
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Pedoman observasi dalam penelitian ini berisi : 

a. Kesan umum, kondisi fisik dan penampilan 

b. Perilaku yang cenderung dilakukan 



 
 
 
 

 

 

  

c. Kehidupan subyek saat di rumah dan di lingkungan 

masyarakat 

d. Interaksi yang muncul saat bersama orang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil wawancara subyek 1 

Pertanyaan Jawaban Tema Kesimpulan 

Sore dik…. 

Sore mbak, eh 

mbak yang 

kemarin… 

  



 
 
 
 

 

 

  

Gimana ni dik 

kabarnya ? 

Baik-baik aja 

mbak…. 
  

Lagi apa ini dik ? 

Gak lagi ngapa-

ngapain mbak, 

tadi habis pulang 

ngamen…. 

  

Kok bisa tiba-tiba 

ngamen ?  

Diajakin temen 

mbak… 
  

Dipaksa temen kamu 

apa kamu mau sendiri 

dik ? 

Aku pengen aja 

mbak soalnya 

kalau lihat 

temenku ngamen 

kayaknya enak 

bisa dapat uang 

sendiri sama kalau 

pengen apa-apa 

kan gak usah 

minta bapak… 

  

Hmmm, biasanya 

ngamen dimana dik ? 

Ngamen dijalan 

mbak, kadang 

didaerah tugu 

muda, ya pindah-

pindah gitu mbak 

tempatnya… 

Kegiatan 

subyek 

sehari-hari 

mengamen 

Subyek 

mengamen 

dengan tempat 

yang tidak 

tetap 

Kok bisa pindah-

pindah gitu dik ? 

Ya iya mbak kan 

kadang kalau ada 

polisi aku sama 

temen-temen 

  



 
 
 
 

 

 

  

disuruh pindah 

tempat lain 

mbak… 

Terus kalau disuruh 

pindah gitu kamu 

sama temen-temen 

pindah kemana ? 

Ya kadang 

ngamen di 

Simpang lima, 

pasar Johar, 

Karangayu ya 

pokoknya pindah 

gitu mbak, bisa 

dimana aja…. 

Subyek 

mengamen 

di Simpang 

lima, Johar, 

Karangayu 

Subyek 

mengamen 

diberbagai 

tempat 

Emang udah berapa 

lama dik kamu 

ngamen ? 

Udah lama sih 

mbak….. 
  

Kira-kira udah berapa 

lama ngamen ? 

Ya udah satu 

tahunan ini 

mbak…. 

  

Orang tua gak marah 

dik kamu ngamen ? 

Awalnya sih 

marah mbak tapi 

lama-lama udah 

gak kok soalnya 

keluargaku 

hidupnya pas-

pasan mbak, ya 

lumayan mbak 

uang ngamen bisa 

buat jajan aku…. 

orang tua 

tidak 

melarang 

subyek 

ngamen 

Keluarga 

subyek yang 

hidup pas-

pasan 

membuat 

subyek 

mengamen 

Orang tua kamu kerja Bapakku kerja   



 
 
 
 

 

 

  

dimana dik ? jadi kuli bangunan 

mbak kalau ibu 

cuma di rumah 

aja…. 

Jadi gak tiap hari ya 

bapak kamu kerja ? 

Ya iya mbak, 

kalau pas ada 

orang yang mau 

buat rumah aja 

mbak bapak baru 

kerja, kalau gak 

ada ya bapak di 

rumah aja…. 

Jika tidak 

ada 

pekerjaan 

ayah 

subyek di 

rumah 

Pekerjaan ayah 

subyek tidak 

tetap 

Terus kalau ibu kamu 

di rumah ngapain aja 

dik ? 

Ibu dirumah 

ngurusin adikku 

mbak soalnya 

adikku ada dua 

mbak yang masih 

kecil … 

  

Kamu sayang gak dik 

sama adik kamu ? 

Aku sayang 

banget mbak sama 

adik soalnya aku 

lebih deket sama 

mereka dari pada 

sama orang 

tua….. 

Subyek 

sayang de 

ngan 

adiknya 

daripada 

dengan 

orang tua 

Subyek 

memiliki 

hubungan 

dekat dengan 

adik, tetapi 

subyek tidak 

dekat dengan 

orang tua 

Terus kalau kamu pas 

ngamen pernah gak 

Gak pernah mbak 

soalnya adikku 
  



 
 
 
 

 

 

  

kamu ngajak adik 

kamu ? 

masih kecil 

kasihan kalau 

diajak panasan di 

jalan….. 

Berarti kamu kalau 

ngamen cuma sama 

temen-temen aja ya ? 

Iya mbak cuma 

sama temen aja 

gak pernah ngajak 

adik kok…. 

  

Biasanya kalau 

ngamen sehari dapat 

berapa ? 

Gak tentu sih 

mbak, kadang 

10000an, itu aja 

bisa kurang tapi 

kadang juga lebih 

dari itu kok…. 

 

Penghasilan 

subyek dari 

ngamen tidak 

tetap 

Terus uang ngamen 

biasanya kamu pake 

buat apa ? 

Biasanya buat 

jajan, kadang aku 

kasihin adik sih 

mbak… 

  

Orang tua kamu kasih 

juga ? 

Hmmm, jarang sih 

mbak aku ngasih 

uang ngamen, 

dulu waktu 

pertama kali 

ngamen uangnya 

aku kasihin orang 

tua tapi sekarang 

udah nggak 

kok…..  

Pertama 

kali 

ngamen 

subyek 

memberika

n uang 

ngamen 

Subyek tidak 

pernah 

memberikan 

uang dari 

ngamen lagi 

kepada orang 

tua 



 
 
 
 

 

 

  

Kok udah nggak 

kenapa dik ? 

Ya emang udah 

nggak aja mbak, 

soalnya orang tua 

bilang biar buat 

aku aja… 

  

Kamu gak deket ya 

dik ma ortu ? 

Iya sih mbak 

kurang terlalu 

deket, aku lebih 

deket sama kedua 

adikku…. 

 

Subyek 

memiliki 

kedekatan 

dengan kedua 

adiknya 

Lho emang kenapa 

kamu gak deket ? 

Aku juga gak tahu 

mbak tiba-tiba 

jauh aja gitu….. 

  

Hmmm, terus kalau 

pas ngamen gitu 

nongkrong, ngobrol 

ma sapa aja dik ? 

Sama temen-

temen ngamen 

juga sih mbak…. 

  

Kalau pas nongkrong 

gitu ngapain aja dik ? 

Ya paling duduk-

duduk, ketawa-

ketawa, sama 

ngelem aja sih 

mbak… 

  

Ngelem dik ? 
Iya mbak 

ngelem…. 
  

Ngelem itu kan yang 

narkoba tapi pakenya 

lem Aica itu kan ? 

Iya bener banget 

mbak pake Aica 

Aibon itu 

mbak….  

  



 
 
 
 

 

 

  

Udah berapa lama dik 

kamu ngelem ? 

Masih baru sih 

mbak, ya sekitar 

lima bulanan 

ini….. 

Subyek 

baru saja 

mengkonsu

msi lem 

Sudah lima 

bulan subyek 

ngelem 

Kok bisa adik tiba-

tiba kamu ngelem, 

gimana ceritanya ? 

Dulu sih pertama 

kali diajakin 

temen mbak, 

disuruh nyoba-

nyoba gitu, 

awalnya aku sih 

gak mau mbak 

tapi karena temen-

temen pada 

ngrayu terus aku 

dipaksa buat 

nyoba mbak 

yaudah akhirnya 

aku nyobain 

mbak…. 

 

Awalnya 

subyek 

hanya 

nyoba-

nyoba 

Subyek 

dipaksa, 

dirayu oleh 

teman-

temannya dan 

akhirnya 

subyek 

nyobain lem 

Emang temen-temen 

kamu pada maksa 

gitu ya ? 

Iya mbak, temen-

temenku pada 

maksa dan 

nyuruh-nyuruh 

aku buat nyobain 

lem katanya kalau 

gak nyobain 

dibilang banci 

 

Teman-teman 

subyek terus 

memaksa, 

kalau tidak 

mau dibilang 

banci 



 
 
 
 

 

 

  

mbak…. 

Terus kamu terima 

gitu aja waktu temen-

temen kamu maksa ? 

Ya mbak aku 

terima dan 

akhirnya aku 

nyobain lem 

sampai sekarang 

ini mbak….. 

  

Waktu pertama kali 

pake lem gimana 

rasanya ? 

Awalnya sih 

masih biasa aja 

mbak tapi pas 

udah beberapa 

jam pake mulai 

tuh mbak 

kelihatan 

dampaknya 

mbak…. 

Perasaan 

awal nyoba 

rasanya 

biasa aja 

Setelah 

beberapa lama 

ngelem mulai 

kelihatan 

dampaknya 

Emang dampak yang 

kamu rasain apa dik ? 

Yang paling 

kerasa banget itu 

pusing, nggliyeng 

gitu mbak kepala 

rasanya kayak 

mau pecah gitu 

mbak, emang sih 

mbak bikin pusing 

tapi kalau udah 

pake rasanya enak 

banget mbak…. 

 

Subyek 

merasakan 

pusing 

Subyek merasa 

enak 



 
 
 
 

 

 

  

 

Selain pusing apa lagi 

dik dampaknya ? 

Ya itu mbak 

gampang lupa, 

gak bisa mikir, 

badanku jadi 

kurus banget 

mbak, nafsu 

makan jadi 

kurang, kadang 

perutku agak sakit 

mbak, terus kalau 

pas pipis juga 

sakit, kadang suka 

marah-marah 

sendiri, waktu 

buat tidur juga 

berkurang sama 

itu mbak perutku 

rasanya mual 

kayak mau 

muntah… 

Subyek 

merasa 

sakit 

dengan 

badannya 

Subyek 

merasakan 

gampang lupa, 

badan jadi 

kurus, nafsu 

makan 

berkurang, 

pada saat BAK 

terasa sakit, 

emosi labil, 

waktu tidur 

kurang, perut 

terasa mual. 

Itu aja dik yang kamu 

rasain ? 

Hmmmm…ada 

lagi sih mbak… 
  

Apa lagi dik ? 

Itu mbak, aku jadi 

gampang banget 

gugup kayak 

panik gitu lho 

mbak terus susah 

  



 
 
 
 

 

 

  

banget buat mikir 

mbak…. 

Kalau nafsu makan 

lagi berkurang jadi 

kamu gak makan dik 

? 

Y makan mbak, 

tapi dikit banget 

gak kayak 

biasanya orang-

orang makan…. 

  

Memang biasanya 

kalau orang makan 

itu seberapa dik ? 

Biasanya kan 

kalau orang 

makan sehari tiga 

kali tapi kalau aku 

paling cuma 

sekali aja 

mbak….. 

  

Terus kalau pas kamu 

ngrasa sakit kayak 

gitu yang kamu 

lakuin apa dik ? 

Dulu waktu masih 

awal-awal sakit 

aku minum obat 

sih mbak tapi 

karena udah 

keseringan udah 

gak minum obat 

lagi mbak…. 

Subyek 

mencoba 

menyembu

hkan 

dengan 

minum 

obat 

Karena udah 

keseringan 

ngrasa pusing 

subyek tidak 

minum obat 

lagi 

Maksudnya 

keseringan itu gimana 

dik ? 

Hmmm, 

maksudnya udah 

keseringan sakit 

jadi udah kebal 

sama sakitnya itu 

mbak……. 

  



 
 
 
 

 

 

  

Kamu gak ngrasa 

tersiksa dik ? 

Ya agak tersiksa 

sih mbak 
  

Kok udah gak kamu 

minumin obat lagi 

kanapa dik ? 

Hmmm, soalnya 

gak punya uang 

mbak buat beli 

obat, daripada 

buat beli obat 

mending buat 

jajan aja mbak, 

lagian temen-

temen juga gak 

pada diminumin 

obat mbak…. 

subyek 

berfikir 

dari pada 

untuk beli 

obat lebih 

baik 

digunakan 

buat jajan 

Subyek tidak 

membeli obat 

karena teman-

teman subyek 

tidak ada yang 

minum obat 

Kamu beli obat dari 

uang ngamen itu ya ? 
Ya mbak….   

Jadi sekarang kamu 

udah kebal ya dengan 

kondisi kamu ? 

 Ya sih mbak 

udah kebal dan 

udah biasa 

mbak…. 

  

Enaknya ngelem 

dimananya dik ? 

Enaknya tu waktu 

pas kita bisa 

mengkhayal gitu 

mbak, bayangin 

yang indah-indah 

mbak…. 

 

Subyek 

merasakan 

hala-hal yang 

enak seperti 

mengkhayal 

dan 

membayangka

n sesuatu yang 

indah 



 
 
 
 

 

 

  

Menghayal, bayangin 

yang indah-indah itu 

kayak gimana dik ? 

Ya kayak 

bayangin jadi 

orang kaya, 

makan yang enak-

enak, naik mobil 

bagus ya 

pokoknya yang 

enak dan buat aku 

jadi seneng gitu 

mbak… 

Subyek 

menjadi 

seperti 

orang kaya 

makan 

yang enak-

enak 

(eforia) 

Subyek merasa 

enak dan 

seneng banget 

Bayangin jadi orang 

kaya itu kayak 

gimana dik ? 

Hmmm….ya 

kayak itu mbak, 

bisa beli apa aja 

yang aku 

pengenin ya 

pokoknya seneng-

seneng gitu deh 

mbak….. 

  

Terus kalau kamu 

udah bayangin yang 

bagus-bagus itu kamu 

ngapain ik ? 

Aku gak ngapa-

ngapain sih mbak 

paling juga 

senyum-senyum 

aja hehehe 

  

Terus kalau kamu 

lagi senyum-senyum 

sendiri ada yang tahu 

gak dik ? 

Gak ada sih 

mbak…… 
  

Apa semua temen- Iya sih mbak   



 
 
 
 

 

 

  

temen ngamen kamu 

yang ngamen pada 

ngelem semua dik ? 

hampir semua 

temenku yang 

ngamen itu pada 

ngelem semua…. 

Temen-temen kamu 

itu juga suka 

berkhayal kayak 

kamu gitu ya ? 

Ya sih mbak, dulu 

waktu pertama 

kali aku ngarasa 

kayak gitu aku 

langsung tanya 

sama temen-

temen yang 

ngelem juga, ehhh 

ternyata mereka 

juga ngrasain 

yang sama kayak 

aku, jadi bukan 

aku aja sih mbak 

yang ngarasain 

kayak gitu… 

Subyek 

pertama 

kali merasa 

mengkhaya

l sempat 

bingung 

dengan 

keadaanny

a  

Teman-teman 

subyek 

merasakan hal 

yang sama 

dengan subyek 

Kamu sering berbagi 

pengalaman atau 

cerita-cerita sama 

pengalaman 

mengkhayal kamu 

sama temen-temen 

kamu gak dik ? 

Ya mbak kadang 

kita sering cerita-

cerita gitu,….. 

  

Dik, tadi kamu 

sempet bilang kalau 

Iya mbak rasanya 

sakit banget…. 
  



 
 
 
 

 

 

  

waktu BAK rasanya 

sakit ya ? 

Udah pernah kamu 

perikasain ke dokter ? 
Belum mbak,…..   

Kenapa belum dik ? 

Gak punya uang 

mbak buat ke 

dokter, kan mahal 

mbak kalau ke 

dokter…. 

Subyek 

tidak 

memiliki 

uang 

Subyek belum 

memeriksakan 

ke dokter 

karena biaya 

untuk ke 

dokter mahal 

Kamu gak minta 

sama orang tua kamu 

? 

Gak mbak, aku 

gak berani minta 

kok mbak.. 

  

Kok gak berani 

kanapa dik ? 

Ya gak berani aja 

mbak, kan 

keluargaku 

hidupnya udah 

pas-pasan 

mbak…. 

  

Terus kamu gak 

pengen sembuh ya 

dik ? 

Ya pengen sih 

mbak tapi susah 

banget soalnya 

aku udah 

ketergantungan 

banget mbak sama 

lem ini….. 

Subyek 

mempunya

i keinginan 

untuk 

sembuh 

Subyek merasa 

sulit untuk 

sembuh karena 

sudah 

ketergantunga

n dengan 

ngelem  

Ketergantungn 

gimana dik 

Maksudnya udah 

ketergantungan 
  



 
 
 
 

 

 

  

maksudnya ? atau susah banget 

buat lepas sama 

ngelem jadinya 

susah banget buat 

berhenti…. 

Emang dulu kamu 

pernah nyoba buat 

berhenti ya ? 

Ya sih mbak dulu 

pernah nyoba 

berhenti tapi 

susahnya minta 

ampun, karena 

aku gak kuat 

yaudah mbak aku 

ngelem lagi 

sampai sekarang 

ini…. 

Subyek 

sudah 

pernah 

mencoba 

untuk 

berhenti 

Subyek tidak 

kuat akhirnya 

ngelem sampai 

sekarang 

Susahnya itu kayak 

gimana to dik ? 

Wah….susah 

banget mbak, 

kayak sakau gitu 

lho mbak….. 

  

Yang kayak gimana 

dik ? 

Itu mbak badan 

kayak kedinginan, 

meriang, tulang 

sakit-sakit semua 

mbak, bibir kayak 

mati rasa gitu 

mbak, perut mual, 

panik, tegang, 

badan sakit 

Subyek 

merasakan 

sesuatu 

yang tidak 

enak di 

dalam 

dirinya 

Subyek 

merasakan 

badan 

kedinginan, 

meriang, 

tulang-tulang 

sakit, bibir 

mati rasa, 

perut mual, 



 
 
 
 

 

 

  

semua, keringat 

dingin juga, 

pokoknya 

campur-campur 

gitu mbak 

rasanya….. 

panic, tegang, 

badan sakit 

semua, 

keringat 

dingin.  

Kalau udah ngarasa 

kayak gitu kamu 

ngapain dik ? 

Ya ….aku ngelem 

lagi mbak soalnya 

kan susah banget 

buat berhenti 

mbak….. 

  

Biasanya kamu 

ngelem berapa hari 

sekali ? 

Hmmmm,,,hampir 

tiap hari sih 

mbak,…. 

  

Biasanya satu botol 

lem habis berapa hari 

dik ? 

Gak tentu sih 

mbak kadang bisa 

dua minggu baru 

habis….. 

  

Kok tiap hari, emang 

gak bisa ya dik kalau 

seminggu sekali gitu 

? 

Gak bisa 

mbak,….karena 

udah tergantung 

banget sama 

ngelem. Kalau 

sehari aja gak 

ngelem rasanya 

ada yang kurang 

mbak…… 

 

Subyek 

merasakan ada 

yang kurang di 

dalam dirinya 

kalau sehari 

saja tidak 

ngelem 

Ada yang kurang itu Ya kayak kita   



 
 
 
 

 

 

  

kayak gimana dik ? kalau mau pergi 

kan harus bawa 

uang atau dompet, 

kalau kita gak 

bawa kan rasanya 

ada yang kurang, 

tahu kan mbak 

rasanya…. 

Terus kalau ngelem 

mesti bareng-bareng 

ma temen-temen 

ngamen kamu ya ? 

Ya mbak, mesti 

bareng-bareng 

dulu pernah 

nyobain sendirian 

tapi rasanya gak 

enak mbak kurang 

seru gitu, lebih 

enak ngelem sama 

temen-temen 

mbak……. 

Subyek 

selalu 

ngelem 

rame-rame 

dengan 

tean-

temannya 

Subyek merasa 

tidak nyaman 

ngelem 

sendirian, 

akhirnya 

subyek selalu 

rame-rame 

Emang kalau 

sendirian beda ya dik 

rasanya ? 

Iya mbak beda 

banget rasanya, 

kalau sendirian itu 

kayak gak nemuin 

kepuasan gitu 

mbak, tapi kalau 

rame-rame 

rasanya puas 

banget…… 

Subyek 

merasa 

berbeda 

ngelem 

sendirian 

dengan 

rame-rame 

Subyek tidak 

menemukan 

kepuasan 

apabila ngelem 

sendiri, tetapi 

jika bersama 

dengan teman-

temannya 

subyek merasa 

puas  



 
 
 
 

 

 

  

Gak puas kayak 

gimana dik ?  

Ya kayak gak 

nemuin kepuasan 

gitu mbak, kayak 

gak bisa nikmatin 

ngelem gitu lho 

mbak….. 

 

Subyek tidak 

bisa 

menemukan 

kenikmatan 

Berarti selama ini 

kalau ngelem mesti 

ditempat nongkrong 

kamu ya ?  

Yap….bener 

banget mbak aku 

kalau ngelem 

mesti ditempat 

nongkrong…. 

Subyek 

selalu 

ngelam 

ditempat 

tongkronga

n  

Subyek tidak 

pernah ngelam 

selain ditempat 

tongkrongan 

Emang tempat 

tongkrongan kamu 

dimana dik ? 

Di belakang 

Lawang sewu tu 

lho mbak…… 

  

Kalau pas ngelem 

gitu gak pernah 

ketahuan sama polisi 

gak dik ? 

Hmmmmm….dul

u mbak waktu 

pertama-tama 

sempet ketahuan 

tapi sekarang-

sekarang ini udah 

nggak kok 

mbak…. 

Subyek 

pernah 

ketahuan 

oleh polisi 

Awalnya 

subyek 

ketahuan tapi 

sekarang tidak 

lagi 

Kok udah gak 

ketahuan kenapa dik 

? 

Soalnya kalau 

mau ada grebekan 

polisi aku sama 

temem-temen 

udah kabur duluan 

 

Subyek dan 

teman-teman 

sudah kabur 

duluan kalau 

polisi akan 



 
 
 
 

 

 

  

mbak jadinya gak 

ketahuan deh…. 

melakukan 

grebekan 

Kamu gak takut ya 

dik kalau misalnya 

ketangkep sama 

polisi gitu ? 

Ya takut sih 

mbak, tapi mau 

gimana lagi susah 

banget okh mbak 

mau berhenti 

ngelem…… 

Subyek 

merasa 

takut 

Subyek merasa 

takut, tapi 

untuk berhenti 

ngelem susah 

banget 

Sekarang rencana 

kamu ke depan apa 

dik ? 

Sebenarnya aku 

pengen berhenti 

mbak tapi aku gak 

bisa sampai 

sekarang, terus 

aku juga pengen 

sekolah lagi 

mbak….. 

Subyek 

mempunya

i keinginan 

untuk 

sekolah 

lagi 

Subyek 

pengen 

berhenti 

ngelem dan 

pengen 

sekolah lagi 

Pengen sekolah lagi 

ya ? 

Iya mbak aku 

pengen sekolah 

lagi biar pinter 

dan nggak 

dianggep bodoh 

sama orang-orang 

Subyek 

memiliki 

keinginan 

untuk 

sekolah 

Subyek tidak 

mau dianggap 

bodoh oleh 

orang lain 

Iya dik aku doain ya 

moga moga kamu 

bisa sekolah lagi…. 

Iya…..makasih ya 

banget ya mbak 

buat doanya…. 

  

Terus… kapan kamu 

mau berhenti ngelem 

Hmmmm….aku 

juga gak tahu 

mbak kapan tapi 

  



 
 
 
 

 

 

  

suatu saat aku 

mau berhenti 

mbak tapi aku 

nggak tahu 

waktunya….. 

Iya dik….moga-moga 

kamu cepet berhenti 

ngelem ya ? 

Iya makasih 

makasih banget 

mbak…. 

  

Dik, makasih banget 

ya buat waktunya ? 

Iya mbak sama-

sama aku juga 

seneng bisa 

ngobrol banyak 

sama mbak…  

  

Sampai ketemu lagi 

dik…. 
Iya mbak….   

 

Hasil Wawancara Subyek II 

Pertanyaan Jawaban Tema Kesimpulan 

Selamat 

sore… 

Ow ya sore juga mbak…..   

Gimana ni 

dik kabarnya 

? 

Baik-baik aja mbak….   

Lagi apa ini 

dik ? 

Gak lagi ngapa-ngapain 

mbak, ini lagi nongkrong 

dan ngobrol-ngobrol aja 

sama temen-temen 

ngamen…. 

  



 
 
 
 

 

 

  

Hmmm, 

ngamen 

dimana dik ? 

Ngamen dijalan mbak, di 

stasiun, terminal, pasar ya 

gak tentu sih mbak pindah-

pindah gitu…… 

Subyek 

mengamen 

di jalan-

jalan 

Subyek 

mengamen 

tidak tentu 

tempatnya / 

berpindah-

pindah 

Kok bisa 

pindah-

pindah gitu 

dik ? 

banyak saingannya mbak 

kalau cuma ngamen di satu 

tempat aja mbak…. 

  

Terus kalau 

disuruh 

pindah gitu 

kamu sama 

temen-temen 

pindah 

kemana ? 

Ya pindah dimana aja mbak 

selain di tempat itu ya bisa 

di jalan-jalan mbak ya 

pokoknya dimana aja mbak 

sedapatnya tempat buat 

ngamen… 

 Subyek 

pindah 

mengamen 

selain di 

tempat 

biasanya 

Emang udah 

berapa lama 

dik kamu 

ngamen ? 

Udah lama mbak, sekitar 

satu tahunan ini…. 

  

Orang tua 

gak marah 

dik kamu 

ngamen ? 

Awalnya sih marah banget 

mbak soalnya aku disuruh 

sekolah aja gak usah 

ngamen tapi aku males 

sekolah mbak, males mikir 

jadinya aku ngamen aja 

mbak kan enak bisa dapat 

Orang tua 

subyek 

marah 

ketika 

mengetahui 

subyek 

ngamen 

Subyek 

disuruh 

sekolah tetapi 

subyek lebih 

memilih 

untuk 

mengamen 



 
 
 
 

 

 

  

uang he…he karena bisa 

mendapatkan 

uang 

Orang tua 

kamu kerja 

dimana dik ? 

Bapakku kerja jadi buruh 

yang kerjanya memilih 

sampah plastik mbak…. 

  

Jadi gak tiap 

hari ya bapak 

kamu kerja ? 

Ya mbak,….   

Terus kalau 

ibu kamu di 

rumah 

ngapain aja 

dik ? 

Ibu di rumah kadang  suka 

nyuciin baju tetangga mbak, 

tapi itu aja gak mesti tiap 

hari mbak, kadang-kadang 

aja…. 

  

Kamu sayang 

gak dik sama 

adik kamu ? 

Ya sayang banget mbak, 

kadang kalau sehari aja gak 

ketemu rasanya kangen 

banget…. 

 Subyek 

sangat sayang 

dengan 

adiknya 

Terus kalau 

kamu pas 

ngamen 

pernah gak 

kamu ngajak 

adik kamu ? 

Waduh….gak pernah mbak 

soalnya adikku masih kecil 

dan juga kasihan kalau harus 

lari-lari dan panasan mbak, 

biar aku aja mbak yang 

ngamen…. 

  

Berarti kamu 

kalau ngamen 

cuma sama 

temen-temen 

Ya mbak sama temen-

temen, rame-rame gitu 

mbak…. 

  



 
 
 
 

 

 

  

aja ya ? 

Biasanya 

kalau ngamen 

sehari dapat 

berapa ? 

Gak mesti mbak kadang bisa 

dapat 15.000 sampai 20.000 

an mbak, tergantung mbak 

kalau hari biasa sedikit tapi 

kalau hari libur dapetnya 

lumayan mbak sekitar 

30.000an mbak… 

Pendapatan 

subyek 

tidak tetap 

Subyek 

mendapatkan 

uang ngamen 

lebih banyak 

pada hari 

libur 

Terus uang 

ngamen 

biasanya 

kamu pake 

buat apa ? 

Buat aku sih mbak, kadang 

juga buat adik 

  

Orang tua 

kamu kasih 

juga ? 

Awal aku ngamen orang tua 

aku kasih mbak tapi bapak 

gak mau soalnya bapak 

maunya aku sekolah dan gak 

ngamen mbak…  

 Orang tua 

subyek 

menginginkan 

subyek untuk 

sekolah 

Jadi ayah 

kamu gak 

setuju ya 

kalau kamu 

ngamen ? 

Iya mbak, bapak gak setuju 

…. 

  

Tapi sekarang 

hubungan 

kamu sama 

bapak baik-

baik aja kan ? 

Ya mbak, kalau sekarang 

udah baik-baik 

aja…sekarang sih bapak 

udah setuju kalau aku 

ngamen….. 

  



 
 
 
 

 

 

  

Berarti 

sekarang 

udah ngasih 

orang tua 

uang dari 

hasil kamu 

ngamen ya ? 

Iya mbak, sekarang udah 

ngasih orang tua tapi sedikit 

sih mbak gak banyak-

banyak banget….. 

  

Kamu gak 

deket ya dik 

ma ortu ? 

Lumayan sih mbak, ya gak 

deket-eket banget tapi juga 

gak jauh-jauh banget ya 

biasa-biasa aja mbak…. 

 Hubungan 

subyek 

dengan orang 

tus biasa-

biasa saja 

Kok bisa gitu 

dik ? 

Aku sendiri juga gak tahu 

mbak, ya tiba-tiba aja kayak 

gitu….ya mungkin aku udah 

banyak maen mbak dan 

jarang di rumah…. 

  

Hmmm, terus 

kalau pas 

ngamen gitu 

nongkrong, 

ngobrol ma 

sapa aja dik ? 

Sama temen-temen ngamen 

mbak, rame-rame sih …. 

  

Kalau pas 

nongkrong 

gitu ngapain 

aja dik ? 

Ya paling cuma tongkrong-

tongkrong, duduk-duduk, 

ngobrol, becandaan gitu lah 

mbak…. 

  

Kamu pernah Dulu pernah mbak tapi gak Subyek Karena harga 



 
 
 
 

 

 

  

nyobain 

narkoba dik ? 

kuat buat belinya mahal, 

jadinya aku sekarang 

ngelem mbak…. 

pernah 

mencoba 

narkoba 

narkoba 

mahal subyek 

menggantinya 

dengan lem 

(ngelem) 

Ngelem dik ? Iya mbak ngelem….   

Ngelem itu 

kan yang 

narkoba tapi 

pakenya lem 

Aica itu kan ? 

Iya mbak…..   

Udah berapa 

lama dik 

kamu ngelem 

? 

Dari awal aku ngamen 

mbak….ya berarti sekitar 

satu tahunan mbak… 

  

Kok bisa adik 

tiba-tiba 

kamu 

ngelem, 

gimana 

ceritanya ? 

Itu mbak gara-gara temen 

pada ngelem terus aku jadi 

ikut-ikutan mbak….. 

 Subyek ikut-

ikutan teman 

yang ngelem 

Jadi kamu 

diajakin gitu 

ya dik ? 

Iya mbak, aku diajakin 

temen-temen ngelem…. 

  

Kok bisa, 

gimana 

ceritanya dik 

? 

Ya gitu mbak, setiap hari 

kan aku sama temen-temen 

yang ngelem jadi tiap hari 

aku tahu dan nglihat mereka 

Subyek 

setiap hari 

selalu 

bersama 

Karena setiap 

hari selalu 

bersama 

teman-teman 



 
 
 
 

 

 

  

kalau lagi ngelem, ya lama-

lama aku pengen ngrasain 

juga mbak…… 

teman-

teman 

yang ngelem, 

lama-lama 

subyek ingin 

mencobanya 

Temen-temen 

kamu pada 

maksa ? 

Gak maksa juga sih mbak, 

tapi diajakin buat ngelem 

juga tapi temen-temen gak 

pada maksa…..aku sendiri 

juga pengen nyobain 

mbak…pengen tahu 

rasanya,…. 

Teman 

subyek 

tidak 

memaksa 

Subyek ingin 

mencoba dan 

ingin tahu 

rasanya  

Waktu 

temen-temen 

kamu 

ngajakin 

kamu terima 

gitu aja dik ? 

Ya terima mbak, aku kan 

juga pengen nyobain mbak 

kan tiap hari aku cuma lihat 

aja tapi sekarang aku udah 

ngrasain sendiri mbak…. 

  

Pertama kali 

ngelem 

gimana 

rasanya dik ? 

Rasanya masih biasa-biasa 

aja mbak tapi kalau udah 

beberapa kali baru kelihatan 

rasanya….. 

  

Emang 

rasanya 

kayak gimana 

dik? 

Rasanya gimana ya mbak, 

ya enak gitu gak bisa 

dijelasin…. 

 Subyek 

merasakan 

enak saat 

ngelem 

Enaknya itu 

gimana dik ? 

Ya enak banget mbak kayak 

bisa terbang terus kayak 

pengen nyoba-nyoba terus 

Subyek 

merasa enak 

Subyek 

merasa 

seperti 



 
 
 
 

 

 

  

mbak… terbang dan 

ingin 

mencoba-

coba terus 

Jadi kayak 

ketagihan ya 

dik ? 

Ya gitu mbak kayak 

ketagihan dan pengennya 

pake lem terus-terusan 

mbak….. 

 Subyek 

merasa 

ketergantungn 

Dampak yang 

paling 

kelihatan 

dalam diri 

kamu apa dik 

? 

Ya itu mbak kalau habis 

pake rasanya pusing, nyeri, 

kepala muter-muter gitu 

mbak…. 

Subyek 

sudah mulai 

kelihatan 

dampaknya 

Subyek 

merasakan 

pusing, nyeri, 

kepala 

rasanya 

muter-muter 

Selain itu apa 

lagi dik ? 

Ya itu mbak aku jadi susah 

buat mikir, sering ngalamun, 

gak ada nafsu makan mbak, 

paling makan juga sekali 

dalam sehari, badanku jadi 

kurus mbak, badan juga 

rasanya sakit-sakit semua 

mbak sama kadang sering 

keringetan sama jalan 

sempoyongan mbak 

 Subyek jadi 

susah mikir, 

tidak ada 

nafsu makan, 

badan jadi 

kurus dan 

badan rasanya 

sakit semua, 

keluar 

keringat 

dingin. 

Terus apa 

yang kalu 

lakukan kalau 

Ya kalau pas lagi sulit buat 

mikir aku tinggal tidur 

mbak,…. 

  



 
 
 
 

 

 

  

kamu pas 

ngrasain hal 

kayak gitu 

dik ? 

Kalau pas 

kepala kamu 

pusing 

diminumin 

obat gak dik ? 

Dulu aku minumin obat 

mbak, soalnya rasanya sakit 

banget tapi makin kesini 

karena udah keseringan sakit 

aku biarin aja mbak nanti 

juga hilang sendiri.. 

  

Memang 

hilangnya 

cepet ya dik ? 

Ya lumayan sih mbak, tapi 

biasanya kalau lagi pusing 

gitu aku tinggal tidur atau 

ngobrol, becandaan sama 

temen mbak… 

  

Kamu gak 

ngrasa 

tersiksa ya 

dik ? 

Ya tersiksa sih mbak kalau 

lagi pusing, tapi kalau udah 

pake rasa sakitnya itu hilang 

mbak, yang ada rasanya 

enak aja mbak dan yang 

bikin aku sakit itu rasanya 

lupa dan gak inget mbak…. 

Subyek 

merasa 

tersiksa 

Subyek 

merasakan 

enak pada 

saat ngelem 

dan rasa 

sakitnya 

hilang 

Jadi sekarang 

kamu sudah 

kebal ya dik 

dengan 

kondisi kamu 

yang seperti 

Kalau dibilang kebal sih 

udah sih mbak…… 

  



 
 
 
 

 

 

  

ini ? 

Sebenarnya 

enaknya 

ngelem itu 

dimananya 

sih dik ? 

Enaknya itu pas kita bisa 

nemuin kepuasan mbak…. 

  

Maksudnya 

kepuasan 

yang 

bagaimana 

dik ? 

Maksudnya puas dalam arti 

kita bisa ngrasain enak gitu 

lho mbak…. 

  

Enak yang 

gimana dik ? 

Enaknya tu aku bisa terbang, 

mengkhayal mbak…. 

 Subyek 

merasakan 

enak pada 

saat bisa 

berkhayal 

Jadi enaknya 

bisa 

mengkhayal 

gitu ya dik ? 

Iya mbak…   

Terus kalau 

kamu sudah 

mengkhayal 

kamu ngapain 

dik ? 

Ya paling aku cuma senyum 

aja mbak kalau gak aku 

certain temen-temen juga 

mbak… 

  

Semua 

temen-temen 

kamu ngamen 

Ya mbak semua ngelem….   



 
 
 
 

 

 

  

pada ngelem 

semua ya dik 

? 

Temen kamu 

ngamen 

berapa orang 

dik 

jumlahnya ? 

Sekitar sepuluh orang 

mbak….. 

  

Semuanya 

laki-laki ya 

dik ? 

Iya mbak, temen-temen 

ngamenku semua laki-laki 

mbak gak ada ceweknya…. 

  

Dik, tadi kan 

kalau kamu 

habis ngelem 

pasti kepala 

rasanya 

pusing, terus 

kamu gak 

pernah ke 

dokter buat 

periksa ? 

Gak pernah mbak….   

Lho kenapa, 

nanti kalau 

ada penyakit 

lho dik ? 

Gak punya uang mbak buat 

ke dokter,….. 

  

Kenapa gak 

minta orang 

tua kamu dik 

Orang tua juga gak punya 

uang mbak, bapak aja kerja 

juga gak pasti kan mbak….. 

  



 
 
 
 

 

 

  

? 

Orang tua 

kamu tahu 

dik kalau 

kamu 

sekarang 

ngelem ? 

Gak tahu mbak,…   

Kok bis agak 

tahu dik 

emang kamu 

gak cerita ya 

? 

Aku gak berani mbak cerita 

sama bapak, aku ngamen aja 

awalnya dimarahin sama 

bapak, apalagi kalau bapak 

sampai tahu aku ngelem 

mesti bapak marah mbak… 

Orang tua 

subyek 

tidak tahu 

kalau 

subyek 

ngelem 

Subyek tidak 

berani cerita 

karena takut 

dimarahin 

Biasanya 

kalau ngelem 

dimana dik ? 

Biasanya di tempat 

tongkrongan mbak…. 

  

Tongkrongan 

kamu dimana 

dik ? 

Di daerah pasar Johar 

mbak…. 

  

Kalau pas 

ngelem disitu 

gak pernah 

ketahuan 

polisi dik ? 

Untungnya sih belum pernah 

mbak.. 

  

Gak takut dik 

kalau sampai 

ketahuan 

sama polisi ? 

Ya takut sih mbak….   



 
 
 
 

 

 

  

Terus kamu 

gak pengen 

nyoba buat 

berhenti dik ? 

Pengen sih mbak, tapi 

kayaknya susah banget deh 

mbak… 

Subyek 

ingin 

berhenti 

ngelem 

Subyek 

merasa sulit 

untuk 

berhenti 

Udah pernah 

nyoba buat 

berhenti dik ? 

Belum pernah nyoba sih 

mbak…. 

  

Kok udah 

bilang susah 

dik ? 

Ya kayaknya susah mbak, 

aku aja gak ngelem sehari 

rasanya ada yang kurang 

mbak apalagi kalau gak 

ngelem sehari aja mesti ada 

yang kurang mbak…. 

Subyek 

merasa 

ketagihan, 

apabila 

sehari tidak 

ngelem 

Subyek 

merasa tidak 

ngelem sehari 

saja rasanya 

ada yang 

kurang di 

dalam dirinya 

Ada yang 

kurang kayak 

gimana dik ? 

Ya kayak ada yang kurang 

aja mbak dalam diri aku, 

yang biasanya itu dilakukan 

setiap hari tapi tiba-tiba 

harus berhenti mbak…. 

  

Tapi kan itu 

juga buat 

kebaikan 

kamu juga 

kan dik ? 

Iya sih mbak….   

Biasanya 

kamu ngelem 

tiap hari ya 

dik ? 

Iya mbak tiap hari…   



 
 
 
 

 

 

  

Susah ya dik 

kalau gak tiap 

hari ngelem ? 

Kayaknya sih susah 

mbak….. 

  

Biasanya satu 

botol lem 

habis berapa 

hari dik ? 

Gak tentu mbak kadang bisa 

satu sampai dua mingguan 

mbak…. 

  

Kamu pakai 

sendiri ya ? 

Rame-rame mbak 

pakainya…. 

  

Kalau ngelem 

pasti bareng-

bareng sama 

temen-temen 

ngamen kamu 

ya dik ? 

Iya mbak mesti sama temen-

temen di tempat 

tongkrongan, soalnya kalau 

di rumah aku takut mbak 

kalau bapak sampai tahu 

kalau aku ngelem mbak…. 

Subyek 

selalu rame-

rame 

ngelem di 

tempat 

tongkrongan 

Subyek takut 

ngelem di 

rumah karena 

takut 

ketahuan 

bapak 

Kalau ngelem 

enaknya 

rame-rame 

apa sendirian 

dik ? 

Kalau aku sih sukanya rame-

rame mbak soalnya kalau 

sendirian gak enak mbak… 

  

Gak enaknya 

gimana dik ? 

Ya gak enak soalnya kalau 

sendirian itu rasanya sepi 

mbak, tapi kalau rame-rame 

kan jadinya enak ….. 

  

Enaknya itu 

kayak gimana 

dik ? 

Ya enak…kalau rame-rame 

bisa saling berbagi lem sama 

teman mbak.. 

  

Sampai kapan Aku juga gak tahu   



 
 
 
 

 

 

  

dik kamu 

mau ngelem ? 

mbak…… 

Tapi kamu 

ada rencana 

buat berhenti 

kan dik ? 

Ada sih mbak tapi aku gak 

tahu kapan….. 

  

Sekarang apa 

rencana kamu 

ke depan dik 

? 

Aku pengen hidup lebih baik 

lagi mbak…. 

  

Berhenti 

ngelem juga 

kan dik ? 

Ya semoga aja mbak….   

Aku doain ya 

dik semoga 

rencana kamu 

bisa 

terwujud, tapi 

kamu juga 

harus 

berusaha juga 

kan dik ? 

Iya sih mbak….aku juga 

harus berusaha… 

  

Dik, makasih 

banget ya 

buat 

waktunya ? 

Iya mbak sama-sama aku 

juga seneng bisa ngobrol 

banyak sama mbak…  

  

Sampai 

ketemu lagi 

Iya mbak….   



 
 
 
 

 

 

  

dik…. 

 

 

 

 


	logo: 


