beregu berlima tu lo mas palai 
tiang-tiang gitu ..kalo 
mengapannya ya karena 
kerjasamannya dan juga seru 
main bareng-barengnya mas 

  

Bagaimana sikap subjek terhadap 
orangtua? 

Sikap saya ketika remaja 
kepada orang tua ya manut mas 
apa yang di bilang dan di wejang 
orang tua saya engga berani 
melanggar ya karena saya 
engga mau kuawalat sama 
orang tua hehe.. saya tetap 
menjadi anak yang baik mas 
walapun saya naiknnya rx-king 
haha 

FE Faktor 
Eksternal 

Bagaimana sikap subjek terhadap 
saudara kandung 

Sikap saya terhadap adik saya 
ya saya berprilaku sebagai 
kakak yang baik mas soalnya 
saya juga anak pertama jadi 
mau engga mau juga jadi cintoh 
yang baik bagi adik saya  

  

Apakah subjek sering menghabiskan 
waktu dengan keluarga? 

Saya selalu meluangkan waktu 
walapun tidak lama 
seenggaknya saya bisa 
bercanda atau bertukar cerita 
dengan keluarga saya karena 
kan saya pagi kerja sampai sore 
jika sore ada kegiatan dengan 
komunitas ya saya langsung ke 
lokasi atau kopdaran komunitas 
tapi jika tidak ada kegiatan ya 
saya menghabiskan waktu 
dengan keluarga  

FE Faktor 
Eksternal 

Dengan siapa subjek biasa bergaul? Dengan siapanya Saya bergaul 
yang pasti dengan teman yang 
saya kenal dekat mas semisal 
sahabat saya di komunitas ada 
sahabat dirumah juga ada teman 
saya di kerjaan juga ada  

FE Faktor 
Eksternal 

Apa yang subjek lakukan di waktu 
senggang? 

Yang saya lakukan di waktu 
lenggang biasanya bantu isbu 
sih mas buat bersihin kegiatan 
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rumah nyapu,ngepel, nyuci kalo 
engga ya saya ngutek motor 
benerin ke bengkel atau saya 
nyuci motor rx-king ini dari pada 
tidak ada kegiatan hehe 

Apa subjek mempunyai sahabat? Sahabat saya ada mas di 
lingkungan rumah, kerjaan, dan 
juga di komunitas mas 

FE Faktor 
Eksternal 

Apa arti keluarga menurut subjek? Arti keluarga menurut saya 
adalah segalanya mas ,keluarga 
adalah harta yang paling indah 
kalo orang bilang ketika aku ada 
masalah di luar dan binggung 
aku mau cerita sama siapa aku 
ada bapak ibu sing siap 
menerima sambatku sampe 
kapanpun oo mas hehe ibarate 
seperti itu  

  

Kebiasaan apa yang masih dilakukan 
subjek dari dulu hingga sekarang? 

Apa nilai yang sering diajarkan oleh 
keluarga pada subjek? 

Kebiaasan yang masih saya 
lakukan sampai sekarang masih 
tidak bisa tepat waktu mas hehe 
saya orangnya ngaret atau tidak 
bisa tepat waktu jika janjian saya 
selalu telat haha.. itu yang masih 
saya belum bisa benahi untuk 
nilai yang di ajarkan oleh 
keluarga tetap rendah hati 
jangan sombong tetap rajin 
sholate itu yang selalu orang tua 
ajarkan 

  

Menurut subjek, subjek memiliki 
kepribadian yang seperti apa? 

Menurut saya, saya ini memiliki 
kepribadian yang egois ya mas 
jadi sesuatu yang saya tidak 
suka ya saya bilang tidak, 
semisal berpendapat tatapi 
pendapat saya tidak di setujui 
saya sedikit tidak terlalu nyaman 
walapaun hanya dalam hati sih 
hehe 

  

Apa kegiatan subjek di komunitas Kegiatan saya ya sebagai 
anggota biasa mas ya baksos, 
kehgiatan di polres, polsek dll. 
aku tetap mengikuti kegiatan 
yang sudah di tetapkan oleh 
para pengurus 

  

Bagaimana subjek memaknai 
komunitas sepeda motornya? 

Saya memaknai komunitas ini 
adalah keluarga kedua saya 
mas soalnya kenapa ya saya 
bisa mengeluarkan semua isi 
hati disini contoh ketika saya 

FI Faktor 
Internal 
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punya masalah diluar saya pasti 
emosi kan, nah saya bisa 
meluapkan dengan cara naik 
motor dengan teman-teman 
setelah itu bisa sedikit bisa lupa 
dengan bosan, penat, lupa 
dengan keadaan kerjaan atau 
masalah pribadi contoh 
simplenya itu sih mas 

Apakah subjek merasakan perasaan 
aman ketika subjek berada dalam 
lingkungan komunitas subjek? 

Saya merasa aman banget mas 
soalnya sejauh ini 
alhamdulilahnya belum pernah 
dan kalo bisa jangan sampai 
terjadi hal-hal yang kurang 
mengenakan sih yaa, anggota 
lainnya juga bisa menghargai 
saya sebagai anggota 
perempuan kok jadi saya seperti 
di jaga gitu sih mas 

EXT Exsistence 

Apabila merasa aman, seperti apa 
contohnya? 

Ya semisal ketika para anggota 
laki-laki lainnya pada minum 
atau sedang merokok saya juga 
ikut di tetapi disitu saya tidak 
sama sekali di tawari atau di 
paksa untuk minum atai 
merokok itu contohnya  

EXT Exsistence 

Apakah kebutuhan fisiologis seperti 
makan, upah (gaji) subjek sudah 
terpenuhi? 

Kebutuhan pokok saya semua 
terpenuhi mas alhamdulilahnya 

  

Apakah subjek mendapatkan perhatian 
atau kasih sayang di dalam komunitas? 

Saya merasa saya mendapatkan 
itu  

EXT Exsistence 

Apabila iya, seperti apa contohnya? ya dengan saya tidak di tawari 
atau dipaksa merokok itu sudah 
kasih sayang yang real menurut 
saya 

  

Apakah rasa aman, perhatian, kasih 
sayang memang merupakan kebutuhan 
yang subjek ingin penuhi dengan 
bergabung dalam komunitas? 

Ya saya awalnya ikut komunitas 
ini bukan soal kebutuhan itu ya 
mas cuman dalam komunitas ini 
saya menemukan semua itu  

EXT Exsistence 

Apakah subjek merasa tidak mendapat 
rasa sayang, perhatian dan rasa aman 
apabila di luar lingkungan komunitas? 

Kalo di luar komunitas ya saya 
tetap dapatkan itu semisal dalam 
lingkup kerja saya mendapatkan 
itu cuman kan tidak sama seperti 
di dalam komunitas ini 

  

Siapa yang mengenalkan subjek 
terhadap komunitas ini? 

Yang mengenalkan komunitas 
ini dari ayah saya dari kecil 

REL Relatedness 
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Apa dasar keinginan bergabung dengan 
komunitas? 

Dasar saya ingin mendapatkan 
banyak teman mas biar relasi 
saya luas dan juga pengalaman 
dalam organisasi juga 
bertambah 

REL Relatedness 

Apa aktivitas/ kebiasaan yang biasa 
dilakukan bersama komunitas? 

Aktivitas biasanya ya kopdar 
rutin mas setiap seminggu sekali 
di hari sabtu malam atau malam 
minggu itu yang paling rutin saya 
lakukan 

  

Keterlibatan menjadi anggota komunitas 
sepeda motor, apakah mengganggu 
aktivitas yang lain? Mengapa? 

Saya tidak merasa terganggu 
sama sekali mas karena saya 
ikut komunitas ini juga sudah 
mempertimbangkan segala 
sesuatu halnya dan resikonya 

  

Kebiasaan apa yang subjek sering 
lakukan semenjak bergabung dengan 
komunitas? Mengapa? 

Kebiasaan yang saya lakukan 
setelah ikut sering liat aksesoris 
motor mas haha karen kalo liat 
motor punya temen bagus-
bagus jadi saya merasa engga 
mau kalah aja biar eksis sering 
mencuci motor juga kalo kotor 
sedikit merasa risih mengapa ? 
ya karena saya suka aja dengan 
komunitas ini dan harus saya 
lakukan biar engga kalah keren 
dengan lainnya mas   

  

Bagaimana perasaan subjek setelah 
lebih jauh terlibat dalam komunitas? 

Perasaan saya lebih bahagia ya 
mas soalnya ya hobi saya bisa 
tersalurkan dan ada tempatnya 
yang pas dan nyaman juga kan 
siapa yang engga bahagia hehe 

  

Pelajaran apa yang didapat setelah 
bergabung dengan komunitas? 

Pelajaran yang saya dapat .. 
saya lebih bisa menghargai 
perbedaan mas entah 
perbedaan apapun itu harus kita 
bermusyawarah dan juga 
dewasa dalam menyikapi semua 
masalah yang ada karena di 
dalam komunitas ini banyak 
anggota dari latarbelakang yang 
berbeda-beda dan juga masuk 
dalam komunitas ini juga punya 
tujuan yang berbeda tetapi 
semua disini semua jadi satu 
dan kompak dalam hobi yang 
sama dan juga pelajaran yang 
penting tanpa orang lain kita 
tidak bisa berbuat apa-apa itu 
yang saya ambil 

REL Relatedness 
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Apa tujuan subjek bergabung dengan 
komunitas ini? 

Tujuan saya bergabung ya untuk 
menyalurkan hobi saya yang 
pasti turun dari bapak saya  

  

Apakah subjek mengikuti kegiatan diluar 
komunitas? 

Kegiatan di luar komunitas dulu 
aku hanya mengikuti karang 
taruna mas cuman sekarang 
karang tarunannya sudah bubar 
jarena tidak ada reorganisasi 
yang jelas dan akhirnya bubar 

REL Relatedness 

Bagaimana sikap subjek menghadapi 
tanggapan masyarakat yang menilai 
negatif mengenai perempuan yang 
mengikuti komunitas sepeda motor? 

Tanggapan saya terhadap 
tanggapan negatif ya santai aja 
sih mas bukan terlalu saya ambil 
pusing cuman kan tetap 
menjelaskan dan membuktikan 
pelan-pelan ke pada masyarakat 
sekitar bahwa perempuan yang 
tergabung dalam komunitas 
sepeda motor itu tidak seburuk 
yang orang lain pandang  

  

Bagaimana sikap subjek dengan 
sesama anggota komunitas? 

Sikap saya dengan sesama 
anggota ya baik mas, sebagai 
teman yang baik  

  

Apa harapan subjek untuk komunitas? Harapan saya untuk komunitas 
ini yang saya ikuti harus tetap 
solid, kompak, jadila komunitas 
pelopor keselamatan 
berlalulintas agar menjadi 
contoh komunitas yang baik di 
dalam dan luar komunitas 

  

Apa harapan subjek untuk anggota 
komunitas yang bergender feminin? 

Harapan saya untuk para ladies 
bikers lainnya ya tetap bisa jaga 
diri masing-masing kalian ikut 
komunitas hanya untuk hobi 
semata jangan malah menjadi 
blunder bagi diri kalian masing-
masing setelah ikut kedalam 
komunitas ini, jadilah contoh 
ladies biker lainnya agar 
kesetaraan gender tetap ada 
biar tidak mudah di lecehkan 

REL Relatedness 

Apakah ada perbedaan penilaian dari 
masyarakat sebelum & sesudah subjek 
mengikuti komunitas sepeda motor? 
Apabila ada, sebutkan! 

Perbedaan sebelun hanya 
sekedar sebelumnya saya dinilai 
anak yang pendiam mas oleh 
masyarakat sekitar karena saya 
dahulu ketika pulang dari 
sekolah langsung pulang mas 
tanpa ada kegiatan di sekolah 
keluar paling juga keluar di ajak 
bapak ibu setelah kerja saya 
pulang kerja juga balik kerumah 

REL Relatedness 
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langsung ya saya di anggap 
pendiam tetapi setelah mengikuti 
komunitas ini saya di anggap 
lebih ramah oleh warga sekitar 
mas dan saya lebih berani untuk 
tegur sapa dengan warga sekitar 
walaupun hanya sekedar basa-
basi  

Apabila penilaian orang-orang negatif 
ke subjek, apakah ada keinginan untuk 
dianggap berhasil oleh orang-orang 
yang menilai negatif diri subjek selama 
subjek mengikuti komunitas sepeda 
motor? 

Kalo keinginan pasti ada mas 
dan mau membuktikan sekali ke 
masyarakat bahwa saya ini 
bukan anak nakal setelah ikut 
komunitas ini dan bukan anak-
anak nakal juga yang ikut 
komunitas ini 

  

Menurut subjek, apakah lingkungan 
komunitas sepeda motor yang subjek 
ikuti sudah kondusif keadaannya? 

Lingkungan yang saya ikuti 
menurut saya sudah kondusif sih 
mas semua terprogram dan 
tertata dengan baik kegiatan dan 
tata tertib 

  

Apakah subjek merupakan tipe orang 
yang senang bersosialisasi/berinteraksi 
dengan orang lain? 

Setelah saya ikut komunitas 
saya lebih suka berkomunikasi 
mas tapi sebelum ikut saya lebih 
tertutup dengan orang lain 

  

Apakah subjek mendapat penghargaan 
dari masyarakat/keluarga/kerabat 
mengenai perilaku subjek setelah 
mengikuti komunitas sepeda motor? 

Kalo soal penghargaan hanya 
sebatas pujian mas di dalam 
keluarga saya sih mas ya saya 
lebih bisa dan sering berinteraksi 
dengan orang lain gitu mas 

  

Menurut subjek, apakah lingkungan 
sekitar tempat tinggal subjek sudah 
kondusif keadaannya? 

Menurut saya lingkungan rumah 

juga sudah kondusif mas, aman 

semuanya  

  

Apa subjek termasuk orang yang 
kreatif? 

menurut saya aku orangnya 
sedikit agak kreatif hehe..ya 
soalnya saya engga begitu suka 
dengan sesatu yang monoton 
atau itu-itu aja  

GRO Growth 

Apa menurut subjek dengan mengikuti 
komunitas sepeda motor subjek menjadi 
orang yang kreatif? 

Sedikit agak berpengaruh mas   

Apabila iya, seperti apa contoh 
kreatifnya? 

Ya dengan saya tau aksesoris 
motor kan mas jadi saya bisa 
merubah bentuk sepeda 
motorku sesuai keinginanku ntah 
itu dari cat, spare part, atau 
bentuk-bentuk lainnya 
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Apakah subjek mempunyai suatu 
ketrampilan/kekreatifan? Apabila punya, 
apakah subjek merasa itu berguna bagi 
orang lain/diri sendiri? 

Keterampilan saya pinter 
berdandan dan juga di bidang 
foto mas hehe ..ya saya suka aja 
dengan dunia foto kesannya 
elegant kan kalo soal 
manfaatnya saya kan udah 
kayak jadi model di setiap ada 
acara di momunitas khususnya 
di semarang sih mas contoh 
model kaos setiap club, 
aniversary setiap club juga jadi 
saya juga bisa dapat uang 
tambahan dan juga bisa 
bermanfaat bagi komunitas lain 
gitu mas menurut saya 

GRO Growth 

Apakah menurut subjek, subjek sudah 
cukup produktif dalam menjalani 
kegiatan subjek sehari-hari baik itu 
sebelum maupun sesudah mengikuti 
komunitas sepeda motor? 

Kalo soal produktif kita harus 
produktif terus toya mas hehe 

GRO Growth 

Apa subjek merasa bermanfaat bagi 
orang-orang/lingkungan sekitar subjek 
setelah mengikuti komunitas sepeda 
motor? 

Ya bermanfaat mas    

Apabila bermanfaat, seperti apa 
contohnya? 

Di lingkungan saya bisa lebih 
bisa akrab dengan sesama 
tetangga, kadang gantiin ibuk 
tahlilan atau arisan PKK ya 
karena saya belajar dalam 
komunitas ini gimana dalam 
berorganisasi yang baik seperti 
itu 

GRO Growth 

Pertanyaan terakhir mbak, apakah akan 

selamanya di club motor ini? 

Iya, sampai kapanpun   

baik mbak, terimakasih untuk beberapa 
informasinya. Apabila besok masih ada 
yang harus ditanyain nanti kita ketemu 
lagi ya! 

Siap   

 

 

 

 

 

 



 
 
 

159 
 

HASIL OBSERVASI 

Kesan Umum Subjek Deskripsi 

Kondisi fisik subjek Subjek M memiliki postur tubuh yang ideal 
dengan tinggi badan 160 cm dan berat badan 
50 kg 

Kondisi sepeda motor subjek Sepeda motor Rx King tahun 1993 berwarna 
merah 

Kondisi tempat wawancara Café yang cukup kondusif lokasinya 

Hubungan Relasi Sosial Subjek  

Interaksi dengan orangtua Hubungan dengan kedua orangtua dekat  

Interaksi dengan teman  Subjek hanya memiliki beberapa teman dekat 
karena sedari kecil waktunya habis untuk les 

Interaksi dengan tetangga Subjek tertutup dengan tetangga sebelum 
mengikuti komunitas. Karena subjek tidak tau 
cara bersosialisasi dengan baik 

Kegiatan Sehari-hari  

Kegiatan dihari kerja (senin-jumat) Subjek bekerja sebagai SPG di salah satu 
mall di Ungaran 

Kegiatan dihari libur (sabtu-minggu) Pergi kumpulan di hari sabtu. Di hari minggu 
menghabiskan waktu dirumah dengan 
keluarga 

Kegiatan dalam Komunitas   

Sikap subjek terhadap teman-teman komunitas Sangat perhatian dan selalu mengurus 
keperluan teman-temannya 

Kegiatan subjek saat berkumpul dengan komunitas Banyak membahas kegiatan rutin dan 
bulanan komunitas  
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C. SUBJEK 3 

Identitas subjek 
Nama    : P 
Nama panggilan : P 
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 26 Desember 1990 (28 tahun) 
Domisili   : Semarang 
Cita – cita  : Perawat 
Pendidikan  : D3 
Pekerjaan  : Swasta 
Hobi   : Memasak 
Identitas keluarga 
Nama/Inisial Ayah : Wiryo 
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 15 juni 1967 
Pendidikan ayah : SMA 
Pekerjaan ayah  : Wiraswasta 
Nama/Inisial Ibu  : Suwatik 
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 2 januari 1969 
Pendidikan Ibu  : SMP 
Pekerjaan Ibu  : Wiraswasta 
Jumlah saudara  : 2  P =2 L = … 

 

Pertanyaan Jawaban Coding Tema 

Selamat malam mbak, silahkan 
menmbaktangani terlebih dahulu surat 
pernyataan untuk menjadi subjek saya 

(menulis & memberikan tanda 
tangan) 

  

Apa motivasi subjek mengikuti 
komunitas sepeda motor? 

Motivasi saya yang pertama 
karena hobi baru mas karena 
aku suka berkendara jadinya 
aku pengen ikut club motor gitu 
sih sekalian belajar organisasi 
lain yang sifatnya sosial sepert 
ini dan juga menambah relasi 
pertemanan mas 

REL Relatedness 

Sejak kapan mulai merasa mempunyai 
keinginan untuk mengikuti komunitas 
sepeda motor? 

Saya mempunyai keinginan ya 
sejak bertemu teman saya itu 
mas jadi setelah teman saya 
sharing tentang komunitasnya 
saya jadi ikut tertarik 

FI Faktor 
Internal 

Apa wujud dorongan & kebutuhan 
subjek dalam mewujudkan motivasi 
subjek dalam mengikuti komunitas 
sepeda motor? 

Wujud dorongan saya ya 
dengan menabung untuk 
membeli sepeda motor sendiri 
mas 

FI Faktor 
Internal 

Apa saja tingkat usaha/usaha-usaha 
yang subjek lakukan untuk mewujudkan 
motivasi subjek? 

Tingkat usaha saya dengan 
menabung mas biar punya 
motor sendiri 

FI Faktor 
Internal 

Bagaimana subjek menilai komunitas 
sepeda motor subjek? 

Saya menilai komunitas ini 
komunitas yang unik ya mas 
dalam segi dinamikannya dalam 

FI Faktor 
Internal 
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arti ya para anggota merasa 
lebih dekat lebih dari teman atau 
sahabat mas sudah seperti 
keluarga malah dinamika dalam 
komunitas ini contoh ya semisal 
mau berangkat touring mereka 
tetap saling mengingatkan 
tentang keselamatan terus 
punya semboyan sendiri 
berangkat bareng pulang juga 
bareng apapun yang terjadi itu 
yang membuat seakan kental 
sekali pertemannya 

Apakah ada keinginan yang ingin subjek 
capai/subjek dapatkan dalam komunitas 
subjek ini?  

Kalo keinginan lainnya mungkin 
saya ingin menunjukan 
kemasyarakat mas soal 
perempuan yang tergabung 
dalam club motor itu tidak 
semuannya negatif sih 

  

Apakah dengan mengikuti komunitas 
sepeda motor, subjek merasa mendapat 
kebutuhan yang belum subjek dapat 
selama ini? 

Iya saya ngrasanya kaya 
tambah di jaga aja sih  

EXT Exsistence 

Apakah subjek merasa ada yang 
berbeda dalam segi berperilaku 
sebelum & sesudah mengikuti 
komunitas sepeda motor? 

Kalo soal berprilaku saya 
merasa lebih menghargai apa itu 
pertemanan 

REL Relatedness 

Mengapa subjek menyukai sepeda 
motor? 

Awal mula saya tertarik dengan 
motor rx-king ini lewat teman 
saya kecil sewaktu TK mas 
teman saya ini dulu berkerja di 
jakarta sesudah pulang teman 
saya ini pulang dengan 
mengendarai sepeda motor rx-
king nah dari sini saya mulai 
terheran kenapa kok dia mau 
mengendarai sepeda motor ini 
padahal sepeda motor rx-king ini 
kan yang model dan bentuknya 
lawaskan, teman saya ini juga 
bercerita banyak soal komunitas 
sepeda motor yang teman saya 
ikut ini dan saya ikut penasaran 
dengan dinamika komunitas dan 
juga motor rx-king ini seperti itu 
mas saya mulai suka 

FE Faktor 
Eksternal 

Apa sepeda motor kesukaan subjek? Sepeda motor kesukaan saya 
yamaha rx-king 

  

Dari mana subjek mengenal komunitas Saya mengenal komunitas ini 
lewat teman saya mas jadi saya 

FE Faktor 
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sepeda motor? tanya club rx-king juga daerah 
semarang sini dan akhirnya saya 
gabunglah dalam club ini 

Eksternal 

Subjek mulai bergabung dalam 
komunitas sepeda motor di usia 
berapa? 

Saya mulai bergabung dengan 
komunitas ini ketika umur 22 
tahun mas  

  

Apa yang melatarbelakangi subjek 
mengikuti komunitas sepeda motor? 

Yang melatarbelakangi saya ikut 
awalnya hobi karena penasaran 
dari teman saya TK mas terus 
setelah itu saya juga penasaran 
dengan komunitas yang 
bergerak didalam bidang sosial 
itu seperti apa 

FE Faktor 
Eksternal 

Apa yang membuat subjek tertarik 
bergabung dengan komunitasnya saat 
ini? 

Yang membuat saya tertarik ya 
dinamika didalam komunitas ini 
sepertinya berbeda dengan 
komunitas yang ada di dunia 
pendidikan yang pernah saya 
ikuti sewaktu kuliah 

REL Relatedness 

Apa kegiatan sehari-hari subjek di 
rumah? 

Kegiatan saya dirumah ya kalo 
ada waktu ya bantu ibu 
mengurus pekerjaan rumah kalo 
engga ya saya bersihin motor 
saya atau mengganti spsre part 
yang rusak  

  

Apa kegiatan subjek di dalam 
komunitas? 

Kegiatan saya di salam 
komunitas saya sebagai humas 
mas jadi tugas saya ya jika ada 
kumpulan mendadak atau 
kumpulan rutin kopdar gitu saya 
yang menyebar undangan untuk 
berkumpul, selain itu saya juga 
saya punya kegiatan baru ya itu 
mendesain pamflet atau poster 
jika ada komunitas lain yang 
sedang mengadakan acara 
aniversary 

GRO Growth 

Bagaimana sejarah terbentuknya 
komunitas sepeda motor yang subjek 
ikuti? 

Terbentuknya komunitas yang 
saya ikuti ini awalnya dari para 
hobi yang sama yaitu suka 
dengan sepeda motor rx-king 
nah setelah berjalan sekitar 2 
tahun mereka berkumpul 
akhirnya para anggota senior ini 
membentuk suatu club motor 
yang di beri nama CORS “club 
of rx king semarang” ini agar 
menjadi komunitas yang resmi 
dan di pandang positif bagi 
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masyarakat 

Lokasi komunitas sepeda motor berada 
dimana? 

Lokasi berkumpulnya ada di 
jalan pahlawan arah simpang 
lima depan polda semarang  

  

Apa arti logo komunitas sepeda motor 
tersebut? 

Arti dari lambang komunitas ini 
adalah yang pertama ada tulisan 
CORS yang menandakan nama 
komunitas ini setelah itu bagian 
sampingnya ada sayap 
berjumlah dua itu mengartikan 
semoga club ini tetap jaya , 
kompak sampai kapan pun dan 
di manapun dan menjadi contoh 
yang baik bagi club motor 
lainnya 

  

Bagaimana struktur organisasi 
komunitas sepeda motor tersebut? 

Untuk struktur organisasinya 
tetap sama dengan organisasi 
lainnya seperti penanggung 
jawab, ketua, wakil ketua, 
bendahara, sekretaris, humas 
dan juga perlengkapan 

  

Apa saja bentuk kegiatan komunitas 
sepeda motor tersebut? 

Kegiatan disini benyak 
melibatkan soal sosial sebagai 
contoh sering mengadakan 
donor darah, ke panti jumpo, 
panti asuhan dll 

REL Relatedness 

Ada berapa anggota komunitas sepeda 
motor tersebut? 

Untuk anggota sendiri sekitar 
ada 250 anggota yang terdaftar 
untuk yang masih calon anggota 
itu relatif mas kadang bisa 10 
sampai 15 dalam setahun 

  

Berapa jumlah anggota laki-laki dan 
perempuannya? 

Untuk anggota laki-lakinya ada 
244 dan untuk perempuannya 
ada 6 orang 

  

Apa pekerjaan orangtua subjek? Pekerjaan ayah saya  
wiraswsata punya toko sembako 
dirumah mas kalo ibu saya 
perias penggantin jadi kerjanya 
kalo ada event gitu mas kalo 
semisal engga ada ya otomatis 
bantu ayah dirumah jaga toko 

  

Bagaimana suasana dalam keluarga 
subjek? 

Suasana dalam keluarga baik 
sih mas semua baik semua 
harmonis saling dukung satu 
sama lain, saling suport gitu 

REL Relatedness 

Bagaiaman keadaan lingkungan tempat Lingkungan tempat tinggal saya 
semua kondusif sih mas 

REL Relatedness 
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tinggal subjek? tetangga dan keluaga saya juga 
saling pengertian saling dukung 
juga jika ada yang sedang 
tertimpa masalah 

Bagaimana keadaan religiusitas dalam 
keluarga? 

Soal itu kami kompak mas 
karena kan ayah dan ibu saya 
kan berbeda keyakinan ayah 
saya islam dan ibu saya katolik 
tetapi itu bukan menjadi masalah 
besar bagi keluarga saya, kami 
tetap saling mengingatkan untuk 
selalu beribadah satu sama lain 
sedangkan saya tetap ikut 
kepercayaan ayah saya islam 
dan ibu juga tidak 
mempermasalahkan itu 

  

Kebiasaan/kegiatan apa yang sering 
dianjurkan keluarga? 

Kegiatan yang sering saya 
lakukan dengan keluarga saya 
kalo setiap minggu pagi saya 
selalu jalan-jalan bareng atau 
car free day bareng keluarga 
mas itu selalu kami lakukan  

REL Relatedness 

Bagaimana hubungan komunikasi 
antara subjek dengan keluarga? 

Hubungan saya dengan orang 
tua saya sangat harmonis dan 
baik mas saya selalu 
menyempatkan untuk mengobrol 
tentang kegiatan saya di 
manapun 

FI Faktor 
Internal 

Didalam keluarga subjek lebih dekat 
dengan siapa? 

Jika dalam keluarga saya lebih 
dekat dengan ibu saya soalnya 
saya lebih bisa terbuka dengan 
ibu saya  

  

Bagaimana reaksi keluarga ketika 
mengetahui subjek mengikuti komunitas 
sepeda motor? 

Reaksi keluarga saya ya kaget 
pasti mas soalnya ayah, ibu 
saya tidak ada pengalaman 
dalam dunia seperti itu awal 
nmya saya di protes tatapi saya 
bisa jelaskan pelan-pelan dan 
akhirnya diijinkan 

FI Faktor 
Internal 

Apakah orangtua mendukung kegiatan 
subjek setelah mengikuti komunitas 
sepeda motor? 

ya kalo ada kegiatan pasti saya 
minta ijin dulu mas biar tidak 
begitu di khawatirkan oleh orang 
tua saya tetapi tidak semua 
kegiatan di ijinkan oleh orang tua 
saya 

  

Apakah subjek merasa orangtua subjek 
otoriter? 

Saya merasa orang tua saya 
tidak begitu otoriter soalnya saya 
juga merasa sudah besar dan 
dewasa jadi saya bisa memilih 

FI Faktor 
Internal 
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segala sesuatunya dengan baik 

Subjek berapa saudara? Saya punya saudara 2 mas 
prempuan semua 

  

Subjek dengan siapa saja? Saya bersama keluarga saya 
mas dari kecil sampai sekarang 

  

Dengan siapa subjek bermain? Saya dulu bermain dengan 
teman-teman sekolah juga 
temen rumah mas cuman tidak 
terlalu sering karena saya harus 
belajar dan juga ikut kursus balet 
dan juga karate 

FI Faktor 
Internal 

Permainan apa yang sering subjek 
mainkan? Mengapa? 

Kalo mainan saya dulu 
sukannya truk-trukan, mobil 
remot, sama tamiya gitu sih mas 
soalnya saya dulu terkenal 
tomboy saya tidak begitu suka 
dengan rok saya dulu sukannya 
pakai celana pendek atau 
panjang  

FI Faktor 
Internal 

Bagaimana sikap subjek terhadap 
orangtua? 

Dulu saya remaja kan masih 
SMP mas saya dulu ikut om 
saya sekolah di salatiga jadi 
saya dulu pulang hanya saat 
weekend aja jadi saya tidak 
sepenuhnya dirumah tetapi kami 
masih berkomunikasi lewat hp 
ya orang tua saya tetap 
meperhatikan saya lewat hp mas  

  

Bagaimana sikap subjek terhadap 
saudara kandung 

sikap dan hubungan saya 
dengan adik saya baik mas kita 
jarang bertengkar kalau adik 
saya ada tugas atau PR saya 
ikut bantu menyelesaikan karena 
dia adik semata wayang saya 

  

Apakah subjek sering menghabiskan 
waktu dengan keluarga? 

Saya serring sekali 
menghabiskan waktu dengan 
keluarga saya tetapi disaat saya 
sudah balik dari bekerja baru 
bisa berkumpul bersama mereka 

  

Dengan siapa subjek biasa bergaul? Saya biasa bergaul dengan 
semua keluarga saya mas tanpa 
terkecuali 

  

Apa yang subjek lakukan di waktu 
senggang? 

Yang saya lakukan di waktu 
senggang ya berbincang apa 
saja mas entah soal pekerjaan 
saya, pekerjaan orang tua saya, 
atau soal adik saya pas di 
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sekolah 

Apa subjek mempunyai sahabat? Saya mempunyai sahabat mas 
di lingkungan rumah 

  

Apa arti keluarga menurut subjek? Arti keluarga menurut saya 
adalah segalanya mas mereka 
adalah orang yang sayang sama 
saya lahir dan batin 

  

Kebiasaan apa yang masih dilakukan 
subjek dari dulu hingga sekarang? 

Apa nilai yang sering diajarkan oleh 
keluarga pada subjek? 

Kebiasaan yang sering 
dilakukan keluarga saya adalah 
dengan cara menyelesaikan 
masalah mas kalo di antara saya 
dan adik saya misal bertengkar 
kita sekeluarga pasti berkumpul 
untuk membahas masalah apa 
yang sedang terjadi dalam 
keluarga gitu mas sampe 
sekarang masih dilakukan soal 
nilai yang di ajarkan saya selalu 
di ajarkan untuk selalu menolong 
sesama mas tetap rendah hati, 
dan jangan pernah menyakiti 
hati orang lain 

  

Menurut subjek, subjek memiliki 
kepribadian yang seperti apa? 

Saya adalah orang yang di kenal 
keluarga saya mandiri mas 
karena saya sedari kecil di didik 
oleh orang tua saya untuk hidup 
mandiri dan disiplin 

  

Apa kegiatan subjek di komunitas Kegiatan saya di salam 
komunitas saya sebagai humas 
mas jadi tugas saya ya jika ada 
kumpulan mendadak atau 
kumpulan rutin kopdar gitu saya 
yang menyebar undangan untuk 
berkumpul, selain itu saya juga 
saya punya kegiatan baru ya itu 
mendesain pamflet atau poster 
jika ada komunitas lain yang 
sedang mengadakan acara 
aniversary 

GRO Growth  

Bagaimana subjek memaknai 
komunitas sepeda motornya?  

Saya memaknai komunitas ini 
sebagai keluarga kedua saya 
mas kenapa saya bilang seperti 
itu ya karena satu pengalaman 
yang masih teringat ketika saya 
mengalami kecelakaan yang 
parah mas kaki saya harus di 
oprasi dan membutuhkan dana 
yang tidak sedikit tetapi para 
teman saya ini club rx-king ini 
datang untuk membantu dalam 

  



 
 
 

167 
 

segi materi mas jadi mereka 
menggalang dana demi 
kesembuhan saya dan dari sini 
saya menemukan keluarga baru 

Apakah subjek merasakan perasaan 
aman ketika subjek berada dalam 
lingkungan komunitas subjek? 

Saya merasa aman, ya karena 
di dalam komunitas ini saya 
belum sama sekali di ajak ke hal 
negatif berbau negatif seperti 
merokok, miras, kebut-kebutan 
di jalan dll. Malah saya merasa 
di jaga mas kalo semisal ada 
touring gitu saya selalu di kawal 
oleh anggota lainnya  

EXT Exsistence 

Apabila merasa aman, seperti apa 
contohnya? 

Ya ketika touring saya selalu di 
kawal atau ketika kopdar 
berangkat dan pulang nya saya 
selalu di antar oleh anggota laki-
laki lainnya 

EXT Exsistence 

Apakah kebutuhan fisiologis seperti 
makan, upah (gaji) subjek sudah 
terpenuhi? 

Kalo kebutuhan itu saya sudah 
terpenuhi semua mas 

  

Apakah subjek mendapatkan perhatian 
atau kasih sayang di dalam komunitas? 

Saya merasakan seperti itu mas  EXT Exsistence 

Apabila iya, seperti apa contohnya? ya karena saya merasa dihargai 
oleh anggota lainnya di dalam 
komunitas ini ya contoh ketika 
saya harus dirawat dirumah sakit 
itu contohnya 

  

Apakah rasa aman, perhatian, kasih 
sayang memang merupakan kebutuhan 
yang subjek ingin penuhi dengan 
bergabung dalam komunitas? 

Kalo urusan memenuhinya saya 
tidak mas tapi didalam 
komunitas ini saya mendapatkan 
semuanya 

EXT Exsistence 

Apakah subjek merasa tidak mendapat 
rasa sayang, perhatian dan rasa aman 
apabila di luar lingkungan komunitas? 

Diluar komunitas ini saya juga 
mendaptkan hal yang sama mas 
cuman tidak sama seperti di 
dalam komunitas ini 

  

Siapa yang mengenalkan subjek 
terhadap komunitas ini? 

Saya kenal komunitas ini dari 
teman saya kecil mas sewaktu 
TK 

  

Apa dasar keinginan bergabung dengan 
komunitas? 

Menambah relasi pertemanan, 
mengetahui cara berorganisasi 
yang baik di luar lingkungan 
kampus dan menambah 
pengalaman organisasi di 
bidang sosial  

REL Relatedness 
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Apa aktivitas/ kebiasaan yang biasa 
dilakukan bersama komunitas? 

Kebiasaan yang sering saya 
lakukan bersama komunitas 
adalah kopdar mingguan atau 
bulanan itu yang paling sering 
sih kalo soal touring nunggu 
jadwal  

REL Relatedness 

Keterlibatan menjadi anggota komunitas 
sepeda motor, apakah mengganggu 
aktivitas yang lain? Mengapa? 

Tidak sama sekali mas ya 
soalnya kan kegiatan disini juga 
tidak padet banget seperti di 
kampus dulu dan kebanyakan 
juga kumpulnya malem jadi saya 
paginya bisa bekerja dulu kan 

  

Kebiasaan apa yang subjek sering 
lakukan semenjak bergabung dengan 
komunitas? Mengapa? 

Kebiasaanya saya sering 
mengotak-atik atau menservice 
sepeda motor saya mas biar 
kelihatan bersih dan nyaman 
untuk dikendarai dan juga 
kesibukan lainnya saya 
membuat pamflet mas untuk 
acara-acara komunitas lainnya 

REL Relatedness 

Bagaimana perasaan subjek setelah 
lebih jauh terlibat dalam komunitas? 

Perasaan saya senang mas ya 
karena pekerjaan, hobi, dan 
keterampilan saya dapat 
berjalan bersamaan 

  

Pelajaran apa yang didapat setelah 
bergabung dengan komunitas? 

Pelajaran yang saya dapat disini 
adalah mengerti apa arti 
pertemanan terus tanpa orang 
lain kita tidak bisa berbuat 
banyak, dan juga membantu 
sesama lebih mengasikan  

REL Relatedness 

Apa tujuan subjek bergabung dengan 
komunitas ini? 

menjadi anggota komunitas 
sepeda motor adalah 
perwujudan rasa ketertarikan 
saya terhadap sepeda motor Rx 
King, melengkapi kebutuhan 
dalam diri saya seperti rasa 
aman, rasa dihargai dan 
dilindungi, memperluas relasi, 
mempererat pertemanan, 
menambah keluarga dan 
membuktikan kepada 
masyarakat bahwa penilaian 
masyarakat selama ini salah 
mengenai anggota komunitas 
sepeda motor yang bergender 
feminin. 

REL Relatedness 

Apakah subjek mengikuti kegiatan diluar Saya mengikuti organisasi 
karang taruna di lingkungan 

REL Relatedness 
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komunitas? rumah mas 

Bagaimana sikap subjek menghadapi 
tanggapan masyarakat yang menilai 
negatif mengenai perempuan yang 
mengikuti komunitas sepeda motor? 

Tanggapan saya dengan 
anggapan masyarakat yang 
menilai negatif ya saya tetap 
berusaha jelaskan dan buktikan 
ke masyarakat mas bahwa kaum 
feminim yang ikut itu tidak 
semuanya negatif mas 

FE Faktor 
Eksternal 

Bagaimana sikap subjek dengan 
sesama anggota komunitas? 

Sikap saya dengan sesama 
anggota lainnya ya tetap 
berjalan baik selayaknya 
hubungan teman pada 
umumnya 

  

Apa harapan subjek untuk komunitas? Harapan saya untuk komunitas 
ini tetap menjadi contoh yang 
baik bagi komunitas club motor 
yang lainnya dan buktikan 
bahwa club motor rx-king tidak 
se arogan yang masyarakat 
kenal 

  

Apa harapan subjek untuk anggota 
komunitas yang bergender feminin? 

Harapan saya bagi anggota 
perempuan lainnya tetap jaga 
diri masing-masing selalu jaga 
martabat wanita agar bisa di 
hargai semua anggota lainnya 
laki-laki lainnya 

  

Apakah ada perbedaan penilaian dari 
masyarakat sebelum & sesudah subjek 
mengikuti komunitas sepeda motor? 
Apabila ada, sebutkan! 

Sebelum mengikuti komunitas 
penilaian masyarakat 
menganggap saya adalah 
perempuan yang akan 
terjerumus kedalam hal yang 
negatif tetapi setelah saya 
membuktikan dan memberikan 
penjelasan secara face to face 
kepada masyarakat sekitar, dan 
juga membuat animasi-animasi 
lucu untuk penyuluhan kepada 
masyarakat agar anggapan 
masyarakat sekitar sebagian 
tahu kegiatan positif lainnya di 
dalam komunitas 

REL Relatedness 

Apabila penilaian orang-orang negatif 
ke subjek, apakah ada keinginan untuk 
dianggap berhasil oleh orang-orang 
yang menilai negatif diri subjek selama 
subjek mengikuti komunitas sepeda 
motor? 

Pasti ada dan mau mas 
keinginan untuk berhasil 
membuktikan kalo perempuan 
yang ikut tidak negatif semuanya 

FE Faktor 
Eksternal 

Menurut subjek, apakah lingkungan 
komunitas sepeda motor yang subjek 

Saya rasa sudah kondusif mas  FE Faktor 
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ikuti sudah kondusif keadaannya? Eksternal 

Apakah subjek merupakan tipe orang 
yang senang bersosialisasi/berinteraksi 
dengan orang lain? 

Saya tipikal orang yang suka 
berinteraksi dengan orang lain 
mas 

  

Apakah subjek mendapat penghargaan 
dari masyarakat/keluarga/kerabat 
mengenai perilaku subjek setelah 
mengikuti komunitas sepeda motor? 

Sepertinya belum mas  FE Faktor 
Eksternal 

Menurut subjek, apakah lingkungan 
sekitar tempat tinggal subjek sudah 
kondusif keadaannya? 

Lingkungan saya belum kondusif 
soalnya kan masih ada yang 
mengganggap saya negatif mas 

FE Faktor 
Eksternal 

Apa subjek termasuk orang yang 
kreatif? 

Saya orang yang kreatif mas 
soalnya saya kan suka desain-
desain animasi jadi harus kreatif 
mas 

GRO Growth 

Apa menurut subjek dengan mengikuti 
komunitas sepeda motor subjek menjadi 
orang yang kreatif? 

Saya merasa tambah kreatif 
mas banyak bahan yang dapat 
saya ambil sebagai ilmu  

GRO Growth 

Apabila iya, seperti apa contoh 
kreatifnya? 

Ya semisal pembuatan pamflet 
harus tau tema yang akan di 
buat terus juga pemilihan warna 
yang juga harus senyawa 
dengan tema yang pilih 

GRO Growth 

Apakah subjek mempunyai suatu 
ketrampilan/kekreatifan? Apabila punya, 
apakah subjek merasa itu berguna bagi 
orang lain/diri sendiri? 

Saya mempunyai keterampilan 
di bidang animasi entah itu 
pembuatan desain pamflet atau 
poster apa saja kalo bergunanya 
menurut saya sangat berguna 
mas karena club saya bisa lebih 
dikenal kreatif dan inovatif bagi 
club lainnya 

GRO Growth 

Apakah menurut subjek, subjek sudah 
cukup produktif dalam menjalani 
kegiatan subjek sehari-hari baik itu 
sebelum maupun sesudah mengikuti 
komunitas sepeda motor? 

Iya, soalnya tambah job untuk 
design. Jadi ga banyak 
nganggur 

GRO Growth 

Apa subjek merasa bermanfaat bagi 
orang-orang/lingkungan sekitar subjek 
setelah mengikuti komunitas sepeda 
motor? 

Saya merasa sangat bermanfaat 
walapun tidak seberapa ya 
setidaknya saya ada kontribusi 
buat orang lain 

  

Apabila bermanfaat, seperti apa 
contohnya? 

Ya lewat desain-desain lucu 
animasi apa saja untuk 
keperluan club atau umum 
contoh nya penyuluhan ke 
sekolah-sekolah tentang 
berkendara yang baik dan benar 

GRO Growth 
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dari polsek setempat 
mengandeng club saya ke 
sekolah-sekolah  

Pertanyaan terakhir mbak, apakah akan 
selamanya di club motor ini? 

Iya, sampai kapanpun   

baik mbak, terimakasih untuk beberapa 
informasinya. Apabila besok masih ada 
yang harus ditanyain nanti kita ketemu 
lagi ya! 

Siap   

 

HASIL OBSERVASI 

Kesan Umum Subjek Deskripsi 

Kondisi fisik subjek Subjek P memiliki postur tubuh yang kceil 
dengan tinggi badan 155 cm dan berat badan 
50 kg 

Kondisi sepeda motor subjek Sepeda motor Rx King tahun 1990 berwarna 
hijau 

Kondisi tempat wawancara Café yang cukup kondusif lokasinya dan 
rumah I yang juga kondusif lokasinya 

Hubungan Relasi Sosial Subjek  

Interaksi dengan orangtua Hubungan dengan kedua orangtua dekat  

Interaksi dengan teman  Subjek memiliki pertemanan yang luas karena 
sedari kecil suka berorganisasi 

Interaksi dengan tetangga Subjek cukup mengenal beberapa tetangga 
disekitar tempat tinggal subjek dan 
berhubungan cukup baik walau beberapa ada 
yang sering memandang negatif subjek 

Kegiatan Sehari-hari  

Kegiatan dihari kerja (senin-jumat) Subjek bekerja di salah satu perusahaan 
swasta di Semarang 

Kegiatan dihari libur (sabtu-minggu) Bekerja setengah hari di hari sabtu dan 
malamnya pegi kumpulan. Minggunya 
dihabiskan untuk istrahat 

Kegiatan dalam Komunitas   

Sikap subjek terhadap teman-teman komunitas Perhatian dan terlihat sangat meyayangi 
semua anggota komunitasnya 

Kegiatan subjek saat berkumpul dengan komunitas Banyak membahas acara yang akan 
dilakukan pada bulan tersebut dan sesekali 
membahas designnya. 
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FOTO SUBJEK I 
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FOTO SUBJEK M 
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FOTO SUBJEK P 
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INFORMED CONSENT 

 

 Sehubungan dengan diadakannya penelitian dengan judul “Motivasi 

Perempuan Mengikuti Komunitas Sepeda Motor di Semarang” yang di 

laksanakan oleh Sdr. Leo Candra, saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 Nama : 

 Usia : 

 Menyatakan bahwa saya telah bersedia berpartisipasi membantu 

pelaksanaan penelitian tersebut sebagai subyek penelitian. 

 Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya 

tanpa tekanan dari pihak manapun. Semoga dapat berguna sebagaimana 

mestinya. 

 

 

       Semarang,        Mei 2018 

 

 

 

       ____________________ 
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