
LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Transkrip wawancara dengan narasumber D  
 

1. Hasil Data Wawancara peneliti dengan narasumber pertama yaitu D 

Nama   : D (nama jelas tidak dapat dituliskan) 

Via  : Pesan Langsung Twitter. 

 

Catatan: Selama wawancara berlangsung, peneliti dan narasumber menggunakan 

bahasa yang santai agar narasumber dapat merasa santai dan tidak tegang, supaya 

narasumber menjawab pertanyaan peneliti dengan apa yang memang dirasakan 

langsung, serta karena wawancara tersebut dilakukan melalui pesan langsung 

Twitter. 

 

Peneliti : Di, wawancara sekarang ya? Lagi sibuk ga lo? 

D   : Eh Be, gue masih di luar be. Maleman deh ya? 

Peneliti : Gapapa ko santai aja kalo gua mah 

D   : Jam 12an gue kabarin lo. Kirim aja deh pertanyaanya, satu-

satu apa langsung dah Be? 

Peneliti : Satu-satu sih Di, gua kirim pertanyaan pertama ya. 

Peneliti : Sebelumnya lo tau ga konsep diri itu apa Di? Jadi waktu 

lo berinteraksi sama orang lain di sini, lo ngerasain 

sesuatu ga? Seperti info dari ngobrol sama seseorang? 

Merasa nyaman atau bagaimana? Dan obrolannya 

nyambung ga dengan orang itu? 



 
 

 

D : Oh iya Be, gue tuh kaya ngobrol di sini milih juga sih, kalo 

emang ketika gue ngobrol itu nyambung ga sama obrolannya, 

kalo ga ya sekedar aja, tapi kalo seru pasti lebih intens 

ngobrolnya. 

Peneliti : Intens gimana maksudnya tuh? Jadi terusan gitu ngobrolnya 

dengan mengingat topik kemarin? 

D : Pertanyaan pertama lo yang konsep diri, gue paham Be, 

pernah ada makul ko gue tau itu. 

D : Iya Be, gue kaya kalo ngobrol di sini milih juga, kaya kalo 

ngobrol itu nyambung ga sama oborolannya kalo ga yaudah 

sekedar aja, Intinya kalo seru intens bisa tiap hari walaupun ga 

tau siapa dianya. 

Peneliti : Okay, serius ya kita tumben gatuh wkwkw. 

Peneliti : Okay, kalau misalnya selama lo ngobrol sama orang disini 

termasuk gua dan beberapa temen lo yang sesame CA 

(cyberaccount) juga itu lo ngerasain ada yang terbentuk gitu 

ga sih di diri lo?  

D : Lo ngajak wawancara gue, jadi gue serius jir wkwkw  

D : Berat pertanyaanya Be, maksudnya gimana? 

Peneliti : Misalnya, lo banyak ngobrol sama orang nih, nah kaya ada 

yang terasa di diri lo gitu ga sebelum main CA (cyberaccount) 

itu gimana? misalnya gue, dulu waktu sebelum main CA 

(cyberaccount) gua tuh cuek aja sama diri sendiri, perspektif 

gua akan sesuatu juga muter aja disitu, sekarang lebih 

terbentuk aja karena banyak diskusi gitu disini. 



 
 

 

D : Oh kalo gue sih peduli sama skin care. Gila dulu gue busuk 

banget Be, sekarang bahkan temen gue bilang mendingan apa 

ye kaya cakepan gitu. Itu juga gara-gara gue berinteraksi 

sama anak CA sini, sama ngobrol sama lo juga kan tentang 

perawatan rambut. Dulu gue mana tau gituan, gue lebih relax 

aja buat ngobrol karena gatau kan gue siapa, jadi gue bisa 

nanya sebebas gue tanpa rasa malu gue diketawain. Buat 

berpendapat enak Be, selama main CA, gue ngerasa cara 

berpikir gua menjadi lebih baik. 

Peneliti : Kalau dari orang lain, ada yang bilang ga lo berbeda atau 

berubah gitu? 

D : Ada Be, dua bulan lalu atau kapan gitu sih temen gue sempet 

bilang gue agak gimana gitu sekarang, gak berubah sih lebih 

berkembang aje. 

Peneliti : Eh Di, maaf ya kemarin lama gua balesnya, akun gua kena 

lock lagi. 

Peneliti : Kita lanjut ya, nah karena udah ada omongan gitu, dari diri lo 

sendiri gimana? Kan ada teori bilang kalau orang lain itu kaya 

cerminan diri kita, maksudnya apa yang orang bilang itu 

terkadang ngasih tau kita tuh kaya gitu. 

D : Gpp Be, gue bingung lo kemana tapi sempet gue liat akun lo 

ke lock  

D : Gue  sih karena dibilang gitu gue jadi paham dan sadar 

ternyata ada sesuatu yang terbentuk di dalam diri gue. 

Keliatan kecil Be, tapi berarti karena gak nyangka gue bisa 

menjadi diri gue tuh karena di sini. 



 
 

 

Peneliti : Nah gua mau bilang nih Di, kan gampangnya ada 3 macem 

unsur pada penilaian relatif, kaya aktual tuh tentang 

pandangan diri kita terhadap potensi, kelemahan atau status 

kita gitu. Tentang gimana pandangan diri sendiri dan yang kita 

rasain, terus ada diri sosial yaitu tentang pandangan orang 

lain, bagaimana orang lain memandang diri kita dan terakhir itu 

diri ideal. Nah itu tentang bagaimana harapan seseorang 

tentang diri kita. Menurut lo dari yang gua jelasin, yang ada 

pada diri lo serta tiga unsur itu gimana? 

Peneliti : Kalau tentang yang lo resahin gimana? 

D : Lo tau kan gue Bi (Bisexual)? Ketertarikan gue juga lebih ke 

perempuan kan, dulu sebelum gue kenal CA, gue ga pernah 

nyaman sama diri gue sendiri Be, karena hal itu kan tabu dan 

gak biasa. Orang juga pasti ada yang seperti gue tapi gue gak 

menemukan dimana mereka. Tapi setelah main CA, pribadi 

gue sendiri juga jadi terbentuk Be. Pertama mungkin karena 

gak ada yang tau gue siapa, jadi gue gak perlu malu. Kedua 

karena gue menemukan banyak yang kaya gue dan mereka 

juga malu di kehidupan mereka makannya lari kesini.  

Peneliti : Jadi kalau gua bilang konsep diri lo terbentuk karena 

interaksi atau main CA itu bisa ga Di? 

D : Bisa banget Be. Lo bisa dianggap menjadi manusia disini, lo 

bisa mendapatkan temen tanpa harus berpandangan siapa diri 

lo atau bagaimana diri lo. Lo bisa bertukar pikiran tanpa harus 

lawan bicara lo men-judge hal aneh. Terbilang seperti pelarian 

sih ye, tapi dengan tertutupnya identitas kita dan orang lain, 

kita makin bisa leluasa untuk mengatakan hal yang gak bisa 

kita katakan Be.  



 
 

 

Peneliti : Gimana menurut lo tentang waktu? Maksudnya kan kalau 

ngobrol di sini ga langsung dibalas, menurut lo waktu online 

tuh ganggu ga sih? 

D   : Iya gue sering banget hilang, pernah dalam obrolan tentang 

seseorang yang mau menerima diri gua kalau gua itu BI itu 

tertahan lumayan lama sih bagi gue, tapi obrolan itu masih 

berjalan terus aja, sedibalasnya gua tapi tetap lanjut. Ngga sih, 

ngga ada masalah sama waktu. Contoh yang gue kasih deh, 

itu gua lagi curhat juga, awalnya gua juga bingung ko tentang 

perasaan yang gua rasain, tapi setelah ngobrol itu gua jadi 

paham gue ini apa, Be. 

 

 

Peneliti : Okay Di! Ga salah nih gua minta bantuan lo jadi narasumber 

gua. Jawaban lo sangat memuaskan. Kayanya cukup dulu 

wawancara serius kita ya hahaha. Makasih banget ya Di udah 

mau bantuin gua. 

D : Sama-sama Be, yang penting saling membantu karena gue  

paham susahnya gimana hahaha. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 2. Transkrip wawancara dengan narasumber E  
 

1. Hasil Data Wawancara peneliti dengan narasumber pertama yaitu E. 

Nama   : E (nama jelas tidak dapat dituliskan) 

Via  : Pesan Langsung Twitter. 

 

Catatan: Selama wawancara berlangsung, peneliti dan narasumber menggunakan 

bahasa yang santai agar narasumber dapat merasa santai dan tidak tegang, supaya 

narasumber menjawab pertanyaan peneliti dengan apa yang memang dirasakan 

langsung, serta karena wawancara tersebut dilakukan melalui pesan langsung 

Twitter. 

 

Peneliti : Rizz, wawancara sekarang ya? 

E   : Okaay. 

Peneliti  : Lo sebelumnya tau ga konsep diri itu apa? 

E   : Tau sih sedikit, kaya apa yang ada di diri kita gitu kan. 

Peneliti  : Oke, jadi waktu lo berinteraksi sama orang lain di sini, lo 

ngerasain seusatu ga sih? Contohnya kaya lo baca info 

atau ternyata dapat sesuatu dari obrolan disini? Cara lo 

buat ngerasa nyaman untuk ngobrol itu gimana? 

Ngobrolnya bisa nyambung terus gimana? 



 
 

 

E  : Yang penting enak aja diajak ngobrol. Bahas sesuatu di TL 

(lini masa) juga paling beberapa, tapi enak aja gue bisa kaya 

jadi diri sendiri. 

Peneliti  : Kalau ngobrol sama beberapa orang, lo bahas lagi ga 

topik sebelumnya?  

E  : Iya sih kadang bahas lagi. 

Peneliti  : Okay! Kalau misalnya selama lo ngobrol sama orang 

disin, termasuk gua dan beberapa temen lo yang sesama 

CA juga lo ngerasa ada yang berkembang atau terbentuk 

gitu ga sih? 

E  : Gimana maksudnya? 

E  : Oh gue paham kayanya maksud lo, tapi kalo salah benerin 

aja ya? Ya ada soalnya beda aja kalo langasung. Gue jadi bisa 

kaya olah lagi dan kembangin lagi pendapat gue kalo ngobrol 

disini. Lo ga tau kan kalo gue disini berasa menemukan jati diri 

gue?  

Peneliti  : Iya sih, gue berguru skin care kan sama lo ya hahaha. 

Peneliti  : Kalau dari orang lain, ada yang bosa bilang ga lo yang 

sekarang itu gimana gitu? 



 
 

 

E  : Awalnya gue nyadar sih gue lebih baik lagi sekarang. Kaya 

gimana kalo lo ada di lingkungan yang membuat diri lo jadi apa 

yang lo inginkan pasti enak. Tapi beberapa ada yng merasakan 

apa sih bahasanya, pokoknya merasakan. 

Peneliti  : Kalau gua bilang selama lo main CA ini ternyata membentuk 

konsep diri lo yang sekarang, bener ga? 

E  : Bener banget lah gila! Lihat diri gue yang sekarang be 

hahaha. 

Peneliti  : Iya sekarang lo glow up bisa bikin konten Tiktok hahaha 

Peneliti  : Okay! Kita sudahi wawancara serius ini, makasih banget ya 

Riz udah mau bantuin dan jadi narasumber gua. 

E  : Iya sama-sama ya, semangat terus loh ya lonya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 2. Dokumentasi  

 

Gambar 1 

Isi Lini Masa Narasumber E. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gambar 2 

Isi Lini Masa Narasumber D dan Opini mutuals 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 


	KATA PENGANTAR
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	1.1 Latar Belakang Masalah
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Kegunaan Penelitian
	1.5 Sistematika Penulisan
	1.6 Waktu Penelitian
	2.1  Penelitian Terdahulu
	2.3  Konsep Diri
	2.4  Twitter
	2.5  Kerangka Pikiran


	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

