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Lampiran 1. Wawancara Dengan Pasangan Fanny Perempuan Tionghoa 

Kristen dan Rizky Laki-laki Jawa Islam 

7  Oktober 2012 

1) Karakteristik Informan 

Nama  : Fanny 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia  : 22 Tahun 

Etnis  : Tionghoa 

Agama  : Kristen 

Lama Pacaran : 3 Tahun 2 Bulan 

2) Daftar Pertanyaan dan Jawaban 

a. Bagaimana proses pertama perkenalan kamu dengan Rizky ? 

Pertama sih karena memang kita satu angkatan dan satu fakultas jadi 

kita pasti sering ketemu di acara fakultas. Waktu itu di salah satu acara 

FTI kebetulan kita sama-sama datang, ndak tau gimana pas lagi 

ngobrol-ngobrol sama temen-temen Rizky langsung dateng ikutan 

ngobrol, terus jadi ngobrol berdua deh. 

b. Bagaimana pendapat kamu pertama kali mengenai Rizky ? 

Kiki itu orangnya pendiam 

c. Apakah ketika berkenalan kamu mengetahui bahwa Rizky 

seorang Jawa Islam ?  

Tau lah, secara fisik dan bahasanya sudah kelihatan kok 

 



d. Apakah setelah berkenalan sering bertemu dan berkomunikasi 

lagi dengan Rizky ? 

Masih sering banget, sms-an, telepon, nongkrong bareng, maen-maen 

e. Bagaimana proses pendekatan kalian sampai akhirnya 

berpacaran ? 

Ya, awalnya sering telpon-telponan, sms-an, bbm-an, maen bareng 

terus aku juga sering curhat sama Kiki terus ngerasa nyaman, seneng 

kalau bareng sama Kiki. Terus sudah deh Kiki bilang sayang aku juga 

dan lanjut deh sampai sekarang. 

f. Apakah perbedaan budaya di antara kalian mempengaruhui 

keputusan kalian untuk berpacaran ? 

kita pribadi rasa ndak masalah ya mau beda etnis atau agama yang 

penting perasaan kita aja, selanjutnya ya jalani dulu aja. Soal 

komunikasi kita juga ndak beda-beda amat, jadi ya ndak masalah. 

g. Apakah sudah merasa serius satu sama lain dalam menjalani 

hubungan berpacaran ? 

Kalo ngomongin masalah hati, aku pribadi pasti sayang dan pengen 

bias serius lagi, tapi tetep harus didukung orang tua 
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h. Apakah sering terjadi permasalahan dalam pacaran ? contohnya ? 

Ndak sering juga, Cuma berat. Salah satunya ya gara-gara orang tua 

ngelarang pacaran beda agama dan etnis itu. 



i. Bagaimana dan mengapa orang tua melarang pacaran berbeda 

agama dan etnis ? 

pertama kali aku kenalin Kiki ke papi dan mami, mereka udah 

langsung ndak setuju. Habis Kiki pulang aku langsung diomongin 

macem-macem sama papi mami. 

Yang papi mami permasalahin itu karena Kiki bukan dari keturunan 

Tionghoa. Soalnya papi mami itu kaku kalau masalah etnis, kalau 

perempuan Tionghoa harus dapet laki-laki Tionghoa biar keturunan 

Tionghoanya ndak ilang. 

j. Bagaimana tanggapan dan sikap kamu menanggapi masalah 

tersebut ? 

aku sih habis diomong-omongin masih tetep lanjut sama Kiki, dan aku 

malah langsung cerita sama Kiki. Eh ternyata orang tuanya Kiki juga 

sedikit menentang. 

 Lama-lama aku capek tiap hari diingetin papi mami terus dan waktu 

itu aku bener-bener bingung, aku sayang dan ngak pengen semua 

berakhir begitu saja tapi toh orang tua pasti punya pendapat bae buat 

anaknya,  jadi aku sama Kiki sepakat untuk mundur. 

Setelah sekitar 2 mingguan putus aku kok jadi ngerasa sendiri, rasanya 

malah ndak bersemangat dan papi mami masih tetep ingetin terus. 

Akhirnya karna emang masih sayang aku balikan lagi sama Kiki tapi 

dengan komitmen berjuang bareng buat restu orang tua sampai 

sekarang. 
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1) Karakteristik Informan 

Nama  : Rizky  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia  : 22 Tahun 

  Etnis   : Jawa 

  Agama  : Islam 

  Lama Pacaran : 3 Tahun 2 Bulan 

 

2) Daftar Pertanyaan dan Jawaban 

a. Bagaimana proses pertama perkenalan kamu dengan Fanny ? 

Waktu itu di acara fakultas kita ketemu dan pertama kali aku ngomong 

sama Fanny. 

b. Bagaimana pendapat kamu pertama kali mengenai Fanny ? 

Fanny itu Chinnes yang mau bergaul sama etnis apa aja 

c. Apakah ketika berkenalan kamu mengetahui bahwa Fanny 

seorang Tionghoa Kristen ?  

Tau, putih dan sipit gitu 

d. Apakah setelah berkenalan kamu sering bertemu dan 

berkomunikasi lagi dengan Fanny ? 

Iya, masih tapi aku orangnya memang kalau belum kenal milih lebih 

banyak diam 



e. Bagaimana proses pendekatan kalian sampai akhirnya 

berpacaran ? 

Hehehe tresno jalaran saka kulino 

f. Apakah perbedaan budaya di antara kalian mempengaruhui 

keputusan kalian untuk berpacaran ? 

Jalani dulu aja yang terpenting, kan juga nggak beda jauh. 

g. Apakah sudah merasa serius satu sama lain dalam menjalani 

hubungan berpacaran ? 

menurutku pilihanku adalah yang membahagiakanku dan aku terus 

maju untuk komitmen 
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h. Apakah sering terjadi permasalahan dalam pacaran ? contohnya ? 

jarang, sekalinya ada langsung berat karena orang tua yang ngelarang 

pacaran beda agama. 

i. Bagaimana dan mengapa orang tua melarang pacaran berbeda 

agama dan etnis ? 

Orang tuaku sih kayak reminder-in aku gitu kalau aku sama Fanny itu 

beda secara agama. Soalnya orang tuaku itu kalau masalah agama 

fanatik banget, apalahi aku laki-laki yang kalau di Islam harusnya jadi 

imam yang bias menuntun istrinya nanti. 

 Dan bagi aku restu orang tua itu penting,mau lanjut nggak direstui juga 

percuma tapi usaha dulu aja. 

 



j. Bagaimana tanggapan dan sikap kamu menanggapi masalah 

tersebut ? 

aku sih maunya berusaha dulu buat orang tuaku bisa mengerti, tapi 

Fanny orangnya sensitif, aku nggak mau dia sedih jadi aku sepakat 

buat sendiri-sendiri dulu waktu itu. Tapi ceritanya udah 2 minggu 

sendiri-sendiri tapi masih kepikiran aja, Fanny juga gitu. Ya udah 

akhirnya kita mutusin buat balikan dan berusaha buat dapet restu tapi 

kali ini aku sama Fanny harus sama-sama kuat buat bersama dulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3. Wawancara Dengan Pasangan Dana Jawa Islam dan Anggi Laki-

laki Tionghoa Kristen 

8 Oktober 2012 

1). Karakteristik Informan 

Nama  : Dana 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia  : 22 Tahun 

Etnis  : Jawa 

Agama  : Islam 

Lama Pacaran : 2 Tahun 4 Bulan 

2). Daftar Pertanyaan dan Jawaban 

a. Bagaimana proses pertama perkenalan kamu dengan Anggi ? 

Dulu pertama kenal gara-gara aku buat kaos angkatan mbak, kebetulan 

aku koordinator dari temen-temen terus kebetulan juga Anggi yang 

bikin kaosnya, kenalnya gara-gara itu deh! 

b. Bagaimana pendapat kamu pertama kali berkenalan ? 

Pertama kali kenalan aku biasa aja, dan ngak berharap bisa suka 

c. Apakah ketika berkenalan kamu mengetahui bahwa Anggi 

seorang Tionghoa Kristen ?  

Belum tau mbak, aku nggak memperhatikan. Aku taunya setelah 

temenan sama dia. 

 

 



d. Apakah setelah berkenalan sering bertemu dan berkomunikasi 

lagi dengan Anggi? 

Masih mbak, malah tambah deket soalnya nyambung dan enak diajak 

ngobrol. 

e. Bagaimana proses pendekatan kalian sampai akhirnya 

berpacaran ? 

Aku tu temenan dulu sama Anggi sekitar setahunan, beda sama 

awalnya yang menurut aku bakal biasa aja sama dia karena beda suku , 

justru waktu udah temenan dan semakin deket sama dia orangnya lucu, 

friendly, easy going dan bakal jadi berubah luar biasa deh, hehehe 

f. Apakah perbedaan budaya di antara kalian mempengaruhui 

keputusan kalian untuk berpacaran ? 

Nggak mempengaruhui sama sekali mbak 
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g. Apakah sudah merasa serius satu sama lain dalam menjalani 

hubungan berpacaran ? 

Aku sama Anggi lebih menikmati hubungan kita aja. Kita sama-sama 

komitmen serius dan bukan jadi masalah besar sih sampai saat ini 

kalau masalah beda gitu, toh buktinya sampai sekarang kita nyaman 

dan nyambung aja 

h. Apakah sering terjadi permasalahan dalam pacaran ? contohnya ? 

Berantem paling biasa aja mbak, nggak pernah ada masalah besar. 

Kalau berantem sekitar cemburu, karena dicuekin, masalah kecil-kecil 

aja kayak orang pacaran biasa. 



i. Apakah sudah mengenal atau bertemu oleh orang tua Anggi ? 

Udah kok mbak, kita sama-sama udah kenal keluarga satu sama lain. 
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j. Bagaimana tanggapan dan sikap keluarga masing-masing 

mengenai pacar kamu yang berbeda etnis dan agama ? 

Keluargaku sih universal banget,santailah pokoknya jadi nggak perlu 

dipikir macem-macem. Yang pasti aku serius dan kita mau lebih serius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Oktober 2012 

1) Karakteristik Informan 

Nama  : Anggi  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia  : 23 Tahun 

Etnis   : Tionghoa 

Agama   : Kristen 

Lama Pacaran : 2 Tahun 4 Bulan   

2) Daftar Pertanyaan dan Jawaban 

a. Bagaimana proses pertama perkenalan kamu dengan Dana ? 

Dulu Dana itu konsumenku waktu bikin kaos, lepas dari konsumen 

kita temenan biasa. 

b. Bagaimana pendapat kamu pertama kali mengenai Dana ? 

Seperti orang Jawa pada umumnya, Dana itu orangnya ramah 

c. Apakah ketika berkenalan kamu mengetahui bahwa Dana seorang 

Jawa Islam ?  

Iya tau, tadi aku juga udah bilang dia Jawa  

d. Apakah setelah berkenalan kamu sering bertemu dan 

berkomunikasi lagi dengan Dana ? 

Masih sering banget, hampir tiap hari komunikasi. Enak aja ngobrol 

sama dia. 

e. Bagaimana proses pendekatan kalian sampai akhirnya 

berpacaran ? 



iya, awalnya biasa aja, lama-lama kenal dana galak juga, hahha. Aku 

nggak langsung pacaran sama Dana, kita temenan dulu, asik-asik dulu 

lah, baru ngerasa udah kuat perasannya langsung deh tanpa piker 

panjang kita pacaran. 

f. Apakah perbedaan budaya di antara kalian mempengaruhui 

keputusan kalian untuk berpacaran ? 

Nggak ada yang mempengaruhi, yang mempengaruhui ya perasaanku 

dan Dana. 
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g. Apakah sudah merasa serius satu sama lain dalam menjalani 

hubungan berpacaran ? 

Kalau ditanya serius pasti serius, udah mentoklah, dan ngak ada 

masalah lingkungan yang menentang. 

h. Apakah sering terjadi permasalahan dalam pacaran ? contohnya ? 

Biasalah namanya orang baru pacaran, orang sudah menikah aja 

banyak yang cerai. Tapi sejauh ini sih nggak ada masalah serius yang 

sampai bikin mikir dua kali pacaran sama Dana, paling-paling si Dana 

ngambek gara-gara kelamaan nunggu. 

Untungnya sampai saat ini belum pernah putus sama Dana, masalah 

biasa dan ngak perlu sampai putus sepertinya. 

i. Bagaimana cara kamu dalam meminimalkan permasalahan yang 

terjadi ? 

Cari solusi dari setiap masalah yang ada sih aku secara pribadi lebih 

menahan egoku dulu, soalnya kalau sama-sama ego tinggi ya nggak 



bakal nyambung. 

j. Apakah sudah mengenal keluarga Dana secara pribadi ? dan 

bagaimana tanggapan orang tua Anda mengenai pacar yang 

berbeda etnis dan agama ? 

Sudah sangat mengenal, mereka keluarga yang baik dan 

menyenangkan. Sama dengan keluargaku yang nggak pernah nuntut 

aku harus punya pacar seiman ataupun sesuku, mereka semua serahin 

ke aku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 5. Wawancara Dengan Pasangan Fiskalia Perempuan Jawa Kristen 

dan David Laki-laki Tionghoa Islam 

3 November 2012 

1). Karakteristik Informan 

Nama  : Fiskalia 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia  : 21 Tahun 

Etnis  : Jawa 

Agama  : Kristen 

Lama Pacaran : 2 Tahun 1 Bulan 

2). Daftar Pertanyaan dan Jawaban 

a. Bagaimana proses pertama perkenalan kamu dengan David ? 

Aku sama mas David kenal karena satu fakultas, tapi dulu mas David udah 

punya pacar dan pacarnya itu temenku sendiri mbak. 

b. Bagaimana pendapat kamu pertama kali mengenai David ? 

Mas David itu pendiem dan jutek 

c. Apakah ketika berkenalan kamu mengetahui bahwa David seorang 

Tionghoa Islam ?  

Iya mbak tau, kelihatan kok dari mukanya. 

 

 



d. Apakah setelah berkenalan sering bertemu dan berkomunikasi lagi 

dengan David ? 

Masih mbak, habis itu kan mas David pacaran sama temenku jadi komunikasi 

biasa aja. Baru setelah mereka putus nggak lama kita deket lagi gara-gara satu 

kelas juga. 

e. Bagaimana proses pendekatan kalian sampai akhirnya berpacaran ? 

Karena satu kelas itu jadi deket lagi, habis itu sering ketemu dan lanjut deh 

pacaran. 

f. Apakah perbedaan budaya di antara kalian mempengaruhui keputusan 

kalian untuk berpacaran ? 

Awalnya sih iya, soalnya mas David pacaran sama temenku terus putus gara-

gara beda agama juga. Disisi lain keluargaku dan keluarga mas David juga 

sepertinya bakal menentang kalau tau punya pacar berbeda agama tapi mau 

gimana lagi namanya sayang. 

g. Apakah sudah merasa serius satu sama lain dalam menjalani hubungan 

berpacaran ? 

Serius ?iya serius pacaran tapi kalau untuk tahapan setelah ini aku belum 

mikir, biarin mengalir apa adanya 

h. Apakah sering terjadi permasalahan dalam pacaran ? contohnya ? 

Bagiku beda agama dan etnis itu udah jadi masalah, soalnya aku sama mas 

David sama-sama tau bakal susah kalau orang tua sampai tau.  

aku dan mas David dari awal sepakat untuk tidak membawa hubungan kita ke 

orang tua dulu, jadi murni yang menjalani kita,karena dari awal kita pacaran 



kita sadar bahwa perbedaan ini susah untuk mereka terima. Ya kita masing-

masing tau bagaimana orang tua kita memandang perbedaan 

 

i. Bagaimana tanggapan dan sikap kamu menanggapi masalah tersebut ? 

Belum tau mbak, sampai saat ini masih pengen mengalir apa adanya aja, 

biarin aja begini dulu menikmati hari-hari tanpa ada beban masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 November 2012 

 

1) Karakteristik Informan 

Nama  : David 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia  : 22 Tahun 

  Etnis   : Tionghoa 

  Agama  : Islam 

  Lama Pacaran : 2 Tahun 1 Bulan 

 

2)   Daftar Pertanyaan dan Jawaban 

a. Bagaimana proses pertama perkenalan kamu dengan Fiska ? 

Aku ketemu dan kenal Fiska karena kita satu fakultas. Fiska sama 

seperti temen cewekku biasa yang lainnya, belum ada yang special 

juga. 

b. Bagaimana pendapat kamu pertama kali mengenai Fiska ? 

Fiska itu, apa adanya 

c. Apakah ketika berkenalan kamu mengetahui bahwa Fiska 

seorang Jawa Kristen ?  

Belum tau sih kalau Fiska Kristen, aku taunya waktu udah deket sama 

dia aja tapi kalau dia Jawa aku udah tau. 

d. Apakah setelah berkenalan kamu sering bertemu dan 

berkomunikasi lagi dengan Fiska ? 



Iya, masih tapi nggak begitu deket, dan setelah deket, bagiku Fiska 

tetep apa adanya 

e. Bagaimana proses pendekatan kalian sampai akhirnya 

berpacaran ? 

Prosesnya cepet juga sih, habis putus dari pacarku sebelumnya, 

semakin lama semakin dekat sama Fiska dan entah gimana dia menarik 

dimataku. Akhirnya deket-deket ungkapin juga perasaanku dan 

ternyata dia punya perasaan sama juga. 

f. Apakah perbedaan budaya di antara kalian mempengaruhui 

keputusan kalian untuk berpacaran ? 

Sebenarnya berpengaruh soalnya aku dulu putus sama pacarku juga 

gara-gara beda agama tapi rasa sayangku ngalahin kekuatiran itu. 

g. Apakah sudah merasa serius satu sama lain dalam menjalani 

hubungan berpacaran ? 

Serius iya aku sayang sama Fiska, buat mengenal keluarga dan 

sebagainya belum siap 

h. Apakah sering terjadi permasalahan dalam pacaran ? contohnya ? 

Jarang sih, biasanya aku kalau pengen sendiri Fiska bias ngerti juga 

Cuma masalahnya dari awal kan emang kita udah beda agama dan 

suku dulu. 

i. Bagaimana tanggapan dan sikap kamu menanggapi masalah 

tersebut ? 

Aku sih maunya nyantai aja. Nggak usah terlalu ribet, jadi murni yang 

pacaran Cuma aku dan Fiska. Kalau udah sampai orang tua tau bakal 

ribet urusannya. 



 

Lampiran 7. Wawancara Dengan Pasangan Diah Tionghoa Islam dan Daud 

Laki-laki Jawa Kristen 

7 November  2012 

1). Karakteristik Informan 

Nama  : Diah 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia  : 21 Tahun 

Etnis  : Tionghoa 

Agama  : Islam 

Lama Pacaran : 2 Tahun 7 bulan 

2). Daftar Pertanyaan dan Jawaban 

a. Bagaimana proses pertama perkenalan kamu dengan Daud ? 

Prosesnya singkat banget, pertama ketemu waktu aku diajak temenku 

ke acaranya terus pacarnya temenku ajak Daud, ketemunya disitu deh 

langsung kenalan. 

b. Bagaimana pendapat kamu pertama kali berkenalan ? 

 Daud ki senengane becanda 

c. Apakah ketika berkenalan kamu mengetahui bahwa Daud  

seorang Jawa Kristen ?  

Belum tau, baru tau setelah sms-an 

d. Apakah setelah berkenalan sering bertemu dan berkomunikasi 

lagi dengan Daud? 



Iya itu kenal, seminggu sms-an langsung ketemu jadian deh 

e. Apakah setelah dekat dengan Daud ada yang berubah dari Daud 

ketika berkenalan dan berpacaran ? 

 iya bener,Daud itu suka becanda, seenaknya sendiri tapi romantis 

f. Bagaimana proses pendekatan kalian sampai akhirnya 

berpacaran ? 

Kayak yang aku bilang tadi, nggak langsung aja, pendekatan seminggu 

langsung pacaran. 

g. Apakah perbedaan budaya di antara kalian mempengaruhui 

keputusan kalian untuk berpacaran ? 

Nggak mempengaruhui sama sekali 

h. Apakah sudah merasa serius satu sama lain dalam menjalani 

hubungan berpacaran ? 

Awalnya aku takut bakal nggak diterima dikeluarganya tapi ternyata 

aku salah, mereka jauh lebih baik dari yang aku bayangkan. Kalau 

udah gitu mau tunggu apa lagi, yang penting iya aku serius,aku mantep 

dan doain aja rencananya lancar.amin 

i. Apakah sering terjadi permasalahan dalam pacaran ? contohnya ? 

Sering sih tapi masalah biasa aja, contohnya aku ngambekan gara-gara 

telat jemput,hhehhhe 

j. Bagaimana tanggapan dan sikap keluarga masing-masing 

mengenai pacar kamu yang berbeda etnis dan agama ? 

Keluargaku itu sederhana banget,jadi buat orang sederhana kayak aku 

itu nggak jadi masalah asalkan aku bahagia. Apalagi aku anak pertama 



jadi mereka tetep harepin aku banget bisa bantu perekonomian 

keluarga. Jadi selama ini Daud diterima baik banget oleh 

keluargaku,dan malah disuruh cepet nikah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 November  2012 

 

1). Karakteristik Informan 

Nama  : Daud 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia  : 23 Tahun 

Etnis   : Jawa 

Agama   : Kristen 

Lama Pacaran : 2 Tahun 7 bulan   

2). Daftar Pertanyaan dan Jawaban 

a. Bagaimana proses pertama perkenalan kamu dengan Diah ? 

Dikenalin sama temen jo, Diah itu temennya temenku. Pas ada acara 

gitu ketemu deh, habis dikenalin langsung aku minta no hp nya. 

b. Bagaimana pendapat kamu pertama kali mengenai Dana ? 

Orangnya manis dan kalem 

c. Apakah ketika berkenalan kamu mengetahui bahwa Diah seorang 

Tionghoa Islam ?  

Belum tau jo, tapi nggak pernah kupermasalahin kalau beda gitu. 

d. Apakah setelah berkenalan kamu sering bertemu dan 

berkomunikasi lagi dengan Diah ? 

Langsung aku hubungi terus,dan seminggu kemudian kita udah 

pacaran. 



e. Apakah setelah dekat dengan Diah ada yang berubah dari Diah 

ketika berkenalan dan berpacaran ? 

Berubah sih enggak, aku seneng becandain Diah,Jo. Soalnya dia 

gampang ngambek 

 

f. Apakah sudah merasa serius satu sama lain dalam menjalani 

hubungan berpacaran ? 

Aku mantep banget sama Diah, apapun itu resikonya gimana caranya 

harus diperjuangkan. Tadi aku kan udah bilang aku ngak ngerasa beda, 

aku pengen apa yang aku cita-citain sama Diah kewujud. Amin mohon 

doa restunya 2 tahun lagi 

g. Apakah sering terjadi permasalahan dalam pacaran ? contohnya ? 

Biasalah kalau berantem, itu tadi to karena Diah suka ngambekan jadi 

semakin aku godain aja. Tapi kalau masalah serius belum pernah 

mengalami, dan semoga jangan sampai. 

h. Bagaimana cara kamu dalam meminimalkan permasalahan yang 

terjadi ? 

Aku sebagai seorang pria lebih mau mengalah aja kalau lagi berantem, 

sama-sama mahami sifatnya aja. 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Wawancara Dengan Teman Fanny Perempuan Tionghoa Kristen 

dan Rizky Laki-laki Jawa Islam 

11  Oktober 2012 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban 

Bagaimana pendapat Anda mengenai pacaran berbeda budaya yang 

dijalani oleh Fanny dan Rizky ? 

Anjar : 

Kalau menurut saya semua itu tergantung bagaimana Fanny dan Rizky 

ngejalaninya aja. Kalau mereka sama-sama kuat, apapun itu batu yang 

mereka injak bakal bias dilewati. Apalagi menurut saya mereka nyambung 

dan cocok-cocok aja. 

Sekar : 

Kalau aku simple wae sih mba, gini kita hidup di dunia yang universal, 

semua diciptakan dengan perbedaan yang unik dan perbedaan itu ada 

untuk disatukan. Jadi buat apa mempermasalahkan perbedaan. Buat Fanny 

dan Rizky harus tetep semangat! 

Achonk : 

Pacarku juga beda suku mbak sama aku, jadi jangan dijadiin masalah aja. 

Menurutku Fanny dan Rizky itu unik jadi yang unik harus dipertahankan 

biar perbedaannya hilang. 

 

 

 



Lampiran 4. Wawancara Dengan Teman Dana dan Anggi 

17  Oktober 2012 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban 

Bagaimana pendapat Anda mengenai pacaran berbeda budaya yang 

dijalani oleh Dana dan Anggi ? 

Mega : 

Dana sama Anggi ini kompak banget, lucu dan kayaknya nggak pernah 

berantem, soalnya kalau lihat mereka berdua terus dan nyenengin. Jadi 

nggak mungkin banget kalau masalah perbedaan dijadiin alasan buat 

putus. 

Chiko ( Teman dan Kakak Kandung Dana ) 

Selisih umurku sama Dana Cuma setahun, dan aku bias ngerasaiin banget 

apa yang Dana juga rasain. Makanya selama Dana seneng aku sebagai 

temen dan kakaknya juga seneng. Toh nggak ada yang perlu 

dipermasalahin juga, Anggi juga orangnya baik dan bersahabat banget 

kok. 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6. Wawancara Dengan Teman Fiska dan David 

23 November 2012 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban 

Bagaimana pendapat Anda mengenai pacaran berbeda budaya yang 

dijalani oleh Fiska dan David ? 

Asya ( Teman sekaligus mantan David ) 

Beda agama kalau buat nikah itu harus diomongin lagi mbak, saranku sih 

itu aja. 

Dita 

Kayaknya yang bikin sulit orang tuane mbak, soale orang tuane mbak 

Fiska udah kasih peringatan jangan pacaran sama yang beda agama. Tapi 

yo semua tergantung mereka. 

Irlan  

Aku nggak mau ikut campur urusane itu mbak, tapi mungkin bakal nggak 

bias dilanjutin sampai nikah menurutku. 

Ayu  

Kalau sudah tau nggak bias kenapa masih dijalani. 

 

 

 

 



Lampiran 8. Wawancara Dengan Teman Diah dan Daud 

27 November 2012 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban 

Bagaimana pendapat Anda mengenai pacaran berbeda budaya yang 

dijalani oleh Diah dan Daud ? 

Sinta 

Beda agama dan suku sah-sah aja, buktinya mereka juga nggak pernah 

dihadapkan permasalahan karena perbedaan. 

Michael 

Katanya sih mbak kalau pacaran beda agama itu bakal rumit tapi mereka 

bias nunjukin kalau nggak serumit katanya. Aku dukung-dukung aja. 

 


