
LAMPIRAN  

TRANSKIP WAWANCARA 

 

INFORMAN 1 – FERNANDO DIO 

1. Pernah menonton film Generasi Micin vs Kevin? 

- Pernah 

2. Menurut anda ap aitu generasi milenial? 

- Generasi pada umumya anak-anak yang lahir dari generasi Baby 

Boomers dan Gen X yang tua 

3. Bagaimana menurut anda tentang generasi milenial yang 

menggantungkan teknologi? 

- kurang setuju dengan kencanggihan teknologi bisa membuat 

seseorang menjadi malas 

4. Generasi milenial adalah generasi yang ingin serba instan, 

bagaimana menurut anda? 

- Seharusnya generasi milenial ini bisa mandiri dan tidak terlalu 

bergantung pada kecanggihan teknologi dan hanya meminta sesuatu 

hal dengan secara instan 

5, Generasi milenial sering dikritik malas oleh generasi yang lebih tua, 

bagaimana menurut anda? 



 
 
 

 
 

- generasi milenial ini tidak mau ribet dan cenderung menggunakan 

teknologi untuk memecahkan masalah, sehingga generasi milenial ini 

di cap sebagai generasi yang malas 

6. Apa opini anda tentang generasi sekarang? 

- generasi sekarang untuk generasi saat ini semakin banyak orang-

orang yang malas karena adanya perkembangan teknologi yang sangat 

pesat. 

 

INFORMAN 2 – SONI FIRMANSYAH 

1. Pernah menonton film Generasi Micin vs Kevin? 

- Ya pernah 

2. Menurut anda ap aitu generasi milenial? 

-Generasi milenial adalah generasi yang suka meluangkan waktunya di 

media social serta kurangnya pergaulan 

3. Bagaimana menurut anda tentang generasi milenial yang 

menggantungkan teknologi? 

-Menurut saya, bergantung pada teknologi boleh tetapi harus 

digunakan dengan bijak teknologi tersebut 

4. Generasi milenial adalah generasi yang ingin serba instan, 

bagaimana menurut anda? 

-Didunia ini memang banyak yang serba instan, tetapi tidak semuanya 

yang instan akan berdampak baik 



 
 
 

 
 

5, Generasi milenial sering dikritik malas oleh generasi yang lebih tua, 

bagaimana menurut anda? 

-Mungkin karena generasi milenial sering memakai teknologi seperti 

smartphone, jadi dianggap generasi malas 

6. Apa opini anda tentang generasi sekarang? 

-Menurut saya bijaklah dalam menggunakan media social dan jangan 

berlebihan karena sesuatu yang berlebihan tentu juga tidak akan baik 

 

INFORMAN 3 – AHMAD SYAHRUL 

1. Pernah menonton film Generasi Micin vs Kevin? 

-Pernah 

2. Menurut anda apa aitu generasi milenial? 

-Generasi yang lahir antara 1980 sampai 2000 

3.Bagaimana menurut anda tentang generasi milenial yang 

menggantungkan teknologi? 

-Tidak dapat dipungkiri kecanggihan teknologi semakin lama semakin 

berkembang pesat, segala inforrmasi yang dicari dapat dengan mudah 

untuk diperoleh 

4. Generasi milenial adalah generasi yang ingin serba instan, 

bagaimana menurut anda? 

-Menurut saya tidak karena semua orang ingin instan, seperti kata yang 

sering kita dengar kalua ada yang instan kenapa tidak 



 
 
 

 
 

5, Generasi milenial sering dikritik malas oleh generasi yang lebih tua, 

bagaimana menurut anda? 

-Menurut saya tidak, karena generasi milenial adalah generasi yang 

memanfaatkan perkempangan teknologi  

6. Apa opini anda tentang generasi sekarang? 

-Generasi sekarang adalah generasi yang dimana pertumbuhan 

teknologi semakin berkembang pesat, artinya generasi sekarang tidak 

lepas dari teknologi 

 

INFORMAN 4 – MUHAMMAD FAHRISUL RIJAL 

1. Pernah menonton film Generasi Micin vs Kevin? 

-Pernah 

2. Menurut anda apa aitu generasi milenial? 

-Generasi yang lahir di era 1990-2000 an 

3.Bagaimana menurut anda tentang generasi milenial yang 

menggantungkan teknologi? 

-Boleh saja asal tidak berlebihan 

4. Generasi milenial adalah generasi yang ingin serba instan, 

bagaimana menurut anda? 

-Tidak baik menjadi pribadi seperti itu 



 
 
 

 
 

5, Generasi milenial sering dikritik malas oleh generasi yang lebih tua, 

bagaimana menurut anda? 

-Tidak semua seperti apa yang dikritik  

6. Apa opini anda tentang generasi sekarang? 

-Cukup progresif untuk menyongsong masa depan 

 

INFORMAN 5 – PRADIPTA WISIKA 

1. Pernah menonton film Generasi Micin vs Kevin? 

-Pernah 

2. Menurut anda apa aitu generasi milenial? 

-Para sekelompok masyarakat tertentu yang benar-benar mengikuti 

gaya era modern  

3.Bagaimana menurut anda tentang generasi milenial yang 

menggantungkan teknologi? 

-Iya, apalagi di bidang komunikasi itu perlu 

4. Generasi milenial adalah generasi yang ingin serba instan, 

bagaimana menurut anda? 

-Sedikit kurang setuju, karena mereka tidak bisa menikmati proses 

kehidupan 

5, Generasi milenial sering dikritik malas oleh generasi yang lebih tua, 

bagaimana menurut anda? 



 
 
 

 
 

-Iya, karena semua ingin serba instan dan cepat 

6. Apa opini anda tentang generasi sekarang? 

-Terlalu bergantung pada teknologi 



 



 

 



 

 



 

 



 

 


