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Lampiran 

Lampiran I 

Pedoman Wawancara 

Data Subjek  

Nama  :  

Jenis Kelamin :  

Usia   : 

Pekerjaan : 

Alamat  : 

Daftar Pertanyaan 

1. Sudah berapa lama menjadi konsumen di Barista Coffee 1? 

2. Seberapa sering anda datang kesini? 

3. Apa tujuan anda datang ke Barista Coffee 1? 

4. Mengapa memilih di Barista Coffee 1? 

5. Biasanya anda datang kesini dengan siapa? 

6. Apa saja interaksi yang biasanya anda lakukan disini? 

7. Apa saja yang biasanya anda bicarakan saat berada disini? 

8. Apakah disini anda merasa adanya ketidak setaraan status sosial? 

9. Seberapa bebas anda dapat menyampaikan pendapat ditempat ini? 
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Lampiran II 

Data subjek penelitian dan hasil wawancara yang diperoleh : 

Subjek 1 

Nama  : Manggala Teguh Prakoso. 

Jenis Kelamin : Laki-Laki. 

Usia  : 26 tahun. 

Pekerjaan  : Desainer. 

Alamat  : Burneh, Bangkalan. 

1. Sudah berapa lama menjadi konsumen di Barista Coffee 1? 

- Kalau konsumen sih mas aku, disini ya sejak awal buka, lupa aku, sekitar 

tahun 2017 kalau gak 2018 

2. Seberapa sering anda datang kesini? 

- Biasanya sih kalo weekend sabtu minggu atau kalo lagi libur mas atau juga 

kalo lagi sumpek juga kadang kesini 

3. Apa tujuan anda datang ke Barista Coffee 1? 

- Ya biasanya cuman bosen di rumah atau pengen cari suasana baru 

biasanya juga kalau lagi capek kerja pengen keluar ngopi ya disini aja wes, 

disinikan enak juga suasanya. 

4. Mengapa memilih di Barista Coffee 1? 

- Kalau menurutku sih disini paling buat kumpul sama temen itu enak juga 

tempatnya juga santailah jadi pikiran gak makin stress. 
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5. Biasanya anda datang kesini dengan siapa? 

- Kadang kalau emang udah gak ada yang diajak ya sendiri mas tapi lebih 

seringnya ngajak temen-temen. Biasnya kalau ngopi sendiri kan gak asik. 

Biasanya kalau sama temen-temen itu sharing atau sekedar ngumpul. 

6. Apa saja interaksi yang biasanya anda lakukan disini? 

- Kalo lebih seringnya itu mas ya sharing-sharing sama temen kadang juga 

cuma maen. Tapi kalau Cuma main kayak game di hp aku gak suka mas, 

soalnya disni kan tempat ngopi bukan tempat maen hp ya meskipun ada 

colokannya ada apanya, yaudahlah tapi seenggaknya kita berinteraksi 

langsung. Tapi biasanya aku main remi. Kecuali sudah gak ada interaksi 

dan yang dibahas pasti los semuanya maen hp. 

7. Apa saja yang biasanya anda bicarakan saat berada disini? 

- Kalo lebih seringnya itu mas ya sharing-sharing sama temen kadang juga 

cuma maen. Tapi kalau Cuma main kayak game di hp aku gak suka mas, 

soalnya disni kan tempat ngopi bukan tempat maen hp ya meskipun ada 

colokannya ada apanya, yaudahlah tapi seenggaknya kita berinteraksi 

langsung. Tapi biasanya aku maen remi. Kecuali sudah gak ada interaksi 

dan yang dibahas pasti los semuanya maen hp. 

8. Apakah disini anda merasa adanya ketidak setaraan status sosial? 

- Kayaknya sih nggk mas, kalau aku pribadi sih gak ngerasa itu, orangan ya 

kayak tempat duduk dimana aja, mana yang kosong mana yang duluan ya 

itu yang ditempatin jadi nggk ada kelompok A, kelompok B, kolompok C 

itu nggk ada paling ya kalo kita kena ya kita ngumpul kalo nggk ya masak 

kita mau sok kenal juga mas 
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9. Seberapa bebas anda dapat menyampaikan pendapat ditempat ini? 

- Kayaknya sih ya bebas aja, soalnya kita kan ngobrol di tempat kopian 

apalagi kalo politik gini kan disini tempatnya kan tempat ngopi bukan 

tempat public yang ada orang yang nengok kita langsung mas, jadi 

menurut saya ya bebas aja. Kan ruang lingkupnya kita ngobrolnya ke 

teman bukan kita ngobrol ke publik. 

Subjek 2 

Nama  : Dony Setiawan. 

Jenis Kelamin : Laki-Laki. 

Usia  : 25 tahun. 

Pekerjaan  : Karyawan Swasta. 

Alamat  : Jl. Halim Perdana Kusuma, Bangkalan. 

1. Sudah berapa lama menjadi konsumen di Barista Coffee 1? 

- Udah, udah lama mas paling kira-kira satu tahunan sih yang sering kesini 

2. Seberapa sering anda datang kesini? 

- ya lumayan sih mas, kalau dalam 1 minggu paling 3 kali seminggu. 

3. Apa tujuan anda datang ke Barista Coffee 1? 

- Kalau tujuan sih banyak mas, tapi biasanya ya ngegame terus ngobrol 

masalah kerjaan. 

4. Mengapa memilih di Barista Coffee 1? 

- Soalnya kalua di coffee shop itu bawaannya lebih nyaman aja sih mas, 

lebih enjoy apalagi disini kan deket sawah jadi kalua mau ngobrol apapun 

dan lagi capek suasananya nyaman 

5. Biasanya anda datang kesini dengan siapa? 
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- Kalau kesini biasanya sama temen sih, biasanya temen kantor kalau nggk 

ya sama temen main 

6. Apa saja interaksi yang biasanya anda lakukan disini? 

- Kalau kegiatan ya seperti yang saya bilang tadi sih mas, biasanya 

ngobrolin masalah kerjaan, terus sharing masalah pengalaman. Kadang ya 

kalau lagi bareng temen-temen ya ngegame.  Kalau baru sampe sini ya 

biasanya ya ngobrol kalau sudah bosan atau jenuh ya maen game 

7. Apa saja yang biasanya anda bicarakan saat berada disini? 

- Biasanya sih, ya paling urusan kantor, kalau dalam game ada hal-hal baru 

juga sering jadi bahan obrolan. Karena biasanya kesini lebih sering sama 

temen-temen kantor ya paling lebih sering ngobrol masalah pengalaman 

dan kadang bahas masalah politik juga 

8. Apakah disini anda merasa adanya ketidak setaraan status sosial? 

- Nggak ada sih mas kalau kayak gitu, disinikan konsumennya ada yang 

pake mobil ada yang pake motor meskipun gak kenal kita duduk 

disebelahnya yaudah enak-enak aja ngobrol bareng dan tiba-tiba nanti 

akrab dengan sendirinya. Jadi kalau masalah perbedaan status di coffee 

shop ini jarang ditemukan. 

9. Seberapa bebas anda dapat menyampaikan pendapat ditempat ini? 

- Kalau masalah ngobrol sih di tempat kayak gini bebas aja sih mas, apalagi 

disini gak ada aturan dilarang ngobrol maslah ini masalah itulah. Justru 

disini bebas kita mau mengekspresikan diri kita seperti apa itu bebas, kita 

mau masalah politik masalah kerjaan ya bebas-bebas aja. Paling nggak 

disini tempat kita mencurahkan apa yang pengen kita lakukan 
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Subjek 3 

Nama  : Arie Hardiyanto. 

Jenis Kelamin : Laki-Laki. 

Usia  : 30 tahun. 

Pekerjaan  : Wiraswasta. 

Alamat  : Jl. Letnan Singosastro, Bangkalan. 

1. Sudah berapa lama menjadi konsumen di Barista Coffee 1? 

- Jadi konsumen di Barista kurang lebih 2 tahunan lah ya, dari yang sebelum 

buka bukan disni sampai pindah kesini udah jadi konsumen dia 

2. Seberapa sering anda datang kesini? 

- kalo sering lumayan, Cuma sekarang gak terlalu soalnya kemarin kan free-

free aja, kalo sekarang kan lebih sibuk ke pekerjaan, dulu sih bisa 

seminggu 4 kali, kalo sekarang seminggu sekali atau 2 minggu sekali 

3. Apa tujuan anda datang ke Barista Coffee 1? 

- tergantung sikon sih, kadang ya cuma ngopi pengen refresh disini, kadang 

ya juga ad temen2 komunitas ngajakin sharing untuk bahas tentang event 

atau pergerakan komunitas lah 

4. Mengapa memilih di Barista Coffee 1? 

- satu mungkin karena memang pecinta kopi suka kopi, yang kedua karena 

mungkin tempat nyaman lah buat kumpul-kumpul sama temen-temen atau 

ada sisi yang lain buat sharing bisa, terus masalah suasana, lingkungan 

karena temen-temen juga banyak kesini jadi, sekalian lah kumpul-kumpul 

sama mereka juga 
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5. Biasanya anda datang kesini dengan siapa? 

- kadang sendiri, kadang juga bareng sama temen tergantung mood juga sih 

mas, tapi memang lebih sering sama temen soalnya saya sendiri kurang 

betah kalo sendirian. 

6. Apa saja interaksi yang biasanya anda lakukan disini? 

- lebih ke sharing kalo saya ya, jadi biasanya kalo temen-temen datang dari 

luar kota, ngajak ayok ngopi lah, ngobrol lah baru kita kesini. Terus yang 

kedua bisa dari karena kita butuh sharing, butuh ada agenda yang mau 

dibahas lah, biasanya ada event, atau mau bikin event baru kita kumpul 

disini. 

7. Apa saja yang biasanya anda bicarakan saat berada disini? 

- Biasanya lebih ke sharing event, kalo kita mau bikin event, kita kan ada 

acara juga di komunitas musik, lebih ke agenda event sama ke sharing 

masalah pekerjaan ya, maksudnya wirausaha apa yang sekarang lagi naik, 

atau usaha apa aja yang sekarang bisa dikejar 

8. Apakah disini anda merasa adanya ketidak setaraan status sosial? 

- Sebenernya ya kalo kita liat tempat karena basic awalnya atau founder si 

pemiliknya juga bisa membaur dengan berbagai kalangan ya akhirnya 

perbedaan itu atau  kesenjangan sosial itu gak terasa atau nggak ada 

mungkin bahkan disini karena ya tadi itu si pemilik pinter mengatur ritme 

situasi di tempat ini, jadi okelah disana ada tempat atau sekumpulan 

temen-temen yang mungkin beda status dengan kita cuman kita gak 

pernah merasa tuh oh yang disana statusnya begini atau yang disini 

begitulah, gak ada yang seperti itu, jadi enak aja disni 
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9. Seberapa bebas anda dapat menyampaikan pendapat ditempat ini? 

- bebas bebas aja sih selama ini, jadi sama temen-temen sendiri ya bebas, 

sama orang yang baru dikenal ya mungkin ada lah mungkin kita tertarik 

dengan tongkrongan-tongkrongan yang beda kadang kita gak kenal tapi 

ternyata kita kok asik kayaknya nongkrong disana jadi cobalah sharing, 

cuma tadi ada aja sih kan setiap tempat punya adab, adat, istiadat tesendiri, 

jadi kesopanan tetap nomor satu lah, dijaga, jadi gak ada itu masalah mau 

berpendapat seperti apa asal tetap dijalurnya. 

Subjek 4 

Nama  : Abdul Jamil. 

Jenis Kelamin : Laki-Laki. 

Usia  : 27 tahun. 

Pekerjaan  : Karyawan PLN. 

Alamat  : Jl. Trunojoyo No. 31, Bangkalan. 

1. Sudah berapa lama menjadi konsumen di Barista Coffee 1? 

- lama banget sih mas, dari tahun 2015 saya sudah ngopi disini, dari Barista 

masih ditempat yang awal sampe pindah kesini 

2. Seberapa sering anda datang kesini? 

- sering banget sih mas saya kesini, ya ada 6 kali sampai 7 kali lah saya 

kesini dalam seminggu 

3. Apa tujuan anda datang ke Barista Coffee 1? 

- kalo tujuan sih ya ngopi sih mas, kadang juga temen-temen ngajak ngopi 

disini ya saya ngopi di barista, terus juga selama ini juga banyak temen-

temen baru lah banyak kenal dengan temen-temen baru. 
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4. Mengapa memilih di Barista Coffee 1? 

- Karena lebih nyaman sih mas, kita ngopi sambil sharing dengan temen-

temen juga banyak juga temen –temen-temen baru disini, banyak sih 

banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapat disini. 

5. Biasanya anda datang kesini dengan siapa? 

- Kadang sendiri, kadang juga sama temen-temen, kadang juga kalo pas lagi 

sendiri lagi gak ada kerjaan atau lagi nyari ide kadang juga ke Barista sih. 

Kalo saya lebih sering sih mas. 

6. Apa saja interaksi yang biasanya anda lakukan disini? 

- Kalo saya pribadi sih banyak sih mas, karena ternyata selama saya ngopi 

di coffee shop sih ternyata banyak temen-temen yang lagi bikin project sih, 

yang saya ketahui ada komunitas visual art, terus temen-temen klub mobil 

juga ada, terus temen-temen dari komunitas musik juga ada, banyak sih 

mas, kebetulan saya juga lagi suka desain. Kebetulan saya kalo lagi ngopi 

disini tu ketemu komunitas lebih sering sharing ilmu lah dengan mereka, 

apalagi mereka itu udah banyak project. 

7. Apa saja yang biasanya anda bicarakan saat berada disini? 

- Kalo saya sih lebih ke projectnya dari temen-temen sendiri sih mas 

8. Apakah disini anda merasa adanya ketidak setaraan status sosial? 

- selama saya ngopi di Barista Coffee 1 sih masih belum pernah merasakan 

mas ya, jujur aja saya kenal dengan temen-temen sebelah saya karena rata-

rata temen disni humble lah tidak terpaut umur mereka mau nimbrung atau 

mau membagikan ilmunya, jadi saya masih belum merasakan adanya 

ketidak setaraan sosial sih. 
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9. Seberapa bebas anda dapat menyampaikan pendapat ditempat ini? 

- kalo dalam menyampaikan pendapat, bebas fine-fine aja asal masih dalam 

batas aja. Ya pendapat setiap orang kan beda-beda mas, ya it’s ok lah 

selama masih dalam batas wajar menurut saya seperti itu. Selama kita 

sopan mas dalam menyampaikan pendapat saya rasa temen-temen disni ya 

rata-rata fine-fine aja sih mas selama masih dalam batas wajah dan tidak 

terlalu berlebihan. 
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Lampiran III 

Hasil Dokumentasi 

 

(Saat melakukan wawancara dengan subjek pertama yang bernama Manggala) 

 

(Saat melakukan wawancara dengan subjek kedua yang bernama Dony) 



86 

 

 

 

 

 

(Saat melakukan wawancara dengan subjek ketiga yang bernama Arie) 

 

(Saat melakukan wawancara dengan subjek keempat yang bernama Jamil) 

 

(situasi dan tata ruang di barista coffee 1) 
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(situasi dan tata ruang di barista coffee 1) 

 

(proses transaksi jual beli yang sedang terjadi di barista coffee 1) 

 


