
DAFTAR WAWANCARA 
 

 
1. Masa kecil subjek 

2. Masa Remaja (SMP-SMU) 

3. Keadaan dan kondisi keluarga 

4. Pola asuh orangtua 

5. Hubungan dengan masyarakat di sekitar tempat tinggal 

6. Lingkungan di tempat kerja / kuliah 

7. Hubungan dengan teman 

8. Persepsi subjek terhadap diri sendiri 

9. Hobi atau kegemaran subjek 

10. Hal-hal apa yang sering diperhatikan untuk penampilan 

11. Apa saja yang dilakukan untuk menunjang penampilan 

12. Pengeluaran khusus yang dikeluarkan untuk perawatan dan penampilan 

13. Berapa kali dalam sebulan pergi ke pusat perbelanjaan 

14. Hal-hal apa yang membuat senang berbelanja 

15. Pada setiap bulannya pengeluaran terbanyak  



PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Respon ketika menjawab pertanyaan (ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan 

gerak tubuh tertentu) 

2. Perilaku subyek ketika membelanjakan uangnya   

3. Keluarga 

a. Lingkungan tempat tinggal subyek 

b. Hubungan subyek dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya 

c. Kegiatan dan perilaku subyek di dalam rumah 

4. Lingkungan Sosial 

a. Hubungan subyek dengan teman sebaya dan orang-orang di sekitar 

rumah 

b. Kegiatan dan perilaku subyek ketika berkumpul dengan teman-

teman 

 



Hasil Wawancara 

 

Subyek 1 

 

1. Identitas Subyek 

Nama    : AA 

Tempat/ tanggal lahir : Semarang/ 27 Oktober 1984 

Alamat   : Papandayan 

Status    : Mahasiswa 

Anak ke   : ke 1 dari 5 bersaudara 

Agama    : Katolik 

 

2. Hasil Wawancara 
No Pertanyaan Jawaban Pertanyaan Kode Keterangan 
1. Tolong, 

ceritakan 
tentang 
masa 
kecilmu? 

Masa kecilku baik-baik saja, mama 
papaku sayang sama aku. Aku dulu 
nakal banget trus mamaku jadi 
overprotected gitu deh. Aku sering 
dikurung nang omah mergo aku nakal 
rak entuk dolan. Mamaku sering 
banget marahi aku,  nek papaku jarang 
di rumah jadine aku jarang ketemu 
papa. Mamaku sering marahi aku nek 
aku dolanan pasir nek nggak dolan 
ning sungai. Waktu kecil aku sering 
banget dibelike mamaku, eyang, tante 
baju-baju lucu jadi pakaianku akeh 
banget maklum cucu pertama. Bisa 
dibilang aku terlalu dimanja sama 
saudara-saudaraku. Trus apalagi... e.... 
oya... setelah adikku lahir, katanya 
mama aku jadi tambah nakal, suka cari 
perhatian trus nukari adikku,  mungkin 
waktu itu aku jealous. Tapi aku gak 
tahu... wes lali.  Trus lama-kelamaan 
aku sama adikku yo perhatian gitu.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor keluarga 



pokoke seneng lah.  
Papaku juga nek di rumah sering 
ngajak pergi jalan-jalan  tapi seringe 
pergi ke toko buku. Papaku hobine 
mbaca dadine dari kecil aku wes 
ditanamke nek mbaca itu penting.  
 

2 Kalau masa 
remajamu 
bagaimana? 

Itu masa-masa paling bergejolak 
buatku .. ya sekedar mencari identitas 
diri. Waktu itu aku merasa banyak 
beban sebagai kakak yang harus 
menjadi panutan adik-adiknya. 
Mamaku sering banget nyalahke aku 
mergo aku paling gede harus bisa 
momong adik. Ga tau ya... aku ngrasa 
terbebani banget jadine waktu SMP 
aku pernah ndak naik kelas mergone 
jarang sinau trus nek SMA aku merasa 
gak ada tantangan trus males wae 
sekolah koyoke konco –koncoku isih 
koyoh cah cilik ora koyok aku wis bisa 
berpikiran dewasa. Piye ya.. ee..... rak 
iso dijelaskan pokoke perasaanku wae 
koyok ngono.  
Waktu SMA aku paling sering pergi ke 
mall hunting pakaian. ga tahu entah 
mengapa sejak SMA aku paling 
seneng pergi ke mall untuk hunting 
pakaian. mungkin mergo konco-
koncoku seng sering ngajak aku ke 
mall jadine aku terpengaruh. He... 
konco-koncoku memang sugih-sugih 
nek aku yo orak sugih-sugih banget 
tapi nek kanggo tuku-tuku pakaian 
seng bermerk yo isolah... he.e..... 

 
 
B3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1 
 
 
 
C1 
 
 
 
A3 

 
 
Peran subyek 
sebagai anak 
tertua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dukungan dari 
teman-teman 
 
 
Keadaan 
ekonomi 
 
 
Kelas sosial 
atas 

3 Bagaimana 
keadaan/ 
situasi 
keluarga ? 

Keadaan keluargaku bahagia. Papah 
mama masih ada, adik-adikku juga 
nurut sama aku. Papa mama sangat 
merhatiin aku terutama papaku sering 
ngajak aku jalan-jalan sekalian beli 
buku. Mamaku orange pemalu bedo 
karo papaku sing tak tahu malu. Tapi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



mama nek karo anake dewe yo cerewet 
banget lah apalagi soal kebersihan.. 
resikan puol.. ono debu sitik wae wis 
muring-muring... haaa... gila nggak tu. 
Trus kalo pergi ke gereja harus 
berpakaian rapi gak boleh pake kaos 
apalagi sendal bisa diomelin tu.. 
Selain keluargaku di rumah juga ada 
sepupu yang kuliah disini. 
Pembantuku satu dan ada sopir. Situasi 
keluarga ya.. menyenangkan lah.. Di 
rumah yang paling sering dimarahi aku 
soalnya aku seng paling gede bolak-
balik dikongkoni yo .. kadang males 
ya.. akhire gak terlaksana trus mama 
marah. Kalo papa jarang marah 
soalnya juga jarang di rumah sibuk 
kerja. Tapi jangan sekali-kali bikin 
papa marah wah... ancur semuanya... 
menakutkan. 
Papa n mama orangnya disiplin jadi di 
rumah walaupun ada pembantu tetep 
ada pembagian tugas, adekku buang 
sampah satunya nyiram taneman kalo 
aku macem-macem bagian seng 
disuruh-suruh...  

 
 
 
 
B2 

 
 
 
 
Faktor keluarga 

4.  Pola Asuh 
Orangtua 
gimana? 

Pola asuh mama papaku demokratis. 
Kita tidak terlalu dikekang dengan 
peraturan-peraturan tetek bengek tapi 
kudu bisa bertanggungjawab.  
Sama yang tak omongin tadi Papa n 
mama orangnya disiplin jadi di rumah 
walaupun ada pembantu tetep ada 
pembagian tugas. Aku seneng mamaku 
cerewet banget soale e.... dengan 
kemarahan mama aku dadi orang yang 
lebih baik. Dulune aku seng banyak 
melakukan kesalahan dadi ngerti seng 
bener itu yang bagaimana. Sadare sih 
barang aku wes  gede.. ternyata 
cerewetnya mama itu berguna sekali.  
Nek papa lebih banyak ngajari aku 

  



mbek adek-adekku  untuk sering-
sering membaca buku.dan nggak boleh 
kebanyakan nonton TV soale rak 
mendidik.  

5  Hubungan 
dengan 
masyarakat 
sekitar 
gimana? 

Hubungannya apik-apik wae.. sudah 
kayak saudara. Aku orangnya seneng 
bergaul.   

  

6 Lingkungan 
di tempat 
kuliah 
gimana? 

Aku ngrasa nyaman-nyaman saja 
dengan lingkungan tempat kuliah. Nek 
aku bilang tempate agak jauh 
berangkate agak kangelan. Aku nggak 
merasa terasing disini he...  
 

  

7  Hubungan 
dengan 
teman-
teman 
kuliah 
gimana? 

Selama ini gak ada masalah, paling pol 
nek kerjasama mbek konco-konco 
sakelompok gak bisa diajak kerjasama. 
Jadi aku tu dibilang orang tu bisa beda 
di setiap kondisi. Kayake lembut tapi 
teges, ya karena aku orangnya 
disiplin.. 
Konco-koncoku  akeh neng kampus  
soale aku aktif kalo ada kegiatan 
kampus soale aku masuk Senat 
Fakultas sih..  
Trus nek konco se geng ngono yo.. 
nyenengke, wonge apikan trus hobine 
podo,  musik mbek shopping.. hee... 

  

8 Apa sih 
hobi kamu? 

Hobiku ya membaca, belanja, jalan-
jalan  nyanyi, ndengerin musik trus 
aku juga bisa lho main musik terutama 
piano. Trus mamaku yang ngursusin 
aku les piano.. trus papaku sering 
mbelike aku buku-buku kesehatan . 

  

9 Kegiatan 
diluar 
akademis 
apa? 

Les nyanyi tiap hari sabtu, renang, 
pergi ke gereja trus jalan-jalan  kadang 
menyendiri kadang ke kafe sama 
temen-temen trus ya cari kesibukan 
lah.. 

  

10 Hal – hal 
apa saja 

Pertama karena kesehatan bisa dilihat 
dari luar. Jerawat bisa pengaruh 

 
 

 
 



yang 
membuat 
kamu 
senang 
memperhati
kan 
penampilan
? 

karena radang tenggorokan, kulite 
tipene sensitif dulu pernah merah-
merah terutama alergi antibiotik. 
Kedua pengaruh keluarga yang peduli 
banget karo penampilan daripada 
diomelin yaudah, baju kadang-kadang 
minta. Ketiga, dalam pergaulan tu 
penampilan sangat penting soale wong 
kan lebih seneng nek dekat-dekat 
orang yang penampilannnya rapi 
bersih trus enak dipandang daripada 
seng penampilane kumuh trus kanggo 
menarik perhatian cewek. Gitu..  

 
 
 
 
 
 
C2 

 
 
 
 
 
 
Penampilan 
yang utama 

11 Hal-hal apa 
saja yang 
sering 
diperhatika
n untuk 
menunjang 
penampilan
? 

Pertama situasi, yen datang di 
perkawinan boleh pake aksesoris yang 
agak lebih,kalung jam tangan.. nek aku 
diundang ning pesta perkawinan aku 
pake baju kemeja, dasi spatu pantovel 
ketok ganteng. Nek pesta karo temen-
temen pake sing agak mencolok 
sedikit  trus pake parfum ndak papa. 
Trus untuk urusan rambut memang 
cukup sulit soale nek rontrok kuwi bisa 
jadi awal penyakit dalem  jadi anak 
laki itu jangan dekil, pake aja obat 
pemutih nivea ato vaseline ben ketok 
bersih  

 
 
 
 
 
D1 

 
 
 
 
 
Persepsi subjek 
tentang 
penampilan 

12 Apa saja 
yang 
dilakukan 
untuk 
menunjang 
penampilan
? 

Ya.. mungkin seperti menjaga 
kebersihan gitu ya.. kebersihan badan, 
mungkin istilahe teraturlah misale 
sikat gigi itu juga menunjang 
penampilan, terus juga pake pelembab 
trus krim perawatan muka trus gel 
rambut trus.. ee..... mungkin kayak apa 
ya.. penampilan yang rapi gitulah .. 
Trus sering-sering hunting pakaian 
biar up to date biar orang lihatnya ga 
baju-baju yang itu melulu trus  pergi 
ke salon untuk facial, creambath biar 
kelihatan fresh dan bersih. Kalo 
manicure pedicure jarang sih Cuma 
beberapa kali.. trus banyak membeli 
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Pengetahuan 
subyek tentang 
penampilan 
 
 
 
 
 
 
 
 



buku kesehatan karena kesehatan tu 
penting .. orang sehat pasti 
penampilannya OK, majalah fashion 
biar gak ketinggalan jaman trus aku 
berlangganan majalah Menshealth 
soale disitu udah banyak mencakup 
informasi tentang kesehatan, fashion 
dan perilaku.. banyak sih manfaatnya...

 
 
C1 

 
 
Usia dan tahap 
siklus hidup 

13 Ada 
pengeluaran 
khusus yang 
dikeluarkan 
untuk 
perawatan 
dan 
penampilan 
nggak? 

Biasanya sih gak ya tergantung 
situasi.. 
Ya... aku tu yang utama itu 
penampilan jadine berapapun 
biayanya ya..dijalankan. nek 
pengeluaran khusus ga ada sih. 

  

14 Berapa kali 
dalam 
sebulan 
pergi ke 
pusat 
perbelanjaa
n? 

Berkali-kali, gak keitung..  
Biasanya sih buat jeng-jeng aja.. 
sambil cuci mata liat-liat fashion 
terbaru. 

  

15 Seberapa 
besar 
pengaruh 
media 
terhadap 
kecenderun
gan kamu 
untuk 
membeli 
sesuatu? 

Cukup besar. Aku orangnya mudah 
terpengaruh. Itu lho iklan L-Men sing 
mbuat badan keker 
Trus nek ada produk-produk 
pembersih muka, pelembab trus aneka 
macem itu ya.. aku beli yang for men 
gitu.. nek ndak dari iklan ya aku 
mungkin ga beli... takut salah 

  

16 Hal-hal apa 
yang 
membuat 
kamu 
senang 
berbelanja? 

Lha piye ya...e... 
Mungkin udah dari sononya seneng 
tuku-tuku.. he.. 
Mungkin istilahnya bukan senang ya... 
tapi kebutuhan.  
Ya.. aku orange cepet bosen, seneng 
nek punya barang anyar.. buat aku 
lebih nyaman.. 

 
 
 
C5 

 
 
 
Konsep diri 



17 Pada setiap 
bulannya 
pengeluaran 
terbanyak 
untuk apa? 

Tak akui aku tu orangnya boros banget 
apalagi soal pakaian ya pastinya 
pengeluaran terbanyak ya.. baju, trus 
produk perawatan tubuh, tapi yang 
paling banyak ya baju... Ya kalo udah 
pengen baju itu harus dapet walaupun 
harus utang. 

  

 



 

Hasil Wawancara 

 

Subyek 2 

 

1. Identitas Subyek 

Nama    : AN 

Tempat/tanggal lahir : Manukwari / 25 Agustus 1985 

Alamat   : Srondol, Semarang 

Status   : Mahasiswa  

Anak ke   : Ke-2 dari 3 bersaudara 

Agama    : Islam 

 
2. Hasil Wawancara 

No Pertanyaan Jawaban Pertanyaan Kode Keterangan 
1. Tolong, 

ceritakan 
tentang 
masa 
kecilmu? 

Saya  anak kedua dari 3 bersaudara. 
Sejak masih kecil orangtuaku sudah 
bercerai gak tau apa sebabnya 
soalnya saya waktu itu masih kecil 
tidak tau apa-apa trus setelah 
bercerai bapak punya istri lagi trus 
ibu ya juga nikah lagi trus aku 
tinggal sama mbah dari bapakku 
saya sering berpindah-pindah dari 
rumah orangtua dan nenek. jadi saya 
punya bapak ibu tiri tapi saya tidak 
begitu mengenal mereka kalau 
bertemu hanya say hello saja tidak 
ada yang spesial.  Walaupun 
bercerai tapi ibu bapakku masih 
tetap sayang sama saya dari kecil 
saya dididik untuk bebas memilih 
apa yang saya inginkan, termasuk 
dalam hal memilih sekolah 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kedua orangtua 
subyek 
menanamkan 
kebebasan 



2 Kalau masa 
remajamu 
bagaimana? 

Pada waktu SMP saya aktif dalam 
kegiatan OSIS,....  jadi cukup dekat 
dengan guru-guru tapi tidak bisa 
cukup dekat dengan banyak teman 
karena waktu itu OSIS memiliki 
image kumpulannya orang-orang 
sombong, mungkin banyak yang 
sirik ya...  Masa SMP merupakan 
masa yang kurang menyenangkan  
karena kurang bisa bergaul dengan 
teman-teman. ...Sebaliknya ketika 
SMA merupakan masa-masa yang 
paling menyenangkan karena disana 
saya memiliki banyak teman dan 
karena teman-teman mendukung 
jadi prestasi belajar saya meningkat. 
Dari SD sampai SMP  saya 
termasuk anak yang tidak suka pergi 
kalau waktunya pulang ya pulang.. 
pulang telat biasanya ada kegiatan 
ekskul atau OSIS. Tapi semenjak 
SMA saya sering sekali pergi jalan-
jalan dengan teman-teman SMA. 
Waktu kuliah sama saja dengan 
SMA soalnya temen SMA banyak 
yang mendaftar di Universitas yang 
sama ,,,,,  

  

3 Bagaimana 
keadaan/ 
situasi 
keluarga ? 

Hubungan dengan orangtua ... 
cukup baik dan masih 
berkomunikasi meskipun kedua 
orangtua saya sudah bercerai dan 
..... ee  memiliki keluarga lagi. 
Orangtua saya memberi 
kepercayaan kepada saya 
sepenuhnya. Dibanding dengan 
kedua orangtua saya .... saya lebih 
dekat dengan mbah, karena sedari 
kecil diasuh sama mbah. Cukup 
menyenangkan tinggal sama mbah 
 

  

4.  Pola Asuh 
Orangtua 
gimana? 

Pola asuh yang diterapkan oleh 
orangtua saya ....  kebebasan dengan 
begitu saya ... lebih bisa memilih 
apa yang kusuka ataupun yang gak 
dari milih sekolah sampai – sampai . 
sejak kecil subyek diberi kebebasan 

 
 
B2 

 
 
Pola asuh 
demokratis 



untuk memilih apa saja yang terbaik 
dan tidak untuk diri saya  

5.  Pola Asuh 
nenek 
gimana? 

Mbah maksudnya???...  pola 
pengasuhan mbah sama orangtua 
saya sangat berbeda sekali.. mbah 
saya itu orangnya keras dan disiplin. 
Maklum mbah kan seorang direktur 
dengan anak buahnya banyak kalau 
gak tegas nanti perusahaannya 
hancur dong..  Mbah paling tidak 
suka kalau saya pulang malem-
malem kalau sudah jam 9 malem ya 
sudah harus pulang tidak boleh 
terlewat sedikitpun.. tapi itu waktu 
saya masih SMP-SMA setelah 
kuliah agak diundurkan jam 
malemnya jadi jam 10. kecuali kalau 
saya ada tugas, itu masih dimaklumi 
tapi sebelumnya ijin dulu. Mungkin 
mbah begitu karena khawatir kalau 
saya ada apa-apa. Mbah juga yang 
mengajarkan kalau berpenampilan 
itu yang baik karena kita adalah 
keluarga yang terpandang tidak 
boleh berpenampilan yang 
seenaknya.. saya harus membawa 
nama keluarga dengan baik 

 
 
 
B3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2 
 
 
 
C2 
 
A1 

 
 
 
Peran nenek 
sebagai direktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nenek yang 
mengajarkan 
penampilan harus 
baik 
Keadaan ekonomi 
 
Kelas sosial atas 

6 Hubungan 
dengan 
masyarakat 
sekitar 
gimana? 

Tidak begitu dekat karena saya 
termasuk jarang keluar rumah ..tapi 
kalau ada kegiatan saya sering ikut.. 
trus disini memang situasi 
lingkungannya orang-orang yang 
sibuk dan jarang bersosialisasi  

  

7 Lingkungan 
di tempat 
kuliah 
gimana? 

Lingkungan di tempat kuliahku itu 
orangnya kaya-kaya trus 
dandanannya up to date gitu ... 
necis. Terkadang mereka juga adu  
pamer penampilan ..Temen-temen 
kebanyakan kuliah naik mobil.. saya 
juga sih.. bisa dibilang enak ..   

 
 
B1 

 
 
Pengaruh teman-
teman 

8 Hubungan 
dengan 
teman-
teman 
kuliah 

Hubunganku dengan  teman-teman 
kuliah satu angkatan sangat dekat 
dan kompak, begitu juga dengan 
para dosen. Hal ini sudah terlihat 
ketika saya masih SMA. Saya 

  



gimana? sangat tidak mau ikut campur 
dengan masalah orang lain yang 
bukan bagian saya, karena saya tahu  
orang lain mempunyai hak pribadi. 

9. Apa sih 
hobi kamu? 

Saya  termasuk orang yang senang 
mbaca apapun kecuali komik 
soalnya... sejak kecil saya gak boleh 
mbaca komik trus saya juga gak 
boleh main game jadinya saya 
sering belajar aja dan hasilnya juga 
bagus ... 

  

10 Kegiatan 
diluar 
akademis 
apa? 

Kegiatan lain .... kerja di sebuah 
Event Organiser  dan sering main 
musik dari panggung ke panggung. 
Selain itu kegiatan rutinitas ya 
makan, minum, mandi dan jalan-
jalan supaya tidak jenuh. Tiap pagi 
lari-lari ...  
 

 
 
C1 

 
 
Pekerjaan 

11.  Hal – hal 
apa saja 
yang 
membuat 
kamu 
senang 
memperhati
kan 
penampilan
? 

Yang utama tuntutan pekerjaan sih.. 
saya kan bekerja di sebuah event 
organizer dan disitu selain sistem 
kerjanya, penampilan sangat 
diutamakan apalagi jika mengurusi 
wedding.. harus berpenampilan 
sebaik mungkin karena orang 
cenderung melihat kemasan dulu 
baru yang lain-lain. Selain itu 
sebagai entertain saya juga harus 
menjaga profesionalitas dengan 
penampilan yang baik. Saya  merasa 
apabila melihat seseorang secara 
penampilan menakutkan dan tidak 
rapi, saya merasa takut. Untuk itu, 
saya selalu berusaha tampil bagus di 
depan orang lain biar orang lain juga 
merasa enak. Menurut saya 
penampilan itu sangat penting, dan 
saya nganggap inner beauty atau 
inner handsome gak penting karena 
pertama kali orang melihat pasti dari 
penampilan. Jadi, menurut saya 
penampilan dari luar harus dibenahi 
dulu.  
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Persepsi subyek 
tentang 
penampilan 

12. Hal-hal apa Saya  rutin mandi minimal 2 kali   



saja yang 
sering 
diperhatika
n untuk 
menunjang 
penampilan
? 

sehari. Bahkan saya biasa mandi di 
kantor bila sedang capai, karena 
saya biasa bawa peralatan mandi 
seperti sabun cair, sikat gigi, pasta 
gigi, deodorant, shampo di dalam 
tas. Selain itu saya juga 
mengkonsumsi vitamin, susu dan 
menjadi member fitnes. Saya juga 
sering pergi ke salon untuk potong, 
creambath, facial dan melakukan 
manicure dan pedicure. Tadinya sih 
malu untuk pergi ke salon tapi itu 
sudah menjadi kebutuhan jadinya 
jalani saja.. 

 
 
 
 
D3 

 
 
 
 
Pengetahuan 
subyek tentang 
kesehatan 

13 Ada 
pengeluaran 
khusus yang 
dikeluarkan 
untuk 
perawatan 
dan 
penampilan 
nggak? 

Untuk kebutuhan seperti 
perlengkapan mandi, susu, vitamin 
dan menjadi member fitnes saya 
bisa menghabiskan uang hampir 
satu juta dalam satu bulan. He.. gila 
ya.. Sebenarnya 700 ribu... tapi tau 
lah   700 ribu plusnya. Menurut 
saya dengan jumlah 200 ribu itu 
sudah cukup mendapatkan apa yang 
saya butuhkan untuk menunjang 
penampilan, meskipun belanja 
adalah sebuah prioritas. 

  

14 Berapa kali 
dalam 
sebulan 
pergi ke 
pusat 
perbelanjaa
n? 

Minimal saya pergi 2 kali dalam 
seminggu.. jadi kalau dijumlah ya 
sekitar 8 kali.. hampir setiap akhir 
pekan saya pergi ke mall. 

  

15 Hal-hal apa 
yang 
membuat 
senang 
berbelanja 

.. rasanya kalau saya nggak beli baju 
yang nggak up-to-date gimana gitu.. 
Mungkin sudah bawaan sejak lahir .. 
selain itu kalau manggung masak 
memakai baju yang sudah pernah 
dipakai .. kan kurang bagus.. 
kebanyakan saya cari pakaian yang 
cocok untuk manggung.. 
Mbah saya termasuk orang yang 
selalu ingin saya berpenampilan 
yang baik.. jadinya dari kecil saya 
selalu dibelikan baju yang bagus-
bagus. Keterusan sampai besar 
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Pengaruh nenek 



begini.. jadinya uang habis untuk 
membeli pakaian.. bukan untuk 
makan.. he.. 

16. Seberapa 
besar 
pengaruh 
media 
terhadap 
kecenderun
gan 
metroseksu
al? 

Sebenarnya saya melakukan 
perawatan tubuh sejak dulu, bukan 
sekarang-sekarang ini muncul. 
Menurut saya, dengan adanya iklan 
lebih bermanfaat karena saya 
merasa lebih mengetahui dan 
mendapatkan produk-produk apa 
untuk pria. Seperti misalnya produk 
perawatan wajah, menurut  kalau 
ada yang dikhususkan untuk pria 
maka tidak perlu makai produk 
untuk wanita. 
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Pengetahuan 
subyek tentang 
produk-produk 
perawatan 

17.  Pada setiap  
bulannya 
pengeluaran 
terbanyak? 

Shopping.. perawatan tubuh.. 
Lha gimana ya.. untuk satu hal ini 
tidak bisa ditahan. 

  

 
 
 



Hasil Wawancara 

 

Subyek 3 

 

1. Identitas Subyek 

Nama   : DI 

Tempat / tanggal lahir : Jakarta / 11 Januari 1983 

Alamat    : Tanah Mas, Semarang 

Status    :Mahasiswa 

Anak ke   : Ke-3 dari 4 bersaudara 

Agama   : Katolik 

 

2. Hasil Wawancara 
No Pertanyaan Jawaban Pertanyaan Kode Keterangan 
1. Tolong, 

ceritakan 
tentang masa 
kecilmu? 

Aku dari kecil sudah pindah-pindah 
rumah ikut ayah sering pindah tugas 
kemana-mana. Aku pindah-pindah 
sama ayahku tok, ibukku nang 
Jakarta karo saudaraku yang lain. 
empat aku anak yang ketiga. Aku 
nek sama mbakku sing pertama ora 
patio cedak tapi nek sama masku 
cedak banget tapi yo tetep sering 
tukaran rebutan dolanan tapi mbiyen 
pas lagi cilik  
 

  

2 Kalau masa 
remajamu 
bagaimana? 

Aku  termasuk wong terkenal pas 
SMA, sejak SMP kelas 2 sudah 
berada di Jakarta. nang  sekolah aku 
akeh konco wadon teman 
perempuan bandingke  konco 
lanang. Pas  SMA kelas 1 aku jadi 
penyiar radio di Jakarta berkat 
konco-koncoku 

  

3 Bagaimana Keadaane yo koyo ngene kuwi,   



keadaan/ 
situasi keluarga 
? 

ibuku nang kene trus ayahku nang 
kono nunjauh dimata… he.. tapi 
masalah komunikasi gak pernah 
putus jadine yo apik-apik wae soale 
sering kabar-kabaran. Ayah sering 
balek nang Jakarta kadang-kadang 
aku ikut ... 

4.  Pola Asuh 
Orangtua 
gimana? 

Pola asuh piye ya..  mungkin aku 
luwih cedak karo ayahku soale aku 
mesti ngancani ayahku  trus ayahku 
paling peduli karo sing jenenge 
penampilan wonge nritik daripada 
ibuku lha trus aku dadi melu-melu .. 
mungkin kuwi yo ...  

 
 
B2 

 
 
Pengaruh 
keluarga terutama 
ayah 

5  Hubungan 
dengan 
masyarakat 
sekitar gimana? 

Aku wonge mudah bergaul karo 
wong liyo dadine yo cedak karo 
tanggaku koyok wes dadi sedulur 
mungkin mergo aku sering pindah-
pindah dadine karo wong cepet 
kenal.  

  

6 Lingkungan di 
tempat kuliah 
gimana? 

Lingkungan tempat kuliah ya 
nyaman-nyaman wae walaupun 
tempate agak jauh  

  

7  Hubungan 
dengan teman-
teman kuliah 
gimana? 

Aku karo konco-konco ga ono 
masalah. Apik-apik wae.. konco-
koncoku rak ono seng neko-neko ..  

  

8 Apa sih hobi 
kamu? 

Hobiku yo main games di internet. 
Trus waktu pertama kali nang 
Semarang seng tak lakokno  yo 
Cuma dolanan games. Selain itu, 
aku yo seneng reli motor. Nek karo 
konco-konco hobine nang karaoke....

  

9 Kegiatan diluar 
akademis apa? 

Kegiatan aku selain kuliah, dadi 
penyiar trus MC nek ada tawaran. 
Trus melu-melu kegiatan mudika 
grejo.. 

  

10  Hal – hal apa 
saja yang 
membuat kamu 
senang 
memperhatikan 

Ayah cukup mempengaruhi aku nek 
masalah berpenampilan, khususe 
selalu ngingetke aku untuk 
berpenampilan rapi, terutama nek 
nang gereja. Trus dadi keterusan aku 
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Pengaruh ayah 
 
 



penampilan? melu-melu... ayah paling rak seneng 
nek aku penampilane klimis, kumuh 
rak beraturan koyok  wong rak 
kopen.. sitik-sitik ngejak aku nang 
mall tuku macem-macem.. HP.. 
sepatu.. klambi.. jas.. aku yo melu 
seneng to lha aku yo melu 
ditukokne... ayahku wonge luwih 
modis  seko aku... dandanane keren 
banget.. tapi anake orak kalah keren 
... trus nek dadi MC kan kudu 
penampilane apik tenan. Harus 
terlihat se perfect mungkin seko 
suarane, bahasane trus penampilan 
lha  aku kan iki yo pengen banget 
dadi model trus model kan seng 
diutamake penampilan... nek wez 
dianggo hukumnya pamali untuk 
dipake maneh.. 
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Tuntutan 
pekerjaan 
 
Kepribadian 
(konsep diri) 
 
Motivasi subjek 

11 Hal-hal apa 
saja yang 
sering 
diperhatikan 
untuk 
menunjang 
penampilan? 

Mungkin masalah pakaian ya .. nek 
meh neng ndi wae aku mesti ngango 
pakaian seng rapi trus serasi antara 
klambi karo katoke. Nek nganggo 
kemeja yo sing pas awak trus sing 
apik ora ketinggalan jaman. Sering 
olahraga kanggo kesehatan mbek 
mbentuk tubuh.. 
Trus aku juga sangat peduli sama 
yang namanya kesehatan mbek 
penampilan seperti nganggo obat 
kelek kuwi lho trus nganggo hand 
and body, sering manicure and 
pedicure Ya.. mungkin seperti 
menjaga kebersihan gitu ya.. 
kebersihan badan, rajin-rajin mandi 
nek orak yo gatelen misale sikat gigi 
itu juga menunjang penampilan, 
terus juga mungkin kayak apa ya.. 
penampilan yang rapi gitulah .. 
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Persepsi subjek 
tentang 
penampilan 
Usia dan tahap 
siklus hidup 
 
 
 
 
 
 
Usia dan tahap 
siklus hidup 

12 Ada 
pengeluaran 

Punya, biasane uang jajan tak 
sisihke... tapi nek kurang njaluk 

  



khusus yang 
dikeluarkan 
untuk 
perawatan dan 
penampilan 
nggak? 

ayah... khususe sabun sing relatif 
mahal karena produk import, karo 
parfum. Aku mesti ngango 
kemanapun aku  pergi solale wes 
dadi kebiasaan. 
 

13 Berapa kali 
dalam sebulan 
pergi ke pusat 
perbelanjaan? 

Eee. Yo rak keitung. Seng jelas 
sering.. ndelok-ndelok klambi seng 
apik.. trus tuku deh. Biasane aku 
lungo karo ayahku 

  

14 Hal-hal apa 
yang membuat 
senang 
berbelanja? 

Yo.. pancen seneng lha piye maneh. 
Itu semua terjadi begitu saja.. nek 
apik tuku wes ngono. Simpel. 

  

15. Seberapa besar 
pengaruh 
media terhadap 
kecenderungan 
metroseksual? 

Cukup besar... akeh informasi seng 
tak entukke seko majalah.. trus tv..  
internet.  
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Pengetahuan 
subjek tentang 
produk perawatan 

16 Pada setiap 
bulannya 
pengeluaran 
terbanyak 
untuk apa 

Perawatan tubuh mbek tuku-tuku 
seng rak penting.. kadang nek ono 
obralan ato barang-barang apik yo 
teko tuku wae .. kadang-kadang aku 
yo  jengkel soale aku seneng banget 
jenenge barang anyar... kadang-
kadang gak terkontrol...  
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