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Lampiran 1: Pedoman Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 
Peneliti menyusun pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang akan dilakukan 

kepada informan mahasiswa guna mendapatkan data yang sesuai dengan 

permasalahan penelitian. adapun pertanyaan yang akan diajuakan yakni sebagai 

berikut: 

BIODATA 

[1] Nama  : 

[2] Umur  : 

[3] Asal  : 

[4] Suku  :  

[5] Alamat  : 

[6] Agama  : 

[7] Suku orang tua: 

i. Ayah : 

ii. Ibu : 

[8] Alasan Kuliah di TELKOM University : 

Pertanyaan Penelitian : 

1. Sudah lama disini? 

2. Kost/tinggal dimana dan dengan siapa? 

3. Pernah/sering dengar kata budaya? 

4. Apa yang anda pikirkan mengenai arti kata tersebut (budaya)? 

5. Pernah dengar kata culture shock? 

6. Apa yang anda pikirkan mengenai arti kata tsb (culture shock)? 
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7. Perbedaan kultur dan budaya apa yang dialami disini? 

8. Seberapa sering menggunakan bahasa Minang? 

9. Bagaimana respon etnis lokal/lainnya terhadap cara komunikasi anda? 

10. Masih ada kendala adaptasi disini? 

11. Apa saja kata sapaan kekerabatan untuk orang yang lebih tua yang anda 

gunakan selama berkuliah? Contoh: akang, kaka, abang. 

12. Bagaimana anda membiasakan diri menggunakan sapaan kekerabatan antar 

teman kepada teman anda yang lebih tua? 

13. Apakah teman anda yang berbeda etnis dengan anda mengetahui istilah-

istilah Minang? Kalau tahu apa saja? 

14. Apakah anda pernah berada pada posisi canggung dimana anda pernah 

menggunakan humor namun teman anda tidak mengerti dan tidak merasa 

lucu? 

15. Apakah sebelumnya anda pernah mempunyai gambaran mengenai budaya 

Sunda sebelumnya? 

16. Apakah anda mempunyai teman beretnis Sunda sebelumnya? 
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Lampiran 2: Transkrip Wawancara 

N1 = Regina Irwan 
NARASUMBER DIALOG WAWANCARA 

Pewawancara : Ok Gi. Pertama-tama itu kenapa sig Egi memilih kuliah di 

Telom? 

N1 : Hmm. Awalnya sih ga spesifik Telkom, yang jelas pingin 

merantau dan kebetulan keterimanya di Telkom. Jadi ya. Dan 

Telkom juga terkenal ya yang Universitasnya memiliki 

peluang yang bagus di dunia kerja. 

Pewawancara : Sudah lama disini? 

N1 : Dari awal kuliah kurang lebih 2 tahun. 

Pewawancara : Kost/tinggal dimana dan dengan siapa? 

N1 : Ngekos sendiri. Kosnya deket-deket kampus. 

Pewawancara : Pernah/sering dengar kata budaya? 

N1 : Iyalah pernah. 

Pewawancara : Apa yang anda pikirkan mengenai arti kata tersebut (budaya)? 

N1 : Budaya adalah hal-hal di kehidupan yang biasa di kehidupan 

sehari-hari gitu ya? Kan macem-macem ada yang berupa 

tradisi, bahasa, makanan, pakaian, kebiasaan.  

Pewawancara : Pernah dengar kata culture shock? 

N1 : Pernah 

Pewawancara : Apa yang anda pikirkan mengenai arti kata tersebut (culture 

shock)? 

N1 : Kaget sama budaya baru.  

Pewawancara : Perbedaan kultur dan budaya apa yang dialami disini? 

N1 : Pernah-pernah. Namanya juga anak rantauan ya? Ehh. Waktu-

waktu baru merantau sih mengalamin. Yang kerasa banget 

bahasa yang jelas, tata karma, orang disini beda jelaslah ya 

sama orang Padang? 

Pewawancara : Seberapa sering menggunakan bahasa Minang? 

N1 : Karena sehari-hari di kampus temen-temennya kebanyakan itu 

multi budaya ya dari macem-macem daerah, ga pake bahasa 

Minang, paling pake bahasa Minang itu kalo berhubungan 
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NARASUMBER DIALOG WAWANCARA 

sama orang Padang, misalkan lagi ngumpul-ngumpul sama 

komunitas atau acara-acara Padang.   

Pewawancara : Bagaimana respon etnis lokal/lainnya terhadap cara 

komunikasi anda? 

N1 : Ya gimana ya? Nerima-nerima aja. Tapi kalau kita keceplosan 

pake bahasa Padang atau Indonesia yang baku ya kita 

diketawain gitu. Atau logat Padangnya keluar diketawain. 

Diketawain hingga sekarang.  

Pewawancara : Masih ada kendala adaptasi disini? 

N1 : Udah nyaman banget. Diketawain ya ketawain lagi aja.  

Pewawancara : Apa saja kata sapaan kekerabatan untuk orang yang lebih tua 

yang anda gunakan selama berkuliah? Contoh: akang, kaka, 

abang 

N1 : Yang saya gunakan biasanya Ibu, Bapak, aa, atau teteh yang 

saya tahu.  

Pewawancara : Bagaimana anda membiasakan diri menggunakan sapaan 

kekerabatan antar teman kepada teman anda yang lebih tua? 

N1 : Bagaimana nanti penerapan di lapangan aja. Kalau orang yang 

belum kenal biasanya pake panggilan khas sini dulu ya. 

Kecuali nanti ketemu orang lain seperti dari Batak misalnya, 

manggil ke yang lebih tua abang gitu untuk laki-laki.  

Pewawancara : Apakah teman anda yang berbeda etnis dengan anda 

mengetahui istilah-istilah Minang? Kalau tahu apa saja? 

N1 : Yang tahu teman-teman dekat aja atau memang yang sudah 

tahu dari sananya.  

Pewawancara : Apakah anda pernah berada pada posisi canggung dimana 

anda pernah menggunakan humor namun teman anda tidak 

mengerti dan tidak merasa lucu? 

N1 : Pernah. Bagi kita ya mungkin di tempat asal itu lucu tapi pas 

disini jadi tidak lucu gitu.  

Pewawancara : Apakah sebelumnya anda pernah mempunyai gambaran 

mengenai budaya Sunda sebelumnya? 
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NARASUMBER DIALOG WAWANCARA 

N1 : Gambaran mengalami langsung di tempat yang mayoritas 

Sunda belum ya tapi kalau sekedar punya teman ya punya 

Pewawancara : Apakah anda mempunyai teman beretnis Sunda sebelumnya? 

N1 : Punya 

 

N2 = Intan Rizki Miranda 
NARASUMBER  DIALOG WAWANCARA 

Pewawancara : Tan kenapa sih milih kuliah di Telkom? 

N2 : Karena disarankan oleh keluarga 

Pewawancara : Sudah lama disini? 

N2 : Di Bandung udah 5 tahun 

Pewawancara : Kost/tinggal dimana dan dengan siapa? 

N2 : Deket kampus sih. Tinggalnya sendiri.  

Pewawancara : Pernah/sering dengar kata budaya? 

N2 : Denger kata budaya sih sering. 

Pewawancara : Apa yang anda pikirkan mengenai arti kata tersebut (culture 

shock)? 

N2 : Budaya itu terbentuk dari banyak unsur, agama, politik, 

perbedaan bahasa. 

Pewawancara : Pernah dengar kata culture shock?  

N2 : Pernah sih denger tapi pernah sih sesekali. Tentang culture 

shock ya ga tau.  

Pewawancara : Perbedaan kultur dan budaya apa yang dialami disini? 

N2 : Yang jelas dari bahasa udah jelas bedanya terus yang kedua 

dari gaya hidup juga cukup signifikan perbedaannya.  

Pewawancara : Seberapa sering menggunakan bahasa minang? 

N2 : Kalau pake bahasa Minang sih biasanya digunakan kalau sama 

orang-orang tertentu dan jarang digunakan.  

Pewawancara : Bagaimana respon etnis lokal/lainnya terhadap cara 

komunikasi anda? 

N2 : Kalau awal-awal ke Bandung sih mungkin saya ngerasanya 

kaya minoritas tapi udah 1 tahun di Bandung mungkin saya 
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NARASUMBER  DIALOG WAWANCARA 

ngerasa udah ngerasa berbeda atau berbaur dengan orang 

Sunda.  

Pewawancara : Masih ada kendala adaptasi disini? 

N2 : Setelah tinggal disini 5 tahun sih ga ada kendala.  

Pewawancara : Apa saja kata sapaan kekerabatan untuk orang yang lebih tua 

yang anda gunakan selama berkuliah? Contoh: akang, kaka, 

abang 

N2 : Ya bro, gua, elu gitu. Kalau ke yang lebih tua sih ya seperti 

kakak gitu yang umum. Kadang menyesuaikan juga dengan 

panggilan akang, aa, teteh gitu. Pinter-pinter nempatin diri aja 

gitu.  

Pewawancara : Bagaimana anda membiasakan diri menggunakan sapaan 

kekerabatan antar teman kepada teman anda yang lebih tua? 

N2 : Mau gamau sih. Tapi kadang mereka juga ada juga sekali-kali 

menggunakan sapaan khas Minang gitu misalnya uda kalau ke 

cowok.  

Pewawancara : Apakah teman anda yang berbeda etnis dengan anda 

mengetahui istilah-istilah Minang? Kalau tahu apa saja? 

N2 : Ada tapi mayoritas enggak sih karena kan kita harus 

menyesuaikan dengan kultur disini.  

Pewawancara : Apakah anda pernah berada pada posisi canggung dimana 

anda pernah menggunakan humor namun teman anda tidak 

mengerti dan tidak merasa lucu? 

N2 : Hahaha. Pernah dan langsung sadar bahwa itu ga lucu. 

Akward gitu.  

Pewawancara : Apakah sebelumnya anda pernah mempunyai gambaran 

mengenai budaya Sunda sebelumnya? 

N2 : Belum pernah 

Pewawancara : Apakah anda mempunyai teman beretnis Sunda sebelumnya? 

N2 : Belum ada 
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N3 = Rahmat Nurdin 
NARASUMBER DIALOG WAWANCARA 

Pewawancara : Oke mad, awalnya apa sih alasannya buat lu milih kuliah di 

Telkom? 

N3 : Katanya Telkom kan swasta nomor 1 terbaik di Indonesia.  

Pewawancara : Sudah lama disini? 

N3 : 1 tahun lebih angkatan 2019 

Pewawancara : Kost/tinggal dimana dan dengan siapa? 

N3 : Di Buah Batu sama temen-temen anak-anak rantau anak SMA.  

Pewawancara : Pernah/sering dengar kata budaya? 

N3 : Budaya itu kaya kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu 

Pewawancara : Pernah dengar kata culture shock? 

N3 : Pernah 

Pewawancara : Apa yang anda pikirkan mengenai arti kata tersebut (culture 

shock)? 

N3 : Kan gua dari rantau dari Pandang ngerantau ke Bandung kek 

ada perbedaan gitu misalnya dalam cara ngomong, sikap 

orang-orang. 

Pewawancara : Perbedaan kultur dan budaya apa yang dialami disini? 

N3 : Cara ngomong dan makanan. Kalau di Padang kan baca huruf 

E nya kenceng dan jelas. Kalau di Bandung itu kaya 

Cicaheum. Paham bahasa Sunda tapi ga bisa ngomong.  

Pewawancara : Seberapa sering menggunakan bahasa Minang? 

N3 : Kalau pake bahasa Sunda. Di rumah full pakai bahasa Padang.  

Pewawancara : Bagaimana respon etnis lokal/lainnya terhadap cara 

komunikasi anda? 

N3 : Sering diketawain kek ngejek. Waktu itu kan ke McD. 

Mbanya lupa ngasih sedotan terus minta pipet. Temen-temen 

ngetawain.  

Pewawancara : Masih ada kendala adaptasi disini? 

N3 : Udah biasa tapi masih diceng-cengin tapi biasa aja.  

Pewawancara : Apa saja kata sapaan kekerabatan untuk orang yang lebih tua 

yang anda gunakan selama berkuliah? Contoh: akang, kaka, 
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NARASUMBER DIALOG WAWANCARA 

abang 

N3 : Yang saya tahu ya akang, teteh, aa gitu sih.  

Pewawancara : Bagaimana anda membiasakan diri menggunakan sapaan 

kekerabatan antar teman kepada teman anda yang lebih tua? 

N3 : Kalau sudah terbiasa nanti lama-lama juga biasa karena ya 

mau gimanapun, kita ini pendatang jadi pasti 

Pewawancara : Apakah teman anda yang berbeda etnis dengan anda 

mengetahui istilah-istilah Minang? Kalau tahu apa saja? 

N3 : Tahu sedikit-sedikit mungkin ada aja kali ya.  

Pewawancara : Apakah anda pernah berada pada posisi canggung dimana 

anda pernah menggunakan humor namun teman anda tidak 

mengerti dan tidak merasa lucu? 

N3 : Pernah beberapa kali. Hahaha 

Pewawancara : Apakah sebelumnya anda pernah mempunyai gambaran 

mengenai budaya Sunda sebelumnya? 

N3 : Belum pernah karena belum pernah tinggal di lingkungan 

yang mayoritas Sunda.  

Pewawancara : Apakah anda mempunyai teman beretnis Sunda sebelumnya? 

N3 : Belum 

 

N4 = Yoga Pratama 
NARASUMBER DIALOG WAWANCARA 

Pewawancara : Yoga, kenapa milih kuliah di Telkom? Lu kan anak daerah. 

Kenapa ga di Padang aja atau Jakarta? 

N4 : Karena diterima di Telkom sih. Sama keinginan orang tua 

ngelanjutin di Telkom terus juga senior yang udah lulus 

nganjurin di Telkom. Karena relasi.  

Pewawancara : Sudah lama disini? 

N4 : Disini udah 4 tahun 

Pewawancara : Kost/tinggal dimana dan dengan siapa? 

N4 : Kebetulan disini ngontrak di wilayah deket-deket Telkom jadi 

ke kampusnya ga terlalu ribet. Kebetulan di kontrakan tinggal 
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NARASUMBER DIALOG WAWANCARA 

sama saudara. Dia juga di Telkom.  

Pewawancara : Pernah/sering dengar kata budaya? 

N4 : Pernah lah. Budaya itu ya suatu kebiasaan yang diturunkan 

oleh orang tua dan di sekitar kita jadi lama-lama jadi karakter 

kita ngebentuk karakter kita.  

Pewawancara : Pernah dengar kata culture shock? 

N4 : Pernah 

Pewawancara : Apa yang anda pikirkan mengenai arti kata tersebut (culture 

shock)? 

N4 : Bagi gua ya penyesesuaian tentang budaya yang akan kita 

tempat dengan kondisi budaya kita yang sebelumnya 

Pewawancara : Perbedaan kultur dan budaya apa yang dialami disini? 

N4 : Kalau terlibat pasti pernah ya, apalagi bagi orang yang 

ngerantau pasti ngalamin yang namanya culture shock, secara 

langsung atau tidak langsung. Perbedaan yang paling kerasa 

pertama komunikasi pasti, bagian awal-awal adaptasi dikucilin 

disini. Dikucilin dalam tanda kutip kaya sebagian temen-

temen gua anak Sunda asli, mayoritas awalnya susah buat 

masuk. Begitupun dengan gua. Awalnya gua mikir susah 

beradaptasi sama mereka tapi dengan kebiasaan-kebiasaan dan 

bergaul cukup lama sama mereka akhirnya gua juga bisa 

nyesuain gimana gaya mereka, tutur mereka, sikap mereka. 

Gua juga bisa nyesuain diri dengan budaya gua. Harus kita 

yang nyesuain diri. Pendatang kita soalnya Pa.  

Pewawancara : Seberapa sering menggunakan bahasa Minang? 

N4 : Kebetulan gua kalau disini banyakan orang Sumatera yang 

merantau ke Bandung rata-rata kami pakai bahasa logat Batak, 

tapi bahasa Indonesia namun dengan tutur kata yang agak 

keras dibandingkan bahasa Indonesia sebelumnya. Multi 

culture orang yang asli Sunda ada, Sumatera ada, Kalimantan 

ada, Makassar ada jadi kami pakai bahasa yang sesuai. Jalan 

tengahnya pakai bahasa Indonesia.  
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Pewawancara : Bagaimana respon etnis lokal/lainnya terhadap cara 

komunikasi anda? 

N4 : Menurut gua yang udah gua alamin ya? Awalnya mereka ga 

nolak tapi ga terbuka juga. Tapi setelah gua tahu karakternya 

orang situ, budayanya orang sana gua mulai ngerti dan 

merekapun sedikit-sedikit ngikutin gua. Gua kasarnya tingkat 

segini turun segini, mereka juga ngikutin sedikit untuk 

menyesuaikan diri.  

Pewawancara : Masih ada kendala adaptasi disini? 

N4 : Waduh kalau adaptasi sih ga ada kendala karena udah mulai 

terbiasa karena gua udah mulai ngerti budaya mereka, kegiatan 

mereka, etitud mereka, doyan mereka gini-gini.  

Pewawancara : Apa saja kata sapaan kekerabatan untuk orang yang lebih tua 

yang anda gunakan selama berkuliah? Contoh: akang, kaka, 

abang 

N4 : Kakak biasanya yang saya gunakan, tapi ya sering juga pake 

akang, teteh, aa begitu untuk memanggil orang yang lebih tua 

dari kita. Kan itu udah jadi budaya kalau kata orang itu budaya 

timur dalam bertutur.  

Pewawancara : Bagaimana anda membiasakan diri menggunakan sapaan 

kekerabatan antar teman kepada teman anda yang lebih tua? 

N4 : Caranya ya saya ya banyak berkawan dengan orang-orang, 

melihat, lalu mengikuti istilah yang ada.  

Pewawancara : Apakah teman anda yang berbeda etnis dengan anda 

mengetahui istilah-istilah Minang? Kalau tahu apa saja? 

N4 : Mungkin. Mungkin ya adalah mereka tahu 1-2 kata karena 

mungkin punya teman ataupun tahu darimana gitu.  

Pewawancara : Apakah anda pernah berada pada posisi canggung dimana 

anda pernah menggunakan humor namun teman anda tidak 

mengerti dan tidak merasa lucu? 

N4 : Belum pernah sih.  

Pewawancara : Apakah sebelumnya anda pernah mempunyai gambaran 
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mengenai budaya Sunda sebelumnya? 

N4 : Pernah. Liat di Televisi dan punya teman. Walaupun detail-

detailnya tidak tahu karena kan harus mengalami langsung 

tinggal di lingkungan mayoritas Sunda.  

Pewawancara : Apakah anda mempunyai teman beretnis Sunda sebelumnya? 

N4 : Pernah 

 

 


