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Lampiran 1 Data Mahasiswa UNIM Yang Bersal Dari Luar Jawa Timur 

 

1. Naman : Alensia Liling 

Fak/Prodi : Ekonomi /Manajemen (2018) 

Asal : Kalimantan 

2. Naman : Devita Tegar Sevira 

Fak/Prodi : Fkip/Pendidikan Bahasa Indonesia (2017) 

Asal : Palembang (Sumatera Selatan) 

3. Nama : Elton Perdana Putra Giawa 

Fak/Prodi : Fisip/Ip (2016) 

Asal : Nias (Sumatera Utara) 

4. Nama : Tuti Nisra Indayanti Siwanahono 

Fak/Prodi : Fisip/Ip (2016) 

Asal: Nias (Sumatera Utara) 

5. Nama : Tya Adita Tubaka 

Fak/Prodi : Fisip/Ik (2016) 

Asal : Tasikmalaya (Jawa Barat) 

6. Nama : Octo 

Fak/Prodi : Fisip/Ip (2018) 

Asal : Kupang NTT 

7. Nama : Berkat Pelindungan Gulo 

Fak/Prodi : Teknik/Teknik Sipil (2018) 

Asal : Nias Sumatera Utara 



 
 

 

 

8. Nama : Nuryani Wulandari 

Fak/Prodi : Agama Islam (2019) 

Asal : Semarang  

9. Nama : Takti Hati Hulu 

Fak/Prodi : Teknik/Teknik Mesin (2018) 

Asal : Nias Sumatera Selatan 

10. Nama : Dominika Sara Jehamun 

Fak/Prodi : Teknik/Teknik Informatika(2019) 

Asal : Nusa Tenggara Timur 

11. Nama : Helmi Reza Fahlepi 

Fak/Prodi : Teknik/Teknik Informatika(2018) 

Asal : Jawa Tengah 

12. Nama : Fajar Arif Sn. 

Fak/Prodi : Fisip/ Ilmu Pemerintahan(2018) 

Asal : Muaro Bungo 

13. Nama : Vingki Yulita Sari 

Fak/Prodi : Ekonomi/Akuntansi(2019) 

Asal : Sumatera Selatan 

14. Nama : Imam Mustofa 

Fak/Prodi : Ekonomi/Akuntansi 

Asal : Riau 



 
 

15. Nama : Retno Sarwanto 

Fak/Prodi : Ekonomi/Manajeme(2019) 

Asal : Sungai Merah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 2 Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara 

Naman : Alensia Liling  

Fak/prodi : Ekonomi /Manajemen (2018) 

Asal : Kalimantan 

P : apakah kamu mengetahui lagu Kartonyono Medot Janji karya Denny Caknan? 

L : saya mengetahuinya, karena banyak didengerin lagu ini sama orang-orang , 

dan banyak juga yang menyanyikan  lagu ini 

P : kapan dan dimana kamu mengetahui lagu ini ? 

L : 1tahun yang lalu di kafe Sigur, disana ada salah satu orang yang menyanyikan 

lagu Kartonyono Medhot Janji ini, jadi saya pertama kali mendengarkan lagu ini 

disana. 

P : kan pertama kali kamu mendengarkan dan menikmati lagu ini apakah kamu 

langsung berniatan mencari judul lagu,penciptanya/penyanyi, lirik dan arti dari 

lagu tersebut? 

L : hal pertama yang saya lakukan artinya kepada teman sebelah saya tentang arti 

dari lagu ini, karena kan saya notabenya bukan orang Jawa. Karena juga anak 

muda di kafe tersebut  hafal dengan lagunya dan kebetulan juga saya sedikit 

belajar bahasa Jawa dan anak-anak muda menyanyikan lagu itu saya langsung 

tertarik untuk mencari tahu apa arti dari liriknya,judul lagunya dan penciptanya. 

P : apakah kamu  mendengarkan dan menikmati lagu Kartonyono ini? 

L : suka. Karena sekarang saya sudah mengetahui  arti dari lagu ini, jadi setiap 

ada orang memutar musik/lagu kartonyono terkadang saya ikut nyanyi dan tidak 

bingung lagi dengan arti dan lirik lagu nya. 

P : bagaimana pendapatmu setelah kamu mendengarkan lagu kartonyono medhot 

janji? 

L : menurut saya lagu medot janji ini tu enak di dengar kak,baik dari musik 

maupun lirik nya,lagu Kartonyono Medot Janji tu enak di dengar baik dari 

kalangan anak muda sampai orang tua menurut saya karna lagu ini bisa mengikuti 

zaman sekarang baik dari lirik mau pun musik nya  dan unik nya lagi lagu ini tu 

mengunakan bahasa daerah yaitu menggunakan bahasa jawa itu sendiri 



 
 

P : Nah katamu kan lagu ini enak didengar..kamu sering mendengarkan lagu ini 

dari handphone mu sendiri enggak?? Itu melalui pemutar musik atau youtube? 

Apa alasan kamu lebih sering menggunakan itu dibanding pemutar musik lainya? 

L : iyaaa dari hp sendiri kak,melalui youtube alasan saya menggunakan youtube 

sebagai aplikasi mendengarkan musik karena lebih mudah dan semua jenis musik 

di youtube ada dan untuk musik jawa sendiri di youtobe ada subtitle atau 

terjemahan nya buat saya yang tidak mengerti bahasa  jawa itu alasan saya lebih 

suka menggunakan youtobe sebagai aplikasi buat mendengarkan musik 

P : Menurut adek apa keunikan dari lagu Kartonyono dibanding dengan lagu lain? 

L : menurut saya adalah karna lagu ini menggukan bahasa jawa dan lirik nya yang 

menyentuh dan sering dialami oleh orang yang mengalami patah hati sehingga 

lagu ini populer di karangan anak muda. Lirik yang pas itu Mbiyen wes tak wanti- 

wanti ojok sampek lali Tapi kenyataannya pergi....Kartonyono ning ngawi medhot 

janjimu Ambruk cagakku nuruti angan-anganmu… Dan dibandingkan lagu lainya 

lagu ini pembawaanya sangat enak dan semangat tidak ada sedinya kak. 

P : Apakah km tau bahwa lagu ini viral dan mencapai 80 jt viewr dlm waktu 6bln? 

L : saya tau kalau lagu ini viral kak,,tapi saya tidak tau kalau sampai viewr 

mencapai 80 juta dalam waktu 6 bulan 

P : pada waktu masih berapa dek ? 

L : sekitar masih 60jt an kak 

P : Km tau viralnya itu dr mana dek?? 

L : saya tau dari youtube kak,tapi waktu itu viewr nya blom sampai 80 juta 

P : Berarti km mengikuti dr awal  mulai viral lagu nya dek? 

L : iyaaa kak 



 
 

P : Apa kamu setuju bahwa lagu kartonyono yg dibawakan oleh penyanyi asli nya 

ini lebih viral dibanding dengan yang dibawakan oleh didikempot dll? 

L :  iya saya setuju lagu kartonyono yang dibawakan oleh penyanyi aslinya lebih 

viral 

P : Menurutmu mengapa lagu ini sampai seviral ini ? 

L : menurut saya karna liriknya yang  sering dialami oleh oleh orang yang patah 

hati 

P : Selain dari liriknya dari segi musik nya gimana? 

L : kalau menurut saya semua musik yang di Kartonyono itu enak siiih baik itu 

musik aslinya atau mungkin sudah di cover oleh musisi lain, dan pembawaan 

musik aslinya itu lebih semangat sih tidak ada sedihnya 

P : Nah awal pertama kali kamu mendengarkan dan menikmati lagu ini Kamu ada 

niatan enggak untuk mencari siap penyanyinya apa judul lagu nya? 

L : karna waktu pertama kali dengar lagunya saya langsung tertarik jadi saya 

langsung ada niatan buat cari tau apa judul dan siapa penyanyinya lewat nanya ke 

teman saya 

P : Seberapa sering kamu mendengarkan lagu kartonyono ini dek? 

L : enggaa terlalu sering siihh,cuma ngikutin suasan hati aja kalau lagi pengen 

dengerin yaa dengerin gitu kak .. 

P : kira-kira sehari berapakali mendengarkan lagu ini? 

L : sekali sehari 

P : Berarti lagu ini hanya sebagai pengikut mood aja ya dek klo sedih baru 

mendengarkan lagu ini? 

L : iyaaa kak soalnya lirik nya cocok buat mood yang kalau sedih gitu kak 



 
 

P : dek setelah km mendengarkan dan  mengetahui lirik lagu kartonyono itu 

Menurutmu lagu itu bisa menambah wawasan km ga tentang budaya jawa (bahsa 

jawa)?alasanya apa? 

L : yaaa tentu saja bisa menambah wawasan karna dengan pertama kali  saya 

dengar lagu ini jadi pengen tau lagu yang lainnya trus jadi pengen tau budaya 

jawa lain nya seperti tari"an jawa 

P :  apakah kamu pernah merekomendasikan lagu ini kepada teman maupun 

saudaramu untuk didengarkan maupun didownload ? 

L : pernah kak, waktu itu teman aku lagi bermasalah sama pacarnya trus dia 

curhat  ke aku,, ya aku kirimin link lagu kartonyono. 

P : terus responya bagaimana, apakah dia mendengarkan atau mendownlodnya? 

L : kurang tau kak…mungkin dia mendownload 

P : pernah ga berkomentar atau menulis komentar dikolom komentar  di akun 

youtube nya denny caknan tentang lagu ini? 

L : kalau untuk komentar tidak pernah kak, kalau suka  yaa like aja tidak pernah 

coment-coment. 

P : kalau untuk menyanyikan lagu ini bisa tidak? 

L : kalau untuk nyanyi bisa kak tapi ga bisa nyanyi didepan umum, 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naman : Devita tegar sevira 

Fak/prodi : FKIP/Pendidikan bahasa Indonesia (2017) 

Asal : palembang (sumatera selatan) 

P : apakah kamu mengetahui lagu Kartonyono Medot Janji karya Denny Caknan? 

D : iya saya mengetahui karena teman saya juga banyak yang memutar dan 

menyanyikan lagu ini 

P : kapan dan dimana kamu mendngarkan  lagu Kartonyono Medot Janji ini 

D : pada saat jalan bersama teman saat didalam mobil, dan saat itu yang saya 

ketahui lagu itu viral di facebook, Instagram. 



 
 

P : Dari pertama kali kamu mendengarkan lagu Kartonyono Medhot Janji ini, 

apakah kamu langsung mencari informasi tentang lagu ini mulai dari judul lagu, 

penyanyinya, lirik lagunya dan rtinya ? 

D : iaya saya langsung browsing digoogle. Nah malam harinya saya melihat di IG 

itu banyak sekali tentang lagu Jawa itu. 

P : setelah kamu mendengarkan dan mengetahui judul lagu,lirik,dan artinya, 

kemudian kamu ada niatan untuk mendengarkan lagi lagu ini? 

D : ada mbak, saya sampai mendownload lagu ini,dan saya dengarkan lagu ini 

saat saya mengerjakan tugas kampus. Kan saya bassic nya orang palembang ini 

mbak tapi saya dengarkan lagu jawa itu asyik mbak, padahal 100% saya tidak 

mengetahui apa arti dari lagu tersebut. 

P : kamu sudah mendownload lagu ini dan kamu sering mendengarkannya.nah 

kenapa kamu lebih suka menggunakan aplikasi pemutar musik daripada 

menggunakan youtube, spotify dan aplikasi lainya? 

D : kalau menggunakan aplikasi itu, karena saya sudah download bisa ofline lebih 

enak dari pada di youtube. Soalnya saya butuh nadanya tidak butuh vidionya. 

Saya ga perlu lihat viionya karena saya menikmati musik dan liriknya saja sudah 

cukup menghibur diri saya 

P : apakah Anda menyukai  dan menikmati lagu Kartonyono Medot Janji 

meskipun Anda tidak mengetahui arti dari lirik lagunya? 

D : sebenarnya tidak mengetahui 100% tapi tahu seikit-sedikit tahu seperti 

Krtonyono Medot Janji itukan putus/mengingkari janji. Jadikan saya berkuliah di 

jawa jadi beberapa teman saya itu sedikit-sedikit juga mengajari arti lagu ini. Tapi 

awal mendengaarkanya saya tidak mengetahui sama sekali ini apa sih kok viral 

dan saya tahu ini lagu galau. 

P : bagaimana pendapat mu tentang lagu ini dan berpengaruh tidak dengan 

suasana hatimu? 



 
 

D : nah jadi gini mbak ini kan lagu galau yaa jadi saya mendengarkan ini tidak 

galau, bagi saya  ini enak musiknya. Saya tidak tahu karenasaya sedih,galau, 

bahagia juga memutar lagu ini. Apalagi padasaat reff nya teman-teman juga 

bawaanya enak saja mbak ga ada sedihnya. Kalau menurut saya ini lagu galau 

juga enggak meskipun artinya seperti itu, karena beberapa orang yang saya tahu 

itu mereka menyanyikan tidak ada yang mellow begitu pasti bahagia semangat 

begitu jadi tidak ada galau jadi menikmatinya itu mau di suasana bahagia sedih ya 

tidak ada apa-apa tidak jadi masalah. Dan saya ga tahu lagi kalau orang jawa yang 

tahu artinya. 

P : menurutmu apa sih keunikan lagu kartonyono ini dibandingkan dengan lagu 

yang lain(pop) 

D : iya sebenarnya tadi mbak, lagu jawaa itukan banyak apalagi yang 

saya sukanya Kartonyono sebenarnya isinya kan putus cinta tapi kan 

orang nyanyi tidak ada yang mellow pasti bawaanya semangat, tidak ada 

yang menunjukkan kalau itu putus cinta jadi kesanya beda saja itu. Dan 

lirik lagunya yang paing mengena itu “ Loro ati iki Tak mbarno karo tak 

nggo latihan sok nek wes oleh penggantimu, wes ra kajok aku mergo wes 

tahu, wes tahu jeru”. Dan itu tidak ada sedihnya jadi seamangat. Ini kan 

ada lagu ceritanya sedih musiknya jadi ikut sedih terus beda begitu, lagu 

ini bagus kok mbak jadi penyemangat buat orang patah hati. 

P : apakah kamu mengetahui ini viral mencapai 80 juta viwer dalam waktu 6 

bulan? 

D : awalnya saya belum tahu tapi saya berusaha mencari tahu 

P : menurutmu mengapa lagu Kartonyono ini viral disukai oleh banyak 

masyarakat Indonesia tidak terkecuali orang luar Jawa? 

D : nah anak mudah jaman sekarang kan mbak banyak yang ambayar. Ini kan lagu 

galau dikemasnya itu unik tidak bikin kita galau bikin kita seangat. Jadi berebda 

dengan lagu lain. Kalau lagu pop apalagi lagu galau pasti dikemasya sama, kalau 



 
 

ini itu beda selama ini itu saya belum menemukan yang nyanyiin lagu ini sambil 

nangis, tapi kalau semangat sering. Jadi pembangkit semangat setelah putus cinta.  

P : apakah kamu menyetujui kalau lagu ini viral dibandingkan dengan lagu yang 

lain? 

D : saya sangat setuju mbak karena saat itu dimana-mana lagu ini yang diputar, di 

intagram ya, nah penngguna intragramkan anak muda diberanda saya itu isinya 

kartonyono semua, di youtube juga pasti kartonyono. Untuk yang covernya juga 

kan pasti ikutan naik tapi saya lebih suka yang asli lebih enak mbak. 

P : dek setelah km mendengarkan dan  mengetahui lirik lagu kartonyono itu 

Menurutmu lagu itu bisa menambah wawasan km ga tentang budaya jawa (bahsa 

jawa)?alasanya apa? 

D : bisa mbak soalnya  setelah mendengarkan lagu medot janji pasti  kadang inget 

sama beberapa lirik lagunya. Terus jadi ingin  tahu apasih  arti lirik lagu itu. 

Secara tidal langsung kosa kata bahasa jawa saya bertambah 

P : setuju atau tidak bahwa lagu kartonyono ini bisa dikatakan sebagai lagu  

sebagai lagu yang berhasil memperkenalkan  budaya jawa? 

D : setuju kak. 

P : seberapa sering kamu mendengarkan lagu kartonyono ini? 

D : sehari 3 kali kak kadang lebih apalagi kalau mengerjakan tugas ya bisa lebih. 

P : kan kamu menyukai lagu kartonyono, prnah tidak merekomendasikan lagu 

kartonyono ini keteman-teman maupun kekeluarga untuk download atau hanya 

sekedar mendengarkan saja? 

D : pernah sih, pertamakali rekomendasi ke ayah 

P : terus bagaimana responya? 

D : responya baik lagunya bagus 



 
 

P : ayahmu mendownlod lagu ini tidak? 

D : iya mbak 

P : apakah kamu pernah menulis komentar tentang lagu karonyono ini  diakun 

youtubenya  Denny Caknan? 

D : enggak pernah mbak soalnya hanya mendengarkan lagunya saja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : Elton Perdana Putra Giawa 

Fak/Prodi : FISIP/IP (2016) 

Asal : Nias (Sumatera Utara) 

P : apakah kamu mengetahui lagu Kartonyono Medot Janji karya Denny Caknan? 

E : iya saya mengetahui sering saya dengarkan 

P : sejak kapan mas Elton mengetahui lagu Kartonyono ini? 

E : sejak saya mendengarkan teman saya saat memutar lagu ini, saya kaget kok 

lagu ini enak ya lah dari situ, kira-kira tahun 2019 kemarin 

P : apakah Anda ada niatan untuk mengetahui siapa penyanyinyajudul lagunya 

liriknya? 

E : iya mbak saya berusaha untuk mencarinya di youtube tentang lagu ini 

P : apakah Anda mengetahui bahwa lagu ini viral 80jt viewer dalam waktu 6 

bulan ? 

E : kemarin saya juga lihat diyoutube, nah ternyata lagu ini yang suka itu banyak 

juga, sya juga melihat penyukanya juga banyak. 

P : media apa yang sering Anda gunakan untuk mendengarkan lagu ini 

E : pertama itu saya mendengerkan melalui youtube kemudian saya mendownload 

dan mendengarkanya di pemutar musik 

P : mengapa Anda lebih memilih pemutar musik untuk mendengarkan lagu ini? 



 
 

E : karena saya sudah mendownloadnya dan kalau untuk pemutar musiknya 

sendiri tidak menggunakan kuota ya yang pastinya kalau youtube harus 

menggunakan kuota saat mendengarkan 

P : setelah Anda mendengarkan lagu ini apakah Anda menyukai dan mengerti lirik 

dari lagu ini ? 

E :  untuk lagu ini saya sangat termotivasi sebagai pemuda bahwasanya 

lagu ini menceritakan  tentang masa ketika mereka pacaran, 

menghabiskan waktu merka brsama pada akhirnya salah satu dari mereka 

hilang dengan sendirinya dan untuk liriknya itu yang cocok “Loro ati iki 

Tak mbarno karo tak nggo latihan sok nek wes oleh penggantimu, wes ra 

kajok akumergo wes tahu, wes tahu jeru”. 

P : apakah Anda mengerti mengenai lirik lagunya secara mendalam? 

E : kalau untuk arti liriknya, setengah saya mengerti 

P : seberapa sering Anda mendengarkan  lagu ini ? 

E : kalau lagu ini sih pada saat berkumpul dengan teman-teman atau saat 

dikesendirian kita mendengarkan lagunya ya mungkin setiap hari saat lagu ini 

viral pasti saya dengarkan.sehari bisa 4x. 

P : bagaimana pendapat Anda dengan lagu ini yang mengunakan lirik bahasa 

jawa? 

E : memang lagu nya itu sangatprihatin buat anak jaman sekarang, bahwasanya itu 

dapat memotivasi pemuda-pemuda  ketika kita  menyukai seseorang menjalani 

hubungan itu harus tahu sifat dan perilkunya yang memang untuk selamanya dia 

akan benar-benar mencintai kita nantinya. 

P : setelah Anda mengetahui lagu ini apakah anda menyukai lagu ini? 

E : setelah mendengarkan lagu ini saya sangat menyukainya 

P : apakah Anda menyetujui lagu ini viral? 

E : kalau lagu ini viral saya sangat setuju, karena lagu ini  bahwa dari awal sudah 

sya katakan lagu ini akan  memotivasi anak muda apalagi dijaman modern seperti 

sekarang. 



 
 

P : menurut Anda apakah lagu kartonyono ini dapat dikatakan sebagai lagu jawa 

yang memperkenalkan budaya jawa? 

E : setuju saja sih karena lagu kartonyono ini dapat memperkenalkan budaya jawa 

kan banyak diantara mereka yang tidak mengetahui artinya kemudian ia berusaha 

mencari artinya secara tidak langsung ia berusaha belejar bahasa jawa. 

P : apakah abang pernah merekomendasikan lagu kartonyono ini keteman 

amaupun saudara abang untuk mendengarkan maupun mendownload 

lagukartonyono ini? 

E : sebenarnya saya sudah mengirimkan lagu kartonyono ini kepada teman saya 

disumatera untuk mereka dengarkan pada saat lagu ini viral, dan mereka mau 

mendengarkan lagu ini dan mulai menyukainya 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : Tuti Nisra Indayanti Siwanahono 

Fak/Prodi : FISIP/IP (2016) 

Asal: Nias (Sumatera Utara) 

P : apakah Anda mengetahui lagu kartonyono medot janji karaya denny caknan? 

T : iya saya mengetahui sering dengar dari tetangga saya karena sering diputar 

P : kapan pertama kali Anda mendengarkan lagu ini? 

T : sekitar 3 bulan yang lalu saat diputar oleh tetangga saya dari situ juga saya 

sering mendengarkan. 

P : kan dari situ Anda sering mendengarkan lagu ini. Apakah Anda ada niatan 

untuk mencari judul lagunya, lirik lagunya, siapa penyanyinya? 



 
 

T : iya pernah. Tapi saya mencari itu bukan karena saya ingin tahu siapa 

penyanyinya dan penciptanya, saya mencari tahu itu karena saya ingin mendengar 

saya lagu itu . saya mencari di youtube 

P : selama ini Anda mendengarkan melalui youtube kenapa Anda memilih 

youtube dari pada pemutar musik lainya? 

T : karena diyoutube itu gampang untuk mencari lagunya meskipun kita tidak tahu 

apa judul lagunya setidaknya kita tahu bagian lirik lagu yang kita cari asti ketemu. 

P : bagaimana pendapat Anda dengan lagu kartonyono ini? 

T : menurut saya lagu nya sangat enak dinikmati, apalagi pada saat patah hati 

P : seberapa sering Anda mendengarkan lagu kartonyono medhot janji ini melalui 

hp Anda? 

T : kalau seringnya itu tidak beberapa sering, tapi setiap minggu itu pasti 

mendengarkan lagu ini 

P : menurut Anda bagaimana pengaruh lagu ini terhadap kehidupan Anda?  

T : menurut saya lagu ini enak banget ya...saya sempat tersentuh dengan lagu ini 

meskipun saya tidak pernah mengalami hal yang seperti ini..tapi saya cukup 

menyukainya 

P : menurut Anda apa kunikan lagu kartonyono dibandingkan dengan lagu lainya? 

T : menurut saya keunikan lagu ini itu sangat tersentu dan bermaknya sekali dan 

dalam kenyaataan ya juga  banyak sekali yang seperti itu ditinggal pada saat 

sayang-sayangnya. Seperti dilirik lagu “ Mbiyen wes tak wanti-wanti Ojok ngasi 

lali tapi kenyataannya pergi”. 

P : apa yang membuat adanya tertarik dengan lagu ini? 

T : kan lagu ini tidak seperti lagu pop ya ,kalau lagu galau msuiknya juga ikutan 

galau. Kalau lagu ini itu musik nya sangat enak tidak ikut galau 

P : apakah Anda mengetahui kalau kalau lagu ini viral mencapai 80 juta viwer 

dalam waktu 6 bulan ? 

T : saya tidak terlalu mengikuti viralnya lagu yang saya tahu itu hanya bnyak 

sekali lagu ini diputar dimana-mana, kadang tetangga saya dan pas diwarung kopi. 



 
 

P : lagu kartonyono medhot janji ini viral. Menurut Anda mengapa lagu 

kartonyono ini  banyak disukai oleh masyakarat tanpa terkecuali orang dari luar 

jawa juga? 

T :  mungkin karena lagu ini mempunyai arti yang mempunyai arti yang 

bermakna sekali dan cocok didalam kehidupan nyata. Dan musiknya tidAk 

menunjukkan sedih meSkipun lagu ini sedih pembawaanya semangat saja. 

P : apakah Anda menyutujui bahwa lagu ini viral? 

T :  kalau saya sangat setuju sekali, menurut saya ini sangat mewakili perasaan 

masyarakat saat ini ya palagi banyak masyarakat yang ambyar 

P : Km setuju ga kalau lagu kartonyono ini memperkenalkan budaya jawa 

T : Menurut saya tidak setuju karn: 1. arti dari lagu tersebut tidak hanya terjadi di 

orang Jawa tetapi itu semua terjadi di kalangan anak muda jadi tidak terkhusus 

kan 2.  Mungkin lirik lagunya berbahasa Jawa tetapi jika memeperkenalkan 

budaya sepertinya juga tidak akurat karna di dalam lirik lagu tersebut tidak ada 

menyinggung tentang adat, atau apalah Yg berkaitan dengan budayalah. 

P : seberapa sering kamu mendengarkan lagu kartonyono ini 

T : tidak pernah mendengarkan kecuali tetangga saya yang mutar lagu baru saya 

dengarkan 

P : apakah kamu pernah merekomendasikan lagu ini kepada teman atau 

keluargamu untuk mendengarkan lagu kartonyono? 

T : tidak pernah 

P : pernahkah kamuberkomentar dalam akun youtubenya tentang lagu kartonyono 

ini? 

T : tidak pernah 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nama : Tya Adita Tubaka 

Fak/Prodi : FISIP/IK (2016) 

Asal : tasikmalaya (jawa barat) 

P : apakah kamu mengetahui lagu kartonyono mehot janji karya denny caknan ? 

T : iya tahu karena cukup banyak orang yang memutar lagu ini dimanapun saya 

nongkrong dan di kampuspun banyak yang memutar lagu ini. 

P ; kapan pertama kali kamu mendengerkan lagu ini ? 

T :  saya mengetahui lagu ini pas saya sedang KKN, karena banyak teman teman 

yang memutar lagu ini dan menyanyikan lagu ini. Tapi disitu saya kan baru tahu 

lagu itu, saya tidak mengetahui penyanyi asli dari lagu itu dan penciptanya jadi 

saya hanya sekedar mendengarkan lagu itu. 

P : setelah pertama kali Anda mendengerkan lagu ini apakah Anda langsung 

berusaha untuk mencari siapa pencipta lagu ini siapa yang menyanyikan? 

T : tidak sih saya hanya mendengarkan sampai disitu saja tidak langsung 

mencari,pada saat lagu itu booming baru saya tahu siapa penciptanya dan 

penyanyinya, 

P : apakah andan mengetahui bahwa lagu ini viral mencapai 80jt viewr dalam 

waktu 6 bulan? 

T : lagu ini viral  saya mendengarkan itu tidak terlalu memperhatikan viewernya 

sampai berapa. Karena memang viral saya tidak meminkirkan berapa jumlah 

viewernya 

P : apakah Anda menyukai lagu ini dan mengerti arti dari lirik lagu ini ? 

T : setelah lagu nya viral memang lagu nya enak didengar, meskipun saya tidak 

mengetahui artiya karena enak di dengar saya menyukainya. Untuk bahasanya 

sendiri awalnya  saya tidak mengetahui artinya itu apa, arti kartonyono itu apa dan 

baru setelah viral itu saya tanya artinya apa.dulu awal-awal saya hanya suka 

lagunya tidak mengetahui artinya dan lama kelmaan saya mengetahuinya. 

P : dari media apa yang sering Anda gunakan untuk memutar musik ini itu apa? 

T : media yang sering saya gunakan itu buka youtube, kalau tidak begitu saat 

menggunakan spotify sering sih ada lagu ini.  



 
 

P : mengapa Anda lebih memilih menggunakan media ini ? 

T : iya karena kalau youtube itu  untuk mencari lagu-lagu itu sangat mudah, dan 

kita juga dengan mudah melihat liriknya dibanding dengan mp3 yang hanya 

sebatas mp3 saja tidak bisa melihat lirik dan terlalu memakan memori. Untuk 

spotify ya karena itu yang saya gunakan setiap hari, bisa mendengarkan banyak 

sekali lagu tanpa ada batasnya. 

P : seberapa sering Anda mendengarkan lagu kartonyono medhot janji ini? 

T : tidak terlalu sering sih tidak harus setiap hari saya mendengarkan lagu ini, 

karena di youtube tidak hanya lagu ini saja banyak diyoutube lagu ciptaanya juga, 

termasuk disitu ada listnya kartonyono mehot janji juga jadi keputar juga dan 

tidak pernah aku skip sih saya nikmatin juga 

P : bagaimana pendapat Anda tentang lagu ini 

T : lagunya enak terutama bagi remaja-remaja yang sering patah hati dan mengerti 

tentang arti dari lagu ini pasti enaklah untuk didengar untuk kita patah hati ini 

masih bisa dinikmati dan artinya pun nyambung apalagi lirik yang pas itu 

“kartonyo ning ngawi medot janjimu ambruk cagakku nuruti angan anganmu”. 

P : apakah Anda menyetujui kalau lagu ini viral seperti saat ini ? 

T : setuju-setuju saja sih karena lagunya enak didengar dan tidak hanya orang 

jawa saja yang menikmati lagu ini orang luar jawapun juga mendengarkan lagu ini 

jadi ya cocok mau viral sampai berapa juga viewer itu cocok karena semua 

menikmati lagunya, bukan hanya orang jawa saja yang menikmati lagunya. Dan 

lagu ini juga cocok untuk orang yang lagi patah hati 

P : setelah kamu mendngarkan lagu kartonyono ini, menurutmu lagu ini bisa 

menambah wawasan kamu tentang budaya jawa atau tidak? 

T : iya sangat membantu, karena saya bisa tahu arti bahasa jawa atau kalimat 

bahasa jawa yang selama ini tidak saya ketahui. Sangat menambah wawasan 

tentang bahasa jawa. 

P : menurutmu apakah lagu ini bisa memperkenalkan budaya jawa? 

T : iya bisa sih tapi budaya jawa tidak hanya dengan bahasa saja, ada juga 

tarian,kesenian lainya 



 
 

P : apakah kamu pernah merekomendasikan lagu kartoyono ini kepada teman 

maupun keluarga untuk mendengarkan maupun mendownload lagu kartonyono? 

T : tidak pernah buat apa... mereka pasti sudah mengerti dan kalau suka pasti akan 

mendownload dan mencari info tentang lagu. 

P : pernah tidak Anda berkomentar diakun youtubenya denny? 

T : tidak pernah 

P : menurutmu lagu kartonyono dapat menmbah wawasan budaya jawa atau tidak 

? 

T : iya sangat membantu, karena saya bisa tahu arti bahasa jawa yang tidak saya 

ketahui selama ini dan sangat menambah wawasan  tentang bahasa jawa. 

 

Nama  : octo 

Fak/prodi : FISIP / IP (2018) 

Asal : kupang NTT 

P : apakah Anda mengetahui lagu kartonyono medot janji? 

O : iya saya mengetahuinya 

P : kapan dan dimana pertama kali Anda mendengarkan lagu ini ? 

O :  awal semester 3 saat itu saya gabut dan membuka di youtube 

P : mengapa Anda menggunakan youtube untuk mendengarkan lagu ini ? 

O : karena youtube itu lebih detail untuk vidio klipnya subtitlenya itu bisa 

dimengerti dan dipahami 

P : menurut Anda  setelah mendengarkan dan menikmati lagu kartonyono ini 

baagaimana sih lagunya ? 

O : lagu nya ini mencerikan seseorang yang mencintai pasangannya  dengan tulus 

lalu dia dihianati, meskipun dia dihianati dia tetap  memprjuangkan  untuk 

menyayangi pasanganya tersebut 

P : apakah Anda menyukai dan menikmati lagu ini ? 



 
 

O : iya suka karena wkatu itu sesuai dengan kondisi dan situasi hati saya, nadanya 

itu bisa bikin hati adem, dan disisi lain itu kesukaan saya dangdut jadinya kan 

suka, kan itu lirik lagu dari bahasa jawa tengah saya suka bahasanya lebih halus 

dibandingkan lagu aselole, lagu jawa lainya. 

P : Anda termasuk orang yang berasal dari luar jawa kan tapi mengapa Anda 

menyukai lagu jawa? 

O : mungkin itu saya sudah hidup dijawa mulai kecil tahun 2003 ikut 

papa lambat laun ada lagu dangdut dan bahasa jawa saya ikutin terus  

ternyata nyaman juga disaya dan akhir nya saya suka. Untuk lirik lagu 

yang saya suka “Loro ati iki Tak mbarno karo tak nggo latihan sok nek 

wes oleh penggantimu, wes ra kajok aku mergo wes tahu, wes tahu jeru “. 

P : menurut Anda bagaimana sih perbedaan lagu kartonyono ini dengan lagu jawa 

lainya? 

O : kalau untuk lagu kartonyono ini lebih dominan menceritakan kisah cinta, tapi 

kalau untuk lagu jawa yang lainya seperti aselole itu lebih mencerikan ke 

kehidupan sosial seperti selole ngamen 3 itu menceritakan perantauan  

P : seberapa sering Anda mendengarkan lagu kartonyono ini ? 

O : mungkin dulu itu sering kalau sekarangkan sudah update lagu terbaru lambat 

launkan tertinggal, dan kadang-kadang disalon, dipasar, dimall dan orang-orang 

yang jualan kaset 

P : apakah Anda mngetahui bahwa lagu ini itu sudah mencapai 80jt viewer dalam 

kurun waktu 6 bulan ? 

O : itu kurang memperhatikan saya hanya mendengerkan dan mencari lirik 

lagunya saja, tapi lagu itukan  penciptanya denny caknan, itukan orang jawa an 

dan saya suka logatnya karena logatnya sopan. 

P : Apakah Anda setuju bahwa lagu ini viral ? 

O : saya tahu kalau viral, saya taunya dia itu konser pertama aku  dengar di 

youtube dan trending lagu baru dan ternyata yang like itu banyak  dan sya 

dengarkan itu ccock dan saya itu mendownload saya putar di salon dan banyak 

teman saya yang menyukainya. Dan teman saya meminta. 

P : menurut Anda mengaa lagu ini banyak disukai oleh semua kalangan? 



 
 

O : mungkin liriknya itu mudah dipahami dan pas dikalangan masyarakat 

terutama anak muda jaman sekarang apalagi banyak anak muda yang menyukai 

lagu cinta, dan mungkin itu yang membuat lagu itu viral.  

P : apakah kamu setuju bahwa lagu kartonyono ini memperkenalkan budaya jawa 

melalui lirik lagu nya? 

O : iya setuju otomatis orang yang tidak mengerti bahasa jawa akan mencari arti 

lirik lagu nya dan secara tidak langsung berusaha mempelajari bahasa jawa. 

P : seberapa sering Anda mendengarkan lagu kartonyono ini ? 

O : bisa dikatakan sehari 1 kali   

P : apakah Anda pernah berkomentar dalam akun youtubenya denny caknan 

tentang lagu kartonyono ini? 

O : kalau untuk komentar tidak ya kalau untuk like lagunya iya. 

P : apakah kamu merekomendasikan lagu ini kepada keluarga atau temanmu 

untuk mendengarkan maupun mendownload lagu ini? 

O : kalau untuk merekomendasikan tidak pernah tapi pada saat saya memutar lagu 

ini pasti ada teman saya yang ingin tahu dan meminta lagunya untuk dikirim ke 

handphonenya. 

 

 

Nama : berkan pelindungan gulo 

Fak/Prodi : teknik /teknik sipil 

Asal : Nias 

P : apakahanda mengetahui lagu kartonyono medot janji karya denny caknan? 

B :  iya saya mengetahui lagu ini karena sering saya dengarkan 

P : peretama kali Anda mengetahui lagu ini dari mana? 

B : iya dari teman teman sih mutar musik ini 

P : kapan dan dimana Anda mendengarkan lagu ini ? 



 
 

B : iya saat itu dikelas ada teman yang memutar lagu ini, ternyata lagu ini enak 

didengar, kemudian teman di kelompok kami perkumpulan nias itu juga memutar 

lagu ini 

P : nah dari pertama kali Anda mendengarkan lagu ini bagaimana pendapat Anda 

tentang lagu ini ? 

B :  kalau menurut saya  lagu ini menghibur, menurut saya lagu ini diciptakan ya 

untuk  lagu yang menenangkan hati yang lagi sedih 

P : Anda berasal dari luar jawa ini apakah Anda ingin mencari tahu siapa 

penyanyinya siapa penciptanya apa judul lagunya? 

B : kalau untuk penyanyi dan pencipta lagunya sih saya tidak mau tahu amat 

karena saya penasran dengan lagunya saya shearching di youtube dan akhirnya 

dapat dan saya putar 

P : mengapa Anda mencarinya di youtube bukan digoogle atau spotify,joox kan 

ada? 

B : kalau menurut saya itu youtube lebih gampang,tinggal ketik apa yang dicari 

langsung ketemu, kalau di google dan lainya itu repot mbak... 

P : Seberapa sering Anda mengdengarkan lagu ini ? 

B :  ya pas petama ngetrend itu sih palingan lumayan sering dan sekarang banyak 

lagu baru dan mulai saya tinggalkan. Dulu itu saya suka liriknya “Budal o malh 

tak dudui dalan e Metu kono belok kiri lurus wae”. 

P : apakah Anda mengetahui bahwa lagu ini viral? 

B : kurang tahu mbak karena saya menikmati lagunya saja 

P :  Apakah kamu menyetujui bahwa lagu ini lebih viral dengan lagu yang lainya? 

B ; bisa dibilang saya setuju saja sih karena lagu ini enak untuk didengar dari 

semua kalangan 

P : kalau menurut Anda apa sih perbedaan lagu kartonyono ini dengan lagu 

lainya? 

B : kalau untuk perebdeaan yang detail saya kurang tahu, nah ini itu kan lagu jawa 

untuk orang yang patah hati. Kemudian lagu ini juga lebih muda bahasa jawanya 

untuk diikutin. Dan sya sukanya musik yang menghibur seperti lagu ini 



 
 

P : apakah kamu menyetujui bahwa lahu kartonyono dapat memperkenalkan 

budaya jawa? 

B: iya setuju karena dari lirik lagu yang menggunakan bahasa jawa orang orang 

mencari lirik lagunya, nah dari situ mereka dapat mengetahui arti lirik lagunya, 

dari situ mereka dpat mengetahui budaya jawa dari bahasanya. 

P : dalam sehari berapa kali mendengarkan lagu ini? 

B : kalau dulu pada saat pertama rillis 3x sampai 5x 

P : pernah menyarakan orang lain untuk mendownload ataupun mendengarkan 

lagu ini? 

B : kalau menyarakan sih tidak, tapi kalau share pernah buat status di wa 

P : pernah tidak komentar di akun youtubenya denny caknan? 

B : tidak pernah karena tidak kefikiran untuk komentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Transkip Wawancara Online 

 

Sumber : via wa 

 

 



 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 3 Foto Bersama Mahasiswa UNIM Yang Menjadi Narasumber 

 

 

 

 

 

 

 

 


