
Lampiran 2:

KORPUS DATA

I. Kabag Kepegawaian

Nama :Drs. Mohamad Roem Badu
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 45 tahun
Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1)
Jabatan : Kabag Kepegawaian
Unit Kerja : Bagian Kepegawaian Biro AUK -UNG

A. Ranah Kerja

(IA1) “Oh iya, makasih Pak, tapi ndak usah, saya balik ke ruangan aja
dulu, soalnya masih ada yang mau saya kerjakan, nanti saya
kembali lagi.

(IA2) “Maaf Pak, saya belum bisa sekarang. Boleh sejam lagi saya ke
sana? Soalnya saya lagi melayani tamu li Karo AUK, beliau
sedang tidak berada di tempat sekarang”.

(IA3) “Bagimanae.. Kita ti PR II da tunggu di ruangannya sekarang.
Nanti jo wa, kalo urusan pa ti PR II so selesai”.

(IA4) “Oohh.. Bapak lagi sakit ya? Maaf Pak, gimana kalo Bapak
pindah tempat duduk di belakang? Di situ ac-nya gak begitu
dingin. Soalnya kalo saya matikan ac -nya, bagimana dengan
peserta seminar lainnya. Maaf ya Pak..”

(IA5) “Bagimana kalo kase selesai dulu ni karja? Ndak apa-apa to kalo
pulang nanti sore, kan pestanya nanti malam jam 7.

(IA6) “Maaf, saya masih banyak karja, coba balajar sandiri dulu.
Bekeng sandiri dulu konsepnya, baru minta diperbaiki, ok?”

B. Ranah Keluarga

(IB1) “Ti Papa somo pake capat tu oto? Kalo belum besok Sabtu saya
nyanda mo ka mana-mana. Kalo sebentar sore kayaknya saya
tidak bisa soalnya banyak karja di kantor hari ini. Mungkin
malam baru pulang rumah”.



(IB2) “Bolo maapu kou, soalnya watia olo okaraja to kantori dulahe
boito. Jadi bolo maapu, bukannya saya tidak mau menghargai
undangan, tapi tugas saya sama pentingnya den gan kegiatan
kelurahan, bolo maapu ibu wa.. japoingo”.

(IB3) “Kiapa ngana baru bilang sekarang? Kita ley suka skali pigi uti,
mar kita so talanjur ba janji pa maitua deng anak-anak mo ba
rekreasi di Lombongo. Sabtu depan jo neh?”

(IB4) Ndak usah, kita somo nae bentor jo, soalnya masih ada yang mo
diurus sadiki. Jangan marah neh..”

(IB5) “Iya memang pintunya somo ganti, tapi kita pe rencana mo ganti
sekalian deng pagar besok. Untuk sekarang baru dia pe engsel
yang kita moganti, kan depe pagar masih gaga, cuma engsel saja
yang perlu diganti”.

(IB6) “Ba nonton TV jo di rumah, malam minggu bagini biasa depe
film bagus-bagus”.

II. Bendahara

Nama : Ratna Linda Taha, S.Pd
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 32 tahun
Pendidikan Terakhir : Sarjana
Jabatan : Bendahara
Unit Kerja : Bagian Keuangan Biro AUK - UNG

A. Ranah Kerja

(IIA1) “Bu, saya mohon maaf. Saya mominta izin pulang agak cepat hari
ini, karena  suami saya malam ini mau berangkat ke luar daerah,
dan barang yang akan dibawa belum sempat saya siapkan. Insy a
Allah besok pagi saya akan datang lebih cepat untuk mengerjakan
laporan itu.

(IIA2) “Aduh, maaf sekali Pak, uang di kas saya sekarang tidak cukup
jumlahnya dengan dana yang didisposisi. Sebaiknya Bapak
datang lagi besok, kalo besok paling bisa, sebab besok saya akan
minta pencairan cek lagi sama PR II. N anti bantuan studi anak
Bapak akan saya sisihkan.



(IIA3) “Duluan jo wa.. Napa kita masih bakuriki bekeng ni daftar
honorarium. Nanti kita basusul”.

(IIA4) “Waduh gimana kang, hari ini ada banyak bantuan studi yang
harus dicairkan, dan kayaknya dana di kas tidak akan cukup
jumlahnya bila dana kemahasiswaan itu dicairkan ”.

(IIA5) “Eh, mau jo. Nanti kalo torang dirampok bagimana? Ngana brani
molawan tu rampok so? Hahaha..”.

(IIA6) “Hmm.. biar jo, ndak usah. Kita paling cuma sadiki tempo”.

B. Ranah Keluarga

(IIB1) “Yah..kak… Ndak apa-apa kan kalo saya ndak datang? Saya
mopigi deng paitua ke rumah bosnya nanti malam. Jangan marah
neh..”

(IIB2) “Oh.. makasih, tapi ndak usah, Baru dapa inga, masih ada sisa doi
jajan li Tita di sekolah”.

(IIB3) “Oh iyo? Nanti lain kali jo wa, soalnya kita so terlanjur pesan
katering di teman kantor. Terima kasih atas infonya ya ”.

(IIB4) “Gitu ya? Tapi ndak janji neh, soalnya besok malam tu ada
undangan juga”.

(IIB5) “Ti mama tidak suka pake baju yang bagini nou, soalnya ti mama
pe badan besar, sedangkan baju ini cuma cocok buat orang -orang
yang kurus”.

(IIB6) “Masak sih? Depe rasa asin-asin bagitu, nyanda enak. Dari dulu
kita ndak suka keju”.
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(IB4) Ndak usah, kita somo nae bentor jo, soalnya masih ada yang mo
diurus sadiki. Jangan marah neh..”

(IB5) “Iya memang pintunya somo ganti, tapi kita pe rencana mo ganti
sekalian deng pagar besok. Untuk sekarang baru dia pe engsel
yang kita moganti, kan depe pagar masih gaga, cuma engsel saja
yang perlu diganti”.

(IB6) “Ba nonton TV jo di rumah, malam minggu bagini biasa depe
film bagus-bagus”.

II. Perempuan : Bendahara

A. Ranah Kerja

(IIA1) “Bu, saya mohon maaf. Saya mominta izin pulang agak cepat hari
ini, karena  suami saya malam ini mau berangkat ke luar daerah,
dan barang yang akan dibawa belum sempat saya siapkan. Insya
Allah besok pagi saya akan datang lebih cepat untuk mengerjakan
laporan itu.

(IIA2) “Aduh, maaf sekali Pak, uang di kas saya sekarang tidak cukup
jumlahnya dengan dana yang didisposisi. Sebaiknya Bapak
datang lagi besok, kalo besok paling bisa, sebab besok saya akan
minta pencairan cek lagi sama PR II. Nanti bantuan studi anak
Bapak akan saya sisihkan.

(IIA3) “Duluan jo wa.. Napa kita masih bakuriki bekeng ni daftar
honorarium. Nanti kita basusul”.

(IIA4) “Waduh gimana kang, hari ini ada banyak bantuan studi yang
harus dicairkan, dan kayaknya dana di kas tidak akan cukup
jumlahnya bila dana kemahasiswaan itu d icairkan”.

(IIA5) “Eh, mau jo. Nanti kalo torang dirampok bagimana? Ngana brani
molawan tu rampok so? Hahaha..”.

(IIA6) “Hmm.. biar jo, ndak usah. Kita paling cuma sadiki tempo”.



B. Ranah Keluarga

(IIB1) “Yah..kak… Ndak apa-apa kan kalo saya ndak datang? Saya
mopigi deng paitua ke rumah bosnya nanti malam. Jangan marah
neh..”

(IIB2) “Oh.. makasih, tapi ndak usah, Baru dapa inga, masih ada sisa doi
jajan li Tita di sekolah”.

(IIB3) “Oh iyo? Nanti lain kali jo wa, soalnya kita so terlanjur pesan
katering di teman kantor. Terima kasih atas infonya ya”.

(IIB4) “Gitu ya? Tapi ndak janji neh, soalnya besok malam tu ada
undangan juga”.

(IIB5) “Ti mama tidak suka pake baju yang bagini nou, soalnya ti mama
pe badan besar, sedangkan baju ini cuma cocok bua t orang-orang
yang kurus”.

(IIB6) “Masak sih? Depe rasa asin-asin bagitu, nyanda enak. Dari dulu
kita ndak suka keju”.


