
  

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

  



Lampiran 1  

 

Lembar Observasi  

 

Hari /Tanggal : Kamis, 9 Januari 2014 

Waktu   : Pukul 20.00 – 23.00 WIB  

Lokasi   : 0 KM Yogyakarta 

 

No  Aspek yang dinilai  Keterangan  

1 Lokasi  Lokasi merupakan salah satu pusat kota 

Yogyakarta yaitu kawasan 0 KM, lokasi sangat 

strategis untuk menunjukan identitas sosial 

karena banyak orang dapat melihat komunitas 

JOGLOS saat berlatih di kawasan tersebut. 

2 Latar belakang 

mahasiswa 

Latar belakang anggota komunitas ini berbeda-

beda dari segi usia sudah berbeda, ada anggota 

anak kecil, remaja dan dewasa. Anggota 

komunitas ini juga memiliki latar belakang 

tempat tinggal yang berbeda-beda karena 

mayoritas Latar belakang mahasiswa sangat 

bermacam-macam, anggota JOGLOS dari latar 

belakang dari anggota merupakan mahasiswa 

rantau dari berbagai daerah, akan tetapi mereka 

memiliki latar belakang yang sama ya itu 



menggemari olah raga inline skate khususnya 

freestyle slalom 

3 Hobi mahasiswa Hobi anggota kelompok itu memiliki kesamaan 

antara satu anggota dengan yang lain yaitu 

permainan freestyle slalom 

4 Ciri khas Jogja 

Slalom Skate 

Ciri khas dari komunitas ini adalah dari cabang 

permainan inline skate yaitu freestyle slalom, 

dimana dapat dilihat ada cone-cone yang 

digunakan untuk rintangan-rintangan dalam 

permainan.  

5 Simbol yang ada 

dalam JOGLOS 

Dapat dilihat jika simbol yang ada dikomunita 

tersebut antara lain simbol tugu dan inline skate 

yang melambangkan komunitas inline skate di 

Yogyakarta. Simbol ini digunakan disemua 

seragam komunitas ini maupun distiker 

JOGLOS dan di berbagai jejaring sosial yang 

mereka miliki sebagai photo profile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 

Pedoman wawancara terhadap penanggung jawab kelompok Jogja Slalom Skate  

1. Sejak kapan Jogja Slalom Skate (JOGLOS) di dirikan? 

2. Siapa sajakah pendiri Jogja Slalom Skate (JOGLOS)? 

3. Apa arti nama dari Jogja Slalom Skate (JOGLOS)? 

4. Atas dasar apa Jogja Slalom Skate (JOGLOS) didirikan? 

5. Bagaimana sejarah berdirinya JOGLOS? 

6. Bagaimana perkembangan JOGLOS? 

7. Berapa jumlah anggota JOGLOS hingga saat ini? 

8. Apakah tujuan berdirinya JOGLOS? 

9. Adakah visi dan misi JOGLOS? Jika ada apa visi dan misi tersebut? 

10. Bagaimana aturan yang ada di dalam komunitas JOGLOS? 



11. Bagaimana cara merekrutmen anggota baru? 

12. Apa syarat untuk menjadi anggota JOGLOS? 

13. Biasanya anggota baru yang masuk sudah bisa memainkan inline skate atau 

belum? 

14. Kegiatan apa saja yang dilakukan kelompok JOGLOS? 

15. Apakah ada simbol-simbol tertentu dalam kelompok JOGLOS? Jika ada sebutkan, 

dan apa makna simbol tersebut? 

16. Apa ciri khas dari komunitas JOGLOS? 

17. Apakah setiap anggota kelompok harus memiliki inline skate? 

18. Apakah ada kesamaan yang dimiliki atar anggota dalam komunitas jogja slalom 

skate ? 

19. Bagaimana hambatan dalam mengenalkan kelompok JOGLOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 

Pedoman wawancara terhadap anggota Jogja Slalom Skate (JOGLOS) 

1. Sejak kapan anda menjadi anggota JOGLOS? 

2. Apa alasan anda memilih menjadi anggota JOGLOS? 

3. Apa tujuan anda menjadi anggota JOGLOS? 

4. Dari mana anda mengetahui kelompok JOGLOS? 

5. Siapa yang mengajak anda menjadi anggota JOGLOS? 

6. Bagaimana perasaan anda setelah menjadi anggota JOGLOS? 

7. Apa saja kegiatan yang anda lakukan setelah menjadi anggota JOGLOS? 

8. Apa syarat menjadi anggota JOGLOS? 

9. Apakah dalam kelompok JOGLOS memiliki simbol-simbol tertentu? Jika ada apa 

saja? 

10. Dimana anda berkumpul dengan anggota JOGLOS? 

11. Kenapa anda memilih JOGLOS bukan kelompok lain? 

12. Setiap hari apa anda berkumpul dengan JOGLOS? 

13. Aktifitas apa saja ynag anda lakukan saat berkumpul dengan anggota JOGLOS? 

14. Apa ciri khas dari kelompok JOGLOS? 

15. Apakah seluruh anggota memiliki inline skate? 

16. Apa anda memiliki inline skate? 

17. Bagaimana anda mendapatkan inline skate? 

18. Sejak kapan anda memiliki inline skate? 

19. Kenapa anda memilih inline skate? 



20. Anda bisa menggunakan inline skate setelah atau sebelum bergabung di dalam 

JOGLOS? 

21. Setelah anda menjadi anggota JOGLOS apakah anda semakin menggemari olah 

raga inline skate? 

22. bagaimana cara anda berperan dalam mengenalkan JOGLOS kepada masyarakat? 

23. Apa hambatan saat mengenalkan JOGLOS terhadap masyarakat? 

 

 
 

 

 

 

    



TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PENANGGUNG JAWAB JOGLOS 

INFORMAN 1 

NAMA  :  HR (inisial) 

Usia    : 25 tahun  

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   : Jl. Ringroad Barat Kilometer 4.5 No. 76 Sleman 

Yogyakarta 

Waktu Wawancara : 14 januari 2014 

Tempat Wawancara : 0 KM Yogyakarta 

Hasil Wawancara : 

Informan  : Gimana-gimana ? 

Peneliti  : Mas minta waktu wawancara bentar ya? Hehehe... 

Informan  : Iya boleh. 

Peneliti : Oke mas dimulai ya... sejak kapan JOGLOS didirikan mas? 

Informan : JOGLOS didirikan itu sejak tanggal 12 Desember 2012, kemarin 

ini baru habis ulang tahun yang pertama  

Peneliti : Tanggalnya cantik ya mas, untuk pendirinya siapa saja mas? 

Informan  : Untuk pendirinya itu saya sendiri Hari, dan ada teman saya dari 

Medan namanya Ardian umurnya 15 tahun dan ada lagi mas Andre rio itu tiga 

orang itu kemudian ditambah lagi mas Fadri.  

Peneliti  : Berarti Cuma berempat ya mas? 

Informan : Iya Cuma empat orang itu, dimulai dari saya, saya nularin ke 

andre rio kemudian andrian. 
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Peneliti  : Terus kok bisa sebnyak ini anggotanya? 

Informan  : Ya kita  menggunakan metode ini dikatakan snowball atau bola 

salju dimana setiap kita main dimanapun sebisa mungkin kita merekrut orang 

caranya gimana, kita lihat saja dari penonton kalau dia  nonton lebih dari setengah 

jam berarti dia ada ketertarikan untuk mencoba lha dari situlah kita tarik untuk 

mencoba kalau dia mau maka  kita pinjemin sepatu dan disuruh mencoba. 

Peneliti : Kalau arti dari JOGLOS apa ya mas? 

Informan :Slalom skate itu merupakan salah satu cabang olah raga baru, 

dimana dia masuk tahun 2009. Jadi JOGLOS itu slalom skate yang ada di Jogja, 

jadi kita singkat JOGLOS 

Peneliti : Kalau dasar didirikanya itu atas dasar apa? 

Informan :Itu atas kemauan saya sendiri karena dulu saya pernah ke Jogja 

waktu masih disemarang ni,sebelum saya berdomisili diJogja saya masih 

berdomisili disemarang, di Jogja itu pengin main sepatu roda slalom itu sama 

sekali tidak ada orangnya, tidak ada klupnya ataupun komuniitasnya itu sama 

sekali tidak ada.  

Peneliti : Kalau sejarahnya itu berarti kayak tadi itu ya mas? 

Informan : Iya mulai dari keinginan saya diri sendiri di Jogja harus ada, 

kenapa si saya main di sini slalom kok tidak ada. Kebetulan saya pindah kesini 

ternyata saya coba kenalin slalom skate di Jogja banyak peminatnya tidak Cuma 

satu dua.  

Peneliti : Kalau masalah perkembangannya JOGLOS dari mulai awal 

terbentuk sampai sekarang itu? 
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Informan : Perkembangan JOGLOS, bisa dibilang untuk usia satu tahun ini 

itu lumayan berkembang pesat indikatornya kita lihat saja di hasil-hasil lomba 

yang udah kita dapat mulai dari juara lomba beberapa  kategori lomba yang 

diadakan nasional maupun daerah itu kita sudah memegang beberapa mendali 

sebagai wakil Jogja, jadi perkembanganya seperti itu jadi bisa dibilang lumayan 

banyak peminatnya, bisa dibilang sebagai olahraga yang mudah dipelajari jadi 

peminatnya banyak syaratnya benar-benar mau belajar. 

Peneliti : Kalau nyampai sekarang jumlah resminya itu berapa mas? 

Informan : Kalau dari jumlah resmi kita sekitar 35 anggota yang bener-bener 

eksis. Eksisnya dalam arti dia setiap minggu pasti latian. 

Peneliti : Kalau yang non aktif itu banyak ya mas 

Informan : Kalau yang nonaktif pas dia dateng pas dia kangen mau main 

sepatu roda itu tambah 20 orang. Jadi kisaran 55 orang mungkin ada.  

Peneliti : Punya member sendiri mungkin kartu anggota 

Informan : Kalau kartu anggota memang kita belum dimodis seperti itu 

karena kita belum termasuk klup kalau sudah ke klup mungkin kita mencoba 

mengarah ke sana, sementara ini kita memiliki biodata anak-anaknya itu siapa 

saja. 

Peneliti : mayoritas anggota itu apa mas? 

Informan : Untuk anggotanya dibilang 70%  itu mahasiswa 20% itu anak-

anak dan 10 % lain-laain ada yang kerja 

Peneliti : Kalau tujuan didirikanya JOGLOS didirikan? 
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Informan : Banyak mbak membentuk kegiatan-kegiatan positif untuk para 

pemuda di Jogja khususnya agar tidak terjerumus kegiatan-kegiatan negatif, 

seperti dugem kita menghindari kegiatan seperti itu. Supaya mereka lebih aktif 

dengan kegiatan olah raga seperti ini, kemudian tujuan kedua kita 

mensosialisasikan cabang olah raga baru sepatu roda ini freestyle slalom yang di 

Jogja ini karena dikota-kota yang lain sudah ada dan disini saja yang belum 

makanya kita coba kita tularkan kesini itu dua tujuan utamanya 

Peneliti : Kalau misalnya komunikasi dengan kelompok iinline lain itu ada 

tidak? 

Informan : Kalau komunikasi sebatas tau, kadang kita main kemereka 

ngobrol dan mereka main kesini ngobrol. Belum ada bentuk kegiatan yang bareng 

itu belum ada. 

Peneliti : Kalau misalnya sama-sama satu aliran ini 

Informan : Slalom sendiri di Jogja mulai berkembang itu akhir-akhir ini di 

Jogja kita sudah buat Jogja kota kemudian di Wates itu memang sudah ada 

komunitas baru kemudian Bantul itu juga sudah ada jadi sudah ada tiga komunitas 

yang lumayan sudah ada namanya. Untuk komunitas freestyle slalom kita selalu 

komunitas aktif kadang kalau malam minggu mereka kesini latian bareng dan 

nanti kedepanya kita singgahi mereka didaerah-daerah. 

Peneliti : Peraturan untuk anggota ada atau tidak mas? 

Informan : Ya memang kita tidak besar untuk masuk disini, tetapi kita coba 

dulu seberapa besar keinginan mereka ingin bisa bermain biasanya kita coba dulu 

buat mereka untuk nyoba sepatu sampai bisa main, kemudian kalau mereka sudah 
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bisa main mereka bisa beli sepatunya kemudian mereka mengisi formulir akhirnya 

mereka ikut. 

Peneliti : Perbedaan sepatu kalau yang slalom itu make apa? 

Informan : Kita mungkin kalau ngomongin sepatu itu jelas berbeda jauh 

spesifikasinya jelas yang pertama dilihat dari frem, frem itu penopang ban, kalau 

yang speed itu panjang kisaran 25-30 cm kalau di slalom kisaran 29, kalau merek 

khusus itu biasanya di seba atau frestyle itu dua merek utama yang biasanya di 

gunakan anak-anak. Kemudian bedanya lagi sama speed besarnya ban beda kalau 

untuk speed 100mm kalau kita 76mm-80mm. 

Peneliti : Syarat masuk JOGLOS 

Informan :Ada kemauan besar untuk belajar karena dibilang mudah ya tidak 

mudah dibilang sulit ya tidak begitu sulit, karena disini butuhketekunan buat 

belajar, yang kedua dia harus punya sepatu, yang ketiga registrasi sama kita, ada 

formulir dan Rp 50.000,00 untuk awal dan seiap minggunya kita bayar khas Rp 

5.000,00. 

Penelitian : Dana itu buat apa mas 

Informan : Dana itu digunakan buat even-even luar kota kebanyakan seperti 

itu 

Peneliti : Biasanya yang masuk menjadi anggota sudah bisa main atau 

belum mas? 

Informan : Sebagian besar belum hambir 80% mereka mulai dari 0 dan 

sisanya 20% mereka pernah nyoba dari kecil 

Peneliti : Terus latihan pertama kali disini mas? 
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Informan : Ia harus pakai protektor dan helm  

Peneliti : Kegiatan selain latian yang dilakukan agar JOGLOS lebih dikenal 

Informan : Untuk lebih dikenal ya kita lebih banyak disosial media kita buat 

akun facebook, kemudian tweeter, instagram path juga ada kita sosialisai disini 

juga ditempat latihan dan jelas banyak yang ingin coba kan, kemudia kalau ada 

car free day atau Jogja creative day kita selalu ada disitu dan kita expose biasanya 

diminggu ketiga dalam satu bulan.  

Peneliti : Kenapa memilih di 0 KM 

Informan  : 0 KM itu kan tempat lalu lalangnya orang untuk dari luar kota 

dan jalan pasti mereka akan main disini, dan orang yang misalnya kuliah di 

Jogjapun pasti banyak yang nongkrong disini juga, tempat nongkrongnya anak-

anak muda disini juga jadi  ya untuk banyak orang yang liat kita juga cari tempat 

yang strategis untuk orang liat juga jadi orang kita main orang liat dan tertarik 

gitu. 

Peneliti : Kalau masalah simbol-simbol yang ada di JOGLOS sendiri? 

Informan : Untuk simbol kita punya dan beberapa revisi logo di profil FB itu 

Peneliti : Kalau ciri khas dari JOGLOS apa mas, biyar dapat dibedakan 

dengan komunitas lain 

Informan : Ciri khasnya ya kalau anak sepatu roda slalom yang main di 0 

KM ya berarti itu JOGLOS bisa dilihat dari seragamnya juga ada 2 

Peneliti : Yang lebih spesifik mungkin mas? 
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Informan : Yang spesifik lain yaitu cabang frestyle slalom, dari sepatu, cara 

mainya. Biasanya yang membedakan itu di frem atau roda. Ciri khas kita ya yang 

main di 0 KM yaitu kita 

Peneliti : Apakah ada kesamaan anggota dari komunitas JOGLOS ini? 

Informan : Kesamaan hobi kesamaannya yaitu ingin bisa juara, kesamaan 

bisa saling latihan bareng kesamaan saling bisa menguasai satu trik kemudian 

kesamaan dari orang rantau, kesamaan mengisi luang waktu 

Peneliti : Hambatan dalam mengenalkan JOGLOS itu apa mas? 

Informan : Karena tempat latihannya dipublik area kurang nyaman kita 

minim banget yang namanya tempat latian yang layak, ketika cuaca hujan tidak 

bisa latian yang lain lebih ke menagenmen anggotanya agak susah. 

Peneliti : Harapan kedepan untuk kelompok kalian apa mas? 

Informan  : Menjadi klup yang besar 

Peneliti : Kalau penonton itu banyak yang tertarik tidak mas? 

Informan  :Banyak makanya banyak yang nimbrung nanyain, mau nyoba 
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TRANSKIP WAWAN CARA DENGAN PENANGGUNG JAWAB JOGLOS 

INFORMAN 2 

NAMA  :  ZS (inisial) 

Usia    : 25 tahun  

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   : Bangun Tapan  

Waktu Wawancara : 14 januari 2014 

Tempat Wawancara : 0 KM Yogyakarta 

Hasil Wawancara : 

Peneliti : Sejak kapan ikut anggota JOGLOS? 

Informan : Sejak JOGLOS didirikan  

Peneliti : Bedanya JOGLOS dengan kelompok lain? 

informan :Untuk JOGLOS itu lebih mengembangkan freestyle slalom kalau 

kelompok yang lain salah satunya yang ada di Mandala krida mereka lebih ke speed 

peneliti : Mas zaky kan pembina inline skate kan apakah hanya membina 

yang freestyle slalom saja? 

Informan  : Iya 

Peneliti : Berarti berapa yang komunitas frestyle slalom di Jogja? 

Informan :Sudah lumayan banyak dari Bantul satu tapi dia Cuma ngetrenya 

saja belum ada trik-trik yang membantu supaya ikut lomba ke daerah  

Peneliti : Kalau tugas dari pembina itu apa ya mas? 

Informan :Tugas dari pembina itu tugasnya adalah mengoordinir semua 

kelompok-kelompok  inline skate cabang frestyle slalom, sebagai pembina 
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mengarahkan komunitas JOGLOS agar lebih terarah agar olahraga ini mau tau 

arahnya kemana, kedua pembinaan yang sifatnya pembinaan lokasi, sumberdaya 

manusianya. 

Peneliti :Berarti mas zaky bukan pembina Cuma di JOGLOS kan berarti 

sudah menjadi pembina sebelum komunitas ini terbentuk atau sebelum? 

Informan : Sudah terbentuk, jadi begini kita sudah membentuk olahraga ini, 

jadi kemarin waktu mau lomba di bandungkan harus setiap daerah itu ada yang 

namanya inafsa yaitu asotiation internasional yang menangani freestyle slalom 

yang pusatnya di Bandung tapi setiap daerah harus ada, kita untuk kejuaraan KONI 

memang belum tapi kalau keluar negeri malah sering 

Peneliti : Kalau anggota JOGLOS siapa? 

Informan : Kemarin ada barusan dari Vietnam, dengan seperti itu misalnya 

KONI merangkul kita dapat pembinaan olahraga seperti ini  

Peneliti : Sebagai pembina mas zaky untuk mengeksiskan JOGLOS gimana? 

Informan : Terutama kita menyampaikan pesan moral kepada masyarakat 

bahwa olahraga seperti ini itu sudah mulai digemari dan mulai ada, kedua kita 

membangun suatu bentuk image dan kepercayaan ini kan sifatnya salah satu 

program olahraga yang berpotensi 

Peneliti : Dalam bentuk apa kegiatanya? 

Informan : Kita sering car free day di minggu ketiga panitia car freeday 

menyilahkan kita untuk main dan kita dapat satu muatan anggota kita sering diulas 

dikoran setiap minggu ketiga di bulan yang bersangkutan. 

Penelitian : Kalau cara pembinaann mas? 
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Informan :Untuk memperkenalkan olahraga ini dengan menghidupkan 

olahraga ini,kita perlihatkan ke publik selama ini responya antusias terhadap 

olahraga ini  

Penelitian : Kalau menurut mas zaky komunitas ini seberapa penting untuk ada 

Informan :Sangat penting karena untuk perwakilan Yogyakarta hanya 

JOGLOS saja, kebetulan memang pembinaan secara mental itu juga perlu 

pembinaan kontekstual sebagai anak muda pada dasarnya saya pingin anak muda 

itu tidak terbuang sia-sia oleh terutama narkoba, pergaulan bebas, dan ketiga tidak 

memiliki arah  

Peneliti : Cirikas dari JOGLOS itu apa yang bisa membedakan dengan 

kelompok lain 

Informan : Komunitas kita cirikanya sleed sama slalom, kita dorong ke musik 

tradisional kontemporer  

Peneliti : Cara merekrut anggota seperti apa ya mas? 

Informan :Menawarkan saja pada penonton yang terlihat pingin, dan 

melakukan pingin  

Informan : Bagaimana cara biar masyarakat itu tau JOGLOS ? 

Informan : Ada seragam, ada yang diseponsorin perusahaan seluler 

Peneliti : Timbal baliknya itu apa 

Informan : Kadang menawarkan program apa, atau main pakai kaos 

Peneliti : Hambatanya apa mas yang dtemui dalam mengenalkan JOGLOS? 

Informan  : Mungkin ditolak banyak orang yang mengenggap apasih olahraga 

seperti ini  
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Peneliti : Harapan apa kedepan untuk JOGLOS? 

Informan :Harapan komunitasnya lebih berkembang bukan hanya komunitas 

tetapi group buat Bangsa dan Negara  

 



TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ANGGOTA JOGLOS 

INFORMAN 3 

NAMA  :  HD (inisial) 

Usia    : 20 tahun  

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   : 

Waktu Wawancara : 18 Januari 2014 

Tempat Wawancara : 0 KM Yogyakarta 

Hasil Wawancara : 

Peneliti : Hai ada waktu buat wawancara bentar? 

Informan : Ya bisa, boleh dimulai  

Peneliti :Sejak kapan kamu terdaftar sebagai anggota JOGLOS atau mungkin sudah berapa 

bulan? 

Informan :Aku sudah cukup lama,hmmm... sekitar lima bulan yang lalu. 

Peneliti :Alasanya mengikuti JOGLOS apa dong? 

Informan :Sebenarnya hanya hobi, emang dari dulu main sepatu roda sejak kecil mai. sepatu 

roda 

Peneliti : JOGLOS kan aliran  freestyle slalom ya kamu bisa itu sudah dari kecil? 

Informan : Belum si dulu waktu kecil Cuma bisa sekedar jalan saja untuk lAtihan ngerem juga 

baru disini, dan setelah disini baru bisa latihan beberapa teknik. 

Peneliti : Tujuanya masuk JOGLOS sendiri apa? 

Informan : Mengembangkan hobi saja si sama ngisi waktu luang aja 

Peneliti : Kamu tahu JOGLOS dari mana ? 
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Informan :Kebetulan searching ditweeter FB komunitas sepatu roda terus nemu JOGLOS, dan 

kebetulan aku nemu JOGLOS dan mendapatkan kontak  mas Hari yang kebetulan ketua JOGLOS 

lalu masuk. 

Peneliti :Berarti yang ngajak mas Hari? 

Informan :Enggak si mau sendiri 

Peneliti :Setelah menjadi anggota JOGLOS perasaan kamu gimana? 

Informan :Ada senangnya ada komunitas sendiri  

Penelitia :Kegiatan apa saja yang dilakukan bersama anggota JOGLOS lainya? 

Informan :Ya latihan selain itu cuma have fun kadang membicarakan topik topik yang berguna  

menngenai teknik-teknik baru misalnya 

Penelitian :Kalau syarat-syaratnya sendiri apa untuk masuk anggota JOGLOS? 

Informan :Tidak ada syarat khusus si yang penting ada niat buat main, kedua kalau ada uang 

beli sepatu kalau belum ya nanti di pinjemin sama anak-anak aja. 

Peneliti :Simbol-simbol dari kelompok JOGLOS biar bisa dibedakan dengan kelompok lain 

apa? 

Informan :Baju ada stiker  

Peneliti :Kenapa kamu milih JOGLOS kok tidak kelompok yang lain? 

Informan :Karena sesuaikan dengan kebutuhan karena suka dengan slalom, dan kebetulan 

kelompok Slalom yang saat itu ada Cuma JOGLOS. 

Peneliti :Setiap hari apa kesini, setiap hari ngak? 

Informan :Tidak tentu, kalau misal pas gak ada tugas dari kampus ya kesini. 

Peneliti :Ciri khas dari kelompok JOGLOS apa menurut kamu? 

Informan :Tempat perkumpulan di 0 km, ya itu 
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Peneliti :Apakah anggota sudah memiliki inline? 

Informan :Sudah, hampir semua punya si 

Peneliti :Kamu punya inline sejak kapan? 

Informan :Satu bulan yang lalu, awalnya aku punya tapi yang belum standar seperti ini, masih 

inline yang biyasa 

Peneliti :Kenapa milih inline Skate tidak olahraga yang lain? 

Informan :Paling suka disini, soalnya kan waktu kecil juga suka mainan kan  

Peneliti :Anda sudah bisa menggunakan inline sebelum atau sesudah masuk sebagai anggota 

JOGLOS? 

Informan :Sebelum, waktu kecil si Cuma sekedar jalan tapi kalau teknik ya belum si 

Peneliti :Apakah setelah ikut JOGLOS lebih suka inline ? 

Informan :Iya lebih suka lah pastinya 

Peneliti :Hambatan untuk mengenalkan JOGLOS menurut kamu apa? 

Informan :Kadang orang sering menyalah artikan bahwa ini komunitas mahal, padalah ini 

terbuka buat umum 

Peneliti :Pernah main dengan komunitas lain belum? 

Informan :Pernah waktu car freeday kan disitu ada beberapa komunitas lain, ya kita main 

bareng. 
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TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ANGGOTA JOGLOS 

INFORMAN 6 

NAMA  : TD (inisial) 

Usia    : 21 tahun  

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   :TempuranKasihanBantul 

Waktu Wawancara : 18 januari 2013 pukul 21.47 WIB 

Tempat Wawancara : 0 KM Yogyakarta 

Hasil Wawancara : 

Peneliti : kapan kamu mulai ikut komunitas ini? 

Informan : Ikut  udah satu tahun 

Peneliti : Kenapa kamu memilih JOGLOS? 

Informan :Memilih karena awalnya sudah suka main sepatu roda, jadi kan 

kalau masuk komunitas  jadi lebih terarah 

Peneliti  : Tujuanya masuk komunitas ini apa? 

Informan : Tujuan tambah wawasandan mengembangkan bakat main sepatu 

roda 

Penelit  : Kamu tau komunitas ini dari mana? 

Informan : Tau  dari teman jadi teman ada yang ikut JOGLOS, awalnya tidak 

tertari karena sibuk sekolah 

Peneliti : Gimana si perasaan kamu setelah ikut JOGLOS? 

Peneliti :Perasaan setelah ikut JOGLOS senang semakin banyak teman dan 

wawasan sepatu roda 

Peneliti : Untuk kegiatan yang sering dilakukan bareng dengan komunitas 

JOGLOS apa? 
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Informan : Kegiatan yang sering dilakukan sering makan kumpul bareng dan 

ketika ada yang sakit maka kita menengok anggota kelompok yang sakit tersebut 

Peneliti : Syarat yang diberlakukan masuk komunitas apa? 

Informan : Syarat masuk tidak ada syarat kusus kalau mau main kita bisa 

dilatih, ngisi formulir masuk dan registrsi  

Peneliti : Untuk simbol yang ada JOGLOS sendiri apa? 

Informan : Simbol2 dari kelompok ini dari baju dan tempat latihanya yaitu 0 

km  

Peneliti : Alasan kamu memilih JOGLOS bukan komunitas inline lain 

kenapa? 

Informan :Memilih JOGLOS karena yang terdaftar di inafsa ya Cuma 

JOGLOS 

Peneliti : Setiap hari apa si kamu ikut latihan rutin? 

Informan :Saya latihan kalau ada waktu kosong 

Peneliti : Ciri khas apa yang ada di JOGLOS yang dapat dibedakan dengan 

komunitas lain? 

Informan : Ciri khas berbeda dari permainan pada frestyle slalom  

Peneliti  : Kapan kamu mulai memiliki sepatu roda? 

Informan :Memiliki sepatu roda sejak awal gabung  

Peneliti : Kapan kamu mulai bisa memainkan sepatu roda 

Informan : Bisa main waktu kecil tigal trik2nya 

Peneliti : Bagaimana perasaan kamu setelah masukmenjadi anggota 

JOGLOS? 

Informan :Setelah masuk semakin tertarik untuk ngembangin bakat dengan 

ikut lomba-lomba 
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Peneliti : Kontribusi dalam mengeksisikan komunitas ini dengan cara apa? 

Informan : Kontribusi mengeksiskan dengan sosial media, latihan setiap 

malam 

Peneliti : Apa hambatan dalam mengeksiskan JOGLOS? 

Informa :Hambatan dari tempat karena tempat umum dan tempatnya kecil  

Commented [U13]: EJG 

Commented [U14]: HMJ 



TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ANGGOTA JOGLOS 

INFORMAN 5 

NAMA  :  GB (inisial) 

Usia    :  16 tahun  

Jenis Kelamin   :  Laki-laki 

Alamat   : Bantul 

Waktu Wawancara : 18 Januari 2014 

Tempat Wawancara : 0 KM Yogyakarta 

Hasil Wawancara : 

Peneliti : sejak kpan si kamu ikut anggota JOGLOS? 

Informan : Ikut 9 bulan yang lalu aku mulai ikut 

Peneliti : lama juga ya berati JOGLOS baru 1 bulan udah masuk ya? 

Informan  : Iya  

Peneliti : Alasanya tertarik masuk menjadi anggota JOGLOS? 

Informan  : Alasanya ya? Apa ya ? ya tertarik sama permainan sepatu roda aja 

Peneliti : Untuk tujuanya sendiri apa sih? 

Informan : Tujuanya utama ya untuk cari prestasi  

Peneliti : Kamu pernah ikut lomba belum dan menang atau enggak? 

Informan : ya pernah, juaranya ya mepet dapet harapan heeeheee....... 

Peneliti : Kamu tahu kelompok ini dari mana si? 

Informan  : Tahu kelompok JOGLOS dari seniornya sini dia kebetulan salh 

satu teman saya. 

Peneliti :eeee perasaan kamu setelah menjadi anggota JOGLOS seperti 

apa? 

Informan : Perasaan senang banyak teman 

Peneliti : kegiatan apa sih yang siring dilakukan anggota JOGLOS ? 
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Informan : Kegiatan yang dilakukan banyak ya seperti saat ini latihan main, 

kadang main, atau  nongkrong bareng, tapi aku jarang ikut soalnya kan aku masih 

sekolah. 

Peneliti : syarat untuk masuk JOGLOS sendiri dulu apa? 

Informan :Syarat masuk Cuma ngisi formulir aja sama bayar regristrai itu aja 

si 

Peneliti : kalau simbol-sibol di JOGLOS menurut kamu sendiri apa? 

Informan  : mangsutnya simbol gimana? 

Peneliti : Ya misalnya sesuatu yang biasanya digunakan sebagai simbol 

yang masyarakat  dapat tahu kalau itu JOGLOS 

Informan : Oh gitu, Simbol kaos ada  stiker juga ada ya sama tempat main 0 

km 

Peneliti : kenapa kok kamu memilih JOGLOS tidak kelompok inline lain? 

Informan  : Aku Memilih JOGLOS karena di Jogja saat itu yang Slalom Skate 

ya Cuma JOGLOS  

Peneliti : Kamu sering latihan ya? Atau setiap hari aja? 

Informan : Ya enggak mesti kalau harinya tapi ya sering hampir tiap hari  

Peneliti : Kalau ciri khas dari JOGLOS si apa menurutmu apa? 

Informan : Ciri khas maen slalom klasik dan ada dance-dance, dan ya itu 

tempat latihanya itu 0 KM 

Peneliti : Apakah semua anggota JOGLOS sudah memiliki Inline skate? 

Informan : Tidak semua anggota memiliki inline skate, tapi sebagian besar si 

sudah punya 

Peneliti : Kalau kamu sendiri punya inline skate sejak kapan 

Informan  : Kalau aku si punya pas masuk  

Peneliti : kenapa kamu kok memilih inline skate si enggak olahraga lain 

Informan :Memilih inline karena lbih unik aja si menurut ku 
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Peneliti : Setelah mengikuti JOGLOS apa kamu semakin suka? 

Informan : Setelah ikut lebih menggemari olahraga,  dan lebih suka 

mempelajari trik-trik baru saja 

Peneliti : Kan kalau misal komunitas itu perlu sebuah eksistensi ya. Apa si  

peran kamu 

InformaN :Peran dalam mengenalkan JOGLOS sosial media, menjadi juara 

dan ngasih tau temennya 

Peneliti : Terus selama ini ada ngak temen kamu yang ikut 

Informan : Ya ada si beberapa tapi sekarang sudah tidak aktif karena 

waktunya yang susah soalnya kan latihanya malam ya kadang orang tua mereka 

engak ngebolehin karena kan masih sekolah 

Peneliti : Kalau hambatanya sendiri si apa dalam mengenalkan JOGLOS? 

Informan : Hambatanya masih pelajar jadi setiap hari tidak bisa setiap hari 

datang, sama kalau misalnya ngajak temen temennya mau tapi engak boleh sama 

orang tuanya, sama ini tempat latihan kan tempat umum jadi kadang digunakan 

dan tidak bisa latihan atau kalau ujan 
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TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ANGGOTA JOGLOS 

INFORMAN 6 

NAMA  :  MA (inisial) 

Usia    : 17 tahun  

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   : Wirobrajan  

Waktu Wawancara :  16 Januari 2014 pukul 21.16 WIB 

Tempat Wawancara : 0 KM Yogyakarta 

Hasil Wawancara : 

Peneliti : Sejak kapan si kamu masuk sebagai anggota JOGLOS? 

Informan : Aku gabung sekitar Juli 2012 

Peneliti : Apa si alasan kamu kok masuk di JOGLOS? 

Informan : Awalnya si dulu waktu kecil pernah mainan sepatu roda ya, terus 

tau di Jogja ada komunitas ini jadi tertarik aja buat masuk. 

Peneliti : Terus tujuanya sendiri apa si masuk komunitas ini? 

Informan : Kalau tujuan utama aku si selain mengembangkan hobi ya agar 

bisa ikut lomba-lomba aja 

Peneliti : Kamu pernah ikut lomba belum selama jadi anggota? 

Informan : Pernah waktu dulu lomba di Bandung 

Peneliti : Untuk yang ngajak masuk komunitas ini siapa? 

Informan : Untuk yang ngajak si tidak ada awalnya kan aku hobi ya dan 

akhirnya tertarik masuk komunitas ini sendiri 
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Peneliti : kalau setelah kamu masuk komunitas ini apa si yang kamu 

rasakakan? 

Informan : perasaan si seneng banget selain memiliki banyak teman juga 

pengalaman khususnya pada bidang sepatu roda slalom ya 

Peneliti : kegiatan apa aja si yang kamu lakukan bareng anggota lain? 

Informan : kegiatanya yang rutin ya latian kayak sekarang ini selain itu kalau 

misalnya ada Jogja Kreatif  sama pas car free day kami sering mengisi acara 

tersebut 

Penelit  : Kalau syaratnya sendiri untuk masuk ke komunitas ini apa? 

Informan  : Syarat yang paling utama Cuma satu si yaitu ada keinginan kuat 

untuk bisa main, sama isi formulir aja  

Peneliti : Menurut kamu simbol dalam komunitas ini apa? 

Informan : Kalau simbol si ya itu gambar yang ada di stiker dan kaos 

JOGLOS  

Peneliti : Kenapa kamu memilih JOGLOS bukan komunitas lain? 

Informan : Ya karena kalau JOGLOS kan aliran slalom ya jadi aku tertarik 

itu dan diJogja saat itu Cuma kelompok ini aja yyang ada 

Peneliti : Kalau ciri khas dari JOGLOS biyar bisa dikenal sebagai salah 

satu kelompok sepatu roda yang ada di JOGLOS apa? 

Informan : Ya itu permainanya, kan beda dengan kelompok lainterus sama 

tempat latianya 0 KM  Ya dimana kita main ditempat umum yang ramai 

Peneliti : Sejak kapan si kamu memiliki inline skate ? 
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Informan : Ya menurut aku permainan inline lebih menantang aja si sama 

ada seninya aja olah raganya 

Peneliti :Setelah jadi anggota JOGLOS apa kamu makin suka dengan inline 

skate? 

Informan : Ya semakin sukalah jadi aku semakin sering latian biyar 

menguasai teknik-teknik baru dalam permainan aja 

Peneliti :  Bagaimana sebagai anggota kelompok peranan kamu dalam 

mengenalkan JOGLOS ? 

Informan : Selain dari sosial media FB, Tweeter, atau BBM juga mengajak 

teman-teman aja si  

Peneliti : Untuk hambatanya apa? 

Informan : Ya karena kamii cuuma shering aja jadi ya kita tidak ada pelatih 

khusus gitu, sama kalau hujan kita tidak bisa latian 
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TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ANGGOTA JOGLOS 

INFORMAN 4 

NAMA  : AO (inisial) 

Usia    : 21 tahun  

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   :Gg. Sumedang Gambiran 

Waktu Wawancara : 16 januari 2014 pukul 22.45 WIB 

Tempat Wawancara : 0 KM Yogyakarta 

Hasil Wawancara : 

Peneliti : Mulai kapan kamu  ikut JOGLOS? 

Informan : Mulai per 8 mei 2012 kemarin 

Peneliti : Berarti lumayan lama juga ya 

Informan : Iya sudah sekitar 9 bulan  

Peneliti : Alasanya apa waktu kamu memilih ikut? 

Informan : Suka sepatu roda dulu waktu aku liat videonya itu 1 oktober liat 

di youtube langsung suka, kebetulan pas pulang kampus di sini itu ada komunitas 

inline skate, ternyata beneran klasik slalom makanya aku beli sepatu langsung 

ikut. 

Peneliti : Tujuanya sendiri apa? 

Informan : Pengin cari prestasi diluar akademik 

Peneliti  : Kamu tahu komunitas ini secara langsung atau media mungkin? 

Informan :Pertama liat di KM, langsung terus cari digoogle komunitas inline 

skate Jogja itu namanya  apa ternyata namanya JOGLOS, terus kebetulan temen 
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kita ada disini ada blog temen kita yang aku dulu belum kenal membahas tentang 

JOGLOS, terus tau kalau ketuanya namanya mas Hari lalu dapet konntaknya, 

langsung kita kontak-kontakan waktu itu inget betul mei tanggal 8 hari rabu aku 

langsung dateng . 

Peneliti : Ada yang ngajak gitu engak atau emang iniatif sendiri? 

Informan : Enggak inisiatif sendiri 

Peneliti : Bagaimana si perasaan kamu setelah ikut komunitas ini? 

Informan : Seneng banget disini temen-temenya ramah-ramah wellcome 

baget terutama sama anak baru mereka shering-shering ilmu enggak pelit-pelit lah  

Peneliti  : Kalau syaratnya sendiri apa? 

Informan  : Syaratnya mau belajar dan ada lagi kalau mau jadi anggota harus 

bayar Rp 20.000  waktu dulu heehhehh.... 

Peneliti : Apakah disini ada simbil-simbol tertentu? 

Informan : Untuk simbol apa ya, kalau di stiker si tugu sama sepatu roda 

kalau tugu meelambangkan Jogjakan klo sepatu roda ya sepatu roda 

Peneliti : Kenapa si kamu memilih JOGLOS bukan komunitas yang lain? 

Informan : Karena kan disini aku tertariknya sama slalom dan untuk di 

JOGLOS sendiri kan fokusnya klasik slalom dan sleed kalau dikomunitas lain kan 

Cuma lari dan agresif juga kalau agresif itu yang loncat-loncatan kalau itu malah 

terlalu berbahayakan, sama arstistiknya kurang makanya aku lebih suka disini. 

Dan komunitas slalom di JOGJA itu ini jadi kalau pas ada kompetisi kita 

mewakili Jogja 

Peneliti : Apa kamu setiap hari kesini  
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Informan : Ya setiap hari kalau enggak ujan. 

Peneliti :Aktifitas apa aja si yang kamu lagu kan dengan komunitas ini? 

Informan  :Ini ya saling belajar kadang becanda-becanda kalau udah kecapean 

main, sama kumpul-kumpul  

Peneliti : Kalau ciri khasdari Joglos apa menurut kamu? 

Informan  : JOGLOS ya bajunya kuning sama biru, sama lokasi di 0 KM  

Peneliti : Apakah seluruh anggota sudah memiliki inline? 

Informan : Kebanyakan si sudah tapi kalau yang belum kita pinjemi 

Peneliti : Kalau kamu sudah punya ya? 

Informan : Iya dulu langsung beli, ini sepatu ke duasecond dari ketuanya 

sendiri  

Peneliti : Kenapa si kamu kok memilih inline engak olah raga lain 

Informan :Memilih inline karena sangat tertarik pada video klasik slalom  

 Peneliti : Kamu pas masuk sudah bisa atau belum main inline? 

Informan : Belum ya tapi satu minggu setekah masuk aku latian sendiri buat 

jalan, aku bangun ppagi-pagi latian sendiri sampai jatuh jatuh karena masak mau 

ikut komuniitas engak bisa sama sekali kan malu ya  

Peneliti : Peran kamu apa dalam mengenalkan JOGLOS? 

Informan : Peran memperkenalkan joglos sosial media sama pas latian di 0 

km  
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TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ANGGOTA JOGLOS 

INFORMAN 6 

NAMA  :  OR (inisial) 

Usia    : 21 tahun  

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   : Kledokan  

Waktu Wawancara :2 febuary 2014 

Tempat Wawancara : 0 KM Yogyakarta 

Hasil Wawancara : 

Oby rashindo,21 pelayaran 

Peneliti : Sejak kapan si kamu gabung kelompok ini? 

Informan : Ikut sudah 6 bulan aku si ya kalau bulanya aku lupa 

soalnya,,,hehheee..... 

Penneliti : kalau alasanya sendiri apaan? He... 

Informan  : ya tertarik aja si awalnyakan aku sering nongkrong di 0KM ya 

terus sering liat ya aku tertarik  

Peneliti : kalau kamu sendiri pas masuk itu sudah bisa atau belum main 

inline? 

Informan : awalnya si belum bisa ya, tapi setelah satu minggu sudah bisa 

mainin aja tapi belum secara teknik baru bisa jalan dan teknik dasar aja. 

Peneliti : kalau tujuan kamu ikut komunitas ini apa? 

Informan :Tujuanya buat nambah temen sama olahraga dan pengalaman aja 

si  
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Peneliti : kamu tau komunitas ini dari mana? 

Informan  : Tau komunitas ini dari nonggrong di 0 km  

Peneliti : kamu gabung di sini itu ceritanya awalnya kayak apa sih? 

Informan : awalnya dulu aku sering nonggrong di 0 KM dan pas aku nonton 

didatengin sama salah satu anggota joglos diajakin maen dan akhirnya aku gabung 

aja si. 

Peneliti : setelah kamu masuk komunitas ini apa perasaan yang kamu 

rasakan? 

Informan : Perasaan seneng bisa gambung di suatu team yang baru kita 

kenal, dan makin banyak kegiatan 

Peneliti : kalau syaratnya biar masuk Syaratnya tidak ada yang penting mau 

nyoba-nyoba 

Informan : ya cuma yang mau nyoba-nyoba aja si. 

Peneliti : kalau simbol yang kamu ketahui didalam JOGLOS apa? 

Informan :Simbol yang dimiliki seragam, sama Stiker  

Peneliti : kamu tiap hari main atau latian kesini enggak?  

Informan : Tiap harii kesini  

Peneliti : ciri khas dari JOGLOS apa? 

Informan : ciri khasnya pada permainan clasik slalom sama tempat mainnya 

di tempat umum dan ramai ya ini 0 KM 

Peneliti : kamu waktu masuk udah langsung memiliki inline belum? 

Informan :Belum punya 1 minggu baru beli sepatu 

Peneliti : Kenapa kamu memilih inline bukan olahraga lain 
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Informan :karena sebenernya si kecil sudah tertarik dan pernah main tapi kan 

pas gede udah tidak penah main lagi ya jadi kayak menyalurkan hobi masa kecil 

aja 

Peneliti :  peranan kamu dalam mengenalkan JOGLOS apa? 

Informan :Peran memperkenalkan komunitas  ketika ada orang yang melihat 

kita ajak gabung dan dari sosial media 

Peneliti : biyar masyarakat bisa membedakan dengan kelompok lain, apa si 

yang membuat beda JOGLOS dengan kelompo lain? 

Informan : ya dari nama dan tempat main yaitu 0 km 
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TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ANGGOTA JOGLOS 

INFORMAN 6 

NAMA  : MS (inisial) 

Usia    : 21 tahun  

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   : Jl. Gejayan Karang Gayam no 65 

Waktu Wawancara : 2 febuari 2014 

Tempat Wawancara : 0 KM Yogyakarta 

Hasil Wawancara : 

Namanya siapa ? 

Maria sintia 

Umur  

19 tahun kuliah respati kebidanan  

Peneliti : Mulai ya kapan si kamu mulai gabung komunitas ini? 

Informan : Sejak baru pertama kuliah semester 2, tepatnya si aku lupa 

Peneliti : Apa alasan kamu masuk komunitas ini? 

Informan :Karena pingin cari teman luar, soalnya kan awalnya bosen ya 

punya temen Cuma cewek-cewek aja, jadi pengin cari  temen yang cowok dan 

yang kegiatannya positif akhirnya milih JOGLOS aja. 

Peneliti : Kalau tujuanya apa dong? 

Informan :Tujuan memperbanyak teman sama olahraga 

Peneliti : Kalau kamu awalnya tau komunitas ini dari siapa? 

Informan :Tau dari teman sekelas aja si ada yang ikut gitu 

Commented [U1]: FBG 

Commented [U2]: FBG 

Commented [U3]: FBG 

Commented [U4]: EJG 



Peneliti : setelah masuk komunitas ini perasaan yang kamu rasakan gimana 

si? 

Informan : Perasaan seneng karena dapet temenyang lebih berfariasi ya di  

JOGLOS 

Peneliti :untuk kegiatan yang dilakukan bareng dengan komunitas ini apa 

Kegiatan aja? 

Informan : Latian rutin ya seperti saat in sama acara car free day dan jogja 

creatif 

Peneliti  : Syarat yang di berlakukan untuk masuk komunitasapa? 

Informan  :Itu tidak ada syarat nanti diajarin kok kalau misalnya 

belum bisa 

Peneliti  : Dulu pas kamu masuk sudah bisa beluum main inline? 

Informan  : Bisa main setelah masuk baru belajar di ajarin sama 

senior-senior sini  

Peneliti  : simbol apa si yang ada yang dapat dilihat dari komunitas 

ini 

Informan  :Simbol-simbol seperti lambang yang ada di FB, Tweeter 

dan  kaos  

Peneliti  : Kenapa si kamu kok milih JOGLOS bukan kelompok 

inline yang lain? 

Informan  : Memilih JOGLOS karena kelompok yg lebih terbuka itu 

si yang paling utama 

Peneliti  : kamu ikut latian setiap hari apa aja? 

Commented [U5]: PSJ 

Commented [U6]: KGJ 

Commented [U7]: RAJ 

Commented [U8]: KI 

Commented [U9]: SBL 

Commented [U10]: FBG 



Informan  : Kesini hampir setiap hari si kecuali pas sibuk dengan 

acara kampus 

Peneliti  : Ciri khas dari komunitas kamu apa dong menurut kamu? 

Heheh.... 

Informan  : Ciri khas dari kelompok JOGLOS, ngumpul di km 0 

malam-malam,,kalau ada anak inline yang di 0 km main slalom ya JOGLOS  itu 

pasti JOGLOS 

Peneliti  : kalau anggotanya udah pada punya punya inline belum? 

Informan  : Ada yang punya ada yang belum punya 

Peneliti  : kalau kamu sendiri punya inline sejak kapan? 

Informan  :Punya setelah 1 minggu setelah latian jalan  

Peneliti  : kenapa kamu kok milih inline bukan olahraga lain 

mungkin? 

Informan  : Tertarik terhadap inline aja soalnya kan permainanya asik 

Peneliti  :Perasaan kamu setelah masuk anggota JOGLOS? 

Informan  :Setelah masuk JOGLOS semakin tambah sering latian  

Peneliti  :Bagaimana si sebagai anggota peran kamu dalam 

mengeksisikan JOGLOS? 

Informan  :Cara mengeksiskan dengan sosial media, car free day, dan 

latian harian 

Peneliti  : kalau hambatanya dalam mengenalkan apa? 

Informan  : kalau menurutku Tidak ada hambatan  

Commented [U11]: CRG 

Commented [U12]: PSJ 

Commented [U13]: EJG 

Commented [U14]: HMJ 
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NO KODE KETERANGAN HASIL WAWANCARA 

1.  SJR Sejarah  1. JOGLOS didirikan itu sejak tanggal 12 Desember 

2012, kemarin ini baru habis ulang tahun yang 

pertama 

2.  Untuk pendirinya itu saya sendiri Hari, dan ada 

teman saya dari Medan namanya Ardian umurnya 

15 tahun dan ada lagi mas Andre rio itu tiga orang 

itu kemudian ditambah lagi mas Fadri.  

3. Iya Cuma empat orang itu, dimulai dari saya, saya 

nularin ke andre rio kemudian andrian. 

4.  Itu atas kemauan saya sendiri karena dulu saya 

pernah ke Jogja waktu masih disemarang 

ni,sebelum saya berdomisili diJogja saya masih 

berdomisili disemarang, di jogja itu pengin main 

sepatu roda slalom itu sama sekali tidak ada 

orangnya, tidak ada klupnya ataupun 

komuniitasnya itu sama sekali tidak ada.  

5. Iya mulai dari keinginan saya diri sendiri di jogja 

harus ada, kenapa si saya main di sini slalom kok 

tidak ada. Kebetulan saya pindah kesini ternyata 

saya coba kenalin slalom skate di jogja banyak 



 
 
 
 
  

DATA HASIL WAWANCARA 

INFORMAN JOGJA SLALOM SKATE 

 
 

peminatnya tidak Cuma satu dua. 

6. Perkembangan JOGLOS, bisa dibilang untuk usia 

satu tahun ini itu lumayan berkembang pesat 

indikatornya kita lihat saja di hasil-hasil lomba 

yang udah kita dapat mulai dari juara lomba 

beberapa  kategori lomba yang diadakan nasional 

maupun daerah itu kita sudah memegang beberapa 

mendali sebagai wakil Jogja, jadi perkembanganya 

seperti itu jadi bisa dibilang lumayan banyak 

peminatnya, bisa dibilang sebagai olahraga yang 

mudah dipelajari jadi peminatnya banyak 

syaratnya benar-benar mau belajar. 

7. Banyak mbak membentuk kegiatan-kegiatan 

positif untuk para pemuda di Jogja khususnya agar 

tidak terjerumus kegiatan-kegiatan negatif, seperti 

dugem kita menghindari kegiatan seperti itu. 

Supaya mereka lebih aktif dengan kegiatan olah 

raga seperti ini, kemudian tujuan kedua kita 

mensosialisasikan cabang olah raga baru sepatu 

roda ini free style slalom yang dijogja ini karena 

dikota-kota yang lain sudah ada dan disini saja 
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yang belum makanya kita coba kita tularkan kesini 

itu dua tujuan utamanya 

 

2.  KGT Keanggotaan  1. Kalau dari jumlah resmi kita sekitar 35 anggota 

yang bener-bener eksis. Eksisnya dalam arti dia 

setiap minggu pasti latian. 

2. Kalau yang nonaktif pas dia dateng pas dia kangen 

mau main sepatu roda itu tambah 20 orang. Jadi 

kisaran 55 orang mungkin ada. 

3. Kalau kartu anggota memang kita belum dimodis 

seperti itu karena kita belum termasukk klup kalau 

sudah ke klup mungkin kita mencoba mengarah 

kesana, sementara ini kita memiliki biodata anak-

anaknya itu siapa saja. 

4. Kalau kartu anggota memang kita belum dimodis 

seperti itu karena kita belum termasukk klup kalau 

sudah ke klup mungkin kita mencoba mengarah 

kesana, sementara ini kita memiliki biodata anak-

anaknya itu siapa saja. 

5. Kalau komunikasi sebatas tau, kadang kita main 

kemereka ngobrol dan mereka main kesini 
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ngobrol. Belum ada bentuk kegiatan yang bareng 

itu belum ada. 

6. Ya memang kita tidak besar untuk masuk disini, 

tetapi kita coba dulu seberaa besar keinginan 

mereka ingin bisa bermain biasanya kita coba dulu 

buat mereka untuk nyoba sepatu sampai bisa main, 

kemuian kalau mereka sudah bisa main mereka 

bisa beli sepatunya kemudian mereka mengisi 

formulir akhirnya mereka ikut. 

7. Sudah terbentuk, jadi begini kita sudah 

membentuk olah raga ini, jadi kemarin waktu mau 

lomba di bandungkan harus setiap daerah itu ada 

yang namanya inafsa yaitu asotiation internasional 

yang menangani freestyle slalom yang pusatnya di 

Bandung tapi setiap daerah harus ada, kita untuk 

kejuaraan koni memang belum tapi kalau keluar 

negeri malah sering 

 

3.  ARN Arti nama  1. Slalom skate itu merupakan salah satu cabang olah 

raga baru, dimana dia masuk tahun 2009. Jadi 

JOGLOS itu slalom skate yang ada di jogja, jadi 
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kita singkat JOGLOS 

 

4.  FBG faktor 

bergabung 

1. Aku sudah cukup lama,hmmm... sekitar lima bulan 

yang lalu 

2. Sebenarnya hanya hobi, emang dari dulu main 

sepatu roda sejak kecil mai. sepatu roda 

3. Mengembangkan hobby saja si sama ngisi waktu 

luang aja 

4. Kadang orang sering menyalah artikan bahwa ini 

komunitas mahal, padalah ini terbuka buat umum 

5. Suka sepatu roda dulu waktu aku liat videonya itu 1 

oktober liat di youtube langsung suka, kebetulan 

pas pulang kampus di sini itu ada komunitas inline 

skate, ternyata beneran klasik slalom makanya aku 

beli sepatu langsung ikut. 

6. Pengin cari prestasi diluar akademik. 

7. Karena kan disini aku tertariknya sama slalom dan 

untuk di JOGLOS sendiri kan fokusnya klasik 

slalom dan sleed kalau dikomunitas lain kan Cuma 

lari dan agresif juga kalau agresif itu yang loncat-

loncatan kalau itu malah terlalu berbahayakan, sama 
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arstistiknya kurang makanya aku lebih suka disini. 

Dan komunitas slalom di JOGJA itu ini jadi kalau 

pas ada kompetisi kita mewakili Jogja. 

8. Ikut 9 bulan yang lalu aku mulai ikut 

9. Alasanya ya? Apa ya ? ya tertarik sama permainan 

sepatu roda aja. 

10. Alasanya ya? Apa ya ? ya tertarik sama permainan 

sepatu roda aja. 

11. Aku Memilih JOGLOS karena dijogja saat itu yang 

Slalom Skate ya Cuma JOGLOS   

12. Sejak JOGLOS didirikan  

13. Aku gabung sekitar Juli 2012 

14. Kalau tujuan utama aku si selain mengembangkan 

hobbi ya agar bisa ikut lomba-lomba aja 

15. Awalnya si dulu waktu kecil pernah mainan sepatu 

roda ya, terus tau di Jogja ada komunitas ini jadi 

tertarik aja buat masuk 

16. Ya karena kalau JOGLOS kan aliran slalom ya jadi 

aku tertarik itu dan diJogja saat itu Cuma kelompok 

ini aja yyang ada 

17. Ikut sudah 6 bulan aku si ya kalau bulanya aku lupa 
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soalnya,,,hehheee..... 

18. ya tertarik aja si awalnyakan aku sering nongkrong 

di 0KM ya terus sering liat ya aku tertarik  

19. Tujuanya buat nambah temen sama olah raga dan 

pengalaman aja si. 

20. karena sebenernya sikecil sudah tertarik dan pernah 

main tapi kan pas gede udah tidak penah main lagi 

ya jadi kayak menyalurkan hobi masa kecil aja 

21. Sejak baru pertama kuliah semester 2, tepatnya si 

aku lupa. 

22. Karena pingin cari teman luar, soalnya kan awalnya 

bosen ya punya temen Cuma cewek-cewek aja, jadi 

pengin cari  temen yang cowok dan yang 

kegiatannya positif akhirnya milih JOGLOS aja. 

23. Tujuan memperbanyak teman sama olah raga 

24. Memilih joglos karena kelompok yg lebih terbuka 

itu si yang paling utama 

25. Ikut  udah satu tahun  

26. Memilih karena awalnya sudah suka main sepatu 

roda, jadi kan kalau masuk komunitas  jadi lebih 

terarah 
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27. Tujuan tambah wawasan dan mengembangkan 

bakat main sepatu roda 

28. Simbol2 dari kelompok ini dari baju dan tempat 

latianya yaitu 0 km  

29.  

5.  KI Kemunculan 

identitas  

1. Belum si dulu waktu kecil Cuma bisa sekedar jalan 

saja untuk letihan ngerem juga baru disini, dan 

setelah disini baru bisa latian beberapa teknik. 

2. Anda sudah bisa menggunakan inline sebelum atau 

sesudah masuk sebagai anggota JOGLOS? 

3. Iya lebih suka lah pastinya. 

4. Belum ya tapi satu minggu setekah masuk aku 

latian sendiri buat jalan, aku bangun ppagi-pagi 

latian sendiri sampai jatuh jatuh karena masak mau 

ikut komuniitas engak bisa sama sekali kan malu 

ya. 

5. awalnya si belum bisa ya, tapi setelah satu minggu 

sudah bisa mainin aja tapi belum secara teknik baru 

bisa jalan dan teknik dasar aja. 

6. Itu tidak ada syarat nanti diajarin kok kalau 

misalnya belum bisa. 
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7. Bisa main waktu kecil tigal trik2nya 

8.  

6.  EJG Eksistensi 

JOGLOS 

1. Kebetulan searching ditweeter FB komunitas sepatu 

roda terus nemu JOGLOS, dan kebetulan aku nemu 

JOGLOS dan mendapatkan kontak   mas Hari yang 

kebetulan ketua JOGLOS lalu masuk. 

2. Pertama liat di KM, langsung terus cari digoogle 

komunitas inline skate Jogja itu namanya  apa 

ternyata namanya JOGLOS, terus kebetulan temen 

kita ada disini ada blog temen kita yang aku dulu 

belum kenal membahas tentang JOGLOS, terus tau 

kalau ketuanya namanya mas Hari lalu dapet 

konntaknya, langsung kita kontak-kontakan waktu 

itu inget betul mei tanggal 8 hari rabu aku langsung 

dateng . 

3. Peran memperkenalkan joglos sosial media sama 

pas latian di 0 km  

4. Alasanya ya? Apa ya ? ya tertarik sama permainan 

sepatu roda aja 

5. Peran dalam mengenalkan JOGLOS sosial media, 

menjadi juara dan ngasih tau temennya  
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6. 0 KM itu kan tempat lalu lalangnya orang untuk 

dari luar kota dan jalan pasti mereka akan main 

disini, dan orang yang misalnya kuliah dijogjapun 

pasti banyak yang nongkrong disini juga, tempat 

nongkrongnya anak-anak muda disini juga jadi  ya 

untuk banyak orang yang liat kita juga cari tempat 

yang strategis untuk orang liat juga jadi orang kita 

main orang liat dan tertarik gitu 

7. Untuk JOGLOS itu lebih mengembangkan freestyle 

slalom kalau kelompok yang lain salah satunya 

yang ada di mandala krida mereka lebih ke speed. 

8. Terutama kita menyampaikan pesan moral kepada 

masyarakat bahwa olah raga seperti ini itu sudah 

mulai digemari dan mulai ada, kedua kita 

membangun suatu bentuk image dan kepercayaan 

ini kan sifatnya salah satu program olah raga yang 

berpotensi 

9. Untuk memperkenalkan olah raga ini dengan 

menghidupkan olah raga ini,kita perlihatkan ke 

publik selama ini responya antusias terhadap olah 

raga ini 
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10. Selain dari sosial media FB, Tweeter, atau BBM 

juga mengajak teman-teman aja si  

11. Tau komunitas ini dari nonggrong di 0 km 

12. Peran memperkenalkan komunitas  ketika ada orang 

yang melihat kita ajak gabung dan dari sosial 

media. 

13. Tau dari teman sekelas aja si ada yang ikut gitu. 

14. Cara mengeksiskan dengan sosial media, car free 

day, dan latian harian. 

15. Tau  dari teman jadi temen ada yang ikut JOGLOS, 

awalnya tidak tertari karena sibuk sekolah 

16. Kontribusi mengeksiskan dengan sosial media, 

latian setiap malam 

17.  

7.  PSJ Perasaan setelah 

menjadi anggota 

JOGLOS 

1. Ada senangnya ada komunitas sendiri. 

2. Seneng banget disini temen-temenya ramah-ramah 

wellcome baget terutama sama anak baru mereka 

shering-shering ilmu enggak pelit-pelit lah. 

3. Perasaan seneng banyak temen. 

4. Setelah ikut lebih menggemari olah raga,  dan lebih 

suka mempelajari trik-trik baru saja  
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5. perasaan si seneng banget selain memiliki banyak 

teman juga pengalaman khususnya pada bidang 

sepatu roda slalom ya 

6. Ya semakin sukalah jadi aku semakin sering latian 

biyar menguasai teknik-teknik baru dalam 

permainan aja 

7. Perasaan seneng bisa gambung di suatu team yang 

baru kita kenal, dan makin banyak kegiatan 

8. Perasaan seneng karena dapet temenyang lebih 

berfariasi ya di  JOGLOS 

9. Ciri khas dari kelompok joglos, ngumpul di km 0 

malam-malam,,kalau ada anak inline yang di 0 km 

main slalom ya JOGLOS  itu pasti joglos 

10. Perasaan setelah ikut JOGLOS senang semakin 

banyak teman dan wawasan sepatu roda 

11. Setelah masuk semakin tertarik untuk ngembangin 

bakat dengan ikut lomba-lomba 

8.  KJG Kegiatan 

JOGLOS 

1. Ya latihan selain itu cuma have fun kadang 

membicarakan topik topik yang berguna  

menngenai teknik-teknik baru misalnya. 

2. Tidak tentu, kalau misal pas gak ada tugas dari 
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kampus ya kesini. 

3. Ya setiap hari kalau enggak ujan. 

4. Ini ya saling belajar kadang becanda-becanda kalau 

udah kecapean main, sama kumpul-kumpul. 

5. Kegiatan yang dilakukan banyak ya seperti saat ini 

latian main, kadang main, atau  nongkrong bareng, 

tapi aku jarang ikut soalnya kan aku masih sekolah. 

6. Ya enggak mesti kalau harinya tapi ya sering 

hampir tiap hari. 

7. Kita sering car free day di minggu ketiga panitia car 

freeday menyilahkan kita untuk main dan kita dapat 

satu muatan anggota kita sering diulas dikoran 

setiap minggu ketiga di bulan yang bersangkutan. 

8. kegiatanya yang rutin ya latian kayak sekarang ini 

selain itu kalau misalnya ada Jogja Kreatif  sama 

pas car free day kami sering mengisi acara tersebut 

9. Latian rutin ya seperti saat in sama acara car free 

day dan jogja creatif 

10. Kegiatan yang sering dilakukan sering makan 

kumpul bareng 

9.  RAJ Rekruitmen 1.  Tidak ada syarat khusus si yang penting ada niat 
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anggota 

JOGLOS 

buat main, kedua kalau ada uang beli sepatu kalau 

belum ya nanti di pinjemin sama anak-anak aja 

2. Syaratnya mau belajar dan ada lagi kalau mau jadi 

anggota harus bayar Rp 20.000  waktu dulu 

heehhehh.... 

3. Syarat masuk Cuma ngisi formulir aja sama bayar 

regristrai itu aja si 

4. Ya kita e metode ini dikatakan snoeball atau bola 

salju dimana setiap kita main dimanapun sebisa 

mungkin kita merekrut orang caranya gimana, kita 

lihat saja dari penonton kalau dia nonton lebih dari 

setengah jam berarti dia ada ketertarikan untuk 

mencoba lha dari situlah kita tarik untuk mencoba 

kalau dia mau maka  kita pinjemin sepatu dan 

disuruh mencoba. 

5. Ada kemauan besar untuk belajar karena dibilang 

mudah ya tidak mudah dibilang sulit ya tidak begitu 

sulit, karena disini butuh ketekunan buat belajar, 

yang kedua dia harus punya sepatu, yang ketiga 

registrasi sama kita, ada formulir dan Rp 50.000,00 

untuk awal dan seiap minggunya kita bayar khas Rp 
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5.000,00.  

6. Komunitas kita cirikanya sleed sama slalom, kita 

dorong ke musik tradisional kontemporer  

7. Syarat yang paling utama Cuma satu si yaitu ada 

keinginan kuat untuk bisa main, sama isi formulir 

aja. 

8. ya cuma yang mau nyoba-nyoba aja si. 

9. Itu tidak ada syarat nanti diajarin kok kalau 

misalnya belum bisa. 

10. Syarat masuk tidak ada syarat kusus kalau mau 

main kita bisa dilati, ngisi formulir masuk dan 

registrsi 

10. CRG Ciri khas 

JOGLOS 

1. Tempat perkumpulan di 0 km, ya itu 

2. JOGLOS ya bajunya kuning sama biru, sama lokasi 

di 0 KM  

3. Ciri khas maen slalom klasik dan ada dance-dance, 

dan ya itu tempat latihanya itu 0 KM 

4. Yang spesifik lain yaitu cabang frestyle slalom, dari 

sepatu, cara mainya. Biasanya yang membedakan 

iru di frem atau roda. Ciri khas kitaya yang main di 

0 KM yaitu kita 
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5. Ciri khasnya ya kalau anak sepatu roda slalom yang 

main di 0 KM ya berarti itu JOGLOS bisa dilihat 

dari seragamnya juga ada 2 

6. Komunitas kita cirikanya sleed sama slalom, kita 

dorong ke musik tradisional kontemporer  

7. Ya itu permainanya, kan beda dengan kelompok 

lainterus sama tempat latianya 0 KM  Ya dimana 

kita main ditempat umum yang ramai 

8. ciri khasnya pada permainan klasisk slalom sama 

tempat mainnya di tempat umum dan ramai ya ini 0 

KM 

9. Ciri khas dari kelompok joglos, ngumpul di km 0 

malam-malam,,kalau ada anak inline yang di 0 km 

main slalom ya JOGLOS  itu pasti joglos 

10. Ciri khas berbeda dari permainan pada frestyle 

slalom 

11.  SBL Simbol  1. Oh gitu, Simbol kaos ada  stiker juga ada ya sama 

tempat main  km 

2. Untuk simbol apa ya, kalau di stiker si tugu sama 

sepatu roda kalau tugu melambangkan Jogjakan 

kalo sepatu roda ya sepatu roda 
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3. Untuk simbol kita punya dan beberapa revisi logo 

di profil FB itu 

4. Komunitas kita cirikanya sleed sama slalom, kita 

dorong ke musik tradisional kontemporer  

5. Kalau simbol si ya itu gambar yang ada di stiker 

dan kaos JOGLOS  

6. Simbol yang dimiliki seragam, sama Stiker  

7. Simbol-simbol seperti lambang yang ada di FB, 

Tweeter dan  kaos 

8. Simbol2 dari kelompok ini dari baju dan tempat 

latianya yaitu 0 km  

12.  HMJ Hambatan 

mengenalkan 

JOGLOS 

1. Kadang orang sering menyalah artikan bahwa ini 

komunitas mahal, padalah ini terbuka buat umum 

2. Hambatanya masih pelajar jadi setiap hari tidak bisa 

setiap hari datang, sama kalau misalnya ngajak 

temen temennya mau tapi engak boleh sama orang 

tuanya, sama ini tempat latian kan tempat umum 

jadi kadang digunakan dan tidak bisa latian atau 

kalau ujan 

3. kalau menurutku Tidak ada hambatan  

4. Karena tempat latiannya dipublik area kurang 



 
 
 
 
  

DATA HASIL WAWANCARA 

INFORMAN JOGJA SLALOM SKATE 

 
 

 

nyaman kita minim banget yang namanya tempat 

latian yang layak, ketika cuaca hujan tidak bisa 

latian yang lain lebih ke menagenmen anggotanya 

agak susah. 

5. Mungkin ditolak banyak orang yang mengenggap 

apasih olah raga seperti ini. 

6. Ya karena kamii cuuma shering aja jadi ya kita 

tidak ada pelatih khusus gitu, sama kalau hujan kita 

tidak bisa latian 

7. Kontribusi mengeksiskan dengan sosial media, 

latian setiap malam 



 

 

 

 

 

 

 

Wawancara informan HR tanggal 14 Januari 2014 

 

Wawancara informan ZW tanggal 14 Januari 2014 

 

 

Wawancara Informan HD 18 Januari 2014 

 



 

 

Wawancara informan MA tanggal 16 Januari 2014 

 

Wawancara informan MS 2 Febuari 2014 

 

Wawancara informan TD tanggal 18 Januari 2014 



 

 

 

Wawancara informan  OR tanggal 2 Febuari 2014 

 

Wawancara informan MA tanggal 16 Januari 2014 

 

Wawancara informan AO tanggal 16 Januari 2014 



 

 

 

 

 

Dokumentasi  JOGLOS lomba di Semarang Astra Motor 

 

 

Dokumentasi JOGLOS stiker komunitas 



 

Dokumentasi JOGLOS picture profil  sosial media 

 

 

Dokumentasi JOGLOS seragam komunitas 

 

Dokumentasi JOGLOS beberapa piagam penghargaan  



 

Dokumentasi JOGLOS pertemuan anggota INAFSA 

 

 

Dokumentasi JOGLOS acara car free day 

 

Dokumentasi JOGLOS dikawasan Benteng 



 

Dokumentasi JOGLOS saat mengikuti lomba 

 



  



 


