
LAMPIRAN A 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Latar Belakang Subjek Penelitian 

a. Identitas subjek 

b. Masa kecil subjek 

c. Kondisi keluarga subjek 

d. Situasi dan kondisi lingkungan tempat tinggal subjek 

e. Hubungan subjek dengan orang tua  

f. Hubungan subjek dengan saudara kandung  

g. Hubungan subjek dengan lingkungan (tetangga dan teman) saat masa 

kecil 

h. Latar belakang pendidikan 

i. Relasi sosial subjek  

j. Sikap positif dan negatif yang dimiliki subjek 

k. Persepsi subjek mengenai diri sendiri 

2. Kehidupan Sebagai Atlet Sepakbola 

a. Motivasi awal 

b. Perjalanan karier 

c. Tantangan-tantangan yang dihadapi 

3. Pandangan mengenai suporter  

a. Sebelum menjadi atlet sepakbola 

b. Setelah menjadi atlet sepakbola 

 



4. Pengalaman dengan suporter saat di luar pertandingan 

a. Saat latihan 

b. Saat jumpa fans 

c. Saat subyek mengalami cedera 

5. Pengalaman dengan suporter saat pertandingan 

a. Tim bermain di kandang (home) 

b. Tim bermain di kandang lawan (away) 

c. Tim memperoleh kemenangan 

d. Tim mengalami kekalahan 

e. Tim dalam posisi diunggulkan 

f. Tim dalam posisi tidak diunggulkan (underdog) 

g. Tim dalam posisi unggul sementara (tim mencetak gol lebih banyak 

daripada tim lawan) 

h. Tim dalam posisi tertinggal sementara (tim lawan mencetak gol lebih 

banyak daripada tim sendiri) 

i. Suasana hujan 

j. Suasana cerah  

k. Tim menjalani partai usiran 

l. Subyek melakukan kesalahan yang merugikan tim 

6. Pengalaman dengan kebrutalan suporter 

a. Mengalami sendiri 

b. Tidak mengalami sendiri, namun mendengar berita dari media massa 

atau cerita orang lain (sesama atlet, pelatih, keluarga, teman) 

7. Bentuk dukungan yang diberikan suporter saat di dalam atau di luar 

lapangan 



8. Pengalaman paling berkesan dengan suporter sepanjang perjalanan 

karier sebagai atlet sepakbola 

9. Pengalaman paling tidak menyenangkan dengan suporter sepanjang 

perjalanan karier sebagai atlet sepakbola 

10. Harapan  

a. Harapan yang dimiliki subjek sebagai individu dan atlet sepakbola di 

masa yang akan datang 

b. Harapan yang dimiliki subjek terhadap suporter yang mendukungnya 

di masa yang akan datang 

 

 



LAMPIRAN B 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Di Luar Wawancara 

a. Interaksi sosial subyek dengan suporter saat di lapangan 

b. Interaksi sosial subyek dengan suporter saat di luar lapangan 

 

2. Saat Wawancara 

a. Penampilan fisik : warna kulit, perawakan, rambut, dan penampilan 

b. Ekspresi wajah subyek saat menjawab 

c. Bahasa tubuh subyek saat menjawab pertanyaan 

d. Cara menjawab pertanyaan : adanya tekanan atau pengulangan pada 

penjelasan atau jawaban yang subyek berikan, menghindari kontak 

mata saat memberikan penjelasan atau jawaban, mengalihkan 

pembicaraan karena ingin menghindari pertanyaan 



Keterangan Koding : 

1. Interaksi sosial 
2. Sepakbola dan suporter 

A : Kegemaran terhadap sepakbola dan dukungan dari keluarga 
B : Perjalanan karier dan tantangan sebagai atlet sepakbola 
C : Pandangan tentang suporter 
D : Pengalaman dengan suporter 
E : Harapan terhadap suporter 

3. Dampak psikologis yang muncul 
A : Meningkatkan motivasi dan semangat 
B : Meningkatkan kepercayaan diri 
C : Adanya perasaan tidak berjuang sendirian saat pertandingan 
D : Adanya perasaan dimiliki dan menjadi bagian dari suporter 
E : Adanya perasaan dihargai dan diperhatikan 
F : Adanya perasaan senang dan bangga 
G : Adanya perasaan terharu 
H : Terbentuknya jalinan relasi yang akrab dengan suporter 
I : Adanya kesempatan mengekspresikan dan mengembangkan 

kepribadian 
J : Munculnya sikap netral dalam mempersepsikan suporter 
K : Membantu cepat sembuh dari cedera 
L : Adanya beban mental / merasa down 
M : Adanya perasaan grogi 
N : Stress 
O : Menganggu konsentrasi 
P : Munculnya sikap terlalu responsif terhadap stimulus dari suporter 
Q : Adanya perasaan jengkel  
R : Adanya perasaan cemas dan takut 
S : Adanya perasaan sakit hati dan kecewa 
T : Adanya perasaan risih dan salah tingkah 
U : Malu 
V : Mengurung diri 
W : Kebingungan terhadap atraksi yang dilakukan suporter 
X : Munculnya efek jarak dan isolasi atau pengasingan 
Y : Munculnya sikap antipati terhadap suporter 
Z : Adanya perasaan dilecehkan harga dirinya 

 
4. Bentuk dukungan sosial 

A : Dukungan emosional 
B : Dukungan penghargaan 
C : Dukungan motivasional 
D : Dukungan persahabatan  
E : Dukungan informatif 
F : Dukungan instrumental 
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