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Tabel 2 

intensitas tema subjek 1 

Tema Intensitas 

Tema 

Keterangan  

Kegiatan bersama 

orangtua 

++ Saat pulang kerumah subjek 

banyak menghabiskan waktu 

bersama dengan 

orangtuanya. Subjek 

membantu ibunya memasak 

setiap hari dan membantu 

ibunya untuk membuat kue. 

Subjek juga berkunjung 

kerumah kerabatnya dan 

melihat-lihat usaha mereka 

dan mengobrol bersama. 

   

Intensitas bertemu 

orangtua 

+ Subjek bertemu orangtuanya 

hanya ketika libur panjang 

atau 6 bulan sekali. 

   

Komunikasi dengan 

orangtua 

+++ Subjek setiap malam 

berkomunikasi dengan 

orangtuannya melalu 

telepon. Subjek juga 

mendiskusikan keputusan 

yang akan diambil kepada 

orangtuanya seperti 

keputusan untuk mengikuti 

kegiatan diluar perkuliahan. 

   

Dampak game online 

terhadap relasi 

dengan orang tua 

+ Saat di rumah subjek sangat 

jarang bermain game online 

dan banyak menghabiskan 



80 
 

 
 

waktu bersama 

keluargannya.  

   

Kegiatan bersama 

teman 

++ Subjek jarang bermain 

bersama teman-temannya. 

Intensitas bertemu 

dengan teman 

+++ Subjek setiap hari bertemu 

dengan teman-temannya 

karena mereka berada di 

kelas yang sama. 

   

Komunikasi dengan 

teman 

+++ Subjek berada dikelas yang 

sama dan sering mengerjakan 

tugas bersama.  

   

Dampak game online 

terhadap relasi 

dengan teman 

+ Jika diajak untuk main 

bersama dengan teman-

temannya maka subjek akan 

meninggalkan gamenya. 

   

Kegiatan selain 

perkuliahan 

+ Pernah mengikuti 

kepanitiann di fakultas 

psikologi. Selain itu ia tidak 

mengikuti kegiatan lainnya. 

   

Intensitas bermain 

game online 

++ Dua jam sehari atau sekitar 

dua match. 

   

Menambah relasi 

sosial 

++ Subjek mendapatkan 

beberapa teman baru dan 

menjalin relasi baik hingga 

saat ini.  
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Faktor yang 

mempengaruhi 

terjalinnya relasi 

++ Subjek memiliki ketertarikan 

yang sama yaitu game online, 

dan jarak tempat tinggal yang 

berdekatan. 

 

 

Tabel 3 

intensitas tema subjek 2 

Tema Intensitas Tema Keterangan 

Kegiatan bersama 

orang tua 

++ Subjek jarang pulang 

kerumahnya yang ada 

di Bekasi karena ia 

merasa dirumahnya 

sepi, dan kegiatan 

yang dilakukan 

bersama orang tuanya 

yaitu berkumpul 

mengobrol, makan 

bersama. 

   

Intensitas bertemu 

dengan orang tua 

+ Subjek bertemu 

dengan orang tuanya 

ketika libur panjang 

atau 6 bulan sekali. 

   

Komunikasi dengan 

orang tua  

++ Sekitar satu minggu 3 

kali subjek 

berkomunikasi 

dengan orang tuannya 

melalui telepon. 
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Dampak game online 

terhadap relasi dengan 

orang tua 

+++ Ketika bermain game 

online, subjek 

menghabiskan banyak 

waktu sehingga jarang 

menghubungi orang 

tuannya. 

   

Kegiatan bersama 

teman 

+++ Subjek hampir setiap 

hari bertemu dengan 

temannya dan 

berkumpul bersama, 

mengobrol, bermain 

game dan lainnya. 

   

Intensitas bertemu 

dengan teman 

+++ Hampir setiap hari 

subjek bertemu 

dengan temannya. 

   

Komunikasi dengan 

teman 

+++ Subjek sering 

mengobrol dan 

bercerita mengenai 

masalah yang 

dihadapinya, begitu 

pula sebaliknya. 

   

Dampak game online 

terhadap relasi dengan 

teman 

+ Hampir semua teman 

subjek juga bermain 

game online, oleh 

karena itu mereka 

sering bermain game 

bersama dan menjadi 

satu tim. 
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Kegiatan yang diikuti 

selain perkuliahan 

+ Subjek sedang tidak 

mengikuti kegiatan 

apa pun dan fokus 

untuk menyelesaikan 

tugas akhir. 

   

Intensitas bermain 

game online 

+++ Subjek bermain game 

online hampir setiap 

hari dan 

menghabiskan waktu 

hampir setengah hari. 

   

Menambah relasi 

sosial 

+ Subjek tidak memiliki 

teman dekat melalui 

game online, ia 

biasanya pergi 

berkumpul bersama 

dengan teman-

temannya dan 

berkenalan dengan 

teman baru.  

   

Faktor yang 

mempengaruhi 

terjalinnya relasi 

sosial 

++ Teman subjek yang 

hampir semuanya 

bermain game online 

sehingga subjek 

banyak menghabiskan 

waktu dengan 

temannya bermain 

game online. Faktor 

ekologis atau tempat 

tinggal subjek. 
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Tabel 4 

Intensitas Tema Subjek 3 

Tema Intensitas Tema Keterangan 

Kegiatan bersama 

dengan orang tua 

+++ Ketika weekend atau 

hari libur subjek jarang 

pergi berlibur bersama 

dengan orangtuanya. 

Orang tua subjek 

bekerja dan subjek 

sibuk dengan kegiatan 

perkuliahannya dan 

kegiatan lainnya maka 

ia bertemu dengan 

orang tuanya lebih 

sering pada malah hari. 

   

Intensitas bertemu 

dengan orangtua 

+++ Subjek tinggal satu 

rumah dengan orang 

tuannya dan ia bertemu 

dengan orang tuannya 

setia hari. 

   

Komunikasi dengan 

orang tua  

+++ Setiap malam sehabis 

makan malam bersama 

dengan keluarganya, 

biasanya subjek dan 

keluarganya 

mengobrol terlebih 

dahulu dan bersantai 

bersama.  

   

Dampak game online 

terhadap relasi dengan 

orang tua  

+ Menurut subjek ia 

bermain game online 

ketika ada waktu luang, 

dan ketika ia main atau 
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pun tidak bermain 

game online intensitas 

bertemu dan 

mengobrol dengan 

orang tuanya sama aja 

dan tidak berpengaruh.  

   

Kegiatan bersama 

dengan teman 

+++ Subjek banyak 

menghabiskan waktu 

bersama dengan 

teman-temannya, baik 

dalam perkuliahan 

maupun dalam 

komunitas game 

online.  

   

Intensitas bertemu 

teman 

+++ Subjek berada dikelas 

yang sama dengan 

teman-teman 

perkuliahannya dan 

iapun sering bertemu 

dengan teman-teman 

komunitasnya minimal 

satu bulan sekali.  

   

Komunikasi dengan 

teman  

+++ Walaupun subjek 

jarang suka bercerita 

mengenai masalahnya 

dengan teman-

temannya, namun 

ketika ada masalah ia 

akan bercerita ketika 

masalahnya berkaitan 

dengan temannya yang 

sedang bercerita 

padanya. Subjek 
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adalah orang yang 

senang mendengarkan 

curahan hati teman-

temannya. 

   

Dampak  game online 

terhadap relasi dengan 

teman. 

+ Ketika berkumpul 

dengan teman-

temannya maka ia akan 

jarang memegang atau 

memainkan handphone 

miliknya. 

   

Kegiatan yang diikuti 

selain perkuliahan 

++ Subjek mengikuti 

komunitas yang 

berkaitan dengan game 

online yaitu Akademi 

Maru. 

   

Intensitas bermain 

game online 

++ Dahulu ia bermain 

game online hingga 

sekitar delapan jam 

sehari, namun sekarang 

subjek menghabiskan 

sekitar empat jam 

sehari untuk bermain 

game online 

   

Menambah relasi sosial +++ Subjek mengatakan 

bahwa hampir 

sebanyak 75% teman 

yang ia miliiki berasal 

dari komunitas ataupun 

game online. 
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Faktor yang 

mempengaruhi 

terjalinnya relasi sosial 

+++ Selain senang bermain 

game online, subjek 

juga suka mengikuti 

banyak komunitas 

mengenai game online 

oleh sebab itu ia 

semakin tertarik lagi 

untuk menjalin relasi. 

Terlebih lagi 

komunitas yang ia ikuti 

saat ini adalah 

komunitas yang ada di 

Semarang, jarak yang 

dekat ini juga dapat 

mendukung terjalinnya 

relasi sosial. 

 

 

 

Tabel 5 

Tema yang muncul dan intensitas psikologis relasi sosial pada  

pemain game online 

Tema S1 S2 S3 Kesimpulan 

Kegiatan bersama 

orangtua 

++ ++ +++ Subjek banyak menghabiskan 

waktu bersama dengan 

orangtuanya. 

     

Intensitas bertemu 

orangtua 

+ + +++ Subjek jarang bertemu dengan 

orangtuanya. 

     

Komunikasi dengan 

orangtua 

+++ ++ +++ Subjek mendiskusikan 

keputusan yang akan diambil 

kepada orangtuanya. 
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Dampak game online 

terhadap relasi dengan 

orang tua 

+ +++ + Bermain game online tidak 

memperburuk relasi dengan 

orangtua. 

     

Kegiatan bersama 

teman 

++ +++ +++ Banyak kegiatan yang 

dilakukan subjek dengan 

teman-temannya. 

     

Intensitas bertemu 

dengan teman 

+++ +++ +++ Subjek menghabiskan banyak 

waktu untuk bermain dengan 

teman-temannya. Subjek 

sangat sering bertemu dengan 

teman-temannya. 

     

Komunikasi dengan 

teman 

+++ +++ +++ Komunikasi subjek dan 

temannya yang mendalam dan 

lebih luas mengenai masing-

masing individu diantara 

mereka. 

     

Dampak game online 

terhadap relasi dengan 

teman 

+ + + Bermain game online tidak 

memperburuk relasi subjek 

dengan temannya. 

     

Kegiatan selain 

perkuliahan 

+ + ++ Subjek jarang mengikuti 

kegiatan diluar kegiatan 

perkuliahan. 

     

Intensitas bermain 

game online 

++ +++ ++ Subjek sering bermain game 

online. 

     

Menambah relasi 

sosial 

++ + +++ Bermain game online dapat 

memperluas relasi sosial. 

     

Faktor yang 

mempengaruhi 

terjalinnya relasi 

++ ++ +++ Faktor yang mempengaruhi 

relasi subjek dengan para 

pemain game online seperti 

faktor kedekatan, faktor 

keakraban, faktor kesamaan 

dll. 
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Tabel 6 

Dinamika Psikologis Relasi Sosial Pada Pemain Game online 

Universitas Katolik Soegijapranata 

Konteks Subjek I Subjek II Subjek III 

Tempat tinggal Kos  Kos  Rumah di 

Semarang 

bersama dengan 

orangtua. 

    

Jurusan 

perkuliahan  

Psikologi  Perpajakan  Perpajakan  

    

Angkatan  2016 2015 2016 

 

Kegitan selain 

perkuliahan 

- - Komunitas 

“Akademi 

Maru”, PKL. 

    

Alasan bermain 

game online 

Ketika sudah 

tidak ada tugas 

dan lainnya dan 

juga ketika 

sedang bosan 

Subjek 

menyukai game 

online dan game 

online ia 

suganakan untuk 

mengisi waktu 

yang kosong 

Bermain game 

online 

menyenangkan 

karena subjek 

dapat terhubung 

dan berinteraksi 

dengan berbagai 
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macam individu 

dari seluruh 

dunia. 

    

Intensitas 

bemain game 

online. 

2 jam atau dua 

match 

Hampir setengah 

hari atau 12 jam. 

Kurang lebih 8 

jam, saat ini 

hanya sekitar 4 

jam. 

    

Kegiatan 

bersama orang 

tua. 

Memasak 

bersama, 

mengobrol, 

pergi kerumah 

kerabat, 

berkumpul 

bersama 

keluarga. 

Mengobrol 

bersama dan 

makan bersama. 

Makan malam 

bersama lalu 

setelah itu 

mengobrol. 

    

Dampak game 

online terhadap 

relasi sosial 

orang tua. 

Tidak 

mempengaruhi 

relasi, ketika 

pulang kerumah 

ia akan 

menghabiskan 

Berpengaruh, 

karena ketika 

bermain game 

online subjek 

menjadi jarang 

berkomunikasi 

lewat telepon 

Tidak 

berpengaruh, 

bermain ataupun 

tidak bermain 

game online 

intensitas 

bertemu dengan 
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waktu bersama 

keluarganya. 

dengan orang 

tuanya. 

orang tuannya 

sama. 

    

Kegiatan 

bersama dengan 

teman 

“Nongkrong”, 

mengobrol, 

jalan-jalan. 

Berkunjung 

kerumah 

temannya, 

bermain game 

online, 

“nongkrong”, 

nonton film, 

main kartu dll 

“nongkrong”, 

mengobrol. 

    

Intensitas 

bertemu dengan 

teman 

Hampir setiap 

hari karena satu 

kelas. 

Hampir setiap 

hari. 

Hampir setiap 

hari karena satu 

kelas. 

Bermain game 

online 

menambah relasi 

sosial 

Ya, subjek 

bertemu dengan 

temannya Dani 

di game online 

Tidak, subjek 

lebih suka 

menjalin relasi 

baru secara 

langsung atau 

face to face 

Ya, hampir 

sekitar 75% 

teman subjek 

berasal dari 

game online. 

    

Alasan menjalin 

relasi sosial 

Ia merasa ada 

kecocokan 

dalam hal 

Subjek merasa 

permainan 

temannya bagus 

Subjek memiliki 

rasa ingin tahu 

yang besar 
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dengan pemain 

game online 

mengatur 

strategi sehingga 

subjek dan 

temannya sering 

mendapatkan 

kemenangan  

dan jarang ada 

orang yang asik 

diajak 

mengobrol.. 

mengenai para 

pemain game 

online, maka ia 

mengikuti 

banyak 

komunitas 

mengenai game 

online 

    

Tahapan 

menjalin relasi 

sosial pada 

pemain game 

online. 

Tahap kontak, 

tahap 

keterlibatan dan 

tahap keakraban. 

Tahap kontak, 

tahap 

keterlibatan dan 

tahap 

pemutusan. 

Tahap kontak, 

tahap 

keterlibatan dan 

tahap 

pemutusan. 

    

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pemain game 

online. 

Faktor kesamaan 

dan faktor 

kedekatan. 

Faktor sosial dan 

faktor ekologis. 

Faktor 

kesamaan, faktor 

keakraban dan 

faktor 

kedeketan. 
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Verbatim Subjek 1 

Nama    : Frederic 

Umur    : 21 tahun 

Jenis kelamin   : Laki-laki 

Pertanyaan Jawaban Coding Tema 

Nama panjang 

kamu siapa fred? 

nama panjang frederiiiiiiiiiiiccc  

 

  

hahahhaa oke nama lengkap dong seharusnya, 

Bernardus Frederic Marshano 

Edo 

  

kalo tanggal 

lahirnya? 

10 Oktober 1997   

97 ? kamu 

bukannya angkatan 

2016? 

seharusnya, jadi seharusnya, 

jadi aku tu gini, pas dulu TK 

aku kan di Marsudirini Bekasi. 

Peraturan disana gak kaya di 

jawa tengah, atau di jogja atau 

di daerah lainnya. Di sana tu 

lucu, ketika umur dibawah juni 

gak boleh ikut angkatan atas 

padahal umurnya siap, jadi 

harus ikut angkatan bawah. 

Gitu, jadi sempat ada 

kekosongan disitu selama enam 

bulan dan harus ikut angkatan 

bawah. Gitu karena kan oktober 

to. 

  

gitu yaa Lucu   

kalo jurusannya? Psikologi to yoo   
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kamu punya 

kegiatan diluar 

kampus gak? 

kegiatan di luar kampus sejauh 

ini enggak ada 

  

enggak ada, kalo 

kegiatan di luar 

kuliah? 

endak ada juga   

terus biasanya kalo 

ada waktu kosong 

di isi ngapain? 

baca buku kalo enggak main 

game 

A Main game 

online 

gamenya lagi main 

apa aja? 

ada banyak, lebih ke strategi 

sih. Soalnya lebih enak jadi 

seorang dominankan. Hehehe 

  

wedyaann hahahha ngatur-ngatur ngono, ngatur 

mati 

  

ohh gitu padahal saya bukan tipe 

dominan loh, influence padahal, 

lucu kan? 

  

hahaha tapi enak 

jadi dominan ya? 

iya sih, enak sebenernya nyuruh 

orang terus mati ya udah 

selesai. 

  

gamenya main apa 

aja? 

eeemm untuk sekarang ini main 

dota iya masih, terus main apa 

sih mbak, hmm aku lupa 

namanya. 

  

yang baru tu? bentar aku kok lupa ya,, oohh 

State Of Decay. Jadi itu game 

tentang kamu hidup di antara ee 

pleigh jadi kaya tempat yang 

udah kena virus zombie satu 

kota gitu loh, di United State. 

Kamu harus bertahan hidup gitu 

juga loh aa survival. Terus eee 

apa lagi ya, oh stronghold, 

A1 game online 
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terus shader 2 sama stronghold 

legend. 

itu semua game 

online tu? 

enggak, offline. Lebih seneng 

game offline sih soalnya kan 

kalo online kamu harus tinggi-

tinggian to sama orang lain. 

Nah kalo ini enggak aku lebih 

kaya punya duniaku sendiri jadi 

aku yang ngatur sendiri 

semuanya. 

  

tapi kan dota 

online? 

heem Cuma dota yang online, 

yang yang yang satu itu doang. 

Ehh bukan satu deng, lebih dari 

satu itu 

  

biasanya kamu 

sehari berapa jam 

buat main game 

online? Khusus 

game online aja 

dota nya itu 

kalo dotanya dua match, dua 

match itu kira-kira dua jam 

udah. Soalnya capek mbak. 

A2 Intensitas 

bermain game 

online 

capek? Hehehee soalnya di situ anda bisa 

bertemu dengan orang-orang 

toksik, toksik itu kaya apa ya 

dia tu toksik cancer gitu, jadi 

dia ngerusak segalanya yang 

ada didalam game itu. Jadi 

misalkan ya,kamu udah bener-

bener nih, nyari duit, terus 

kamu beli item terus kamu udah 

jadi bagus gitu kan, udah jadi 

kuat ngelawan musuh. 

Musuhmu tu masih kaya bayi 

gitu loh belum, belum tau apa-

apa jadi kaya mainnya asal aja, 

jadi kan rank ranking, jadi 
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disitu kan ada tipe rank nah 

rank ini  jadi turun gitu. Jadi 

kok aduh kok temennya gak 

enak gini ya, terus ya udah jadi 

males gitu kan, capek disitunya 

sih bukan capek di mainnya. 

Terus biasanya 

kamu berarti 

nentuin tim nya gitu 

acak ya? 

Heem, di situ kalo misalkan 

kamu punya temen, bisa pakai 

temen tapi kalo misalkan ee 

mau yang sendirian single 

player gitu jadinya random, di 

acak gitu gambling dapet orang 

mana, dapet orang mana gitu. 

Tapi biasanya sih orang Filipina 

sih uuhh itu biasanya yang 

paling cancer sih. Di Indonesia 

juga ada yang cancer sih tapi 

gak sejelek orang Filipina sih.  

  

Kamu main game 

waktu apa aja? 

Hmm kapan kamu 

main game? 

Main game itu sekitar, bosen, 

gak ada kerjaan, tugas udah 

kelar, terus ya suwung aja 

hehehe main game. 

A3 Alasan main 

GO 

Terus biasanya 

perasaanmu waktu 

main game gimana 

sih fred? 

Perasaan lebih ke apa? Perasaan 

makasudnya.. 

  

Kenapa kamu main 

game? Pasti ada 

ininya kan, 

maksudnya kamu 

main game itu 

kenapa? Karena 

suwung, terus 

waktu suwung main 

Ohh,, ya kalo misal menang ya 

kepuasan tapi kalo misal kalah 

ya ya udah. Yo maksud ee gak 

beban-beban banget sih semua 

kan Cuma sebuah game gitu. 
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game, terus kamu 

dapet apa? 

Kamu mainnya 

dimana? Main 

game 

Itu bu lastri bukan ya,, aduh.. ya 

udah deh ini dulu, nanti aja deh 

  

Oh mau ngapain? Gpp, Cuma nanya tugas doang, 

ya udah ini dulu gpp 

  

Bener?  Iyaa ini dulu, terus-terus?   

Kamu biasanya 

main game dimana?  

Main game di lebih di rumah, 

bukan rumah sih tapi kos, jadi 

dikamar doang. 

  

Ohh kamu ngekos 

to? 

heem   

Dimana?  Tau ini gak, ee aku lupa 

namanya, ohh jl dr wahidin, ada 

pom bensin di situ ada gedung 

kuning tinggi gitu nah itu kosan 

ku. 

  

Berarti orang tuamu 

dimana? 

Orang tua ku dibekasi.   

Terus kamu pulang 

ke bekasi berapa 

lama, maksudnya.. 

Berapa lama aku durasi disana 

atau berapa lama aku dari sini 

kesana.  

  

Dari sini kesana, 

kamu tu pulang 

waktu ada libur, 

seminggu pulang 

berapa kali? 

Ohh enam bulan sekali mbak, 

liburnya kalo libur baru pulang 

soalnya. Ee wasting time banget 

ketika Cuma satu minggu terus 

pulang gitu, ini kan bukan 

kayak solo semarang gitu, jadi 

bekasi itu jauh banget loh  

B Intensitas 

bertemu 

orang tua 

Berapa jam to? Kalo kereta enam jam, kalo 

mobil berapa ya,, waktu itu 
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pernah sampe sepuluh jam kalo 

gak salah. Soalnya dulu pernah 

kan, karena mamah orang jogja 

papah dari pekalongan, jadi 

kalo misalkan dari bekasi 

kepekalongan dulu,. Ya sejam 

lah paling break buat istirahat 

gitu, langsung jogja lah itu 10 

jam 11 jam gitu kalo gak macet 

loh. 

Berarti enam bulan 

sekali kamu baru 

pulang ya? 

Heem, libur baru pulang, libur 

baru pulang gitu. 

  

Terus biasanya kalo 

pulang kamu 

ngapain aja, sama 

orang tua, 

keluarga? 

Ohh saya liburan, ini ya mbak 

pertama pasti masak, bantu 

mamah, bikin kue bareng 

mamah, terus main game nya 

jadi kayak jarang banget 

soalnya, apa ya kangen 

rumah. Homesick gitu kan 

kadang, enam bulan gile lama 

banget kan, terus ya apa 

namanya main ke tempat 

pakde bude, terus om tante 

ngobrol-ngobrol, ngeliat 

usaha mereka. Kan keluarga 

papah kebanyakan 

pengusaha binatang kan ya, 

misalkan sapi lah, terus 

ayam, terus papah juga 

punya burung, terus ada lele 

juga gitu-gitu. Jadi liat oh gini 

to 

B1 Kegiatan 

bersama 

orang tua 
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Tapi kamu biasanya 

kalo ngekos gini 

intensitas ngobrol 

sama orang tua 

masih? 

Masih setiap malem telepon. B2 Intensitas 

berkomunikas

i 

Tiap malem? Heem    

Kalo kamu ngambil 

keputusan ikut 

kepanitiaan apa 

atau ada acara apa 

gitu, kamu diskusi 

keorang tua gitu 

gak? 

Kalo kepanitiaan enggak, ee 

ukm yang iya. Heem kalo 

kepanitiaan orang tua ku 

Cuma mikiri yang jangan 

ngerusak, ee apa namanya 

kuliah mu gitu. Ya menurutku 

apa yang pernah aku ikutin itu 

gak ngerusak sih, ya fine-fine 

aja. 

B3 Komunikasi 

orang tua 

Berarti mereka 

masih berpengaruh 

ya buat kamu?  

Maksudnya gimana?   

Kamu 

mempertimbangkan 

keputusan orang tua 

mu atau kamu 

sekarang udah 

hidup ngekos nih, 

berarti.. 

Malah orang tua ku yang nanya, 

sendiri gitu. Kalo misalnya aku 

nanya mah ini, misalnya ya aku 

nanya mah aku ikut ini, tapi 

pamit maksudnya mah aku ikut 

ini bla bla bla udah cerita 

panjang lebar, malah nanya lah 

kamu siap gak, ya siap, ya udah 

selesai kaya gitu doang. 

Dibalikin gitu, karena bukan 

anak kecil lagi kan kalo anak 

kecil masih di tuntun.  

  

Terus kalo kegiatan 

sama temen-temen 

mu ngapain aja 

biasanya?  

Cuma paling ya jalan di 

semarang aja, muter-muter, 

udah. 

C Kegiatan 

bersama 

teman 
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Kumpul-kumpul di 

kos gitu? 

Oh kalo kos ku tu kos orang-

orang kantoran. Jadi kaya, ya 

tau sendirikan orang kantor 

capek pulang gak pernah 

ngobrol keluar, jadi mereka tu 

ketika pulang tidur dan gak ada 

sosialisasi blas aku sampe gak 

tau kanan kiri ku tu siapa 

namanya. Dan mereka pun kalo 

ketemu Cuma ngangguk ya dan 

selesai, jadi kaya gak ada apa-

apa gitu.  

  

Temen-temen mu 

sering main ke kos 

mu gak? Atau kamu 

main ke kosan 

temen mu gitu? 

Enggak, aku aja main jarang 

banget keluar, ketika bener-

bener diajak main baru keluar. 

  

Kamu punya temen 

inti gak di di mana 

gitu?  

Temen inti dibekasi ada, di sini 

juga ada.  

  

Di sini ada? Berarti 

ketemu mereka 

berapa kali 

seminggu atau? 

Kalo yang disini setiap hari 

karena kita sekelas, terus kalo 

yang di bekasi 6 bulan pas 

libur pulang pasti ketemu. H-

2 ehh h+2 kalo sudah 

dirumah pasti ketemuan 

ngobrol, bernostalgia. 

C1 Intensitas 

bertemu 

teman 

Ka temen mu ada 

yang disini nih, 

temen inti atau 

temen-temen yang 

lain lah yang dari 

kepanitiaan dan 

lain-lain, kamu 

interaksinya 

Aahh gak malem juga sih, sore 

paling.  
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gimana sama 

mereka? 

Maksudnya sering 

main kalo di 

kampus nongkrong 

sampe malem gitu? 

Terus habis itu di 

kosan? 

Di kosan iya   

Habis pulang main 

di kosan ngapain? 

Biasanya sih main hp, kadang 

kalo main hp selesai terus main 

game, main game nih main 

game 2 jam kaya udah apa ya, 

males banget kaya kaya apa ya. 

Aku tu paling gak seneng kaya 

udah menjalani hidup terus 

kehidupannya sama terus gitu, 

jadi pengen nyari yang lain. 

Jadi kaya misalnya ya, udah 

main game nih selesai nanti 

kaya ngerombak laptop saya 

kaya misalkan ya, oh ini ada 

yang kurang, ada yang kurang 

terus nanti tak tambahin ini-ini 

gitu. Nyari sendiri terus 

misalkan ketika kaya kemarin 

nih widows ku tu exipired gitu 

kan terus tak aku gak harus 

bayar orang 100 ribu untuk 

benerin windows ku gitu, ya 

udah tak cari sendiri toh ketemu 

ya udah. Oh sebenernya tu 

sesimple ini gitu loh, nyari hal-

hal yang baru.  
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Berarti kegiatan 

perkuliahan mu 

aman ya? 

Aman    

Gak terganggu? (geleng-geleng kepala)   

Kalo main game 

online tu kaya dota 

gitu-gitu ganggu 

interaksimu sama 

yang lain gak sih 

fred? Lingkungan? 

Enggak sih D Dampak 

game online  

Orang tua?  Enggak, sejauh ini sih enggak.   

Kenapa kok 

enggak?  

Ya karena orang tau saya ketika 

main ya gak akan pernah 

mengusik sih, gak pernah kaya 

tiba-tiba ini-ini gini-gini, 

enggak. 

  

Tapi kan waktu mu 

yang seharusnya 

bisa di pakai buat 

interaksi sama 

temen-temenmu 

gitu, kepotong. 

Maksunya main 

game itu lama gitu, 

baru yang game 

online aja Cuma 2 

jam an lah buat 

game yang lain? 

Ya enggak sih, aku sih bisa ini 

sih mbak, bisa aku gak addict 

ya, gak se addict dulu ketika SD 

sampe SMP ketika baru tau 

game itu bener-bener addict 

banget. Bisa aku nih ya mbak 

dari jam 6 pagi main sampe jam 

6 malem jadi 24 jam gitu. Gak 

se addict itu, jadi ketika main 

ini, terus kaya ada tawaran main 

keluar, ya udah main aku matiin 

game nya keluar main.  

  

Sekarang aku mau 

tanya-tanya soal 

relasi mu sama tim 

main dota mu, ada 

gak sih yang waktu 

kamu main dota 

Ada   
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gitu jadi temen mu 

di dunia nyata?  

Ada ? jadi gimana 

ceritain fred 

Aku lucu banget, jadi 

ceritanya itu jadi ini orang 

tanggerang kan deket banget 

sama bekasi kan ya, jadi ini tu 

ketemu ketika aku semester 

satu disini. Aku main game nih 

malem-malem jam 12 biasanya 

jam 12 ke atas ini orang-orang 

jago semua yang muncul kan. 

Jadi kaya memang indonesia tu 

lucu, jadi orang-orang jago itu 

muncul jam 12 keatas, jadi anak 

kecil tu ilang semua kan. 

E Relasi antar 

pemain game 

online 

Tidur hehehe Heeh tidur, lucu juga memang 

sih caranya seperti itu, terus 

aku gak tau nama lengkapnya 

dia siapa pokoknya namanya 

dia tu dani. Terus dia orang 

tanggerang pokoknya kita 

cerita-cerita gitu, dari SMA 

mana, awalnya Cuma main 

jam 12 malem satu tim, oh 

ternyata dia jago gitu loh tak 

add kan, tak add friend. 

Terus di accept terus kita 

ngobrol, mau satu match lagi 

nggak, satu match lagi 

menang oh ketagihan jadi 

main terus sampe pagi itu jam 

6 pagi. Terus terus ternyata 

orang ini tak tanya kan kamu 

dari SMA mana, ternyata dia 

bukan SMA tapi SMK gitu, 

terus orang mana? Dia bilang 

E1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap relasi 

antar pemain 

game online 
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orang tanggerang, oh deket 

dong, oh emang lu orang 

mana? Dia tanya gitu, bekasi.. 

oh bekasi, ya udah kapan-

kapan kalo misalkan ini 

ketemuan gitu. Iya terus ya 

udah kita main-main, terus 

lama-lama kan kaya misal 

aku online, kan setim se tim 

misalkan ya kita mau main 

dota gitu ada steam, steam tu 

kaya aplikasi perantara 

antara game ini sama kita, 

nah steam ini kaya ada 

message ya gitu, nah chat-

chat gitu kan terus setiap aku 

online pasti nyala, nyala terus 

dia langsung ngobrol, eh 

bukan ngobrol, ngajak 

ngobrol ayo main, ayo main 

gitu. Terus lama-lama relasi 

ku ya makin deket makin 

deket, terus ketika pulang 

kemarin pun ketemuan gitu, 

dia ke bekasi atau aku ke 

tanggerang. Ngobrol, nah dia 

mau jadi polisi ya udah 

bagus-bagus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor relasi 

sosial 

Jadi kamu setiap 

main dota sering 

nya ini ya, pilih tim 

secara acak? 

Memang sistemnya random di 

situ, bukan kita yang milih. 

Kalo temen, misalnya ya kita 

bikin grup nih kan satu grup 

isinya 5, misalnya mbak tak 

ajak, temennya mbak tak ajak 

temennya mbak lagi, pokoknya 

yang 3 itu di ajak jadi satu tim 
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kan, ya udah jadinya itu orang-

orang yang dipilih gitu jadi satu 

tim. Kalo single player gitu 

main sendiri, find match gitu 

sendirian jadinya random gitu 

dapetnya orang mana-mana, 

gitu ntar kan keliatan 

kualitasnya.  

Terus kamu berarti 

kenapa awalnya 

kok bisa temenan 

sama yang tadi, 

siapa namanya 

dani? Awalnya 

kenapa kamu 

tertarik 

melanjutkan 

pertemanan mu 

dengan dia?  

Oh, karena ini mbak ketika 

main dota misalkan ya dia pake 

hero apa aku pake hero apa, jadi 

di dota itu heronya saling 

menguntungkan gitu loh mbak, 

nah ada orang yang ngerti 

kaya gitu ada juga yang 

enggak, nah bejonya aku 

ketemu sama orang yang 

ngerti gitu. Aku pake hero ini, 

dia pake hero ini tapi kita chat 

dulu, pake ini ya oh ya udah pas 

in di pas in gitu loh, oh ternyata 

ketika battle pasti menang 

karena klop gitu loh. Hero ini 

sama hero ini klop terus 

nyerang bareng menang gitu, 

jadi kaya wah menguntungkan 

gitu dan di situ lumayan rank 

nya naik terus gitu loh, terus ada 

sistem namanya low prio, low 

prio itu ketika misalkan ya, 

internet tempat mbak mati gitu 

terus mbak kan otomatis gak 

bisa lanjutin game, di situ ada 

kaya misal diskualifikasi itu 

yang dimana orang kalo 

misalkan keluar match secara 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 

 

 

 

 

 

Faktor relasi 

sosial 
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tiba-tiba mau urusannya 

internet, mau apa dota nya gak 

urusan steam nya gak urusan, 

kamu kena low prio kamu harus 

main 6 match bersama orang-

orang yang kena low prio juga 

gitu jadi kaya ini wadah dimana 

orang-orang yang sering kabur 

atau keluar mendadak jadi satu. 

6 match harus menang, kalo 

kalah ya ngulang lagi. 

Sampe menang ya? Sampe menang, enam kali 

bayangin tu mbak, dan disitu 

dia sering kena kan ya tak 

bantuin, kalo aku yang kena 

ya dia bantuin, gitu lah jadi 

kaya enak.  

E2 Tahap relasi 

sosial 

Kamu ikut 

komunitas dota-

dota gitu gak?  

Dulu SMP pernah, SMP pernah 

terus keluar karena apa ya ee 

Cuma Cuma apa sih kaya biasa 

aja gak ada istimewanya gitu 

loh. Kaya Cuma ketemu 

ngobrol kaya apaan sih gitu, 

kaya gak guna banget gitu loh. 

Kalo misal kumpul ketemu 

main bareng kemana gitu ya 

gak apa-apa, lah ini Cuma 

kumpul ngobrol tentang dota 

gitu loh, ya ampun apaan sih, ya 

udah terus keluar jadi masih 

jamannya dota 1 jadi dota itu 

ada dua satu dan dua, satu itu 

yang jamannya ice frog tapi dia 

di beli sama steam jadi dikelola 

terus hero nya di rombak 

bentuknya dan maps nya lebih 
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perbagus banyak update tan 

juga gitu. 

Berarti sampe 

sekarang hubungan 

mu selain sama dani 

ada lagi gak ya 

ketemu dari dota 

terus jadi temen? 

Ada sih yang di psikologi ini 

juga ada, jadi aku kaya 

misalnya ya aku Cuma 

temenan sama obet terus 

temenan sama kenang, 

mereka punya temen nih di 

dota tapi disini juga, aku gak 

kenal nih, dikenalin dari dota 

terus jadi kenal kaya gitu.  

E3 Relasi sesama 

pemain game 

online 

Terus sejauh apa sih 

relasi mu sama 

mereka? 

Kalo temen-temen yang di 

sini dulu deket, setiap hari 

main setiap jam 12 main, 

terus lama-kelamaan kita liat 

update tannya dota kok 

makin kaya gini, terus males. 

Males main gitu, kok gak 

worth’it kaya jaman dulu gitu, 

dulu kaya seru banget, update 

tan nya semakin kesini 

semakin gak jelas ya udah 

jadi males , jadi kaya sepi gitu 

jarang main. Tapi kalo sama 

yang dani itu masih sih, dia 

kaya ayo tolongin gua dong 

gua low prio nih, oh ya udah. 

Gua gak ada kerjaan nih gua 

lagi liburan ayo jalan-jalan. 

Ya udah gitu  

  

Tapi kamu sama 

temenmu yang 

disini sering main 

keluar gak?  

Karena beda kelas jadinya 

jarang main keluar 
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Tapi pernah 

ketemuan ya kaya 

main gitu? 

Pernah.   

Ngobrol-ngobrol 

gitu ya, ehm kamu 

lebih tau banyak 

gitu gak sih tentang 

mereka lewat dota 

itu? Kan lewat dota 

nih, jadi temen 

online terus jadi 

temen di dunia 

nyata. Sejauh apa 

sih obrolannya? 

Ohh kalo aku sih kalo yang di 

sini enggak, tapi kalo yang 

dani itu iya. Soalnya kan dia 

orang dari jarak jauh terus 

harus tau informasinya juga, 

kalo ini kan kita, misalnya 

main urusan kita ya Cuma 

main, tapi kalo di luar itu 

ngobrol secara langsung face 

to face gitu  

E3 Relasi antar 

pemain game 

online 

Ngobrolin apa 

biasanya? 

Banyak sih, kaya kuliahnya  

nilai mu gimana, ya gitu banyak 

lah.nah kalo yang berkaitan 

dengan kuliah sih, nah kalo 

misal dapet tugas, tugasnya 

mirip ya udah nyontek dikit.  

  

Berarti makin deket 

ya?  

iya   

Perasaan mu waktu 

dapet temen baru 

dari dota gimana? 

Kalo yang dani itu seneng, 

bahagia banget dapet orang 

yang sepemikiran gitu rasanya 

kaya kalo main satu tim enak 

gitu, menang terus. Kadang ya 

kalah, tapi kan kalah itu karena, 

jadikan gini satu tim yang 

genah itu cuma 2 yang 3 itu gak 

genah, yaudah jadinya 3 lawan 

2. ibaratkan kan musuh 5 kita 5 

jadi kan kaya 2 lawan 8 orang 

gitu jadi kan kaya gak genah 

gitu. 
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Wawancara subjek 2 

Nama    : Abi 

Umur    : 21 Tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Pertanyaan Jawaban Coding Tema 

Namanya siapa? Nama lengkap?   

Iya  Fabian Abi Prasetyo    

Terus tanggal 

lahirnya? 

27 februari 1997   

Terus jurusan 

kuliahnya? 

Jurusan kuliahnya pajak   

Pajak, pajak tu 

fakultas apa? 

Ekonomi dan Bisnis   

Hobinya apa bi? Hobi ya? Hobi sebenernya main 

game terus basket. Udah itu aja 

gak usah banyak-banyak. 

  

Loh gak kenapa-

kenapa sebutin aja, 

hehehe 

Gak ah capek punya hobi 

banyak-banyak hehehe 

  

Terus kegiatannya 

diluar kuliah apa 

aja?  

Aku?   

heem Kuliah sih, yo sablon tadi ya, 

hmm nyari-nyari kesibukan 

biasan ne kerja. Cuma kalo 

sekarang jangan dulu berat. 

  

Terus biasanya 

kalo ada waktu 

luang kamu pakai 

buat apa?  

Yoo tak buat main game, biar 

gak bosen. 

A  Alasan 

bermain game 

online 
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Kamu main game 

nya, main game 

apa aja?  

Main game nya itu dota, terus 

ML, PUBG itu. 

A1  Game yang 

dimainkan 

Apa lagi? Udah? Heem   

Berarti selain 

game-game ini ada 

lagi gak?  

Paling yo kaya tetris gitu sih.   

Tetris hehehe Kadang kalo sampe bosen gitu 

hehehe 

  

Berarti yang kamu 

mainin game 

online semua ya? 

Kaya dota, ML 

Ya kalo sekarang kan game 

online semua, soalnya kan kalo 

sekarang rata-rata game online 

semua.  

  

Kira-kira kamu 

sehari 

menghabiskan 

berapa jam buat 

main game?  

Kalo sekarang kan sudah 

mulai kosong, satu mungkin 

ya separuh harinya bisa sih.  

A2  Intensitas 

bermain game 

online 

12 jam? Ya bisa sih, Cuma kan ada jarak-

jaraknya, ya rata-rata. 

  

Jaraknya dipakai 

buat apa aja?  

Hooh ya buat istirahat iya 

hahaha makan gitu.  

  

Ohh berarti enggak 

main game terus-

terusan ya?  

Enggak hehehe    

Terus biasanya 

kamu main game 

online kapan aja?  

Biasanya tu malam, kalo enggak 

malam banget. 

  

Malam jam 

berapa? 

Jam delapan kadang ya lebih   

Delapan keatas ya? Iya delapan keatas   
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Terus kenapa 

kamu main game 

online? 

Karena ohh suka terus seru 

sih, terus yo itu main game aja 

hahahha  

A  Alasan 

bermain game 

online 

Oke hehehe terus 

biasanya apa yang 

kamu rasakan 

waktu main game 

online?  

Wah itu, yang tak rasain, pas 

mainnya?  

  

iya Seru kan bisa bareng-bareng 

sama temen gitu, apalagi nek 

kalah pasti main  lagi hahaha 

  

Kamu biasanya 

main game nya 

dimana? 

Di hp gadget, itu sih seringnya di 

situ. Kalo terus, kan ini apa kalo 

hp kan simple sih ya Cuma ya 

kadang di laptop kalo di laptop 

harus ke kos dulu sih.   

  

Berarti kamu 

mainnya di kos ya?  

Iya heem    

Terus kamu disini 

ngekos ya? 

Iya, aku disini kos.   

Terus kira-kirang 

sering pulang 

kerumah gak?  

Kalo pulang kerumah jarang.   

Jarang? Kenapa? Males sepi ok di sana. B1  Relasi dengan 

orangtua 

Terus kamu 

pulangnya 

biasanya berapa 

lama? 

Oh kalo libur lama aja, kalo 

libur panjang. 

B  Intensitas 

bertemu 

dengan 

orangtua 

Oh kaya libur 

semesteran gitu 

ya?  

Heeh   
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Terus biasanya 

kamu kalo ketemu 

orang tua mu 

ngapain aja? Hmm 

main kemana gitu, 

atau ngapain 

Ya biasa Cuma ngobrol, terus 

kalo makan Cuma makan 

bareng. Udah gitu-gitu aja, 

gituuu terus bosen aku hahaha  

B1  Relasi dengan 

orangtua 

Intensitas 

komunikasi lewat 

telepon? 

Seminggu bisa sampe 3 kali 

dan lama telponnya bisa 

sampe satu jam an. Itu gara-

gara aku gak lulus-lulus 

hahaha. 

B1 Relasi dengan 

orangtua 

Tapi sekarang 

kamu kalo 

misalkan hmm 

mau ngapa-

ngapain gitu 

misalkan ngambil 

keputusan yang.. 

yang apa ya, yang 

berpengaruh buat 

hidupmu kamu 

melibatkan orang 

tuamu gak? 

Diskusi gitu 

Hmm kapan aku bisa 

mengatasi itu, aku coba dulu 

kalo misal enggak ya baru 

diskusi ke mereka. 

B2  Komunikasi 

dengan 

orangtua 

Terus temen-

temen mu gimana? 

Banyak? 

Banyak lagian enak kalo banyak 

temen, iya banyak.  

  

Terus kamu 

biasanya ngapain 

aja sama temen-

temen mu?  

Ohh ya main, guyonan, ya 

kaya gitulah hahaha  

C  Kegiatan 

yang 

dilakukan 

bersama 

teman 
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Mainnya main 

gimana? Main 

jalan-jalan gitu?  

Kalo jalan-jalan jarang sih 

sekarang, yo main game itu 

hehehe ya mau ngapain bosen 

ok jalan-jalan. 

C Kegiatan 

yang 

dilakukan 

bersama 

teman 

Terus kamu punya 

temen inti gak? 

Kaya sahabat gitu? 

Ohh ada, ada heem    

Biasanya kamu 

ngapain aja sama 

temenmu itu?  

Kalo sama temen ku itu? Kalo 

aku sering kerumahnya sih 

kalo yang di semarang ini, yo 

nonton film, main kartu yo 

kumpul gitu lah. Udah gitu 

aja. 

C  Kegiatan 

yang 

dilakukan 

dengan teman 

Kamu biasanya 

dapet temen-temen 

itu dari mana sih? 

Kegiatan kuliah 

atau temen kelas 

atau gimana?  

Dapet temen-temen itu 

biasanya dari nongkrong.  

E  Cara menjalin 

relasi sosial 

Nongkrong?  Heem, kumpul gitu nah dapet. 

Kalo kegiatan kuliah gitu 

enggak malah. 

  

Enggak ada 

kegiatan ? 

Heeh jarang, bosen kayaknya 

hahaha 

  

Terus intensitas 

ketemu temen-

temen mu berapa 

lama? Eh sehari, 

sering atau setiap 

hari? 

Setiap hari, iyaa kan anak kos 

hahahha  

C1 Intensitas 

bertemu 

teman 

Biasanya kalo 

ngobrol sama 

temen-temen mu 

Wahh banyak, hahaha   
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ngobrolin apa aja 

sih?  

Berarti kamu kenal 

temenmu jauh, 

temen mu juga 

kenal kamu lebih 

dalam gitu ya?  

Ahh iya.   

Kamu gak ikut 

kegiatan diluar 

kuliah? Komunitas 

gitu atau apa? 

Ohh kalo dulu pernah, tyrek 

komunitas reptil gitu. Dulu 

tapi heem, terus tempate ilang 

ikut ilang aku juga udah 

jarang pulang sekarang.  

C2  Kegiatan 

yang diikuti 

Loh biasanya di 

dalam komunitas 

itu ngapain aja to?  

Yo mereka sharing gimana 

caranya hidup reptil-reptil itu. 

  

Kaya mengasuh, 

ehh memelihara? 

hahaha 

Hahahaa iya    

Terus kegiatan 

kuliahnya tinggal 

skripsi aja? 

Iya tinggal skripsi aja   

Nah tapi kan kamu 

main game juga 

nih, kira-kira 

pengaruh enggak 

sih dengan relasi 

mu dengan orang 

tua, lingkungan 

atau teman. 

Kalo sama orang tua sih ya 

pengaruh hahaha 

D  Dampak 

game online 

pada orangtua 

Pengaruh ? kok 

bisa? 

Lebih ke gamenya hahahaha   
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Kalo sama temen?  Kan sama temen ya juga main 

hahha 

C3 Dampa k 

game online 

pada teman 

Oh temennya 

temen main game 

ya?  

Heem hahaha   

Terus kamu disini 

sama mas mu nih, 

kamu sering main 

gak sama mas mu? 

Oh satu kosan ya? 

Enggak sih jarang, dulu kan satu 

kos sekarang sih udah enggak.  

  

Kenapa?  Aku mau sendiri hahaha, sering 

berantem og kalo sama mas ku  

  

Sering berantem? Dulu pas sekos jadi muales aku 

hehehe 

  

Biasanya kalo 

pengaruh sama 

orang tuanya 

pengaruh dibagian 

apa to? 

Komunikasi mungkin jadi 

jarang, nah di situ.. 

D  Dampak 

game online 

terhadap 

orangtua 

Jarang telpon?  Iyaa   

Terus kamu kalo 

main game PUBG 

Dota gitu gitu kan 

online nih, terus 

kamu gimana sih 

cara milih tim dota 

nya? Acak tau 

janjian dulu sama 

temen mu? 

Janjian dulu sama teman ku chat 

pada bisa gak, kalo bisa main 

bareng kalo gak bisa acak. 

  

Kamu ada kegiatan 

yang berkaitan 

dengan game-

Kalo itu gak ada kalo komunitas, 

heeh 
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game gitu 

komunitas dll? 

Kegiatan lain yang 

berkaitan dengan 

game? 

Enggak ada   

Aku pernah gak sih 

punya temen akrab 

dari main game? 

Yang kamu 

awalnya gak kenal 

sama sekali tiba-

tiba akrab aja jadi 

temen  baik setelah 

main game? 

 Aku lupa ik, kayaknya ada 

deh, tapi sekarang udah 

enggak. Dulu pernah ada og 

E  Relasi dengan 

pemain GO 

Dulu ada, pernah 

ketemuan juga? 

Ketemuan enggak sih, Cuma 

di game hahaha 

E  Relasi dengan 

pemain GO 

Gimana akrabnya 

gimana? 

Yoo.. chat-chatan gitu sih, 

sering sih dulu main main 

bareng ayok, ayok gitu 

kayaknya anak malang dulu 

tu. 

E  Relasi dengan 

pemain GO 

Sekarang gak ada? Sekarang gak ada, sekarang 

ketemuan dulu, udah ketemu oh 

kamu main ini? Oh iya main, 

main bareng hahaha 

  

Sekarang ketemu 

dulu ya? 

Iya   

Loh berarti kamu 

misalnya kalo 

nongkrong-

nongkrong gitu 

dapet temen, 

temen baru terus 

dia juga main 

Iya, jadi satu tim.   
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game yang sama 

kamu ajak main 

satu tim? 

Coba ingat-ingat 

lagi temenmu yang 

dari malang yang 

ketemu di game. 

Kenapa kamu mau 

temenan sama dia? 

Awalnya dulu 

Oh, karena dia tu main ne 

bagus terus orangnya asik 

gitu, nah yaudah 

E1  Alasan 

menjalin 

relasi antar 

pemain GO 

Asiknya? Asik aja waktu kaya chat gitu 

kan, loh kok enak ini 

nyambung, nah 

E1  Alasan 

menjalin 

relasi antar 

pemain GO 

Mainnya bagus ya? Heeh juga sih, jarang orang kaya 

gitu soalnya. 

  

Terus kamu sampe 

mana? Kamu chat-

chat an sama dia, 

tahap pertemanan 

mu gimana? 

Oh dari awalnya?   

Iya  Dari game ngechat gitu, udah-

udah terus kasih kontak, kasih 

kontak terus ya udah lanjut. Kalo 

main gitu ngabarin.  

  

Selain ngomongin 

game gitu kalian 

pernah kontak-

kontakan gak? 

Chatingan gitu 

Heeh pernah, chatlah tanya 

gimana, darimana ya gitu sih. 

  

Terus kenapa 

sekarang gak ini 

lagi? 

Oh soalnya sekarang udah gak 

main game itu, yang dulu 

E1 Alasan 

menjalin 
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relasi antar 

pemain GO 

Udah jarang?  Iyaa udah jarang, entah kan di 

raknarok dulu. 

E1 Alasan 

menjalin 

relasi antar 

pemain GO 

Oh ketemunya di 

ragnarok? 

Heem   

Terus setelah gak 

main game 

raknarok kamu 

udah gak pernah 

kontak-kontakan 

lagi gitu? 

Enggak, udah ilang ok 

kontaknya kan dulukan 

kontaknya di bbm, sekarang 

udah ilang. 

  

Terus menurutmu 

setelah main game 

online relasimu 

bertambah gak? 

Kalo relasi enggak sih 

menurutku, biasa biasa aja 

hahahaa Cuma gitu-gitu aja 

kalo main. 

E2 Dampak GO 

terhadap 

relasi sosial 

Tapi biasanya kalo 

acak ? 

Nah kalo acak itu tinggal 

pemainnya sih ya, orangnya 

enak gak, kalo malesi muales 

aku, jengkel ke hahaha 

  

Berarti relasi gak 

ngaruh ya?  

Enggak ngaruh sih,  E2   

Tapi kamu gak 

pernah ketemuan 

sama temenmu 

yang di dota? 

Di dota, enggak pernah sih, ehm 

maksudnya? 

  

Ya kalo pas main 

sama tim yang 

acak? 

Enggak pernah sih, jauh juga 

hahaha 

E1  
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Berarti kamu 

menjalin relasi 

pertemanan mu itu 

dapet dari 

nongkrong, gitu 

gitu?  

Heem dari nongkrong itu, 

ketemu malah lebih enak.  

  

Terus kalo misal 

dia main game 

yang sama kamu 

ajak main bareng? 

Iyaa heeh.   

Terus lama-lama 

jadi temen 

akrabmu? 

Heem bisa sih kayak gitu. 

Kaya waktu aku kesalatiga itu 

temenku punya temen, terus 

ngobrol bareng ternyata dia 

juga main game, yaudah 

sekarang malah sering kesini.  

E3 Menjalin 

relasi  

Sering kesini? 

Berarti kamu akrab 

sama dia? 

Akrab heeh   

Ketemuannya 

sering gak?  

Kalo sekarang bisa seminggu 

itu kesini tiga hari  

E3  

Di kos mu? Hooh to hahahhaa   

Ngobrol-ngobrol 

pergi pergi juga? 

Pergi iya   

Kamu sering 

cerita-cerita 

masalah pribadi 

mu ke dia? 

Kalo masalah pribadi tu, kalo 

gak deket banget enggak cerita. 

  

Berarti dia belum 

jadi sahabat kamu? 

Iya belum, semua orang kan 

beda-beda. 
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Terus suapaya bisa 

jadi sahabatmu 

gimana? 

Ya dari aku ngerasa aja sih, oh 

ini bisa di percaya ohh ini 

enggak. 

  

 Terus kalo sama 

temen biasa cara 

berteman mu 

gimana? 

Oh kalo teman biasa ya hampir 

sama Cuma ya gak terlalu deket 

sih.  

  

Main-mainnya 

sama? 

Iya sama, biasanyakan kalo 

sama sahabat itu kalo ada apa-

apa cerita, curhat hahahhaa 

  

Sahabat mu ada 

berapa bi? 

Di sini? Hmm ada lima, itu yang 

biasane sama aku sih. Kalo ada 

masalah apa-apa cerita. 

  

Kalo main game 

gitu bisa jadi 

sarana untuk 

mempererat 

pertemananmu gak 

sih?  

Sebenernya bisa tapi ya apa ya 

sok dong lek main game kan 

jengkel gitu nah itu, mestine 

bisa. 

E2 Dampak GO 

terhadap 

relasi sosial 

Jadi kalo main 

game jengkel, 

kamu juga jengkel 

sama temenmu? 

Ahh ya iyaa hahhaa   

Lah kok bisa?  Ya yaa wes gitu,    

Loh kenapa kok 

bisa? 

Ya misale kalo lagi gak kompak 

gitu kan, nahh hhiihhhh 

hahahaha gemes hahahaha  
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Verbatim Subjek 3 

Nama    : winnie 

Umur    : 20 Tahun 

Jenis kelamin   : Perempuan 

 

Pertanyaan Jawaban Coding Tema 

Kamu punya 

hobi gak? 

Kalo hobi sekarang ini sih, berarti 

Cuma “nongkrong-nongkrong” 

gitu ngumpul sama temen. Kalo 

nge-game tu tapi sekarang udah 

pindah ke mobile soalnya. 

  

Kaya mobile 

legend? 

Ya enggak mobile legend juga, 

kaya game mobile semacem 

ayodance, semacem.. sebenernya 

dulu main mobile legend tapi 

karena ketoksikan yang ada di 

dalamnya itu jadi aku pindah ke 

macem-macem juga, hmm begitu.  

A Game online 

Terus kamu 

punya kegiatan 

diuar kuliah gak? 

Kegiatan semacem apa?    

Organisasi atau 

komunitas atau 

apa gitu? 

Komunitas sih ada Cuma dibilang 

formal sih enggak, jadi unformal. 

  

Komunitas apa? Balik lagi sih, game   

Game? Oh ikut 

komunitas apa 

game nya? 

Jadi komunitas nya, namanya? 

Akademi maru.  

B Kegiatan 

yang 

dilakukan 

Akademi maru 

itu komunitas 

apa? 

Jadi awalnya tu ketemunya di 

ayodance pc, nah dari ayodance 

pc itu awalnya sama-sama main 

ayodance semua, setelah lama-

lama bosen udah pindah jadi.. 

hmm bukan pindah lebih tepatnya 

B1 Awal 

terbentuknya 

komunitas 
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kaya nyabang. Maksudnya gak 

Cuma khusus ayodance tapi ke 

semua nya nyampe dota, ada yang 

main chess go, PUBG, ya mobile 

legend, ya apa aja lah. Jadi inti ne 

main sih, tapi ada yang gak main 

juga sih sebener e, tapi kalo ikut 

nongkrong juga boleh sebenernya. 

oh jadi kaya 

komunitas 

dimana orang-

orang main game 

ya, apapun?  

Heemm bisa dibilang gitu.    

Kegiatannya 

emang apa aja to 

itu di dalem, 

dalem 

komunitas? 

Dalem komunitas itu sih kita 

seringnya kadang gathering, tapi 

gak berkala gak selalu satu bulan 

sekali tapi tu intinya kaya ada 

yang pengen kaya ngidam sesuatu 

ya aku pengen renang nih, ah 

ngajakin anak-anak “renang yok, 

hari ini, tanggal ini, jam segini di 

ini” oh iya iya, yang bisa ya ikut 

kadang ya resmi, tapi kadang 

sekarang jarang. Sering nya tu 

kaya piknik maksudnya, keluar 

kota di agendakan gitu sih. 

B2 Kegiatan 

yang 

dilakukan 

dalam 

komunitas 

Main bareng gitu 

ya? 

Heem   

Terus kalo 

kepanitiaan di 

kampus ikut apa 

aja? 

Kalo ex boleh gak?   
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Boleh  HMPSP ( Himpunan Mahasiswa 

Program Studi Perpajakan)  

B Kegiatan 

yang 

dilakukan 

Sekarang udah 

gak lagi? 

Heem, tahun kemaren, sekarang 

udah enggak. 

  

Itu kaya apa sih? 

Ukm atau?  

Kaya HMJ kaya setara sama BEM 

adeknya senat, yang kaya nge 

handle program studi sih, kalo 

BEM kan ukm ya lebih ke ukm 

kaya gitu kalo kita ke progdi gitu. 

  

Kalo sekarang? Sekarang enggak, dari kampus 

gak ada. 

  

Kegiatan 

sekarang apa aja 

to? 

Cuma perkuliahan biasa, sama 

ambil PKL di KAP posenka. 

B Kegiatan 

yang 

delakukan 

Apa itu? Posenka itu namanya KAP itu 

kantor akuntan publik. 

  

Kamu main game 

apa aja to? Game 

online apa aja? 

Sekarang atau termasuk yang 

dulu? 

  

Sekarang bisa 

termasuk yang 

dulu juga bisa. 

Berarti dari dulu, yang sekarang 

sih kalo pc ya sekarang paling 

Cuma tinggal dota ya yang masih 

disentuh gitu. Nah kalo lebih 

sekarang ke mobile hmm onmyoji, 

terus ayodance mobile terus 

sekarang yang lagi kekinian itu 

haku ya   

A Game online 

Haku? Haku itu loh yang kambing-

kambing apa itu terus itu sempet, 

ya ini mau balik lagi ke ML AUV 

gitu. 
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Kamu biasanya 

berapa banyak 

waktu yang kamu 

habiskan buat 

main game 

online? 

Kalo dulu mungkin bisa ya kaya 

delapan jam sehari terus kalo 

nganggur gitu lama ya depan pc 

depan hp gitu, kalo sekarang lebih 

ke kaya yang itu sih kaya kalo 

nganggur doang, kaya boring 

doang gitu paling sehari ya gak 

nyampe 4 jam paling dua game 

tiga game selesai gitu.   

C Intensitas 

bermain game 

online 

Karena lagi ada 

kegiatan juga ya? 

Hmm ya bisa di bilang gitu juga. 

Hmm kadang soalnya juga 

ngerasanya boring juga ya karena 

kita udah sering kaya nge-game 

terus katakanlah kaya butuh 

asupan buat ketemu gitu sih nek 

aku.  

C1 Alasan 

berkurang 

intensitas 

bermain game 

online 

Terus kenapa 

kamu biasanya 

main game 

online? 

Alasannya apa? 

Kalo kita main game online itu, 

kita bisa ngee kalo aku ya kalo aku 

tu senengnya ketika kita game 

offline itu kita gak berinteraksi 

sama orang lain gitu jadi kita 

ketemunya bot robot gitu. Nah 

kalo online itu kita bisa ketemu 

sama orang entah itu dari luar kota 

atau luar negeri atau ya macam-

macam orang nya unik-unik gitu 

ya ada yang waras ada yang 

enggak gitu. Ya macem-mecem,  

kalo aku sih sukanya online ya itu 

jadi kita bisa langsung interaksi ya 

langsung bisa komen gitu juga 

bisa belajar dari orang lain juga. 

Kaya gini loh harusnya, kaya gitu.  
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Apasih yang 

kamu rasakan 

waktu kamu 

main game 

online? 

Kompetitif sih, maksudnya kaya 

aku kan senengnya kaya main 

game moba ya, moba atau rythem 

gitu, ketika main moba itu kan tim 

bukan solo susah sih kalo solo. 

Jadi kita tu ngerasa pokoknya 

harus menang nih nah pokoknya 

kaya gitu loh, jiwanya tu harus 

menang tapi kadang kok tim nya 

tu kok ya gitulah, tapi kadang 

kitanya juga kan mainya gak bener 

juga. 

D Alasan 

bermain game 

online 

Kamu kalo main 

dota kan di pc, pc 

nya di kos atau 

dirumah? Atau 

ke warnet? 

Kalo dulu laptop rumah, tapi 

sempat laptop rumah itu kaya 

error, bukan error juga ya tapi 

dibilang dota kan update terus ya, 

makin tinggi makin tinggi nah 

sempet itu depresi dirumah kok 

kaya ngelack gitu ya terus sempet 

nyobain di warnet tapi kaya gak 

nyaman juga terus sekarang balik 

lagi di   

 pc.   

  

Kenapa di warnet 

gak nyaman? 

Kalo dari aku dari SD itu sudah 

main PB tu bener-bener nyaman di 

rumah gitu loh. Kalo di warnet 

enak sih tapi kalo mabar, kalo solo 

maksudnya kita sendiri ke warnet 

gitu gak enak karna apalagi cewek 

gitu kan biasa ya rame gitu, terus 

nah gak sukanya sih kita kaya gak 

ngomong sama siapa-siapa gitu 

sama aja kan kalo di rumah gitu, 

ya ngomong sih Cuma kan kalo 

lagi main di sebelahnya siapa sih 

ini,siapa ya kan. Kalo di rumah 

  



126 
 

 
 
 

kan bebas kita mau ambil makan, 

mau minum, mau jungkir mau 

guling-guling gitu terserah ya  

Menurut kamu 

manfaat main 

game online apa 

sih? 

Kalo menurut aku sih kalo 

menurut aku, satu teamwork kita 

udah biasa sih apa lagi kalo moba 

ya biasa yang namanya tim. Kita 

gak bisa yang kaya kamu harus 

nurutin aku, nah tapi kan kita 

harus menyesuai in sama yang lain 

juga, terus aahhh lebih yang kaya 

rasa ingin tahu sih. Kaya kita kalo 

main game itu gak bisa yang kaya 

aku udah jago nih, udah gak perlu 

belajar lagi, gak bisa ya kaya 

gimana sih tadi caranya kok bisa 

gini sih. Kalo kata orang sih bahas 

inggris, tapi gak berlaku buat aku, 

inggris aku tetep jelek soalnya 

hahaha 

E Dampak 

bermain game 

online 

(manfaat) 

Kamu disini 

rumah atau kos? 

Dirumah, iya tinggal di semarang.   

Terus dirumah 

ada siapa aja? 

Mamah, papah, oma opa kadang 

ada adek sepupu satu sering main 

kerumah.  

  

Kamu biasanya 

kalo dirumah 

sama keluarga 

ngapain aja? 

Kalo weekday ya, kalo hari biasa 

sih kebanyakan karna aku kuliah 

mamah sama papah kerja kaya 

gitu kan paling ketemu malem ya, 

makan malam, kaya ya seringnya 

ketemu ya pas makan malem 

kadang ngobrol sih setelah makan 

malam itu tapi gak yang intensif-

intensif banget kalo weekend juga 

F Kegiatan 

yang 

dilakukan 

bersama 

orang tua 
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sih jarang sih sebenernya pergi 

bareng, gitu. 

Berarti kamu 

setiap hari 

ketemu orang 

tua? 

Ya tiap hari to yaa, di pantau F1 Intensitas 

bertemu 

orang tua 

Kamu kalo 

misalkan mau 

ambil keputusan 

gitu biasanya 

diskusi sama 

orang tua gak, 

ngobrol-ngobrol 

gitu?  

50-50.    

Maksudnya ? Kadang aku mutusin sendiri, 

kadang aku minta pendapat. Jadi 

tergantung sebesar apa 

pengambilan keputusannya, kaya 

misalnya yang gak mempengaruhi 

banget, yang kecil-kecil aja. 

Contoh nya kaya gimana ya, kalo 

misal yang gede-gede kaya aku 

mau masuk HM waktu itu, ya aku 

nanya mama dulu, mah aku mau 

masuk HM kira-kira menurut 

mama gimana, ya kalo kamu 

ngerasa gak mengganggu kuliah 

ya gak kenapa-kenapa gitu kan. 

Kalo yang kecil-kecil misalkan 

apa ya, lupa ik. 

F2 Pengaruh 

orang tua 

terhadap 

pengambilan 

keputusan 

Berarti 

keputusan 

mereka masih 

berpengaruh ya 

Iya, apa lagi mama ya kalo aku, 

lebih ke mama sih.  

  



128 
 

 
 
 

di kehidupan 

kamu? 

Kamu punya 

temen deket 

kayak sahabat 

gitu punya?  

Kayaknya ya, kayaknya tu ada ya 

lumayan. Tapi aku tu tipe orang 

yang kurang bisa yang kaya ya 

temen sih, tapi gak bisa kaya yang 

orang deket kan curhat terus, 

sampe tumpeh-tumpeh gitu ya 

hehe. Nah aku tu tipikal orang 

yang gak begitu suka curhat lebih 

tepatnya, aku lebih sering yang 

mendengar gitu. Punya sahabat 

sebenernya banyak tapi bingung 

juga gitu loh range sahabat deket 

itu kaya gimana gitu sih.  

  

Terus kalo 

misalkan kamu 

ada masalah 

kamu cerita-

ceritanya 

gimana? Atau 

kamu gak pernah 

cerita ke orang 

lain? 

Hmm kalo punya masalah ya, 

hmm kalo aku jujur aja sih 

biasanya tu jarang cerita terus aku 

tu tipikal orang yang males 

mikirin terus jadi lupa.  

G Relasi dengan 

teman 

Loh lupa sama 

masalahnya? 

hahaha 

Heeh jadi kaya pertamanya itu ya 

emosi ya, misalnya masalah apa 

ya misalnya lagi keluh kesah 

perkuliahan gitu, terus tu ya kaya 

kok kesel tapi tu paling tidur udah. 

Biasa aja gitu, B aja ya gitu sih 

seringnya. Tapi ya kadang, 

kadang ya curhat Cuma 

tergantung kaya temen udah 

curhat nih dan lagi connect gitu 

sama-sama problem-nya ya aku 

cerita, tapi kalo buat open “aduh 
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aku lagi sedih nih’’ gitu gak bisa. 

Gitu. 

Terus biasanya 

kegiatan apa 

yang kammu 

lakuin sama 

sahabat-sahabat 

mu? 

Pergi bareng. G1 Kegiatan 

yang 

dilakukan 

dengan teman 

Perginya kemana 

aja? Jalan-jalan 

gitu? 

Ya biasanya itu ngumpul bareng 

sih, ngobrol, mbully, mencari 

hiburan. 

G1 Kegiatan 

yang 

dilakukan 

dengan teman 

Kamu biasanya 

dapet temen baru 

dari mana sih? 

Ikut kegiatan? 

Paling sering? Game. Tapi lebih 

ke kita, kalo aku nyoba masuk ke 

komunitas-komunitas masalahnya 

kalo via dunia maya ya kita kan 

namanya game online ada club ya 

gak club aa..  kaya kelompok-

kelompok gitu ya  misalnya A 

namanya yang famous itu 

namanya RRQ, R frost, nah kaya 

tapi kan banyak yang kecil-kecil 

gitu maksudnya ya terkenal di 

game itu tapi gak kompetitif itu se 

indo. Aku pernah nyoba masukin 

ee daftar gitu ya, daftar ke club-

club yang lumayan tapi kaya yang 

gak base semarang gitu loh. Tapi 

aku pernah ikut yang kaya 

komunitas mobile legend 

semarang, terus ayodance 

semarang, kemarin baru aja 

ketemu. 

H Relasi dengan 

para pemain 

game online 

Berarti 

komunitas mu 

Kurang lebih pernah aku coba, 

tapi ya itu aku kadang kan aku 
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tentang game 

banyak dong? 

pengen tau nya besar nah terus 

masuk tapi begitunya kaya gak  

nyaman, aku kaya ya udah. Kalo 

minat ya aku berangkat lagi, kalo 

enggak aku paling keluar sih 

paling, ya tapi masih komunikasi 

sama yang lain Cuma buat kalo 

kumpul-kumpul aku kayak 

enggak begitu kayak tempatnya 

nah aku biasanya gak begitu betah.   

Terus kalo 

temen-temen 

perkuliahan dll 

gimana?  

Angkatanku Cuma satu kelas, itu 

sedihnya nah kabar senangnya 

kayak SMA ya kita itu satu kelas 

terus dan kita ketemunya itu-itu 

doang. Jadi kita bisa tau mana 

yang berkualitas dan mana yang 

bermutu rendah, maksudnya buat 

kelompok ya hahaha tapi kalo buat 

kompetitif ya kita cari yang 

seimbang.  

  

Kamu biasanya 

sering keluar 

sama temen-

temen yang 

mana?  

Paling sering? Maru. Soalnya ada 

yang deket rumahnya terus 

biasanya bareng sih itu tapi aku 

soalnya mageran.  

  

Kamu ada ikut 

kegiatan yang 

diluar kuliah 

gak? 

Contoh?   

Hmm 

kepanitiaan apa 

gitu 

Jujur aja ya, kalo di kepanitiaan 

yang unformal itu maru aku 

sebenernya megang uang, 

maksudnya kalo pergi piknik terus 

masalah pendanaan biasanya 
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orang dua, aku sama temen satu. 

Itu termasuk enggak sih? 

Masuk kok 

hehehe 

Terus juga yang mobile legend 

juga pernah jadi admin, paling itu 

doang sih.  

B Kegiatan 

yang 

dilakukan 

Kira-kira main 

game pengaruh 

gak sih buat 

lingkungan 

sekitar mu? 

Dengan orang 

tua? 

Hmm contohnya?   

Interaksinya? 

Kira-kira 

pengaruh gak? 

Sejujurnya aku main game atau 

enggak kita interaksinya segitu, 

maksudnya kita durasinya ya 

sama gitu loh. Karena baik lagi 

aku bukan yang maniak game 

maksudnya yang kayak aku harus 

ngegame nih aku harus nge-game, 

gak bisa nih kalo gak nge-game, 

aku tipikal orang yang nge-game 

kalo kosong, kayaknya enak nih 

buat nge-push gitu ya, kok gak 

ngapa-ngapain itu baru main. Kalo 

ketika ngobrol aku jarang sih, ya 

megang hp kadang, gak yang 

intensif pake hp kaya gini tetep 

ngobrol. 

F1 Kegiatan 

yang 

dilakukan 

dengan orang 

tua 

Berarti gak 

berpengaruh? 

Heem, tapi kalo main game ini 

kalo diluar gini ya lagi kumpul ya 

berpengaruh. Karena mengganggu 

banget. 
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Kok bisa? Ya kalo aku ngerasa ya kayak 

kemarin ketemu ya kita kan 

otomatis pasti ngobrol namanya 

juga komunitas, orang banyak, 

jarang ketemu pasti ngobrol. Dan 

tau lah namanya orang banyak 

jadinya rame banget to, kemarin 

aja sudah sampe 28 orang. Ya gak 

begitu rame lah, tapi kan kumpul 

di satu tempat “makelumpuk” gitu 

kita juga pastikan ngerasa 

sewanya satu gedung gitu kan 

pribadi gitu,  itu pun kita masih 

bareng-bareng sama orang lain 

ditempat umum. Orang-orang 

banyak yang ngeliatin juga terus 

kita juga game gitu kan kayak 

mengganggu sebenernya aku 

ngerasa juga ngeliat yang lain itu 

sebenernya gak enak, Cuma ya 

gimana gitu kan.  

E1 Dampak 

bermain game 

online 

Berarti pengaruh 

kelingkungan 

sekitar ya?   

Kalo kesekitar iya, kalo ke 

keluarga ya tergantung orangnya.  

  

Berarti kamu 

mau main game 

atau gak main 

game intensitas 

ngobrol dll 

emang segitu? 

Heem, gak mempengaruhi. E1 Dampak 

bermain game 

online 

terhadap 

orang tua 

Biasanya kamu 

kalo main dota 

pilih tim nya 

ngajakin 

temenmu buat 

Sebenernya dulu aku anti solo, 

jadi solo itu bener-bener kalo kita 

lagi me time gitu ya. Jarang banget 

aku tipikal orang yang seneng 

party, tapi sekarang lebih sering 

solo karena kalo di party aku 

A1 Cara memilih 

tim dalam 

bermain game 

online 
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main atau solo 

player? 

ngerasa aku kurang lebih 

berkembang sih. Jadi biasanya, 

biasa ya kaya cewek sama cowok, 

kebanyakan gamers itu cowok 

sedangkan kita cewek itu kayak 

bukan direndahkan sih tapi 

impactnya, impact dalam tim itu 

beda jadi mereka kayak stuck-nan 

gitu. Aku ya bantuinnya Cuma 

gitu-gitu doang, kalo solo kan kita 

menyesuaikan tim, menyesuaikan 

orang. Nah dulu aku kasarannya 

gini dulu aku gak bisa hero jarak 

deket karena aku pasti mati, 

anehkan padahal harusnya bisa 

tapi kenapa selalu mati, karena 

aku ngerasa ada yang jagain aku 

gitu loh. Tapi ketika aku udah solo 

aku harus bisa gak tahu gimana ya 

aku sekarang solo land ya aku 

bisa, pake hero mele aku pun bisa 

gitu loh gara-gara solo.  

Kalo main game 

online saling 

menjalin 

hubungan gak? 

Bahkan kalo di ingame pun kalo 

misal lagi party sama anak-anak 

pasti discourt, jd discourt itu 

kayak chat game, chat game tapi 

via kayak grup call nah grup call 

terus kita ayo ayo top top top 

“wlwllwlwlwlwll” sebisa 

mungkin sih komunikasi sih, jadi 

kita kayak ketika main tim gitu 

misalkan kita kadangkan kita kaya 

ngerasa atas tiga nih geng bawah, 

jadi kita ke atas pilihannya kan 

gitu ya, jadi kaya gimana ya 

tergantung strategi kita gitu loh. 
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Kalo misalnya kita Cuma diem 

doang, ngandelin insting 

kadangkan orang juga semuanya 

punya tugasnya masing-masing 

gitu loh, aku pun kalo solo aku 

harus jaga land ku, dan yang 

lainnya juga fokus sama tugasnya 

jadi kadang lupa, aku harus 

farming nih padahal gak peduli 

temennya di bully-bully, 

maksudnya kan di kill kill gitu 

“ntar aku tu mau farming dulu 

padahalkan kita misalnya antara 

pilihankan score-nya turun atau 

kita yang menyesuaikan ya udah 

lepas dulu gitu. Kaya pengambilan 

keputusan juga sih gitu.  

Dulu awalnya 

kenapa sih kamu 

tertarik menjalin 

relasi antar 

pemain game 

gitu?  

Berarti Cuma semarang ya? Apa 

dumay termasuk?  

  

Yang semarang? Yang semarang? Ahh yang 

sekarang aja dulu tu aku orang 

yang pemalu ketemu orang, jadi 

bener-bener introvert, ya bukan 

introvert juga hmm kaya takut 

ketemu sama orang. Kaya ya takut 

gak sesuai sama apa yang kita 

ekspektasikan gitu loh, tapi lama-

lama aku setelah sering ketemu 

sama orang-orang dumay 

maksudnya orang-orang yang kita 

baru kenal terus kita udah ngobrol. 

Kaya kita menyesuaikan kita 
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berinteraksi, entah awkward gitu 

pertama “oh kamu annak mana? 

Oh iya aku sini, oh kamu situ, oh 

ya” gitu-gitu biasa basa basi terus 

lama-lama kaya kepo. Kaya 

misalnya di unika walaupun kita 

gak kenal juga mainnya sama gitu 

mobile legend, atau AOV atau apa 

kita liat kan oh mainnya sama, tapi 

kita gak kenal gitu loh,oh ternyata 

banyak ya main yang kaya gitu 

satu semarang awalnya. Terus 

lama-lama kepo ig sebenernya 

gimana kalo kita ketemu satu kota, 

nah akhirnya aku SMP itu ketemu 

akademi maru itu di ajakin orang. 

Pernah gak kamu 

main game 

online misalnya 

kamu lagi solo 

gitu terus ketemu 

orang yang klik 

aja terus relasi 

mu lanjut sampai 

kedunia nyata? 

Kalo beda kota sementara ini kalo 

aku nemuin kayaknya belum 

sampai 10, jadi gimana ya kalo 

klik kan maksudnya kita bukan 

satu tim tapi satu orang atau 

berapa orang, ya lumayan banyak 

tapi gak yang sampai sering 

banget gitu loh kayak jarang rare 

gitu. Kadang kita sampai dia ke 

kota sini atau aku ke kota sana gitu 

kan? Itu jarang. Kecuali 

kasarannya dia lagi dolan ke sini, 

misalnya emang bener-bener 

dolan kaya studi tour atau kaya 

bener-bener berpapasan gitu, nah 

itu kalo inget pun baru ngabarin 

kan jadi kadang ketemu tapi 

kadang ya enggak gitu.  

H2 Relasi dengan 

para pemain 

game online 

Berarti pernah 

ya? 

Pernah tapi, tapi ya jarang kadang 

ya itu kadang gak sesuai sama apa 
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yang kita ekspektasikan. Kadang 

kita ada kan kadang tipikal yang 

ngomong di dumay dan asli itu 

beda, nah itu yang mempengaruhi 

juga. 

Kenapa kamu 

tertarik buat, kan 

pas misal dia 

kesini terus 

ngajak ketemuan 

terus kenapa 

tertarik mau 

ketemu? 

Kalo aku tergantung, satu selama 

kita ngobrol maksudnya selama 

track record-nya kita interaksi itu 

terus, kedua baru kayak kalo 

waktu nganggur ya, kalo aku 

nganggur dan tempatnya strategis 

pasti aku datengin. Soalnya kan 

ngehargain ya kadang kalau pun di 

semarang itu belum tentu inget 

kalo punya temen gitu loh kan, 

jadikan kalo kita dikabarin berarti 

kita di inget gitu, jadi kadang aku 

ngerasa kalo orang nya gak freak 

maksudnya masih dalam hastag 

wajar gitu ya. Kalo gitu pasti aku 

usahain dateng ya, hmm bahasa 

indonesianya apa ya “raketang” 

maksudnya sejam atau dua jam 

kita Cuma nongki gitu ya gak 

kenapa-kenapa gitu kalo aku. 

H2 Relasi dengan 

para pemain 

game online 

Kamu biasanya 

kalo didalam 

komunitas gitu 

ngobrol-ngobrol 

sama temenmu 

gak? Kaya 

curhat-curhat 

gitu 

Hmm balik lagi kaya yang tak 

omongin tadi sih aku tipikal yang 

pendengar jadi ketika temenku 

curhat jadi aku yang dengerrin jadi 

ya maksudnya kita kaya harusnya 

kamu jangan gitu, harusnya kamu 

gini. Aku tipikal orang yang gitu 

bukan tipikal yang curhat, Cuma 

ya kecuali curhatannya connect ya 

gitu aku mungkin kaya feedback 
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iya aku juga pernah ngerasain itu 

tuh kayak gini.  

Berarti kamu 

akrab ya sama 

temen-temen mu 

yang di 

komunitas? 

Ya bisa di bilang beberapa itu 

temen deket juga, tapi bukan yang 

kaya pacar gitu ya. Tapi lebih 

hampir ke sahabat tapi kita juga 

jarang kontak gitu loh, jadi kita 

deket tapi gak yang intensif 

banget. 

H3 Keeratan 

dalam 

menjalin 

relasi dengan 

para pemain 

game online 

Kamu ngerasa 

terbuka gak sama 

temen-temen mu 

yang disana? 

Tertentu, kadang aku ngerasa ada 

orang yang bisa gitu buat 

diceritain, kok buat diceritain to 

kayak gosip. Maksudnya ada 

orang yang memberi feedback 

yang sesuai hmm maksudnya 

bukan yang sesuai kita harapkan 

tapi paling enggak kita bisa 

menerima cara penyampaiannya 

dia gitu loh. Nah kalo gitu 

biasanya aku bisa terbuka sama 

orang itu, tapi ketika orang itu 

kasarannya gak klik gitu ya nah itu 

aku biasanya susah sih buat 

ngobrol.  

H3 Keeratan 

dalam 

menjalin 

relasi dengan 

para pemain 

game online 

Tapi ada ya? Ada satu dua, paling satu dua 

doang.  

  

Dia juga terbuka 

sama kamu gitu? 

Kalo aku ngerasanya lumayan 

banyak orang yang ngerasa dia 

terbuka sama aku, karena kadang 

pun kalo misalnya ya aku 

herannya tu gini, kan kalo misal 

orang deket itu kan ngechat setiap 

hari atau ada frekuensi chat satu 

minggu  berapa kali, jujur aja aku 

sama mereka itu aku gak pernah 
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chat intensif misal ayok dolan 

malam ini, yok dolan besok ya 

Cuma gitu tok. Maksudnya gak 

yang kaya lagi apa, maksudnya 

yang intensifkan bener-bener 

kayak lagi apa lu, yok main. Jadi 

kita tu kaya kalo ada acara atau 

mau mabar gitu baru ngabarin, 

tapi mereka itu tipikal orang yang 

misalnya ada yang kemarin kelam 

kaya patah hati. Tapi putusnya tu 

lucu, terus dia dateng kerumah 

temen terus ng-invite “wi kesini 

wi aku butuh bacotanmu” terus 

yaudah terus aku berangkat. Ya 

kayak kadang aku tu ngerasa kita 

tu gak kayak yang deket banget 

tapi aku ngerasa banyak orang 

yang open banget ke aku, malah 

ada pernah orang kerumah nangis-

nangis ya to cerita sampe dikira 

papahku kamu apain itu anak 

orang.  

Berarti relasi mu 

bertambah ya 

berkat game 

online? 

Justru malah temen ku bukannya 

aku pas sekolah atau kuliah aku 

gak punya temen ya, tapi tu SMA 

kan jauh dari rumah nah 

kebayakan orang yang aku temuin 

di situ kan rumahnya deketan jadi 

akau jarang join, maksudnya 

jarang ya kadang kalo memang 

resmi dan di agendakan gitu aku 

ya dateng tapi seringnya aku lebih 

ke geng ya nah itu makanya aku 

jarang, nah terus kalo maru itu 

sebenernya tempatnya tu beda 
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semua ada yang di pucang gading, 

aku di tanah mas tapi tu aku 

herannya pasti bisa ketemu tapi 

biasanya kita juga janjiannya di 

tengah-tengah ya, kaya di simpang 

lima, CL, pandanaran. Nah gitu 

kan padahal jauh dan walaupun 

gak semua bisa kumpul dan 

kadang yang kumpul ya Cuma 

anak-anak itu doang kan ya. 

Kalo di range 

intensitas ketemu 

berapa banyak? 

Hmm sebenernya gak selalu ya, 

kadang dua minggu bisa kumpul 

lebih dari satu ya, kadang juga dua 

minggu sekali tapi sebulan pasti 

ada. Cuma ya itu sih, paling yang 

datang ya itu-itu doang. 

H3 Intensitas 

bertemu para 

pemain game 

online 

Yang datang 

kira-kira berapa 

orang sih? 

Paling ya 10 atau 12, tapi tu 

harusnya kalo ketemu satu maru 

itu 50 gitu, jadi kita kaya ngerasa 

yang datang itu kok ini-ini doang, 

banyak yang sider. Tapi ya aku 

sama anak-anak ya ngomongin 

terus, kadang aku chat personal 

gitu tapi kalo terus ya pasti lama 

lama terganggu, jadi aku mikir ya 

seadanya aja sih ya seadanya.  

  

Menurutmu di 

maru anak-

anaknya lebih 

apa? Kan kamu 

lebih sering jalan 

sama mereka dari 

pada temen-

temen mu yang 

di kampus. 

Lebih gak tau malu ya, ehh 

enggak-enggak hahahha 

maksudnya ahh gimana ya, kalo 

aku ngerasa ya ketika di maru tu 

kaya transparan kita lebih kaya no 

hard feeling, ya kaya tertentu 

emang ada yang baperan karena 

kita kan bercandannya itu lebih ke 

arah bully ya. Tapi gak bully yang 

ekstrim gitu, ada yang sensitif 

H4 Alasan 

menjalin 

relasi sosial 

dengan para 

pemain game 

online 
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kaya gampang baper, tapi cara 

care kita gak bisa gitu misal kamu 

lagi ada masalah “kamu lagi ada 

masalah apa?” itu tu susah buat 

kita walaupun tertentu ada yang 

bisa gitu, paling “hayo koe jek 

galau to” nah kaya gitu, tapi kita 

seringnya no hard feeling gitu. 

Sedangkan anak SMA atau kuliah 

ku itu lebih ke gang ya jadi aku 

gak begitu, ya tetep termasuk geng 

tapi aku universal. Tapi aku 

merangkul semuanya jadi aku 

bukan tipikal iki geng ku koe meh 

nopo? 

Berarti kamu 

menjalin relasi 

baik dengan 

teman-teman 

komunitasmu 

ya? 

Bisa dibilang begitu.   

Kira-kira, 

bermain game 

online itu 

menambah 

relasimu gak sih 

wi? 

Kayaknya temen-temenku sekitar  

75% itu dari game online gitu. 

Lebih eh gak 75 % juga ya gak tau 

prosentasenya tapi kebanyaka aku 

membuka jendela temen itu dari 

game. Entah kalo kita jarang 

ngobrol aku lupa ya oh itu kamu 

gitu karena kita juga udah jarang 

kontak-kontakan gitu. 

H4 Relasi sosial 

dengan para 

pemain game 

online 

Jadi kamu jarang 

kontakan itu 

karena apa? 

Udah gak main 

gamenya? 

Hmm bisa di bilang gitu, kalo kita 

jarang main kan otomatis jarang 

ngontak juga ya, biasanya anak 

game itu kan kontak-kontakannya 

“ayo main” “ya”  kayak gitu-gitu. 

H5 Berhenti 

menjalin 

hubungan 

dengan 
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pemain game 

online 
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