
  

 

The Interviews 

 

I nterview 1 conducted on October 1st, 2004 at 07:00pm 

A : Terima kasih atas waktunya. Ehm … saya mewawancarai ini berhubungan 

dengan final thesis saya yang berhubungan dengan swear words. Eh pertama-

tama … eh … yang kamu ketahui tentang swear words itu apa sih atau 

dengan Bahasa Indonesianya itu kata-kata makian? 

B : Ehm, kata-kata makian itu biasanya dipake buat eh … ekspresi marah aja 

A : Hanya itu? Gak ada …? 

B :    Dan itu gak sopan 

A : Oh ya 

B :      Yang saya tau gitu 

A : Ok. Eh … kalo anda kan sering apa ya … denger mahasiswa-mahasiswa itu 

kan eh … menggunakan swear words dalam percakapan. Mereka itu 

menggunakan kata-kata makian itu sering to? 

B : He ehm 

A : Ehm … kalo misalnya anda mendengar itu, anda tau gak sih kenapa mereka tu 

gampang banget gitu lo gunain swear words dalam percakapan mereka? 

B : Ya apa ya … mungkin karena ngikutin tren 

A : He ehm 

B : Terus, karena kalo orang marah emang kaya gitu 

A : Jadi …? 

B :  Kadang-kadang. Maksudnya kadang-kadang. Karena terbiasa bisa 

A : Jadi, eh … itu hanya tren ya 

B : Salah satunya. Salah satunya ngikutin tren 

A : Yang anda maksud dengan tren itu maksudnya gimana sih? 

B : Yang dimaksud tren? … ya kalo temannya pertama ngomong itu, trus ya kaya 

misalnya bahasa Jakarta itu deh … eh … kaya misalnya ‘anjrit’  

A : He ehm? 



  

B : Gitu kan trus entar jadi sampe mana-mana kan. Kalo pertama dulu kayaknya 

diomongin artis apa gimana ya, enggak tau. Trus entar bisa jadi sampe mana-

mana kan. Sampe Semarang bahkan kan? 

A : He ehm 

B : Gitu 

A : Oh jadi … eh … apa namanya … eh … jawaban anda mengenai kenapa sih 

mahasiswa-mahasiswa itu gampang banget misuh itu karena satu tren? 

B : He ehm … iya  

A : Dan mungkin juga solidaritas? 

B : Solidaritas? Iya mungkin … mungkin  

A : Tapi anda beragumen tadi … itu alasan utama  orang misuh itu karena marah? 

B : Iya 

A : Trus, kalo misalnya ada temen-temen anda lagi pada menggunakan swear 

words pas ya, ngobrol-ngobrol gitu sih 

B : He ehm? 

A : Eh … yang kamu lakuin apa? Yang dilakuin apa? Ikut -ikutan menggunakan 

swear words itu ato kata-kata makian itu atau kamu lebih milih … eh … 

kata-kata yang lain gitu, yang lebih sopan? 

B : Ya kalo enggak lagi marah pake kata-kata yang lebih sopan 

A : Ehm gitu? 

B : Tapi kalo ada yang bikin marah, ya bisa aja 

A : Bisa aja ya 

B : Langsung keluar deh semuanya 

A : Jadi, kecenderungan untuk menggunakan swear words itu ada? 

B : Iya ada. Pasti 

A : Ehm … anda sering gak sih gunain swear words dalam percakapan?  

B : Dalam percakapan? Enggak. Kalo percakapan sih, enggak 

A :         Enggak 

B : Tapi, ya gak usah percakapan deh. Ngeliat orang yang nyebelin aja bisa keluar 

A : Bisa keluar ya? 

B : Pasti keluar. Bukan bisa tapi pasti 



  

A : (laughing – 3 sec) Oh, berarti gak hanya dalam percakapan aja ya. Mungkin 

aja, sewaktu-waktu anda ngeliat sesuatu yang gak suka tu, anda bisa 

ngutarain dengan swear words. Gitu ya? 

B : Iya. Pasti 

A : Ehm … kalo misalnya, anda pernah mikir …apa namanya … mengira gak, 

kapan sih waktunya anda menggunakan swear words? Apa waktu anda 

seneng, tau-tau ketemu temen, langsung gunain swear words atau hanya 

posisi saat anda marah aja? 

B : Ehm, pas ngeliat sesuatu yang nyebelin 

A : Yang 

B :     Terus jadi marah ya terus gitu … keluar deh  

A : Oh, yang gak suka itu tadi ya 

B : He ehm 

A : Oh gitu ya. Trus, kalo misalnya … kalo misalnya … pas sedih  gitu, pernah 

gak sih gunain swear words? 

B : Ya enggak to ya. Ya Allah, sedih tu ya nangis (laughing – 2 sec) enggak lah 

A : Kalo misalnya gini … maksudnya, kalo pas anda sedih, lalu anda diganggu 

gitu loh. Diganggu, terus anda lagi gak pengen diganggu sebenernya. Itu 

pernah gak sih gunain swear words? 

B : Ya berarti kan kalo sedih trus diganggu berarti kan trus marah 

A : He ehm 

B : Ya kalo marah ya bisa 

A : Bisa ya? 

B : Tapi kalo posisi sedih tiba-tiba ngeluarin kata-kata itu, ya enggaklah  

A : Kalo misalnya pas seneng, pernah gak? Saking senengnya gitu, anda gunain 

kata-kata yang … kata -kata swear words gitu ke temen tanpa sadar gitu lo 

B : Kalo namanya tanpa sadar, ya enggak inget. Tapi kayaknya enggak deh 

A : Ehm … enggak ya?  

B :    Kalo marah aja deh 

A : Kalo marah aja berarti ya …  

B :     Sadarnya kalo marah 



  

A : Itu kalo misalnya itu … dengan siapa sih kamu gunain swear words? Temen 

deket? Misalnya aja, kamu sahabatan sama si A ato enggak kamu pernah 

gunain swear words sama temen yang anda hanya … han ya anda anggap 

temen? 

B : Sama siapa? Sama orang yang gak dikenal pun bisa. Pokoknya sama orang 

yang nyebelin aja 

A : Oh, gitu ya 

B : Orang yang nyebelin. Orang yang bisa bikin marah, nah itu 

A : Ehm 

B : Gak kenal juga, so what 

A : Hanya orang? Anda pernah gak  

B :              Binatang? 

A : Binatang 

B : Sama binatang bisa 

A : He ehm 

B : Kalo lagi di jalan, tiba-tiba binatangnya lewat 

A : Lalu anda kaget, gitu ya? 

B : He ehm. Lagi naik motor gitu 

A : Kalo misalnya … tau -tau apa ya … anda s edang mengerjakan sesuatu lalu 

tiba-tiba anda misuh itu pernah gak sih? 

B : Mungkin. Mengerjakan sesuatu? Pernah sih … pernah … ya pokoknya kalo 

apa ya … kaya misalnya lagi nulis bolpennya abis bisa …  

A : Bisa …  

B : Bisa misuh, misuh sama bolpennya nukan orang kalo ini 

A : Kalo misalnya lagi ngobrol-ngobrol ma temen-temen tu eh … tau gak topic 

apa aja sih yang bisa bikin kalian eh … apa namanya … gunain swear words 

dalam percakapan? Misalnya aja topik olahraga apa itu …?  

B : Topik cowok kali ya 

A : Topik cowok kali ya 

B : Kali tapi bukan misuh sih kalo topic cowok. Kayaknya lebih ke apa ya … 

solidaritas ya 



  

A : Solidaritas 

B : Nah kayak gitu 

A : Bukan sebagai alat untuk ngungkapin marah ya? 

B : Bukan 

A : Tapi berarti pernah ya dalam … dalam suatu topik itu anda misuh itu per nah 

ya? 

B : Ehm … bukan misuh … ya gitu, pernah pake -pake …  

A : Pernah pake swear words ya? 

B : Pernah,pernah 

A : Kalo misalnya aja, anda pernah denger gak temen-temen anda ngobrol trus 

mereka gunain swear words … kapan sih mereka gunain swear words gitu? 

Maksudnya mereka tu gunain swear words waktu pertama kali ngucapin 

sesuatu atau di terakhir kali atau di tengah-tengah waktu ngucapin sesuatu gitu 

pernah gak? 

B : Kalo ngeliat orang yang lagi sebel di pertama kali 

A : Di pertama kali ya? 

B : Di pertama kali pasti. Itu keluar dulu abis itu baru cerita 

A : He ehm 

B : Kalo di tengah-tengah gak tau ya. Seringnya di depan sih 

A : Sering di depan ya. Tapi pernah denger gak yang di tengah-tengah tu pernah 

denger gak?  

B : Ya pernah tapi gak seberapa lah dibandingin yang di depan 

A : Kalo yang di belak … kalo yang di terakhir kalimat misalnya aja eh … kamu 

cerita dulu abis itu terakhir-terakhir kamu gunakan swear words itu pernah 

gak? 

B : Pernah sih 

A : Pernah ya 

B : Pernah juga sih 

A : Kalo kamu gunain swear words itu, waktu kamu di luar kelas apa di … di 

dalam kelas juga pernah? Maksudnya pada saat waktu kamu kuliah tu juga 

pernah gunain swear words gak? 



  

B : Ya enggak lah 

A : Enggak ya 

B : Enggak lah. Di luar lah seringnya, ketemu ama temen-temen gitu 

A : Hmmm …  

B : Ya gitu 

A : Trus, pernah timbul rasa gini gak, misalnya aja eh … temen -temen kamu lagi 

pada menggunakan swear words, kamu ngerasa ‘kok aku sendiri yang gak 

gunakan swear words ya’ gitu pernah gak? 

B : Enggak huga 

A : Enggak ya 

B : Cewek sih agak-agak jarang yang ngomong swear words. Kalo di kalangan 

cowok … ya enggak kepengaruh sih. Kalo orang lain ya kita enggak ya biarin 

aja 

A : Ok deh, mungkin gitu dulu aja 

B : Iya 

A : Terima kasih atas waktunya 

B : Sama-sama 

 

 

I nterview 2 Conducted on October 2nd, 2004 at 10:00am 

A : Makasih mas atas waktunya 

B : Kembali 

A : Eh … pertama -tama, apa sih yang anda ketahui tentang swear words itu 

sendiri? 

B : Swear words itu kata-kata umpatan. Kata-kata ya … pokoknya mengumpat 

sesuatu hal atau orang. Itu biasanya swear words itu dalam Bahasa Indonesia 

kata-kata saru yang semua kata saru bisa keluar bahasa jorok bisa keluar 

A : Kalo menurut anda, fungsi swear words itu sendiri apa to mas? 

B : Swear itu untuk mengungkapkan isi hati karena … eh … ketidak puasan 

terhadap sesuatu trus apa … jengkel terhadap sesuatu ataupun emang … eh 

… apa namanya … dia pengen mengumpat gitu aja  



  

A : Anda bisa memberikan sedikit penjelasan gak, kenapa sih anda mudah 

menggunakan swear words? 

B : Saya mudah menggunakan swear words karena eh … kebias aan. Yang 

pertama kebiasaan. Yang kedua memang saya sering jengkel dan lingkungan 

saya membuat saya mengungkapkan swear words 

A : Eh … kalo menurut anda, swear itu bisa diduga gak sih mas kemunculannya?  

B : Tidak bisa, tergantung orangnya. Kalo misalnya orang misuh, mungkin kata-

kata swear words sudah ada di mulut, sudah menempel di mulut, pasti akan 

mudah sekali keluar. Tapi kalo misalnya belum kan mengatakan swear words 

itu agak susah juga 

A : Kalo anda berpikir, pernah gak anda menemui seseorang yang tau-tau 

menggunakan swear words tanpa alasan yang jelas gak? 

B : Ya pernah 

A : Pernah? 

B : Tiba-tiba dia berkata ‘…’. Ya itu, itu berarti dia sudah… mungkin ada sesuatu 

yang seperti saya ungkapkan tadi, tidak puas atau jengkel. Mungkin dia dalam 

hatinya merasa jengkel, mungkin dia tiba-tiba berkata ‘…’  

A : Swear words itu muncul pada topik pembicaraan apa aja sih mas? Semuanya 

apa …?  

B :        Semuanya 

A : Semuanya? 

B : Semuanya. Tidak mesti sesuatu yang menjengkelkan atau mungkin yang baik-

baik karena mungkin seperti itu yang saya ungkapkan tadi, kalo sudah 

menempel di bibir ini, pasti mudah sekali keluar 

A : Terakhir mas. Eh … Swear words itu sopan gak sih sebenarnya?  

B : Eh … spoan atau tidaknya tergantung dari lingkungannya. Kalo memang 

lingkungannya itu mayoritasnya … mayoritasnya eh … pengguna swear 

words itu biasa. Kalo misalnya kalangan priyayi, itu hal yang tidak biasa 

A : Ya sudah mas, terima kasih atas waktunya 

B : Sama-sama 

 



  

I nterview 3 Conducted on October 2nd, 2004 at 10:08am 

A : Eh mas, yang mau saya tanyakan pertama kali eh … anda mengetahui swear 

words tu apa sih mas sebenarnya? 

B : Bahasa gaul 

A : Bahasa gaul? 

B : Ya 

A : Ehm … lalu anda bisa memberikan sedikit penjelasan gak fungsi swear words 

itu apa? 

B : Eh … untuk mempererat hubungan  

A : Untuk apa tadi mas? 

B : Untuk mengakrabkan 

A :         Mengakrabkan 

B : Dalam suatu kelompok 

A : Eh … kalo anda menggunakan swear words itu ehm … reaksi temen -temen 

anda gimana mas? 

B : Biasa-biasa aja 

A : Trus, anda pernah gak sih menemukan seseorang yang eh … tau -tau 

menggunakan swear words tanpa alasan yang jelas gitu lo? 

B : Ada … ya … pernah  

A : Pernah? 

B : Pernah 

A : Sering? 

B : Sering sekali. Terutama teman saya yang satu itu, yang naiknya GL Pro itu 

A : (laugh-3 sec) oh gitu mas ya. Lalu anda … bisa men jelaskan sedikit gak eh … 

kapan swear words itu muncul? Apa tidak bisa diduga apa …?  

B : Eh saya rasa tidak bisa diduga 

A : Ehm 

B : Kata swear words itu muncul bisa di depan kalimat, di akhir kalimat atau di 

tengah-tengah atau bahkan dari awal hingga akhir itu kata-kata swear words 

semua 



  

A : Eh … topik pembicaraan apa aja sih mas yang bisa membuat swear words itu 

muncul? 

B : Semua 

A : Semuanya mas ya? Gak ada suatu topik tertentu ya mas ya? 

B : Gak ada 

A : Ya udah mas. Terima kasih atas waktunya 

 

 

I nterview 4 Conducted on October 4th, 2004 at 09:00am 

A : Eh mas, saya mau nanya. Apa yang anda ketahui tentang swear words mas? 

B : Oh. Itu adalah kata-kata umpatan 

A : Kata-kata umpatan? 

B : He eh 

A : Hanya itu aja? 

B : Dalam rangka untuk mengatakan sesuatu yang hebat atau mungkin 

kebalikannya 

A : Kebalikannya? 

B : Contohnya … mau contohnya?  

    Laughing – 4 sec 

A : Trus mas, swear words itu digunakan untuk apa sih? 

B : Apa? 

A : Swear words tu digunakan untuk apa? 

B : Untuk mengumpat 

A : Untuk mengumpat? 

B : Ya 

A : Fungsinya hanya sebagai ungkapan umpatan gitu mas ya 

B : Ya. Bisa kekaguman terhadap sesuatu 

A : Oh gitu ya 

B : Bisa kebalikannya 

A : Bisa kebalikannya. Trus, kenapa sih kita sebagai mahasiswa pada umumnya 

dan mungkin saja anda gampang menggunakan kata-kata swear words gitu lo? 



  

B : Itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari 

A : Kehidupan sehari-hari ya, hmmm 

B : Jadi, sulit untuk dihilangkan 

A : Jadi mungkin merupakan kebiasaan ya mas ya 

B : Ya kebiasaan, dari kecil 

A : Dari kecil? 

B : Dari SD saya 

A : Pernah gak sih mas anda menemui temen-temen anda yang tau-tau 

menggunakan swear words tanpa alasan yang jelas? Misalnya aja anda 

sedang mengobrol, lalu pada saat diam teman anda lalu menggunakan swear 

words tanpa alasan yang jelas gitu loh? Pernah gak? 

B : Oh sering 

A : Sering ya mas? 

B : Berkali-kali 

A : Berkali-kali ya. Yang anda lakukan apa mas? 

B : Diem aja 

A : Diem aja? (laugh-3 sec) 

B : Sudah biasa kok 

A : Sudah biasa ya. Trus, anda menggunakan swear words tu kapan to mas 

waktunya? Di tengah-tengah pembicaraan? Di awal pembicaraan? Di akhir 

apa mungkin gak bisa ditebak? 

B : Awal, tengah, akhir 

A : Mungkin gak diduga berarti mas ya 

B : Ya iya 

A : Spontan 

B : Spontan 

A : Trus, tema pembicaraan yang bisa bikin swear words muncul? Semua tema 

apa …?  

B : Semua tema 

A : Semua tema …  

B : Bisa. Bisa semua 



  

A : Pertanyaan terakhir mas 

B : Ya 

A : Eh … menurut anda, swear words itu sopan gak sih mas sebenarnya?  

B : Yo enggak 

A : Enggak? 

B : Enggak 

A : Trus, kenapa kita sering menggunakan swear words gitu lo? 

B : Eh apa ya … itu merupakan ungkapan  

A : Ungkapan? 

B : Ekspresi jiwa gitu lo (inaudible-3 sec) 

A : Oh gitu mas ya (laugh-3 sec) 

B : ya 

A : Ya udah mas. Terima kasih atas waktunya 

B : Sama-sama 

 

 

I nterview 5 Conducted on October 6th, 2004 at 08:00am  

A : Selamat pagi mas 

B : Eh…sudah hampi r menjelang siang 

A : Sudah hampir menjelang siang ya, maaf. Apa yang anda ketahui tentang swear 

words itu sendiri? 

B : Swear words?...Menurut kamus Bahasa Nepal yang pernah saya baca…  

A : Bahasa apa? 

B : Bahasa Nepal. Eh … swear words itu merupakan suatu kata pisuhan. Gitu mas 

yang saya tangkap 

A : Kata pisuhan. Gunanya untuk apa sih mas sebenarnya swear words itu? 

B : Oh… Guna dari swear words menurut saya, satu, untuk mengungkapkan 

ekspresi yang jelek tentang sesuatu ataupun benda hidup 

A : Contohnya? 



  

B : Contohnya ‘asu’. Seperti tadi itu juga contoh. Mas Dono tadi kan juga kan, 

kehilangan beberapa percakapan, anda mengungkapkan ‘asu’. Na h… seperti 

itu bisa mas. Benda mati kan 

A : Terus, eh … apa namanya mas … eh … kenapa sih anda dan mahasiswa pada 

umumnya mudah sekali menggunakan swear words dalam percakapan 

sehari-hari? 

B : Sebenarnya itu bukan terlalu mudahnya ya mas. Saya rasa itu merupakan suatu 

kebiasaan, habit. Jadi kalo kita sudah biasa menggunakan swear words, saya 

rasa kita dalam kehidupan kita, pasti bukan suatu saat … setiap saat pasti 

menggunakan swear words walaupun tujuan kita baik maupun tujuan kita 

untuk misuhi orang pasti menggunakan swear words 

A : Eh … pernah gak mas anda menemukan temen anda yang sedang  anda ajak 

bicara menggunakan swear words dalam percakapan sehari-hari tanpa ada 

alasan yang jelas? 

B : Itu sering saya jumpai…s ering saya jumpai 

A : Eh … trus, kalo misalnya aja dalam suatu pokok pembicaraan, eh … pernah 

gak sih anda mengira kapan sih swear words itu muncul mas? 

B : Swear words itu muncul bisa suatu saat mas. Pada awal pembicaraan, 

pertengahan pembicaraan ataupun pada akhir pembicaraan mas, begitu 

A : Trus, kalo misalnya aja, temen-temen anda dalam suatu pembicaraan itu 

menggunakan swear words, anda juga …mungkin saja, menggunakan swear 

words juga mas ya 

B : Pasti 

A : Pasti mas ya. Eh terus…topik apa aja sih mas yang biasanya swear words itu 

muncul? 

B : Eh swear words itu muncul bisa…itu fleksibel mas. Semua…semua topik bisa 

diselingi dengan…  

A : Swear words ya 

B : Swear words 

A : Trus, pertanyaan terakhir mas. Eh…menurut anda, swear words itu sopan gak 

sih mas sebenarnya 



  

B : Swear words itu bisa…ya tergantung dari kita menilainya. Kalo kita sudah 

terbiasa, kita anggap biasa aja 

A : Biasa aja 

B : Tapi kalo kita hidup di lingkungan yang jarang menggunakan swear words, itu 

pasti ‘ih, misuh hih’. Ya podo wae tetep misuh ya 

A : Tergantung dari penilaian ya 

B : Penilaian. Betul mas 

A : Terima kasih mas atas waktunya 

 

 

I nterview 6 Conducted on October 6th, 2004 at 09:00am 

A : Slamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Eh…saya ingin menanyakan 

tentang swear words. Mas, apa sih yang anda ketahui tentang swear words itu 

sendiri? 

B : Menurut saya, swear words itu kan dari Bahasa Inggris yang berarti kata 

pisuhan  

A : Hanya kata pisuhan aja? Berarti hanya sebatas ungkapan mas ya 

B : Ungkapan. Ungkapan untuk mengungkapkan perasaan ketika kita jengkel atau 

marah terhadap seseorang 

A : Eh…ada gak mas perasaan lain selain jengkel atau marah yang bisa 

diungkapkan melalui swear words itu? Misalnya aja, perasaan gembira, 

terkagum-kagum? Bisa gak mas perasaan tersebut diungkapkan dengan 

swear words? 

B : Oh ada. Contohnya ketika kita ngeliat bola, terkagum-kagum ngeliat 

permainan pemain itu, kita biasanya mengungkapkan kata-kata yang jelek 

A : Oh gitu ya. Lalu, kalo menurut mas sendiri, kenapa sih…eh…gampang sekali 

menggunakan swear words dalam percakapan sehari-hari? 

B : Mungkin diakibatkan karena sudah terbiasa mas 

A : Sudah terbiasa ya 

B : Iya  



  

A : Kalo misalnya…fu ngsi swear words itu sendiri tu sebagai ungkapan untuk 

kemarahan ya mas ya? 

B : Iya 

A : Trus, apa namanya mas…mas sendiri pernah menggunakan swear words gak 

dalam sehari-hari? 

B : Oh ser…ser…sering sekali  

A : Sering sekali 

B : Iya 

A : Trus,apa namanya…itu anda gunakan dengan temen yang sudah anda kenal 

apa hanya sebatas temen aja? 

B : Oh ya biasanya, seringnya sama temen-temen dekat  

A : Sama temen-temen dekat ya 

B : Iya 

A : Yang memang sudah mengenal karakter mas ya? 

B : Iya 

A : Kalo misalnya mas menggunakan itu, reaksi mereka gimana mas? Biasa saja 

apa juga menanggapi? 

B : Biasa saja 

A : Biasa aja mas ya 

B : Dan menanggapi biasanya. Karena kan ketika kita mengungkapkan kata-kata 

itu, nanti juga pasti mereka juga akan menggunakan kata-kata seperti itu juga 

A : Oh begitu ya. Jadi mungkin mereka sudah  

B :       Terbiasa 

A : Terbiasa 

B : Iya 

A : Lalu misalnya aja, pada saat mas menggunakan swear words, eh…swear 

words itu muncul di awal pembicaraan, di akhir pembicaraan, di tengah-

tengah pembicaraan atau mungkin gak bisa diduga mas kemunculannya? 

B : Endak diduga 

A : Tak diduga mas ya 

B : Iya. Kadang pertama, kadang di pertengahan, kadang juga di akhir 



  

A : Trus, kalo misalnya kayak gitu tuh, tema pembicaraan apa aja sih mas yang 

biasanya swear words itu muncul? Semua tema atau tema-tema tertentu 

misalnya aja hobi, sepak bola atau mungkin aja…apa? Apa tidak bisa diduga 

temanya? 

B : Kalo ungkapan seperti itu tidak bisa diduga  

A : Tidak bisa diduga mas ya 

B : Setiap saat kita bisa melakukan hal seperti itu 

A : Oh, begitu ya. Pertanyaan terakhir mas 

B : Iya 

A : Eh… kalo menurut anda, swear words itu sendiri sopan gak sih mas 

sebenernya? Sopan gak sih swear words itu? 

B : Sebenarnya, menurut agama, itu ga sopan ya tapi gimana…sudah menjadi 

kebiasaan 

A : Sudah terbiasa mas ya 

B : Iya 

A : Ya udah mas, terima kasih atas waktunya 

B : Iya sama-sama 

 

 

I nterwiew 7 Conducted on October 9th,2004 at 08:00am 

A : Slamat pagi 

B : Slamat pagi 

A : Saya ingin menanyakan tentang skripsi saya yang berjudul swear words. 

Eh…pertama, apa si h yang mas ketahui tentang swear words itu sendiri? 

B : Dalam bahasa Indonesia ya saya ngomongnya (laughing – 3 sec). Ya swear 

words itu seperti bahasa…bahasa…slengean ya. Kata -

kata…sumpah…sumpah serapah gitu. Kalo dalam bahasa Jawa , seperti 

bahasa binatang, ya keluar semua seperti kucing, anjing dan sebagainya. 

Kalo dalam Bahasa Indonesia sama seperti bahasa…bahasa binatang. Ya 

keluar lagi bahasa-bahasa kasar seperti bajingan dan sebagainya 

A : Oh ya 



  

B : Iya…seperti itulah  

A : Berarti disini…mendefinisikan  swear words sebagai kata-kata umpatan 

ya…untuk mengumpat  

B : Iya 

A : Sebenarnya kata-kata umpatan itu gunanya untuk apa sih mas? Untuk 

mengungkapkan apa sih mas? 

B : Itu untuk mengungkapkan ekspresi seperti kemarahan dan kejengkelan ya 

mas…seperti itu. Da n kejengkelan terhadap sesuatu (laughing – 2 sec) 

A : Kalo selain…kalo selain kemarahan dan kejengkelan, ada lagi gak mas?  

B : Selain kemarahan adalah mengejek, mengejek temannya…seperti guyon. 

Guyon tu biasanya orang menggunakan…  

A :           Swear words ya? 

B : Ya bahasa itu 

A : Mas sendiri pernah menggunakan swear words gak? 

B : Pernah 

A : Pernah ya? 

B : Pernah 

A : Kenapa sih mas, saat ini, mahasiswa…mungkin mahasiswa, anak -anak sastra 

juga dan mungkin mas sendiri gampang sekali menggunakan swear words 

dalam percakapan gitu loh? Karena kebiasaan atau…?  

B : Karena kebiasaan dan lingkungan 

A : Kebiasaan dan lingkungan? 

B : Lingkungannya kan kita…eh…hidup di lingkungan anak -anak muda gitu loh. 

Lingkungannya tu bebas dan biasanya kalo kita kumpul-kumpul sama anak-

anak muda itu biasanya kata-kata umpatan itu sering keluar. Berbeda dengan 

kalo kita kumpul sama orang-orang tua. Itu berarti lingkungannya. 

A : Itu berarti karena kebiasaan mas ya. Trus, kalo mas menggunakannya swear 

words itu pada temen-temen yang hanya sebatas temen atau sudah dikenal? 

B : Hanya pada temen yang sudah dikenal 

A : Sudah dikenal ya? Yang mengerti karakter mas ya? 



  

B : Tapi kalo ada yang belum dikenal saya ngomong gitu malah nanti dikiranya 

nantang 

A : Pernah gak sih mas, apa namanya…ng omong dengan menggunakan swear 

words itu dalam suatu pembicaraan di dalam kelas? Pernah gak? 

B : Pernah 

A : Pernah? 

B : Pernah juga 

A : Tapi lebih seringnya di luar kelas ya? 

B : Iya 

A : Eh…kalo misalnya kaya gitu tu, reaksi temen -temen mas gimana sih mas 

waktu menggunakan swear words itu? 

B : Ya biasa aja karena mereka juga menggunakannya 

A : Oh gitu. Trus, misalnya aja kalo anda menggunakan swear words, bisa 

diperkirakan gak kapan sih swear words itu muncul? Misalnya di awal 

pembicaraan, di akhir pembicaraan atau di tengah-tengah? Atau mungkin gak 

diduga mas? 

B : Gak diduga sih. Kadang di awal, biasanya gitu 

A : Kadang…?  

B :   Kadang di akhir 

A : Trus, kalo biasanya dalam pembicaraan gitu, tema pembicaraan apa aja sih 

mas yang bisa bikin swear words muncul? Gak mesti apa ada tema-tema 

tertentu? 

B : Itu gak tentu tapi kadang tu ada hubungannya dengan…apa…kumpul -kumpul 

bareng tu biasanya ngomong tentang cewek, mau dolan kemana, mau main 

kemana, ejekan-ejekan ama temannya tu muncul 

A : Eh…pertanyaan terkhir ma s. Apa namanya…sebenarnya swear words itu 

sopan gak sih mas sebenarnya? 

B : Karena swear words itu merupakan kata-kata yang digunakan anak muda, 

itu..itu sah-sah aja ya mas untuk anak muda. Tapi kalo situasinya…situasinya 

ada orang tua tu sebenarnya tidak layak digunakan 

A : Oh ya. Mas terima kasih 



  

B : Sama-sama 

 

 

I nterview 8 Conducted on October 9th, 2004 at 08:15am 

A : Apa yang anda ketahui sih mas tentang swear words sebenarnya? 

B : Ya…itu eh… ya ungkapan juga. Ungkapan, banyak ungkapan. Mungkin kalo 

orang umum akan mengatakan ungkapan kesal atau marah tapi bagi saya itu 

bisa macam-macam. Artinya bisa juga rasa senang, bisa juga rasa memuji. Itu 

ada contoh-contohnya. Kira-kira yang kaya rasa senang tu ya, misalnya ini ya 

  -------------- Inaudible – 3 sec --------------- 

A : Iya gak papa 

B : Asu ndes, enak tenan ki 

A : Iya bener 

B : Kemudian kalo mungkin memuji ‘asu ndes, entok A’. Iya ini juga. Kalo 

menurut saya ya timbulnya saya endak tahu ya. Kenapa saya bisa sering 

swear words itu karena kebiasaan kumpul eh…  

A : Dengan temen-temen mas ya? 

B : Ya. Temen-temennya yang se…juga mempunyai bentuk -bentuk 

yang…yang…  

A : Bermacam-macam? 

B : Bermacam-macamlah. Kebanyakan, memang yang suka menggunakan kata 

ini, secara umum, mereka yang dari kelas sosial menengah ke bawah ya itu. 

Tapi enggak semuanya bisa mengatakan ini tapi cenderung yang memang 

kaya supir mikrolet, supir bis. Tapi bukan…tapi dalam bahasa gaul…bahasa 

gaul sehari-hari antar temen karena ket…ket…kedekatan dengan temennya 

itu saking deketnya itu, mereka bisa…  

A :   Menggunakan 

B : Saling iya. Saling misuhi lah. Tak ada perasaan sama 

A : Eh, pernah gak sih mas, apa namanya…dalam percakapan gitu, menemukan 

teman mas sendiri yang tau-tau mereka misuh sendiri tanpa menggunakan 

alasan yang jelas tu pernah gak kayak gitu? Misalnya aja sedang bercakap-



  

cakap atau ngobrol trus abis itu diem tau-tau temen…temannya mas tu misuh 

sendiri gitu loh. Misalnya aja ngomong ‘asu ya…’ tanpa ada alasan yang 

jelas tu pernah gak? 

B : Ya pernah juga saya lihat tu 

A : Trus, reaksi mas kayak gitu…abis itu gimana mas?  

B : Saya Tanya 

A : Tanya 

B : Pasti. ‘ada apa’  

A :         Kenapa 

B : Iya. Trus abis itu dia cerita 

A : Kalo misalnya dalam percakapan, mas ketemu dengan temen-temen, trus 

mereka misuh, mas juga ikut misuh juga? Juga menggunakan swear word 

juga? 

B : Saya sering 

A :   Sering menggunakan? 

B : Iya. Untuk mempetegas maksud-maksud dari apa yang saya 

A : Oh gitu mas ya 

B : Seperti kalo ngomong sama Stu ‘ah fucking benar’ gitu. ‘ benar’ diimbuhi 

dengan ‘fucking’ ditengahnya  

A : Untuk ditegaskan 

B : Untuk ditegaskan. Itu benar sambil ketawa atau apa. Itu juga sudah menjadi 

hal yang biasa 

A : Trus mas, kalo misalnya aja…eh… dalam percakapan, tema apa aja sih mas 

yang biasanya membuat swear words itu muncul? Apa ada tema-tema tertentu 

apa gak mesti? Maksudnya gak mesti disini tu, temanya bebas. Bisa tema apa 

aja gitu loh 

B : Kalo pertama memang temanya bebas 

A : Bebas ya 

B : Bebas. Enggak semuanya bisa keluar 

A : Ehm 



  

B : Tapi kalo mungkin khusus-khusus san itu ya biasanya mereka gembira, 

memakai dengan rasa gembira itu ya kalo mereka bicara tentang sex 

A : Oh gitu ya. Bicara tentang sex ya 

B : Bisa tentang sex atau membicarakan apa lah 

A : Kalo setelah itu, bisa ditebak gak sih mas kapan biasanya swear words itu 

muncul? Maksudnya disini tuh em…mas nya sering gak ngeliat, dengerin 

swear words tu uncul di pertama kali pembicaraan mulai atau gak di tengah-

tengah pembicaraan atau gak mungkin di akhir atau enggak bisa juga swear 

words tu gak bisa diduga gitu loh mas kemunculannya? 

B : Ya tiga-tiganya 

A : Tiga-tiganya 

B : Ya empat-empatnya 

A : Gak bisa diduga mas ya 

B : Gak bisa diduga. Juga gak bisa muncul di awal, di tengah dan di belakang 

semuanya. Banyak contoh. Misalnya ketemu temen gitu ‘asu ndes. Suwi rak 

ketemu, neng endi wae? Lah seperti itu di depan. Trus kalo di tengah 

percakapan sering misalnya dia cerita sesuatu trus kemudian…  

A : Kita menanggapi 

B : He eh. Ada ‘asu’ ada apa gitu. Atau di belakang juga  

A : Trus, pertanyaan terakhir mas. Menurut mas sendiri, swear words tu 

sebenarnya spoan gak sih mas? Dinilai dari kacamata mas sendiri tu? 

B : Tergantung konteks dipake dimana aja. Kalo dipake di temen-temen akrab ya 

gak papa 

A : Biasa aja mas ya 

B : He eh. Kalo dipake di formal ya gak bisa 

A : Enggak bisa ya mas ya 

B : He eh. Tapi ada juga di tempat-tempat formal kayak seperti gini ya…eh ya 

endak bisa sih 

A : Hmm 

B : Cenderung untuk temen-temen aja 

 



  

I nterview 9 Conducted on October 10th, 2004 at 08:30am 

A : Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Saya mau mewawancarai anda 

tentang swear words, penggunaan swear words. Apa sih yang anda ketahui 

tentang swear words itu sendiri mas? 

B : Ya itu menurut saya kata-kata yang tidak termasuk dalam ejaan yang 

dibenarkan tapi sangat vital dalam apa…dalam…dalam kehidupan sehari -

hari, dalam berkomunikasi dengan orang lain. 

A : Bisa dijelasin lebih lanjut gak mas tuh maksudnya! Maksudnya gimana mas? 

B : Maksudnya kita mengalami suatu perasaan yang tidak nyaman, trus 

bagaimana kita mengekspresikannya ya itu. Pake kata-kata semacam itu. 

Misalkan ‘asu’, ya gitu. Gak bisa kan misalkan rasa gak nyaman trus gak 

dikeluarkan gitu, kan gak plong. Jadinya enggak sehat malahan 

A : Jadinya enggak sehat. Sebenernya, kata-kata itu diungkapkan untuk apa to 

mas? 

B : Mengungkapkan perasaan…perasaan kita yang engga k nyaman kepada orang 

lain 

A : Kepada orang lain ya…bisa marah bisa jengkel ya? 

B : Marah, jengkel 

A : Kalo gembira bisa gak mas? Perasaan seneng tu bisa gak mas? 

B : Ya bisa aja. Karena itu kan sifatnya spontan, jadi kita enggak tau gembira ato 

sedih ato jengkel. Yang sifatnya spontan…spontan juga keluar. ‘ asu’ la 

misalkan kayak gitu 

  ------------- Laughing – 7 sec ----------- 

A : Trus, misalnya, pernah…pernah mas kalo kenapa sih mas sendiri gampang 

menggunakan swear words dalam percakapan sehari-hari? 

B : Maksudnya? 

A : Ehm maksudnya, alasan mas sendiri gampang menggunakan swear words tu 

kenapa sih mas? Apa kebiasaan? 

B : Ya itu…ya itu. Saya pikir ya faktor yang paling besar mempengaruhi 

seseorang dalam penggunaan itu, kata-kata semacam itu ya faktor kebiasaan 

A : Faktor kebiasaan 



  

B : Apalagi saya. Sebelumnya sih nganu ya…sebelumnya sih saya juga tidak 

biasa menggunakan kata-kata itu. Berhubung lingkungan saya sekarang, 

dimana saya bersekolah, dengan siapa saya kumpul, lingkungan tersebut 

membentuk saya untuk menggunakan kata-kata ‘asu’ semacam itu tadi.  

A : Trus, kalo misalnya aja mas menggunakan itu, reaksi temen-temennya mas 

gimana? 

B : Biasa  

A : Biasa aja ya. Ya ikut menanggapi? 

B : Ya ikut…ikut juga  

A : Ya ikut juga. Ehm…trus, pernah gak, mas menemuka n, misalnya aja mas lagi 

duduk sama temennya mas, trus absi ngobrol tau-tau temennya mas 

menggunakan swear words tanpa alasan yang jelas gitu pernah gak? 

Menemui kayak gitu pernah gak? 

B : Ya pernah 

A : Pernah ya mas ya. Trus, kapan sih mas waktunya swear words itu muncul? 

Gak bisa ditebak apa di awal pembicaraan apa…?  

B : Oh, gak bisa diduga 

A : Gak bisa diduga mas ya 

B : Kapan aja perasaaan gak nyaman itu muncul 

A : Kalo tema pembicaraannya tau gak mas? Tema pembicaraan yang biasanya 

membuat swear words itu muncul? Semua tema apa hanya…?  

B : Semua tema 

A : Semua tema ya, gak ada  

B :     Yang memicu timbulnya penggunaan kata-kata. Ya 

termasuk wawancara semacam inipun. ‘asu wawancara semacam ini’  

  ----------------- Laughing – 4 sec ---------------- 

A : Trus, apa namanya, pertanyaan terakhir mas. Eh…swear words itu sebenarnya 

sopan gak sih mas? 

B : Sebenarnya tidak sopan 

A : Sebenarnya tidak sopan tapi kalo menurut mas sendiri 

B : Ya gak apa-apa 



  

A : Tidak sopan ya mas ya. Ya sudah mas terima kasih atas waktunya 

B : Sama-sama 

 

 

I nterview 10 Conducted on October 10th, 2004 at 09:15am 

A : Slamat pagi mas. Makasih waktunya untuk wawancara ini. Pertama-tama saya 

ingin menanyakan tentang swear words. Mas sendiri yang mas ketahui tentang 

swear words apa sih mas sebenarnya? 

B : Eh swear words itu seperti apa ya…kita…kata -kata kasarlah 

A : Kata kasar 

B : Yang dikeluarkan pada waktu kita jengkel atau pada waktu kita…ya marahlah  

A : Kalo untuk mengungkapkan rasa senang bisa gak mas? Rasa senang atau gak 

rasa yang lain seperti kecewa atau sedih? Itu bisa gak mas menggunakan 

swear words itu sendiri? 

B : Eh…kadang -kadang bisa saja itu keluar mas ya. Itu keluar secara spontan ya 

A : Oh gitu mas ya. Mas sendiri pernah menggunakan swear words itu sendiri? 

B : Pernah, sering. 

A : Sering mas ya. Itu digunakan terhadap teman yang memang sudah  

B :          Akrab 

A : Akrab ya. Oh akrab ya? 

B : Teman akrab ya, sering bermain 

A : Ehm…trus apa namanya, kalo misalnya dalam percakapan gitu, eh…anda, 

mas sendiri menemukan temen-temen yang misuh, trus banyak sekali yang 

misuh, itu juga menjadi suatu kebiasaan mas? 

B : Iya, bisa juga ya. Itu kan…gimana ya…eh…ya isa sih. Gitu lah  

A : Oh bisa gitu ya. Eh…alasan mas sendiri sering menggunakan swear words 

dalam percakapan dengan gampang apa sih mas? Karena terbiasa apa…?  

B : Pengaruh lingkungan 

A : Pengaruh lingkungan ya 

B : Mungkin kita sering…temen -temen kita misuh gitu. Jadinya ya kita ikut-

ikutan 



  

A : Ikut-ikutan. Oh gitu mas ya. Trus, kalo misalnya mas menggunakan itu, reaksi 

temen-temen mas sendiri gimana? Biasa aja apa…?  

B : Biasa aja tapi kadang ya dia membalas gitu lho 

A : Mmmm, oh ya. Begini mas. Kalo misalnya aja, mas pernah menemukan 

temen-temen mas yang sedang berbicara lalu tiba-tiba dia misuh sendiri 

tanpa alasan yang jelas pernah gak mas? 

B : Pernah sih 

A : Pernah ya 

B : Pernah 

A : Terus tanggapan mas? Ya menanyakan apa diem aja? 

B : Eh…biasanya saya menanyakan ada apa kok tiba -tiba marah-marah sendiri 

A : Trus, apa namanya, kapan sih mas sebenarnya kata-kata swear words itu 

muncul? Apa di tengah-tengah pembicaraan apa tidak bisa diduga? Apa di 

awal? 

B : Tidak bisa diduga 

A : Tidak bisa diduga mas ya 

B : Sewaktu-waktu. Itu secara spontan ya 

A : Secara spontan 

B : Tau-tau keluar sendiri 

A : Ehm…trus kalo misalnya topik  pembicaraannya mas, bisa ditentukan gak? 

Apa tidak bisa diduga juga karena spontan tersebut jadi topiknya tidak bisa 

ditentukan? 

B : Kalo topik pembicaraan itu…piye…gimana ya  

A : Semua topik? 

B : Semua topik 

A : Jadi gak bisa ditentukan mas ya? 

B : Gak bisa. Pokoknya kalo kita sedang melakukan pembicaraan apa pun, tau-tau 

swear words pasti keluar 

A : Pasti keluar ya. Eh…pertanyaan terakhir mas. Eh apa namanya, swear words 

itu sopan gak sih mas 



  

B : Eh itu tergantung kita memakainya dimana. Kalo kita tempatnya di tempat 

yang formal, itu tidak layak ya 

A : Oh gitu mas ya. Ya udah mas terima kasih atas informasinya 

 

 

I nterview 11 Conducted on October 15th, 2004 at 08:30am 

A : Selamat pagi mas. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mewawancarai 

tentang swear words. Eh…yang mas k etahui tentang swear words itu 

sebenarnya apa sih mas? 

B : Ya kalo menurut saya swear words itu mungkin suatu ungkapan, kata-kata 

yang mungkin agak kotor. Mungkin kalo bahasa kita, mungkin kalo bahasa 

jawanya, pisuhan gitu lho. Ya menurut saya itu. 

A : Kalo swear words itu sendiri fungsinya sebenarnya untuk apa mas? 

B : Swear words mungkin fungsinya…ya kalo menurut saya, enggak, enggak 

begitu berfungsi dalam…k arena dalam bahasa bakunya kan…kan tidak ada 

swear words, tidak ada kata-kata yang agak jorok. Cuman itu suatu ungkapan 

aja. Mungkin kesal pada sesuatu atau mungkin pengen ya mungkin biar 

menambah akrab bisa juga karena mungkin kan itu juga omongan antara 

temen, enggak, enggak formal 

A : Ehm, mas sendiri pernah menggunakan swear words gak? 

B : Lah itu sering 

A : Sering ya 

B : Ya 

A : Trus, apa hmm…bisa ngasih sedikit gambaran gak mas kenapa sih gampang 

menggunakan swear words dalam percakapan sehari-hari? 

B : Ya karena mungkin salah satu faktornya karena mungkin situasinya kan 

enggak, tidak…tidak formil, tidak formal situation. Jadi mungkin percakapan 

antara temen gitu lo, antar temen sebaya. Jadi mungkin kan bahasanya 

mungkin bahasa sehari-hari, apalagi kita juga orang jawa kebetulan kan. Jadi 

untuk ngomong itu mungkin biar bisa lebih akrab aja gitu loh 



  

A : Oh gitu mas ya. Itu sudah menjadi kebiasaan apa memang hanya mengikuti 

suatu kelompok percakapan? 

B : Ya bisa juga itu mungkin suatu kebiasaan bagi orang, cuman bisa juga ada 

orang yang ikut-ikutan. Kok ngomong itu kok biasanya terdengar itu kok enak 

A : Terus, apa namanya mas, eh…kalo misalnya mas menggunakan swear words, 

reaksi temen-temen mas gimana mas? 

B : Ya tergantung pada temen-temennya ya. Jadi kalo memang mungkin kalo itu 

udah sering-sering kita sering kumpul bareng, mungkin itu gak ada suatu 

masalah cuman kalo bagi orang yang baru kita kenal kayaknya kita gak 

mungkin ngomongin itu. Mungkin akan menimbulkan persepsi mungkin gak 

enak 

A : Kalo dalam percakapan itu bisa diduga gak sih mas swear words itu 

munculnya kapan? Di tengah pembicaraan, di awal pembicaraan, apa di akhir 

pembicaraan?  

B : Oh itu bisa terjadi kapan aja. Mungkin bisa juga…reflek sih itu soalnya . 

Kadang kita ketemu seseorang, kita terus diberi kabarbegini begini begini 

trus kita bisa ngungkapin itu atau mungkin di akhir juga 

A : Trus, kalo misalnya tema pembicaraannya bisa dijelasin gak mas? Ada tema-

tema tertentu yang bisa membuat swear words muncul apa semua tema tu 

swear words tu bisa muncul di dalamnya gitu mas? 

B : Kalo itu tergantung orangnya. Jadi juga tergantung situasinya. Kalo mungkin 

di dalam kelas kita juga gak mungkin ngomong begituan. Mungkin kalo 

mungkin situasinya gak di dalam kelas dan itu mungkin ketemu dengan 

temen-temen ya mungkin itu gak ada tema-tema khusus. Mungkin ya bisa 

terjadi pada semua tema gitu karena mungkin kan itu pembicaraannya tu kan 

tidak resmi, gitu aja 

A : Eh, pertanyaan terakhir mas. Kalo menurut mas sendiri, swear words itu sopan 

gak sih mas sebenarnya? 

B : Ya kalo menurut saya itu standarnya gak sopan cuman…cuman kalo itu antara 

ya temen akrab dan sebagainya, kita udah lama temenan, ya kayaknya itu fine-

fine saja gitu lo 



  

A : Ya mas terima kasih atas informasinya 

B : Ya 

 

 

I nterview 12 Conducted on October 18th, 2004 at 09:30 am 

A : Selamat pagi mas. Saya coba mewawancarai tentang eh…swear words . Yang 

anda ketahui tentang swear words tu apa sih mas sebenarnya mas? 

B : Swear words itu merupakan ungkapan…biasanya untuk mengungkapkan suatu 

kekesalan atau kemarahan terhadap suatu kondisi atau seseorang 

A : Hanya kemarahan saja mas ya 

B : Bisa kemarahan atau kejengkelan 

A : Kalo misalnya rasa yang lain-lain bisa gak mas? Seperti rasa gembira? 

B : Kadang-kadang iya…kadang -kadang iya muncul. Tapi lebih seringnya ke hal 

yang menjengkelkan atau membuat marah 

A : Terus apa namanya…kalo mas sendiri pernah me nggunakan swear words gak 

dalam percakapan? 

B : Pernah 

A : Pernah ya. Eh…itu digunaka n sama temennya mas sendiri yang udah kenal 

apa…eh…apa namanya…misalnya aja anda menggunakannya sama temen 

yang sudah dikenal apa memang…?  

B : Seringnya pada orang yang sudah dikenal. Tapi misalnya waktu di jalan naik 

motor terus mepet nah itu kadang-kadang…apa tuh…swear wordsnya bisa 

keluar. Tapi lebih seringnya pada temen-temen yang udah dikenal 

A : Terus, apa sebenernya…mas pernah mengetahui dan memberikan 

mungkin…bisa m emberikan sedikit gambaran kenapa sih mas gampang 

menggunakan swear words dalam percakapan sehari-hari? 

B : Gimana yah 

A : Karena kebiasaan? Apa karena lingkungannya? Apa memang karena…karena 

emang harus menggunakan swear words gitu lo? 

B : Asumsi saya karena keadaan 



  

A : Karena keadaan 

B : Karena orang biasanya orang kaget seringnya muncul kata-kata yang kotor. 

Kalo misalnya mengeluarkan kata-kata yang gak kotor kayaknya itu bukan hal 

yang biasa 

A : Eh…berarti disini sebenarnya tu karena keadaan dan mas men ggunakannya 

untuk mengungkapkan kemarahan aja mas ya 

B : Iya 

A : Terus kalo misalnya…pernah gak mas ketemu temennya mas sendiri, sedang 

mengobrol lau tiba-tiba dia menggunakan swear words tanpa alasan yang jelas 

gitu lo? Tau-tau misal aja mas nya sedang ngobrol, abis itu pembicaraannya 

selesai, diam, tau-tau dia menggunakan swear tanpa alasan yang jelas gitu lo? 

Misuh sendiri pernah gak? 

B : Pernah. Misalnya dia ngobrol sama Imam, temanku Arwin dating, dia lagi 

megang hp, sms-an gitu ‘asu ya’  

A :         La gitu pernah gak? 

B : Karena dia…karena dia baca sms nya lucu apa jengkelin itu bisa aja  

A : Terus apa namanya, yang biasa mas lakukan apa? 

B : Biasa aja 

A : Kalo waktu swear words muncul dalam percakapan, itu bisa ditebak apa 

tidak? 

B : Wah kalo itu tidak bisa mas karena itu spontan sih keluarnya, jadi bisa kapan 

aja 

A : Menurut mas, tema pembicaraan apa aja yang bisa menimbulkan swear words 

itu muncul? 

B : Itu juga bisa dikatakan tidak ada tema yang pasti karena swear words itu 

munculnya spontan mas, jadi semua tema bisa membuat swear words itu 

muncul 

A : Pertanyaan terakhir mas, swear words itu sopan gak sih mas? 

B : Itu tergantung mas ya dipakainya dimana. Bila dipakai dalam percakapan 

sehari-hari antar teman, saya rasa itu gak papa. Bila diapakai dalam situasi 

formal, mungkin akan menjadi hal istilahnya kasar gitu loh. 



  

A : Oh gitu ya. Ya udah mas terima kasih atas waktu dan informasinya mas 

B : Sama-sama 

 

 

I nterview 13 Conducted on October 19th, 2004 at 08:00pm 

A : Terima kasih embak atas waktunya. Saya ingin mewawancarai tentang swear 

words. Apa sih yang embak ketahui tentang swear words? 

B : Gak usah pakai embak deh 

A : Gak usah pake embak, maaf.  

B : Swear words itu setahu saya kata-kata yang bisa diucapkan oleh seseorang 

untuk mengungkapkan perasaannya baik itu sedang marah, jengkel atau apa 

lah, kondisi apa pun 

A : Eh terus…endak sering pake swear words dalam percakapan sehari -hari? 

B : Kadang 

A : Kadang 

B : Dalam situasi tertentu 

A : Tu makenya sama temennya memang sudah dikenal apa baru sebatas temen 

aja? Maksudnya disini tu temen yang mereka kenal kamu gitu loh? 

B : Ya pasti kenal aku cuman kadang-kadang kalo lagi pada ada situasi yang…apa 

ya…yang, yang…contohnya gini, kalo misalnya aku lagi nyetir ada motor 

yang…yang…yang…  

A : Yang tau-tau motong jalan 

B : Yang motong jalan, aku kan secara gak langsung kan ngomong ‘anjrit’ itu kan 

kadang aku gak nyadar 

A : Gak nyadar 

B :    Gak tau itu sama papah, sama mamah, sama temenku yang barusan 

dikenal dan biasanya kalo seperti itu tu, aku cuek 

A : Oh gitu. Terus, reaksi…reaksi yang dengerin gitu gimana?  

B : Bagi mereka yang alim, mereka pasti bilang ‘ya ampun ais’  

A :         Kasar ya (laugh – 3 

sec) 



  

B : Tapi kalo bagi mereka seperti kamu juga, itu sudah biasa 

A : Udah biasa ya. Kalo misalnya sama temen-temen gitu tu, percakapannya 

terjadi di dalam kelas apa di luar kelas biasanya? 

B : Di dalam kelas iya di luar kelas iya 

A : Ehm…  

B : Di dalam kelas tapi kan tidak didengar oleh dosennya 

A : Oh ya. Terus, kalo menurut kamu, apa sih…swear words itu sebenarnya 

fungsinya untuk apa sih? 

B : Menekankan perasaan aku, perasaan yang itu, seseorang itu 

A : Seseorang itu, yang jengkel mungkin 

B :          Jengkel mungkin 

A : Marah itu ya. Boleh tau gak alasan kenapa sih kamu gampang 

mengungkapkan swear words? Gampang menggunakan swear words 

walaupun jarang ya katanya tadi? 

B : Ehm…mengungkapkan perasaan aja. Kalo misalnya lagi jengkel gitu kan 

‘anjrit’ itu kan eh…  

A :     Spontanitas 

B : Spontan. Kayaknya kan ‘anjrit’, itu biasa gitu kan tapi pas gak…pas itu kan 

penekanan 

A :   Penekanan. Eh…itu ada faktor kebiasaan gak gitu? 

Maksudnya…maksudnya faktor kebiasaan tu, setiap misalnya aja kamu marah 

atau apa, kamu juga menggunakan swear words gitu gak? 

B : Oh enggak lah 

A : Enggak ya. Hanya tertentu aja ya mungkin 

B : He ehm 

A : Terus pernah gak, sekali…sekali, mungkin dua kali waktu, kamu lagi ngobrol 

ama temenmu, temenmu tu tau-tau menggunakan swear words tanpa alasan 

yang jelas gitu pernah gak? Pernah ketemu kayak gitu gak situasinya? 

B : Eh tanpa alasan yang jelas 



  

A : He eh, tau-tau dia…dia dateng, duduk, ngobrol ama kamu, abis itu 

pembicaraannya selesai, trust tau-tau dia ngomong swear words misalnya aja 

‘asu...’ gitu, gak pernah gitu ya?  

B : Gak pernah 

A : Terus, bisa agak jelasin sedikit gak, kapan sih swear words itu muncul? 

Misalnya aja di tengah pembicaraan atau di awal pembicaraan, di akhir 

pembicaraan atau bahkan kemunculannya itu tidak bisa di duga sama sekali? 

B : Kalo kayak gitu sih biasanya tidak diduga sih 

A : Ok. Kalo tema pembicaraannya itu bisa diperkirakan gak? 

B : Menurut aku pribadi sih, tema nya itu sulit diperkirakan ya karena mungkin 

kayak gitu tu sifatnya spontan ya 

A : Pertanyaan terakhir ya, menurut kamu swear words itu sopan gak sih? 

B : Kayak gitu tu relatif. Kalo pas sama temen-temen sebaya mungkin it’s ok tapi 

kalo dalam situasi tertentu yang menjurus ke formal situation it’s not  

A : Ok deh, that’s the last questions. Terima kasih ya atas waktu dan informasinya  

B : Sama-sama 

 

 

I nterview 14 Conducted on October 19th, 2004 at 09:00pm 

A : Selamat malem 

B : Malem 

A : Saya mau mewawancarai tentang swear words mas 

B : Iya 

A : Tau gak mas swear words itu apa mas? 

B : Menurut saya swear words itu apa ya…kayak sebatas orang mau melakukan 

emosi aja lewat kata-kata gitu 

A : Ungkapan gitu mas ya 

B : He eh 

A : Ungkapan untuk emosi itu mas ya 

B : He eh 



  

A : Eh…selain emosi, ada lagi gak mas yang bisa digunakan untuk swear words 

itu sendiri? 

B : Ya…mungkin…kalo saya…ya mungkin…kayak apa ya…  

A : Rasa gembira mungkin juga? 

B : Rasa gembira juga bisa 

A : Juga bisa 

B : Rasa sedih juga bisa juga. Tapi kalo menurut saya sih, kalo swear words itu 

biasanya kan…kalo saya dipakai hanya sebatas kalo saya marah…lebih sering 

frekuensinya kalo marah 

A : Jadi…sering make swear words mas ya?  

B : He eh 

A : Tu make swear words-nya sama temen yang memang sudah dikenal apa hanya 

sebatas teman saja mas? 

B : Eh…sebatas teman juga sering  

A : Juga sering 

B : Juga sering juga 

A : Sebatas teman mas ya? 

B : Iya, sebatas teman 

A : Kalo misalnya gunain swear words itu, terus temen reaksinya gimana mas? 

Biasa aja apa…?  

B : Ya kalo misalnya temen ya…mungkin nganggepnya apa sih…guyon gitu  

A : Guyon biasa gitu? 

B : He eh jadi gak masalah 

A : Eh…sebenarnya mas sendiri itu gampang gituin swear words apa…gunain 

swear words tu kenapa sih mas alasannya mas? Memang terbiasa apa 

lingkungannya kayak gitu apa…?  

B : Kalo saya sendiri mungkin dua faktor itu mempengaruhi banget 

A : Mempengaruhi banget ya? 

B : Ya lingkungan ya kebiasaan juga 

A : Kebiasaan he eh. Kalo di pas gunain swear words itu pernah gak 

mas…mis alnya aja, mas pernah nemuin orang yang mas ajak bicara gitu to 



  

mas, tau-tau dia mengungkapkan swear words tanpa ada alasan yang jelas 

tu pernah kayak gitu gak mas? 

B : Oh sering banget 

A : Sering banget 

B : Sering banget 

A : Terus reaksi mas sendiri? Diem aja apa…?  

B : Kalo misalnya itu belum kenal? 

A : He eh, belum kenal 

B : Ya biasanya…kalo saya sih biasanya balas aja  

A : Bales aja 

B : He eh, mungkin juga terlintas pertanyaan ‘orang itu ngapain’  

A : He eh 

B : Ya seperti itulah 

A : Kalo udah kenal mas? 

B : Kalo udah kenyal, eh udah kenyal…udah kenal ma santai aja, seperti tadi 

guyon itu 

A : Guyon tadi ya. Terus itu…dalam biasanya…mas itu ndak gunakan swear 

words itu di ruang kelas apa di luar kelas mas biasanya mas 

B : Lebih sering di luar 

A : Lebih sering di luar mas ya? 

B : Lebih sering di luar 

A : Hmmm… kalo misalnya kayak gitu tu mas, bisa diduga gak sih mas 

kemunculan swear words itu pada pembicaraan itu bisa diduga gak sih mas? 

Maksudnya di awal pembicaraan, ditengah-tengah pembicaraan atau 

enggak…?  

B : Kalo saya berpendapat swear words itu sifatnya spontan 

A : Jadi gak bisa di duga mas ya? 

B : He eh gak bisa diduga 

A : Ok…mungkin tema pembicaraannya gak bisa diduga juga mas ya?  

B : Iya, spontan aja 



  

A : Spontan aja. Terus mas sendiri tu gunain swear words tu biasanya untuk apa 

mas? Ngungkapin kemarahan apa…?  

B : Saya lebih sering ngungkapin kemarahan 

A : Kemarahan ya. Eh…pertanyaan terakhir mas  

B : Iya 

A : Eh sebenernya swear words itu sopan gak sih mas sebenernya? Kalo menurut 

mas sendiri? 

B : Kalo menurut saya, kalo misalnya kita menggunakannya sebatas teman, itu 

hanya sebagian kecil dari apa sih…kayak…  

A : Gurauan aja? 

B : He eh gurauan aja tapi kalo itu sudah berhubungan dengan orang lain yang 

tidak kita kenal mungkin bisa berarti lain 

A : Ya sudah mas terima kasih atas waktunya 

B : Sama-sama 

  

 

I nterview 15 Conducted on October 19th, 2004 at 10:00pm 

A : Mas, ni coba menanyakan tentang swear words mas  

B : He eh 

A : Yang anda tahu tentang swear words itu sendiri apa sih mas sebenernya mas? 

B : Eh…swear  words tu…kayak…eh kata -kata… opo…kata -kata umpatan 

A : Kata-kata umpatan 

B : Kata-kata umpatan yang dipake…diantara…biasanya…yang apa…yang sering 

dipake sesame teman aja gitu loh 

A : Tu biasanya untuk ngungkapin apa mas? Marah? Sedih? Rasa gembira? Apa 

mungkin kagum melihat sesuatu? Apa gimana gitu mas? 

B : Ya…ya itu semuanya bisa…bisa masuk, tergantung eh…seberapa dekat 

kita…seberapa dekat kita…ngungkapinnya ke...ke temen kita. 

Hubungan…hubungan antara kita sama temen tu sedeket apa  

A : Lalu, sebenarnya mas sendiri pernah gak sih gunain swear words 

B : Ya pernah 



  

A : Pernah ya. Kenapa sih mas gampang banget gunain swear words tu kenapa sih 

mas? Apa kebiasaan apa memang eh…lingkungannya udah kayak gitu? Apa 

pengaruh temen apa gimana? 

B : Ya…yang pertama tu pe ngaruh temen terus lama-lama jadi kebiasaan  terus 

temen-temen…temen -temenku sendiri tu suka menggunakan swear words. 

Jadinya swear words tu udah enggak…enggak hal yang…  

A :         Enggak langka 

B : Enggak hal yang biasa lagi 

A : Tu gunainnya sama temen sendiri…sama temen yang udah dikenal apa hanya 

sebatas temen aja mas? 

B : Temen…temen yang sudah dikenal  

A : Temen yang sudah dikenal tu maksudnya temen yang memang ngerti 

karakternya mas sendiri gitu lo 

B : Gunainnya cenderung ke temen yang sudah akrab 

A : Sudah akrab ya 

B : Iya 

A : Kalo udah kayak gitu, reaksi mereka biasanya gimana mas? Marah? Apa 

ikutan nanggapin? Apa biasa aja gitu mas? 

B : Ya biasa aja 

A : Biasa aja 

B : Ya malah kalo enggak…malah kalo…malah kalo enggak pake swear words 

wagu 

A : Wagu. Pernah gak sih mas tau-tau mas tu pertamanya tu gak ada niatan untuk 

gunain swear words, terus waktu ada pembicaraan atau percakapan itu, temen-

temen pada gunain swear words la abis itu mas malah ikut-ikutan gunain 

swear words. Pernah kayak gitu gak situasinya? Maksudnya disini tu 

lingkungannya? Maksudnya disini tu pernah gak sih mas nemuin orang-orang 

yang menggunakan swear words semua gitu lo mas dalam percakapan? 

B : Oh, ya pernah 

A : Pernah ya. Terus mas sendiri juga ikut menggunakan swear words? 



  

B : La iya…la iya. Itu mungkin karena kan…kan…yang ngomong -ngomong tu 

sudah terlalu akrab itu dan situasinya mendukung, kayak mungkin di tempat-

tempat game untuk ngungkapin emosi 

A : Kalo misalnya nemuin orang yang tau-tau  misuh tanpa ada alasan yang jelas 

tu pernah gak mas? Maksudnya, misalnya aja gini. Mas ketemu temennya mas 

terus ngobrol, udah selesai terus diem, pas keadaan diem gitu sih mas tau-tau 

dia misuh sendiri gitu. Pernah gak mas? Gitu pernah gak mas? 

B : Ya pernah…ya itu biasanya…orang yang…dari die m terus menggunakan 

swear words tu biasanya…mungkin tu untuk mengungkapkan 

sesuatu…mungkin kayak…ya…mungkin kayak dia lupa akan suatu hal 

atau…atau melihat…lihat sesuatuyang wah atau gimana  

A : Oh…kalo…bisa diduga gak sih mas kemunculan swear words itu sen diri? 

Maksudnya swear words tu muncul di depan kalimat apa di awal 

pembicaraan apa di akhir pembicaraan? Atau gak bisa diduga mas swear 

words itu mas? 

B : Gak bisa diduga 

A : Gak bisa diduga mas ya 

B : Kayak sudah reflek 

A : Udah reflek. Oh…berarti tema pe mbicarannya juga gak bisa ditentuin mas ya? 

B : Enggak bisa 

A : Enggak bisa mas ya. Semua tema bisa? 

B : Iya, bahkan tema keagamaan pun mungkin 

A : Mungkin bisa 

B :   Bisa keluar swear words 

A : Terus terakhir mas (laugh – 4 sec). Eh…menurut mas sendiri, s wear words itu 

sopan gak sih mas sebenarnya? 

B : Ya…ya kalo digunakan sesama temen ya…kalo…kalo sopannya ya enggak 

tapi…ya kalo enggak…enggak sopan…dibilang enggak, ya enggak juga. Itu 

tergantung dari penilaian kita masing-masing aja sopan apa…enggaknya. 

Mungkin yang menilai enggak…enggak sopannya itu orang lain yang 

mendengarnya secara langsung 



  

A : Ya sudah mas terima kasih atas infromasi dan waktunya 

B : Sama-sama 

 

I nterview 16 Conducted on October 19th, 2004 at 10:30pm 

A : Selamat malam mas. Terima kasih atas waktunya. Saya mau tanya tentang 

swear words mas. Mas sendiri tau tentang swear words gak mas? Swear 

words itu apa sih mas sebenarnya mas? 

B : Ya setahu saya…swear words itu…sejenis kata umpatan. Kalo menurut kaidah 

Bahasa Indonesia itu mungkin sejenis kata umpatan yang ditujukan kepada 

seseorang, dari seseorang untuk seseorang yang bernada sarkastik juga 

A : Hmmm 

B : Kasar terus mengumpat 

A : La sebenarnya mas sendiri pernah menggunakan swear words gak? 

B : Sering to ya 

A : Itu digunakan sama temennya yang memang sudah mengenal karakter mas 

sendiri atau digunakan pada temen yang hanya sebatas temen? 

B : Ya rata-rata kita kalo pake kata-kata itu kan misalnya temen sepermainan atau 

temen sekumpulan. Gak mungkin lah kita pake ke orang yang baru kita kenal 

atau bagaimana, Itu kan…kemungkinan terbesarnya itu, kalo misalnya 

orangnya endak sama-sama tau kan mungkin bisa menyinggung perasaan atau 

lain jadi…istilahnya gak terimalah  

A : Sebenarnya, fungsi swear words itu sendiri apa sih mas sebenernya mas? Bagi 

mas sendiri itu? Hanya ungkapan untuk makian? Apa memang untuk 

melampiaskan suatu perasaan misalnya marah, gembira apa…?  

B : Iya…sama kan kalo misalnya kita kondisi…misalnya kita conversation ya, 

kalo kita…eh…misalnya kita marah, terus kita seneng. Kalo ya ng…yang saya 

tau di conversations, daily conversations biasa, eh…percakapan sehari -hari 

tu…walaupun kita seneng, kita marah, kita dongkol atau macem -macem, kita 

tetep kata-kata itu keluar juga 

A : Oh gitu mas ya 



  

B : Padahal kan sebetulnya itu hanya kata-kata misalkan untuk mengungkapkan 

kemarahan, tapi walaupun kita sedang bercanda atau misalnya guyon 

apa…kita pasti otomatis keluar kata -kata seperti itu. 

A : Sebenernya kenapa sih mas, mas sendiri gampang menggunakan swear words 

dalam dialog sehari-hari? Apa kebiasaan apa memang hanya untuk 

melampiaskan amarah saja? 

B : Kalo melampiaskan amarah itu paling persentasinya itu lima sampai sepuluh 

persen, itu kalo kita bener-bener marah. Tapi pengalaman saya selama ini, 

dengan melihat…misalnya melihat orang -orang di sekeliling saya itu, kata-

kata seperti itu sudah menjadi kosa kata, kosa kata resmi istilahnya 

A : Kebiasaan 

B : Kebiasaan kosa kata menjadi suatu eh…memang, memang kata -kata itu 

diperlukan dalam percakapan 

A : Diperlukannya mungkin untuk menurunkan eh… apa ya…menurunkan situasi 

agar lebih…agar lebih akrab mungkin mas ya ? Gitu mas ya? 

B : Ya kalo misalnya enggak ada kata-kata itu kalo pergaulan…di zaman sekarang 

maksudnya, di ruang lingkup…khususnya anak muda, kata -kata seperti itu 

bukannya menjadi hal yang tabu. Kat-kata seperti itu biasa gitu lo.  

A : Eh…mas sendiri pernah gak mas menemukan teman mas yang tau -tau 

menggunakan swear words tanpa ada alasan yang jelas gitu pernah gak mas? 

B : Ya pernah juga 

A : Pernah juga ya 

B : Pernah juga. Terus misalnya baru kenal, sehari dua har udah menggunakan 

kata-kata seperti itu juga ada 

A : Eh…lalu bisa diduga gak sih mas kapan swear words itu muncul mas? Di 

awal pembicaraan? Di akhir pembicaraan apa gak bisa diduga mas? 

B : Ya kalo itu…setahu saya di awal itu past i 

A : Di awal itu pasti 

B : Di awal itu pasti tapi memang swear words itu gak bisa 

diduga…kemunculannya karena itu hanya spontanitas  



  

A : Menurut mas sendiri, ada tema-tema tertentu gak yang dapat membuat swear 

words muncul? 

B : Kalo itu semua tema ya, karena itu tadi sifatnya spontan dan gak bisa diduga 

A : Pertanyaan terakhir mas, swear words itu sopan gak sih sebenarnya? 

B : Tergantung ya ngelihatnya dari sudut pandang mana. Bila dipake dalam 

percakapan dengan temen yang sudah akrab itu sah-sah aja tapi bila dipake 

dalam situasi yang sudah menjurus resmi itu akan berbahaya 

A : Ya sudah mas. Sekali lagi terima kasih atas informasinya 

B : Sama-sama 

 

 

I nterview 17 Conducted on October 20th, 2004 at 08:00am 

A : Saya mau tanya tentang swear words 

B : Iya 

A : Atau kata-kata pisuhan 

B :     Umpatan mas ya 

A : Iya. Yang anda ketahui tentang swear words itu sendiri apa sih mas 

sebenarnya? 

B : Menurut saya itu ya kata-kata umpatan itu adalah kata-kata yang keluar dari 

mulut seseorang ketika orang itu mengalami sebuah apa 

ya…misalnya…kayak eh…jengkel itu bisa terus…eh…mungkin dia tidak 

senang dengan sesuatu terus dia melemparkan kata-kata…ya yang misalnya 

jorok-jorok gitu ya mas ya 

A : Eh…fungsinya itu sebenarnya untuk apa sih mas?  

B : Eh…  

A : Untuk mengungkapkan aja apa …?  

B : Kalo menurut saya itu sebagai ekspresi 

A : Ekspresi 

B : Mengekspresikan sesuatu dalam dirinya gitu 

A : Oh…  

B : Tentang ketidaksukaan, tentang apa ya…ketidaknyamanan juga bisa  



  

A : Eh…mas sendiri menggunakan swear words dalam percakapan sehari -hari? 

B : Iya 

A : Eh…kenapa sih mas anda mudah menggunakan swear words dalam 

percakapan sehari-hari? Alasannya tu kenapa? Karena kebiasaan apa 

lingkungannya? 

B : Ya lingkungan juga bisa mas. Lingkungan juga bisa ikut…ikut andil juga 

dalam…dalam…dalam itu  

A : Terus, mas sendiri pernah menggunakan itu pada temannya yang memang 

sudah dikenal apa hanya sebatas teman aja? 

B : Saya…biasanya mas ya, kalo kata -kata umpatan itu sama teman-teman dekat. 

Gitu tu hanya…apa ya…guyonan gitu lo mas  

A : Guyonan aja 

B : Guyonan-guyonan aja. Kalo saya dengan orang lain yang tidak saya kenal 

itu…itu sangat jarang. Mungkin ya karena…ada sesuatu hal yang tidak benar 

dan saya merasa…tidak nyaman, saya mungkin akan melakukan hal tersebut  

A : Lalu kalo misalnya pada saat menggunakan itu…bisa ditebak gak sih mas 

tema apa aja yang membuat swear words itu muncul? Tema pembicaraan apa 

saja yang biasanya swear words itu muncul? Gak mesti…apa ada tema -tema 

tertentu? 

B : Eh…saya tidak…tidak…tidak…tidak membawahi sebuah tema tapi…itu yang 

saya hadapi…itu dari semacam…keseharian aja mas  

A : Keseharian saja mas ya 

B : Iya keseharian aja., kata-kata keseharian saja misalnya…eh…bahasa -bahasa 

binatang dan lain sebagainya seperti itu ada. Misalnya juga…kata -kata yang 

mengandung perngertian bahwa saya tidak suka dengan orang tersebut juga 

bisa…tidak menyukai suatu hal tersebut juga bisa  

A : Kalo swear words itu sendiri muncul, bisa diduga gak mas kemunculannya? 

Maksudnya aja disini di awal pembicaraan ada swear words, di tengah 

pembicaraan? 

B : Tergantung situasi 

A : Tergantung situasinya mas ya 



  

B : Iya tergantung situasinya. Jadi kalo situasinya…eh…eh…misalnya aja kita 

sedang berdebat ya mas ya, berdebat terus…eh…omongan kita, ide kita tidak 

didengarkan misalnya dalam forum seperti itu…terus kita merasa  sangat 

tidak dihargai misalnya, dipotong dulu terus atau bahkan kita ditolak atau 

bahkan kita diusir, kita misalnya…kita…terus kita…kita tidak kontrol, kita 

mengeluarkan kata-kata umpatan bisa…biasanya seperti itu  

A : Pertanyaan terakhir mas 

B : Iya 

A : Menurut anda swear words itu sopan gak sih? 

B : Kalo menurut saya eh…itu tergantung dimana kita menempatkan apa tadi 

mas? 

A : Swear words 

B : Iya swear words itu 

A : Berarti itu relative mas ya? 

B : Iya. Eh menurut saya itu insidentil gitu lo mas 

A : Oh…  

B : Jadi karena tergantung suasana 

A : Ok. Terima kasih mas atas waktunya dan informasinya 

B : Iya 

 

 

I nterview 18 Conducted on October 20th, 2004 at 09:00am 

A : Selamat pagi mas 

B : Pagi 

A : Saya ingin menanyakan tentang swear words. Yang anda ketahui tentang 

swear words itu sendiri apa sih mas? 

B : Hmmm…menurut saya kata umpatan ya…itu kata spontanitas yang keluar 

dari seseorang untuk mengungkapkan isi hati seseorang saat dia sedang 

tersinggung 

A : Eh mas sendiri pernah gak menggunakan swear words? 

B : Sering 



  

A : Sering. Kenapa sih mas gampang menggunakan swear words dalam 

percakapan sehari-hari? Apa karena kebiasaan? Faktor lingkungan? Apa…?  

B : Kebiasaan yang terbawa oleh lingkungan 

A : Oleh lingkungan. Itu digunakan sama temen mas sendiri apa…?  

B : Temen yang akrab atau mungkin orang yang gak kenal yang bikin jengkel 

A : Yang membikin jengkel gitu mas ya. Lalu, kalo seperti itu, bisa ditebak gak 

sih mas kemunculan swear words itu sendiri? Di tengah pembicaraan? Di 

awal? 

B : Tidak bisa. Tidak bisa ditebak karena ya itu, spontanitas 

A : Spontan itu ya. Kalo tema pembicaraannya bisa ditebak gak mas? 

B : Tema pembicaraan…kalo saya sendiri sih semua tema pembicaraan pasti ada 

itunya 

A : Eh pertanyaan terakhir mas. Hmmm…menurut anda swear words itu sopan 

gak sih mas sebenarnya? 

B : Seratus persen tidak sopan 

A : Tidak sopan ya (laugh – 3 sec) tapi sering menggunakan itu 

B : Iya 

A : Ya sudah mas. Terima kasih atas waktunya 

B : Sama-sama 

 

 

I nterview 19 Conducted on October 20th, 2004 at 11:00 am 

A : Selamat pagi mas. 

B : Selamat pagi 

A : Saya mau mewawancarai anda mengenai swear words nih mas.  

B : Boleh – boleh 

A: Pertama-tama, apa sih mas yang anda ketahui tentang swear words itu sendiri? 

B : Kalo menurut saya, swear words itu kata-kata umpatan yang berfungsi untuk 

mengungkapkan isi hati kita kalo kita sedang jengkel, marah…kaget juga bisa 

dan sebagainya. Kadang-kadang juga berfungsi untuk mengakrabkan suasana 

juga ya mas ya 



  

A : Ok deh. Kalo mas sendiri sering gak menggunakan swear words dalam 

percakapan sehari-hari mas? 

B : Sering…sering sekali mas bahkan hamp ir tiap hari mas… menggunakan itu 

A : Sering ya? 

B : Sering 

A : Boleh tau gak mas kenapa sih mudah sekali menggunakan swear words dalam 

percakapan?Apa karena kebiasaan? Apa karena pengaruh lingkungan sekitar 

yang mempengaruhi penggunaan swear words tersebut? 

B : Kalo saya pribadi sih…berdasarkan kebiasaan sih mas ya. Saya tu terbiasa 

menggunakan umpatan-umpatan tersebut untuk apa ya namanya…eksprsesi 

diri mungkin.  

A : Kalo lingkungan sekitar berpengaruh juga gak mas? 

B : Wah kalo itu pasti sedikit banyak berpengaruh juga mas. Biasanya, kalo kita 

berada di lingkungan yang orang-orangnya sering mengumpat, lama-kelamaan 

kita juga akan terpengaruh untuk mengumpat juga mas. Tapi itu juga 

tergantung orangnya juga sih mas. Kalo dia memang tidak terbiasa 

menggunakan swear words dalam percakapan, ya bagaimanapun juga dia tetep 

gak akan menggunakan swear words. 

A : Kalo topik-topik yang dapat memicu terjadinya swear words ada gak mas? 

B : Waduh…kalo itu relatif  mungkin mas ya. Menurut saya sih, semua topik 

pembicaraan bisa menimbulkan swear words ya 

A : Bisa ya? 

B : Bisa sih. Rasanya gimana mas ya kalo gak pake swear words…kurang afdol 

kayaknya 

A : Bisa ditebak gak sih mas kemunculan swear words itu sendiri? 

B : Gimana mas? Gimana? 

A : Kalo orang menggunakan kata-kata umpatan tersebut bisa diduga gak mas? 

B : Wah ya gak bisa mas karena swear words itu tadi sifatnya spontan ya, sesuai 

suasana hati 

A : Sesuai suasana hati ya 

B : Ya 



  

A : Berati marahnya atau kagetnya bisa ilang dong kalo kita make itu? 

B : Kadang-kadang ilang tapi seringnya reda mas ya…berkurang  

A : Ok deh…Pertanyaan terakhir mas ya. Kalo menurut anda, sebenarnya swear 

words itu sopan gak sih mas? 

B : Endak sopan tapi gimana ya…udah menjadi kebiasaan sih mas, jadi itu udah 

dianggap hal yang biasa mas 

A : Bukan sesuatu yang tabu lagi ya 

B : Udah umum mas istilahnya 

A : Ya udah deh, terima kasih mas ya atas waktu dan informasinya 

B : Sama-sama 

 

 

I nterview 20 Conducted On October 21st, 2004 at 09:00 am 

A : Selamat pagi mas  

B : Pagi juga (laugh – 4 sec) 

A : Eh…saya mau mewawancarai anda tentang swear words nih mas  

B : Apa? 

A : Swear words 

B : Swear words? 

A : Kata-kata umpatan itu lho mas 

B : Oh itu ya 

A : Kalo menurut anda, swear words itu apa sih mas? 

B : Kata-kata makian bila kita sedang jengkel…trus…BT (Bad Tempered) …kaget 

juga bisa…tapi kadang -kadang kalo pas pengen misuh ya misuh aja 

A : Tanpa ada tujuannya ya mas 

B : Tanpa ada tujuannya 

A : Mas gunain swear words itu sama siapa mas? Sama temen apa sama orang lain 

juga gunain itu? 

B : Sama temen yang udah kenal mas…kenal saya deket  

A : Temen akrab ya? 

B : Ya 



  

A : Sering gak mas gunain swear words dalam percakapan? 

B : Sering banget mas…hampi r setiap hari malah 

A : Kenapa sih mas sering menggunakan swear words? Apa kebiasaan? Apa 

karena faktor lingkungan sekitar mas yang buat mas jadi terbiasa 

menggunakan swear words? 

B : Dua-duanya mas…dua -duanya mas 

A : Kalo ketemu ma orang yang gak gunain swear words di dalam percakapan, 

mas tetep gunain itu gak? 

B : Enggak 

A : Enggak? 

B : Enggak 

A : Kenapa mas? 

B : Ya enggak enak lah kalo kita sering misuh tapi yang lain gak misuh kan 

gimana gitu…kecuali yang lain juga sering misuh baru kita ikut  

A : Oh gitu mas ya 

B : Ya 

A : Bisa diketahui gak mas, topik-topik pembicaraan apa aja yang bisa buat swear 

words itu muncul? 

B : Semua mas 

A : Semua? 

B : Ya…semua topik…semua topik  bisa tapi liat-liat tempat dan orangnya dulu 

ya. Kalo pas ngomong-ngomong ada orang tua nya ya gak make itu lah. Kalo 

pas sama temen-temen kumpul ya gak papa. Biasanya itu digunainnya untuk 

guyonan 

A : Untuk guyonan? 

B : Ya…biar tambah akrab  

A : Tabu gak sih mas swear words itu sebenarnya? 

B : Piye ya…Udah biasa … sih mas dengernya, jadi gak ngerasa risi lagi mungkin 

ya 

A : Oh gitu ya 

B : Ya 



  

A : Ya udah deh mas. Makasih ya informasi ma waktunya 

B : Sama-sama 

I nterview 21 Conducted On October 21st, 2004 at 11:00 am 

A : Selamat siang mas 

B : Masih pagi mas 

A : Oh masih pagi ya (laugh – 4 sec) 

B : Ya tapi ini mau siang mas (laugh – 4 sec) 

A : Begini mas. Saya mau bertanya tentang swear words mas, tau kan mas? 

B : Kata-kata umpatan itu ya mas ya kalo enggak salah 

A : Ya…eh…bisa sedikit kasih penjelasan gak mas, swear words itu apa sih?  

B : Swear words itu ya…gimana ya…kata -kata yang diung…diungkapkan waktu 

marah…eh…kaget j uga bisa…tapi juga ada yang gunain tanpa sebab apapun  

A : Maksudnya tanpa sebab mas? 

B : Ya gunain aja langsung tanpa ada perasaan marah atau kaget atau sebagainya 

A : Jadi bisa disebut hanya sebagai ungkapan ekspresi aja ya? 

B : Ya 

A : Kalo udah gunain itu perasaanya gimana mas? 

B : Gimana ya…jengkel nya berkurang, kaget nya berkurang…pokoknya legaan 

deh mas 

A : Oh gitu ya.Sering gak mas make swear words dalam percakapan? 

B : Lumayan 

A : Boleh tau gak mas kenapa sih mas sering dengan mudahnya menggunakan 

swear words dalam percakapan? 

B : Apa ya…karena kebiasaan mungkin ya…karena kebiasaan ya, terbiasaa 

menggunakan itu jadi tanpa sadar aja  

A : Kebiasaan mas ya? 

B : Iya 

A : Ada faktor-faktor lain gak mas? Lingkungan misalnya? 

B : Itu…itu juga ada…itu pasti a da mas dalam penggunaan swear words mas ya. 

A : Bisa kasih…bisa kasih penjelasan sedikit gak mas kenapa sih mas faktor 

lingkungan pengaruh banget gitu loh?  



  

B : Yah…sebenarnya itu depend mas ya…depend dalam artian 

orangnya…orangnya. Kalo emang orangnya ser ing misuh…biar digimanain 

juga dia akan tetep sering misuh…tapi kalo orangnya enggak ya enggak ya  

A : Enggak ya? 

B : Enggak…biasanya sih enggak tapi pasti ada efeknya lah  

A : Kalo pas ngomong-ngomong gitu, bisa ditebak gak sih mas kemunculan swear 

words itu sendiri? 

B : Ya gak bisa to mas wong… itu sifatnya reaksi spontan kok. Gak ada yang bisa 

tau 

A : Kalo topik pembicaraan itu sendiri mas yang bisa buat swear words itu 

muncul? 

B : Gimana?…gimana?  

A : Ada topik-topik tertentu gak yang bisa membuat swear words itu muncul 

dalam suatu percakapn? 

B : Gak ada 

A : Gak ada ya? 

B : Gak ada 

A : Berarti semua topik bisa ya? 

B : Semua topik bisa 

A : Eh…pertanyaan terakhir mas…eh…swear words itu sopan gak sih mas 

menurut anda pribadi? 

B : Ya enggak sopan mas ya tapi gimana lagi itu udah menjadi hal yang umum 

kok…jadi itu menurutku udah hal yang lumrah  

A : Ok deh. Terima kasih mas ya atas informasi dan waktunya 

B : Sama-sama 

 

 

I nterview 22 Conducted On October 21st, 2004 at 01:30 pm 

A : Selamat siang mas 

B : Siang 

A : Begini mas. Saya mau mewawancarai anda tentang swear words 



  

B : Oh ya 

A : Pertama-tama, menurut anda pribadi, swear words itu apa sih maksudnya? 

B : Saya pikir…saya pikir swear words itu merupakan suatu bentuk 

ungkapan…eh…untuk suatu perasaan yang dianggap apa  ya…bisa 

dikatakan tidak nyaman 

A : Maksudnya tidak nyaman mas? 

B : Maksudnya tidak nyaman tu…perasaan kita selain perasaan 

gembira…sedih…kaget…jengkel atau marah juga bisa dan lain -lain 

A : Oh gitu ya. Mas sendiri sering menggunakan swear words ga dalam 

percakapan? 

B : Sering…sering mas  

A : Sering ya? 

B : Ya 

A : Boleh tau gak mas kenapa sih sering menggunakan swear words dalam 

percakapan? Apa faktor kebiasaan? Apa ada faktor lingkungan yang 

mempengaruhi? 

B : Saya rasa dua-duanya mas 

A : Dua-duanya? 

B : Iya. Gimana ya…udah biasa aja sih mas. Ndelalahnya saya juga punya temen 

ya gitu…sering juga…gunain swear words dalam percakapan  

A : Itu digunainnya sama temen-temen apa orang lain? 

B : Sama temen aja…yang memang udah ngenal karakter saya  

A : Kalo abis gunain itu, rasanya gimana mas? 

B : Biasa aja sih mas 

A : Biasa aja ya? 

B : Ya…gimana ya…udah biasa  sih mas tapi mungkin bisa dikatakan lebih baik 

sih mas bila kita…seperti yang saya katakan tadi… sedang tidak nyaman itu 

A : Kalo sama orang yang lebih tua dari mas, pernah ngomong kayak gitu gak? 

B : Tergantung mas. Dia udah kenal saya apa belum. Kalo udah kenal gak 

masalah tapi kalo belum ya enggak lah…seringnya sih enggak  

A : Enggak ya 



  

B : Ya mas…enggak enak  

A : Ada gak mas, di dalam suatu percakapan, topik-topik tertentu yang dapat 

memicu terjadinya swear words? 

B : Aduh…kalo itu relatif ya mas ya…karena itu sifatnya spontan jadi mungkin 

semua topik bisa kali ya 

A : Waktunya kemunculan swear words itu sendiri bisa ditebak gak mas? 

Maksudnya kita bisa nebak gak mas kapan orang akan misuh gitu? 

B : Itu juga gak bisa ditebak mas karena itu tadi…sifatnya spontan jadi orang bisa 

kapan aja ngungkapin itu 

A : Ok, pertanyaan terakhir mas ya 

B : Iya 

A : Menurut mas sendiri, swear words tu sopan gak sih mas? 

B : Enggak tapi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu kan jadinya umum mas, 

jadi gak ada pengaruhnya 

A : Jadi biasa aja mas ya? 

B : Iya 

A : Ok deh. Terima kasih mas ya atas waktunya 

B : Sama-sama 

 

 

I nterview 23 Conducted On October 23rd, 2004 at 09:00 am 

A : Selamat pagi mas. Saya coba mewawancarait tentang penggunaan swear 

words ya mas ya. Pertama-tama, apa sih mas yang anda ketahui tentang 

swear words itu sendiri? 

B : Kata-kata umpatan 

A : Kata-kata umpatan? 

B : Bila kita lagi jengkel…marah…kaget atau gak ada apa -apa tau-tau misuh juga 

bisa 

A : Oh gitu ya. Sering gak mas gunain swear words dalam percakapan? 

B : Kalo itu hampir tiap hari mas (laugh – 5 sec)…gak afdol mas kayaknya kalo 

gak pake itu 



  

A : (laugh – 4 sec) Gak afdol mas ya (laugh – 4 sec)…boleh tau gak mas k enapa 

sih sering dengan mudahnya menggunakan swear words dalam percakapan? 

B : Apa ya…karena faktor lingkungan kali ya mas ya  

A : Lingkungan ya? 

B : Iya mas. Dulu aku gak pernah sih mas make kata-kata itu tapi karena di…di 

lingkunganku pada make itu…ya akh irnya ketularan deh 

A : Sampe sekarang mas ya? 

B :     Sampe sekarang mas 

A : Trus, kalo abis make swear words tu, yang dirasain apa sih mas? Rasanya 

langsung ilang apa…?  

B : Mungkin…berkurang kali ya…karena biasanya langsung plong sih mas  

A : Langsung plong ya? 

B :    Iya 

A : Menurut mas sendiri, ada gak sih mas tema-tema pembicaraan yang bisa 

membuat siswa tu misuh? Ada tema-tema tertentu gak? 

B : Enggak ada 

A : Enggak ada ya? 

B : Enggak ada…biasanya itu langsung keluar gitu aja sih mas…tanpa 

direncanain dulu 

A : Berarti sifatnya spontanitas dong mas? 

B : Spontanitas 

A : Berarti orang mau misuh itu juga gak bisa ditebak mas ya? 

B : Ya  

A : Pertanyaan terakhir ya mas ya 

B : Ya 

A : Kalo menurut mas sendiri, swear words tu sopan gak sih mas sebenernya mas? 

B : Ya…sebenarnya sih gak sopan tapi karena udah apa ya…terbiasa gunain jadi 

kayak…hal yang umum gitu  

A : Umum ya? Udah biasa ya? 

B : Iya 

A : Ya udah deh mas. Terima kasih waktu dan informasinya mas ya 



  

B : Sama-sama 

 

 

I nterview 24 Conducted On October 25th, 2004 at 09:00 

A : Selamat pagi mas 

B : Selamat pagi 

A : Apa sih mas yang anda ketahui tentang swear words itu sendiri? Pengertian 

swear words menurut anda pribadi? 

B : Setahu saya…kata -kata makian ya mas ya untuk ngungkapin…pas kita lagi 

marah…kaget juga b isa…kadang -kadang untuk guyonan juga make itu 

A : Guyonan mas ya? 

B :    Ya mas…sering sih mas  

A : Kalo anda sendiri sering make kata-kata umpatan itu gak dalam percakapan? 

B : Lumayan sering sih mas 

A : Lumayan sering ya? 

B : Ya 

A : Boleh tau gak alasan anda gampang menggunakan swear words dalam 

percakapan? 

B : Udah terbiasa…udah biasa gunain itu  sih mas, jadi kaya hafal   

A : Faktor kebiasaan ya? 

B : Ya mas…dari dulu sih mas  

A : Kalo abis misuh gitu, perasaannya gimana tuh? 

B : Agak legaan sih…emang mungk in fungsi dari itu ya itu…buat perasaan kita 

jadi lebih enak aja 

A : Oh gitu ya? 

B : Iya 

A : Kalo pas dalam percakapan gitu, bisa ditebak gak sih kemunculan kata-kata 

umpatan itu? 

B : Itu susah mas ya…karena kita kan gak…gak tau suasana hatinya orang…jadi 

agak susah mas ya 

A : Jadi mungkin itu sifatnya spontanitas ya? 



  

B : Spontanitas betul 

A : Dalam suatu obrolan gitu, ada gik sih tema-tema obrolan yang bisa buat 

seseorang gunain swear words itu? Ada tema-tema obrolan tertentu gak? 

B : Gimana mas ya…kalo ki ta lagi ngobrol kan yang diobrolin kan macem-

macem…jadi gak bisa ditentuin mas temanya  

A :       Mungkin semua tema bisa ya? 

B : Mungkin juga mas…karena itu tadi sifatnya spontanitas  

A : Satu pertanyaan terakhir mas 

B : Iya 

A : Kalo menurut anda pribadi mas ya, swear words tu sopan gak sih mas 

sebenernya kalo anda pribadi? 

B : Udah biasa sih mas ya…sebenernya sih gak sopan cumin karena udah biasa 

denger dan gunain juga…apa mau dikata…udah lumrah deh hal yang kayak 

gitu 

A : Bukan hal yang tabu mas ya? 

B : Bukan 

A : Ya udah deh mas. Makasih mas ya atas waktunya 

B : Sama-sama 

 

 

I nterview 25 Conducted On October 25th, 2004 at 11:00 am 

A : Selamat pagi mas 

B : Selamat pagi, dik (laugh – 4 sec) 

A : Eh…begini mas. Saya mau tanya tentang swear words mas  

B : Tentang apa? 

A : Swear words mas…kata -kata makian tu lho 

B : Oh…  

A : Apa sih mas yang anda ketahui tentang swear words itu sendiri? 

Definisinya…apa sih mas?  

B : Eh…menurut saya…itu…ungkapan…eh…apa ya…untuk meluapkan emosi 

kita  



  

A : Emosi kita ya? 

B : Ya  

A : Bisa agak diberi penjelasan sedikit gak mas, maksudnya emosi kita tu emosi 

yang kayak gimana ta? Apa marah? Kaget? Apa gak ada apa-apa tau-tau 

misuh sendiri? 

B : Ya pokoknya kalo kita enggak ngerasa nyaman aja…bisa jengkel…bisa juga 

kaget…dibuat guyonan juga bi sa…bisa apa aja deh itu …kata -kata itu 

A : Make itu sebenarnya untuk ngungkapin apa sih mas? Marah? Kaget? Apa 

gimana gitu? 

B : Kalo saya sih lebih seringnya ke ekspresi marah aja sih mas 

ya…soalnya…ya…bi…biar lebih legaan aja sih mas  

A : Berarti, mas sering dong pake swear words dalam percakapan? 

B : Sering mas…sering banget…keto’e hamper setiap hari mas  

A : Boleh tau gak mas, kenapa sih mas sering menggunakan swear words dalam 

percakapan sehari-hari? Kenapa sih mas gampang banget gunain itu? 

B : Kalo aku sih lebih cenderung ke faktor kebiasaan sih mas ya 

A : Kebiasaan ya? 

B : Iya sih mas. Soalnya aku pribadi sih…kalo enggak terbiasa gunain kata -kata 

makian tersebut gak akan gampang banget to ya…gunainnya dalam 

percakapan sehari-hari. 

A : Oh gitu mas ya. Jadi, menurut anda, kebiasaan ya mas ya yang paling 

berperan? 

B : Iya 

A : Eh…bisa ditebak gak sih mas, kemunculan swear words itu sendiri dalam 

suatu percakapan? 

B : Wah, kalo itu gak bisa mas soalnya sifatnya kan spontanitas, jadi bisa muncul 

kapan aja…waktu  pas baru mulai ngobrol-ngobrol juga bisa…waktu mau 

selesai juga bisa…spontanitas aja sih mas.  

A : Kalo sifatnya spontanitas, berarti kita juga enggak bisa nebak tema-tema apa 

aja yang bisa buat swear words muncul ya mas ya? 

B : Ya jelas…kalo aku sih bilang semua tema percakapan bisa ada kata-kata itu 



  

A : Tema apa aja ya mas ya? 

B : Apa aja 

A : Terus, kalo udah gunain swear words, yang dirasain apa mas? Biasa aja? Apa 

legaan perasaannya? Apa gimana gitu? 

B : Lebih legaan…lebih plong gitu lo.  

A : Gitu ya? 

B : Iya 

A : Satu pertanyaan terakhir mas 

B : Iya 

A : Kalo menurut anda pribadi, swear words itu sopan gak sih mas sebenarnya? 

B : Kalo aku sih udah biasa dengernya, jadi gak ada masalah. 

A : Sudah bukan hal yang tabu lagi ya mas ya? 

B : Iya 

A : Ok deh mas. Makasih ya atas waktu dan informasinya 

B : Sama-sama 

 

 

I nterview 26 Conducted on October 25th, 2004 at 01:00 pm 

A : Selamat siang mas 

B : Selamat siang mas 

A : Gini mas. Saya mau sedikit tanya tentang swear words nih mas 

B : Silahkan 

A : Apa sih yang mas ketahui tentang swear words itu sendiri? 

B : Itu kata-kata makian yang biasanya digunakan oleh orang untuk 

mengungkapkan….kemarahan…atau kejengkelan mereka …boso jowone ki 

misuh 

A : Berarti kata-kata umpatan ya mas ya? 

B : Iya betul 

A : Mas sendiri sering gak gunain kata-kata tersebut? 

B : Sering 

A : Sering ya? 



  

B : Iya 

A : Boleh tau gak mas, kenapa sih sering gunain swear words dalam percakapan? 

B : Apa ya?...karena faktor lingkungan kali ya 

A : Faktor lingkungan? 

B : Iya…lingkungan yang membentuk saya seperti  ini 

A : Biasanya kalo gunain itu, mas gunainnya untuk ngungkapin apa sih mas? 

Marah? Kaget? Apa perasaan yang lain gitu? 

B : Kalo saya sih seringnya marah sama kaget 

A : Marah dan kaget ya? 

B : Iya 

A : Ada perasaan yang lain gak mas? 

B : Pernah sih gunain itu untuk iseng-iseng aja tapi paling banyak tu untuk marah 

A : Kalo orang misuh itu, bisa ditebak gak sih mas waktunya? 

B : Gimana mas? 

A : Kalo pas lagi misuh gitu, bisa ditebak gak sih mas kemunculannya? 

B : (laugh – 4 sec) Ya enggak bisa lah mas wong itu sifatnya spontanitas aja kok 

A : Spontanitas ya? 

B : Iya 

A : Berarti pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, tema-tema pembicaraannya juga gak 

bisa ditebak mas ya? 

B : Ya iyalah 

A : Satu pertanyaan terakhir mas 

B : Iya 

A : Kalo menurut mas sendiri, swear words itu sopan gak sih mas? 

B : Sebenernya sih enggak sopan cuman gimana lagi…udah biasa sih mas 

dengernya 

A : Gitu mas ya? 

B : Iya 

A : Ya udah deh mas. Makasih mas ya 

B : Sama-sama 
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