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Peneliti dengan informan VI 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

2020 

Peneliti dengan informan II 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

2020 

 

Peneliti dengan informan I 

Sumber: Dokumentasi pribadi 2020 

 

Peneliti dengan informan IV 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

2020 
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Peneliti dengan informan III 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

2020 

 

Peneliti dengan informan V 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

2020 
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KODING DAN KATEGORISASI 

Informan: AA 

Posisi: Orang Tua Dari Remaja yang Berkarir Dibidang Esport 

Tanggal Wawancara: 16 Agustus 2020 

Lokasi: Gaming House The Pillars Esport 

Alamat: Jalan Lestari Block C Nomer 4 Perumahan Ketapang Residance Reni Jaya, 

Tanggerang Selatan 

Durasi: 16 Menit 

No. Pertanyaan  Jawaban Informan Coding  Category  

1. Bagaimana jika anak 

anda mengalami 

kekalahan dalam suatu 

pertandingan? 

 

Tentunya kami selaku orang tua 

akan tetap selalu memberikan 

semangat apapun itu hasilnya 

dan memang sebelum anak kami 

berangkat ke Jakarta untuk 

melakukan pertandingan kami 

sudah selalu memberikan 

nasehat untuk jangan cepat 

menyerah dan selalu belajar serta 

selalu berusaha. 

1.1.1 makna 

Empati 

1.1 Dukungan 

Emosional 

 

2. Bagaimana jika anak 

anda mengalami 

kekalahan dalam suatu 

pertandingan? 

 

Tentunya kami selaku orang 

tua pastinya merasa sedih 

karna anak kami telah 

berjuang namun masih belum 

mendapatkan kemenangan, 

tapi kami selalu 

mengingatkan untuk tetap 

berusaha dan rendah hati. 

1.1.1 Makna 

Empati 

1.1 Dukungan 

Emosional 

3. Bagaimana sikap anda 

saat anak anda sedang 

mengalami situasi yang 

sulit dalam karirnya? 

Apapun keadaan dan 

situasinya tentunya kami 

selalu memberikan dukungan 

baik secara langsung maupun 

lewat telepon, dan selalu 

mengingatkan untuk selalu 

berdoa agar dipermudahkan 

jalanya oleh Allah SWT. 

1.1.1 Makna 

Empati 

1.1 Dukungan 

Emosional 
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4. Apakah anda sering 

menanyakan kabar 

anak anda? 

 

Tentunya, bisa dibilang setiap 

hari sekali pasti kami 

melakukan telepon atau video 

call. Karna kami sebagai 

orang tua pastinya kangen 

karena sebelum ke Jakarta 

kami selalu bertemu dengan 

dia. 

1.1.2 Makna 

Perhatian 

1.1 Dukungan 

Emosional 

5. Berapa kali dalam 

seminggu anda 

mengabari anak anda? 

 

Ya mungkin hampir tiap hari 

sekali saya selalu menelpon 

dan menanyakan keadaannya, 

dan memberikan dukungan 

kepadanya dan rekan satu 

timnya. 

1.1.2 Makna 

Perhatian 

1.1 Dukungan 

Emosional 

6. Apakah anda sering 

mengingatkan kepada 

anak anda untuk 

berpola hidup sehat? 

 

Pastinya kami selalu 

mengingatkan, kami juga ga 

pernah lupa untuk selalu 

mengingatkan dia untuk 

sholat 5 waktu agar segala 

urusannya dipermudah oleh 

yang maha kuasa. 

1.1.2 Makna 

Perhatian 

1.1 Dukungan 

Emosional 

7. Apakah anda 

menyetujui anak anda 

tinggal di gaming 

house? 

 

Sebenarnya sih saya tidak 

masalah untuk dia tinggal 

dimana asalkan itu jelas dan 

benar tujuannya, tetapi 

sekarang situasi yang tidak 

bagus bagus karena pandemi 

ini jadi sebenarnya dari hati 

kecil saya agak ragu dan 

kurang menyetujui. Tapi mau 

gimana lagi kalo sekarang. 

1.1.3 Makna 

Pernyataan 

Setuju 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 

8. Apakah anda 

menyutujui ketika anak 

anda mengikuti 

pertandingan dengan 

Sebenarnya saya tidak begitu 

paham untuk berapa lama 

pertandingan ini berlangsung, 

tapi yak arena ini adalah 

“tugas” dai sebagai pemain 

maka saya harus mengizinkan 

dia pergi dan mendoakannya 

agar berhasil. 

1.1.3 Makna  

Pernyataan 

Setuju 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 
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sistem liga yang 

Panjang? 

 

9. Bagaimana penilaian 

anda terhadap anak 

anda yang bertanding 

dalam suatu 

pertandingan? 

Jujur saya tidak tau secara 

detail game tersebut ya saya 

menilai anak saya selalu 

bagus tidak pernah buruk. 

1.1.4 Makna  

Penilaian 

Positif 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 

10. Bagaimana penilaian 

anda terhadap teman 

satu tim anak anda? 

mungkin hampir sama seperti 

jawaban sebelumnya mas, 

saya selalu memberikan 

penilaian kepada mereka 

bagus-bagus saja dan terus 

semangat dalam bertanding. 

1.1.4 Makna  

Penilaian 

Positif 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 

11. Apakah anda 

memberikan 

handphone untuk anak 

anda? 

Ya pada dasarnya saya 

membelikan handphone 

kepada anak saya untuk 

menelpon, tetapi 

alhamdulillah ternyata 

handphone tersebut dapat 

berfungsi lebih untuk dia. 

1.1.5 Makna  

Bantuan 

Benda 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

12. Apakah anda 

memberikan earphone 

untuk anak anda? 

Untuk urusan ini saya tidak 

membelikannya, karena 

alhamdulillah dia sudah 

mempunyai rezeki sendiri dari 

hasil main game. Bahkan 

terkadang dia memberikan 

adeknya uang jajan dan 

membelikan makanan untuk 

dirumah dari hasil bermain 

game. 

1.1.5 Makna  

Bantuan 

Benda 

1.3 Dukungan 

Instrumental 
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13. Apakah anda 

memberika komputer 

atau laptop untuk anak 

anda? 

Ya saya membelikan 

komputer untuk dia, tapi 

untuk fungsi awalnya untuk 

dia mengerjakan tugas 

sekolah bukan untuk game. 

1.1.5 Makna  

Bantuan 

Benda 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

14. Apakah anda 

menyediakan internet 

untuk anak anda? 

Untuk dirumah iya saya 

menyediakan internet, untuk 

untuk dinikmati oleh semua 

orang dirumah. 

1.1.5 Makna  

Bantuan 

Benda 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

15. Apakah anda 

memberikan uang jajan 

untuk anak anda? 

Ya saya memberikan uang 

jajan, untuk kebutuhan sehari-

hari. 

1.1.6 Makna 

Bantuan 

financial 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

16. Apakah anda 

memberikan uang 

transportasi kepada 

anak anda? 

Ya saya juga memberikan 

uang untuk transport. 

1.1.6 Makna 

Bantuan 

financial 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

17. Apakah anda 

menyarankan anak 

anda untuk membeli 

handphone yang dapat 

menunjang untuk karir 

anak anda? 

Untuk sekarang saya belum 

menanyakan hal tersebut, 

karena saya rasa handphone 

yang saya berikan masih 

cukup menunjang yah. 

1.1.7 Makna  

Saran 

1.4 Dukungan 

Informasional 
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18. Apakah anda 

menyarankan anak 

anda untuk memilih tim 

esport? 

Untuk sekarang saya masih 

belum tau apa-apa jadi saya 

masih belum bisa 

memberikan saran untuk hal 

tersebut, mungkin ketika dia 

sudah pulang ke Aceh dan 

kita ngobrol tentang karirnya 

dia baru saya akan 

memberikan masukan-

masukan. 

1.1.7 Makna  

Saran 

1.4 Dukungan 

Informasional 

19. Apakah anda 

memberikan nasehat 

kepada anak anda 

untuk berlatih? 

Saya selalu mengingatkan dia 

untuk jangan putus asa dan 

selalu berlatih dimanapun 

walau itu sebentar. 

1.1.7 Makna  

Saran 

1.4 Dukungan 

Informasional 

20. Apakah anda 

mengarahkan anak 

anda untuk mengikuti 

turnamen? 

 

Mingkin untuk kedepannya 

iya, 

1.1.8 Makna 

Pengarahan 

1.4 Dukungan 

Informasional 

21. Apakah anda 

mengarahkan anak 

anda strategi dalam 

bermain? 

Wah jujur kalo ini saya tidak 

tau apa-apa mas, jadi saya 

hanya bilang ke dia tetap jaga 

kekompakan dengan tim dan 

terus berlatih. 

1.1.8 Makna 

Pengarahan 

1.4 Dukungan 

Informasional 
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KODING DAN KATEGORISASI 

Informan: H 

Posisi: Orang Tua Dari Remaja yang Berkarir dalam Bidang Esport 

Tanggal Wawancara: 16 Agustus 2020 

Lokasi: Gaming House The Pillars Esport 

Alamat: Jalan Lestari Block C Nomer 4 Perumahan Ketapang Residance Reni Jaya, 

Tanggerang Selatan 

Durasi: 17 Menit 

No. Pertanyaan Jawaban Informan Coding Category 

1. Bagaimana jika anak 

anda mengalami 

kekalahan dalam suatu 

pertandingan? 

 

Saya sebagai orang tua, tidak 

pernah berhenti memberikan 

semangat kepada anak saya. 

Jika beliau menang, akan saya 

sanjung. Tetapi jika kalah, 

tetap saya akan dukung. 

Cuma memberikan pesan 

sedikit kepada anak saya, 

bahwa kegagalan adalah 

keberhasilan yang tertunda. 

Tetap semangat intinya untuk 

A dan rekan-rekan timnya. 

1.1.1 Makna 

Empati 
1.1 Dukungan 

Emosional 
 

2. Bagaimana jika anak 

anda mengalami 

kekalahan dalam suatu 

pertandingan? 

 

Pastinya bangga yah, apalagi 

saya mendukung A apapun 

yang dia inginkan asalkan 

positif. Jika anak saya 

berhasil mendapatkan yang ia 

inginkan seperti contoh 

memenangkan pertandingan 

ya saya senang, berarti hasil 

kerja keras dia, latihan dia 

bersama tim itu tidak sia-sia. 

1.1.1 Makna 

Empati 

1.1 Dukungan 

Emosional 
 

3. Bagaimana sikap anda 

saat anak anda sedang 

mengalami situasi yang 

sulit dalam karirnya? 

Ini pesan penting yang saya 

sampaikan kepada A ketika 

pergi meninggalkan kampung 

halamannya dimana saya 

bersama istri saya jauh dari A, 

saya berpesan jangan pernah 

1.1.1 Makna 

Empati 
1.1 Dukungan 

Emosional 
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meninggalkan Sholat dan 

terus ingat kepada Allah 

SWT. Karena Allah lah yang 

menolong kita dikala kita 

sedang mendapatkan 

kesulitan. Jalan keluar akan 

terbuka Inshallah jika kita 

ingat kepada Allah. 

4. Apakah anda sering 

menanyakan kabar anak 

anda? 

 

Hampir setiap hari saya 

memberikan pesan singkat 

kepada A, ya sesekali saya 

telfon atau ketika saya sedang 

kangen saya video call dia. 

Saya senang ketika anak saya 

merasa senang dan tidak ada 

tekanan selama disana. Dan 

lagi yang paling penting saya 

selalu mengingatkan untuk 

Sholat. 

1.1.2 Makna 

Perhatian 

1.1 Dukungan 

Emosional 
 

5. Berapa kali dalam 

seminggu anda 

mengabari anak anda? 

 

Hampir setiap hari yah saya 

menanyakan kabar anak saya 

tersebut. Terkadang, A yang 

selalu dahulu menanyakan 

kabar saya. 

1.1.2 Makna 

Perhatian 
1.1 Dukungan 

Emosional 
 

6. Apakah anda sering 

mengingatkan kepada 

anak anda untuk berpola 

hidup sehat? 

 

Yaa suka, perbanyak vitamin, 

jangan suka bergadang, jaga 

pola hidup, makan teratur, 

perbanyak air putih dan ya 

yang paling penting olah raga. 

1.1.2 Makna 

Perhatian 

1.1 Dukungan 

Emosional 
 

7. Apakah anda menyetujui 

anak anda tinggal di 

gaming house? 

 

Asalkan positif, saya tetap 

dukung anak saya. Saya 

berpesan, jangan sampai 

mengecewakan keluarga. 

Bawa nama baik kamu, bawa 

nama baik kampung halaman. 

1.1.3 Makna  

Pernyataan 

Setuju 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 
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8. Apakah anda 

menyutujui ketika anak 

anda mengikuti 

pertandingan dengan 

sistem liga yang 

Panjang? 

 

Zaman sekarang semua sudah 

berubah yah, era digital 

sekarang ini sungguh sangat 

pesat sekali 

perkembangannya. 

Modernisasi sudah merata, 

jadi jika suatu kejuaraan 

berlangsung cukup lama ya 

saya wajar, saya paham betul 

itu. Kembali lagi, asalkan jaga 

pola hidup sehat. 

1.1.3 Makna  

Pernyataan 

Setuju 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 

9. Bagaimana penilaian 

anda terhadap anak anda 

yang bertanding dalam 

suatu pertandingan? 

Jujur saya hanya beberapa 

kali meyaksikan pertandingan 

A ya dalam game ini, karena 

saya tidak terlalu paham dan 

saya selalu menanyakan. 

Timnya A keberapa? Karena 

kurang pahamnya saya dalam 

hal ini. 

1.1.4 Makna  

Penilaian 

Positif 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 

10. Bagaimana penilaian 

anda terhadap teman 

satu tim anak anda? 

Mereka sudah lama bermain 

game ini, mereka satu 

kampung halaman, saya tahu 

betul bagaimana sifat anak-

anak disini meskipun 

berbeda-beda sifat tetapi saya 

yakin dan Inshallah tidak ada 

hal negatifnya untuk rekan 

satu tim A ini. 

1.1.4 Makna  

Penilaian 

Positif 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 
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11. Apakah anda 

memberikan handphone 

untuk anak anda? 

Sekarang zamannya 

tekhnologi, saya mengakui 

saya sudah ketinggalan zaman 

disbanding anak-anak saya 

lainnya. Sempat saya 

membelikan ponsel A, tetapi 

saya bilang. Jika kamu serius 

dalam profesi kamu sekarang, 

kumpulkan uangmu dan 

belilah ponsel yang mumpuni. 

1.1.5 Makna  

Bantuan 

Benda 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

12. Apakah anda 

memberikan earphone 

untuk anak anda? 

Saya tidak mengerti dalam hal 

ini, mungkin alat pendengar 

seperti ini sudah ada didalam 

suatu ponsel ketika kita 

membelinya bukan? Jadi ya 

mungkin A memanfaatkan hal 

yang ada. 

1.1.5 Makna  

Bantuan 

Benda 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

13. Apakah anda memberika 

komputer atau laptop 

untuk anak anda? 

Beliau punya laptop, tetapi 

saya yakin spesifikasi sudah 

ketinggalan ya. Saya tidak 

memberikan yang baru atau A 

memnita kepada saya, tidak. 

1.1.5 Makna  

Bantuan 

Benda 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

14. Apakah anda 

menyediakan internet 

untuk anak anda? 

Dirumah kita memang 

memasang jaringan 

komunikasi seperti wifi untuk 

memudahkan keluarga 

dirumah juga untuk mencari 

sesuatu hal yang baru diluar 

sana untuk mengaksesnya. 

1.1.6 Makna 

Bantuan 

financial 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

15. Apakah anda 

memberikan uang jajan 

untuk anak anda? 

Hanya modal awal untuk 

beberpa minggu / bulan 

pertama saja ketika anak saya 

berangkat ke Jakarta. 

Selebihnya, A bilang tidak 

usah tidak apa-apa. Biar 

Ahmade saja. 

1.1.6 Makna 

Bantuan 

financial 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

16. Apakah anda 

memberikan uang 

Jika disini, iya. Ketika dia 

pergi kesuatu tempat atau 

1.1.6 Makna 

Bantuan 

financial 

1.3 Dukungan 

Instrumental 
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transportasi kepada anak 

anda? 

kemana saya suka 

memberikan uang ya paling 

untuk bensin saja. 

17. Apakah anda 

menyarankan anak anda 

untuk membeli 

handphone yang dapat 

menunjang untuk karir 

anak anda? 

Jika itu jalan yang terbaik, ya 

silahkan saja. Karena saya 

orang tua tidak mengerti 

dengan spesifikasi ponsel 

zaman sekarang. 

1.1.7 Makna  

Saran 
1.4 Dukungan 

Informasional 

18. Apakah anda 

menyarankan anak anda 

untuk memilih tim 

esport? 

Pilihan ada ditangan anak 

saya, mungkin jika anak saya 

dilihat oleh tim lain dan 

Ahmade ingin mencobanya, 

ya kenapa tidak? Mungkin 

bagus untuk menunjang karir 

dia sebagai orang yang 

menggeluti bidangnya. 

1.1.7 Makna  

Saran 
1.4 Dukungan 

Informasional 

19. Apakah anda 

memberikan nasehat 

kepada anak anda untuk 

berlatih? 

Intinya, yang tebaik untuk tim 

pasti terbaik juga untuk anak 

saya. Jadi saya hanya bias 

menyemangati dari jauh dan 

memberikan doa yang terbaik 

untuk anak saya. 

1.1.7 Makna  

Saran 
1.4 Dukungan 

Informasional 

20. Apakah anda 

mengarahkan anak anda 

untuk mengikuti 

turnamen? 

Saya tidak paham dengan 

jalan ini ya, jadi untuk sebuah 

kejuaraan yang ada didepan 

sana, saya hanya berpesan 

ikutilah, coba, berani 

bertanding dan bersaing. 

Karena kemampuan tidak 

hanya dilihat dari suatu 

1.1.8 Makna 

Pengarahan 
1.4 Dukungan 

Informasional 
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 kejuaraan saja. 

21. Apakah anda 

mengarahkan anak anda 

strategi dalam bermain? 

Saya tidak pernah sama sekali 

mengarahkan seperti itu, saya 

hanya mengarahkan Ahmade 

kejalan yang benar untuk 

beribadah dan mendekatkan 

diri kepada Allah SWT saja. 

Untuk formasi atau lainnya, 

saya percaya A dan tim bisa. 

1.1.8 Makna 

Pengarahan 
1.4 Dukungan 

Informasional 
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KODING DAN KATEGORISASI 

Informan: BY 

Posisi: Orang Tua Dari Remaja yang Berkarir Dibidang Esport 

Tanggal Wawancara: 26 Agustus 2020 

Lokasi: Gaming House The Pillars Esport 

Alamat: Jalan Lestari Block C Nomer 4 Perumahan Ketapang Residance Reni Jaya, 

Tanggerang Selatan 

Durasi: 17 Menit 

No. Pertanyaan  Jawaban Informan Coding  Category  

1. Bagaimana jika anak 

anda mengalami 

kekalahan dalam suatu 

pertandingan? 

 

Saya hanya berpesan, jangan 

putus asa dan semangat terus. 

Dukungan orang tua mungkin 

saat ini dalam kondisi ini 

nomer dua, tetapi yang utama 

adalah tim dan pelatih serta 

para pendukung. Jadi kita 

sebagai orang tua hanya 

mendoakan yang terbaik saja. 

1.1.1 Makna 

Empati 
1.1 Dukungan 

Emosional 
 

2. Bagaimana jika anak 

anda mengalami 

kekalahan dalam suatu 

pertandingan? 

 

Rasa bangga pasti muncul 

yah, mungkin saya juga jadi 

berfikir bahwa selama ini 

anak saya sedang fokus disini 

dan berhasil. 

1.1.1 Makna 

Empati 

1.1 Dukungan 

Emosional 
 

3. Bagaimana sikap anda 

saat anak anda sedang 

mengalami situasi yang 

sulit dalam karirnya? 

Dalam situasi seperti ini 

peran saya cukup penting yah 

mungkin. Ketika anak saya 

gagal, saya mungkin akan 

menyampaikan bahwa, 

kekalahan itu bersifat 

sementara. Masih ada 

kejuaraan yang lain dan 

ambil hikmah disetiap 

kekalahan, cari tau titik 

1.1.1 Makna 

Empati 

1.1 Dukungan 

Emosional 
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kelemahan kamu dan kejar 

kembali target kemenangan 

tersebut. 

4. Apakah anda sering 

menanyakan kabar anak 

anda? 

 

Setiap hari saya menelfon 

anak saya. 

1.1.2 Makna 

Perhatian 

1.1 Dukungan 

Emosional 
 

5. Berapa kali dalam 

seminggu anda 

mengabari anak anda? 

 

Sangat sering mas, tidak bias 

dihitung yah, bahkan tidak 

tentu juga. Pernah suatu hari 

ketika saya sibuk, saya 

sampai lupa menanyakan 

anak saya itu menjadi 

kepikiran oleh saya. 

1.1.2 Makna 

Perhatian 

1.1 Dukungan 

Emosional 
 

6. Apakah anda sering 

mengingatkan kepada 

anak anda untuk berpola 

hidup sehat? 

 

Suka, saya mengingatkan 

untuk istirahat yang cukup 

dan jangan terlalu diforsir 

waktu latihannya. Karena hal 

yang berlebihan itu tidak 

baik. 

1.1.2 Makna 

Perhatian 

1.1 Dukungan 

Emosional 
 

7. Apakah anda 

menyetujui anak anda 

tinggal di gaming 

house? 

 

Jika anak saya merantau dan 

memiliki tempat tinggal yang 

layak di tempat 

perantauannya dia, saya 

sangat senang. Asalkan tidak 

kumpul-kumpul yang 

merugikan dan meresahkan 

warga sekitar. 

1.1.3 Makna  

Pernyataan 

Setuju 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 

8. Apakah anda 

menyutujui ketika anak 

anda mengikuti 

Mungkin sudah jadwalnya 

padat dan memang waktu 

yang diberikan seperti itu, 

jadi saya amat sangat 

memakluminya untuk hal ini. 

Yang penting anak saya 

1.1.3 Makna  

Pernyataan 

Setuju 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 
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pertandingan dengan 

sistem liga yang 

Panjang? 

 

sehat. 

9. Bagaimana penilaian 

anda terhadap anak 

anda yang bertanding 

dalam suatu 

pertandingan? 

Jadi begini, awalnya saya 

tidak mengerti dan tidak 

paham sama sekali 

permainan yang dilakukan 

oleh anak saya ini. Tetapi 

ketika anak saya bertanding 

dan dilihat ratusan bahkan 

ribuan masyarakat saya 

senang melihatnya dan saya 

bangga. Pernah sekali saya 

menyaksikan anak saya 

bertanding di salah satu 

website, mungkin menurut 

saya permainannya sangat 

bagus yah. 

1.1.4 Makna  

Penilaian 

Positif 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 

10. Bagaimana penilaian 

anda terhadap teman 

satu tim anak anda? 

Belum terlalu kenal, hanya 

saja bahwa si ini orang sini 

dan begini-begini, ya 

begitulah sampai satu perstu 

dikenalkan oleh anak saya. 

Tetapi saya berpesan, jangan 

pernah mengecewakan teman 

satu tim. 

1.1.4 Makna  

Penilaian 

Positif 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 

11. Apakah anda 

memberikan handphone 

untuk anak anda? 

Ya saya membelikannya, 

tetapi untuk kebutuhan 

pribadi dia. Mungkin untuk 

bermain game ini, anak saya 

mengumpulkan dari hadiah-

hadiah yang ia dapatkan 

ketika memenangkan 

pertandingan untuk dibelikan 

handphone sesuai 

kebutuhannya. Saya salut 

akan hal itu. 

1.1.5 Makna  

Bantuan Benda 

1.3 Dukungan 

Instrumental 
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12. Apakah anda 

memberikan earphone 

untuk anak anda? 

Tidak pernah saya 

membelikannya. 
1.1.5 Makna  

Bantuan Benda 
1.3 Dukungan 

Instrumental 

13. Apakah anda 

memberika komputer 

atau laptop untuk anak 

anda? 

Laptop ada tetapi ya untuk 

sehari-hari dan untuk 

bersama saja. Tidak untuk 

dipakai game oleh anak saya. 

1.1.5 Makna  

Bantuan Benda 
1.3 Dukungan 

Instrumental 

14. Apakah anda 

menyediakan internet 

untuk anak anda? 

Internet kami pasang dirumah 

untuk memudahkan yang 

lainnya juga termasuk saya 

pribadi. 

1.1.6 Makna 

Bantuan 

financial 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

15. Apakah anda 

memberikan uang jajan 

untuk anak anda? 

Saya memberikan hanya 

sekedar uang untuk pegangan 

dia saja, selebihnya anak saya 

mencari uang sendiri untuk 

kebutuhan dan mungkin 

untuk ditabung oleh beliau. 

1.1.6 Makna 

Bantuan 

financial 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

16. Apakah anda 

memberikan uang 

transportasi kepada 

anak anda? 

Uang transportasi selama di 

Jakarta? Untuk selama di 

Jakarta tidak yah, tetapi jika 

di Aceh ini saya memberikan 

uang hanya untuk bensin 

sehari-harinya saja, itupun 

jika ia meminta. Karena dia 

suka bilang belum ambil 

uang dan tidak ada uang 

kecil. 

1.1.6 Makna 

Bantuan 

financial 

1.3 Dukungan 

Instrumental 
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17. Apakah anda 

menyarankan anak anda 

untuk membeli 

handphone yang dapat 

menunjang untuk karir 

anak anda? 

Jika itu perlu ya saran saya 

segera diganti. Tetapi akan 

bangga saya jika jerih payah 

dia membuahkan hasil. 

1.1.7 Makna  

Saran 
1.4 Dukungan 

Informasional 

18. Apakah anda 

menyarankan anak anda 

untuk memilih tim 

esport? 

Pilihan ada dianak saya, yang 

terbaik silahkan dipilih. 
1.1.7 Makna  

Saran 
1.4 Dukungan 

Informasional 

19. Apakah anda 

memberikan nasehat 

kepada anak anda untuk 

berlatih? 

Jangan terlalu lama latihan, 

karena ketika latihan itu beda 

halnya dengan saat 

bertanding. 

1.1.7 Makna  

Saran 

1.4 Dukungan 

Informasional 

20. Apakah anda 

mengarahkan anak anda 

untuk mengikuti 

turnamen? 

Ya, mungkin banyak 

turnamen yang diikuti oleh 

anak saya ya, tetapi untuk 

yang secara khusus gitu tidak 

ada. Karena saya sendiri juga 

kurang paham dalah hal 

tersebut. 

1.1.8 Makna 

Pengarahan 
1.4 Dukungan 

Informasional 

21. Apakah anda 

mengarahkan anak anda 

strategi dalam bermain? 

Untuk hal ini, strategi tim dan 

kekompakan tim sangat 

penting dan didengar oleh 

anak saya dibandingkan 

masukan arahan dari saya. 

1.1.8 Makna 

Pengarahan 

1.4 Dukungan 

Informasional 



21 

 

KODING DAN KATEGORISASI 

Informan: AM 

Posisi: Remaja yang Berkarir dalam Bidang Esport 

Tanggal Wawancara: 16 Agustus 2020 

Lokasi: Gaming House The Pillars Esport 

Alamat: Jalan Lestari Block C Nomer 4 Perumahan Ketapang Residance Reni Jaya, 

Tanggerang Selatan 

Durasi: 14 Menit 

No. Pertanyaan Jawaban Informan Coding Category 

1. Bagaimana sikap orang 

tua anda jika anda 

mengalami 

kekalahan/kegagalan 

dalam suatu 

pertandingan? 

 

Mereka semua saling support, 

tidak hanya kedua orang tua 

saya tapi semua anggota 

keluarga saya mensupport 

saya. Mereka hanya bisa 

membantu dalam doa, 

selebihnya dikasih kepada 

saya dan tim. 

1.1.1 Makna 

Empati 
1.1 Dukungan 

Emosional 
 

2. Bagaimana sikap orang 

tua anda saat 

mengetahui bawha anda 

memenangkan suatu 

pertandingan? 

Jujur sangat bangga yah, 

apalagi ketika kami (tim) 

mendapatkan satu 

kemenangan dalam setiap 

matchnya. Ketika mereka 

mengehtahui kami lolos ke 

final, tentunya sangat bangga 

dan terus support sampai 

akhir. 

1.1.1 Makna 

Empati 
1.1 Dukungan 

Emosional 
 

3. Bagaimana sikap orang 

tua anda saat anda 

sedang mengalami 

situasi yang sulit dalam 

karirnya? 

Kalimat seperti jangan 

menyerah selalu dilontarkan 

kepada saya ketika saya 

mengalami stuck dalam karir 

saya. Tetapi itu menjadi 

1.1.1 Makna 

Empati 
1.1 Dukungan 

Emosional 
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motivasi saya dan saya 

berintrospeksi diri untuk 

mengetahui dimana letak 

kesalahan saya. 

4. Apakah orang tua anda 

sering menanyakan 

kabar anda? 

 

Hampir setiap hari mereka 

menanyakan kabar saya 

ketika saya merantau jauh 

dari keluarga saya. 

1.1.2 Makna 

Perhatian 

1.1 Dukungan 

Emosional 
 

5. Berapa kali dalam 

seminggu orang tua anda 

mengabari anda? 

 

Hampir setiap hari mereka 

menanyakan kabar saya, dan 

saya juga merasa senang 

dikala sibuk waktu mereka 

tetapi mereka menyempatkan 

diri menanyakan kabar saya. 

Terkadang juga saya bertanya 

dahulu tentang kabar mereka 

dan yang lain dirumah. 

1.1.2 Makna 

Perhatian 

1.1 Dukungan 

Emosional 
 

6. Apakah orang tau anda 

sering mengingatkan 

kepada anda untuk 

berpola hidup sehat? 

 

Ya, tidur yang cukup dan 

jangan lupa untuk makan 

tepat waktu. Dan yang 

terpenting jangan lupa untuk 

sholat dan janga terlalu 

diforsir waktu latihannya. 

1.1.2 Makna 

Perhatian 

1.1 Dukungan 

Emosional 
 

7. Apakah orang tua anda 

menyetujui anda tinggal 

di gaming house? 

 

Pertama kali memang sempat 

ragu, tetapi saya jelaskan 

bahwa di GH ini kita dan tim 

akan mengikuti aturan dari 

manajemen tim dan tidak 

akan berbuat hal-hal yang 

negatif. Kemudian ya mereka 

menyetujui. 

1.1.3 Makna  

Pernyataan 

Setuju 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 

8. Apakah orang tua anda 

menyutujui ketika anda 

Mau tidak mau yah, karna 

peraturan pertandingan seperti 

1.1.3 Makna  

Pernyataan 

Setuju 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 
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mengikuti pertandingan 

dengan sistem liga yang 

Panjang? 

 

itu ya jadi mereka mengikuti 

saja. 

9. Bagaimana penilaian 

orang tua anda terhadap 

anda yang bertanding 

dalam suatu 

pertandingan? 

Bermain yang sportif, ikuti 

strategi yang sudah diberikan 

dan jangan pernah puas akan 

hasil maksimal. 

1.1.4 Makna  

Penilaian 

Positif 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 

10. Bagaimana penilaian 

orang tua anda terhadap 

teman satu tim anda? 

Karena teman saya satu tim 

itu dari satu kampong, jadi 

mereka menilai dengan tanda 

plus yah. Dalam artian 

mengetahui semua sifat 

orang-orang Aceh itu gimana, 

jadi mereka sama sekali tidak 

pernah ada yang namanya 

fikiran negatif kepada teman 

satu tim saya. 

1.1.4 Makna  

Penilaian 

Positif 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 

11. Apakah orang tua anda 

memberikan handphone 

untuk anda? 

Hanya membelikan ponsel 

untuk kepentingan sehari-hari 

saja pada awal-awal. 

Kemudian saya mengganti 

ponsel saya sendiri dengan 

budget saya sendiri dari hasil 

kejuaraan lainnya. 

1.1.5 Makna  

Bantuan 

Benda 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

12. Apakah orang tua anda 

memberikan earphone 

untuk anda? 

Tidak sih yah, mereka tidak 

membelikan. Untuk aksesoris 

lainnya ya saya beli sendiri. 

1.1.5 Makna  

Bantuan 

Benda 

1.3 Dukungan 

Instrumental 
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13. Apakah orang tua anda 

memberika komputer 

atau laptop untuk anda? 

Sama sekali tidak 

membelikan untuk barang 

yang satu ini. Mungkin nanti 

jika saya akan membelinya 

jika membutuhkan. 

1.1.5 Makna  

Bantuan 

Benda 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

14. Apakah orang tua anda 

menyediakan internet 

untuk anda? 

Dirumah iya, tetapi untuk 

kepentingan bersama. 
1.1.6 Makna 

Bantuan 

financial 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

15. Apakah orang tua anda 

memberikan uang jajan 

untuk anak anda? 

Bekal diberikan secukupnya 

ketika awal saya berangkat ke 

Jakarta. 

1.1.6 Makna 

Bantuan 

financial 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

16. Apakah orang tua anda 

memberikan uang 

transportasi kepada 

anda? 

Jika saya dirumah, di Aceh 

sana saya diberikan ya paling 

hanya untuk bensin 

transportasi motor saya saja 

jika saya keluar untuk pergi. 

1.1.6 Makna 

Bantuan 

financial 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

17. Apakah orang tua anda 

menyarankan anda 

untuk membeli 

handphone yang dapat 

menunjang untuk karir 

anak anda? 

Tidak, mereka tidak 

mengetahui spesifikasi 

lengkap untuk game yang 

saya tekuni ini. Untuk hal 

seperti ini, ya inisiatif saya 

sendiri saja. 

1.1.7 Makna  

Saran 

1.4 Dukungan 

Informasional 

18. Apakah orang tua anda 

menyarankan anda 

Tidak juga, jalanmu kamu 

yang menentukan, pilihlah 

tim senyamannya kamu dan 

jangan pernah 

1.1.7 Makna  

Saran 
1.4 Dukungan 

Informasional 
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untuk memilih tim 

esport? 

mengecewakan. Ujar ayah 

saya. 

19. Apakah orang tua anda 

memberikan nasehat 

kepada anda untuk 

berlatih? 

Hanya saja berpesan, jangan 

terlalu banyak latihan. Karena 

latihan terlalu lama juga 

belum tentu membawa hasil 

yang maksimal. Karena 

didalam pertandingan itu beda 

dengan ketika kita latihan. 

1.1.7 Makna  

Saran 
1.4 Dukungan 

Informasional 

20. Apakah orang tua anda 

mengarahkan anda 

untuk mengikuti 

turnamen? 

 

Tidak, saya ikut tim saja 

untuk turnamen dimana dan 

kapan turnamen itu 

berlangsung. 

1.1.8 Makna 

Pengarahan 

1.4 Dukungan 

Informasional 

21. Apakah orang tua anda 

mengarahkan anda 

strategi dalam bermain? 

Tidak, saya hanya mengikuti 

arahan dari pempimpin tim 

saja. Mungkin orang tua saya 

juga menyarankan untuk 

bermain mengikuti arahan 

dari tim. 

1.1.8 Makna 

Pengarahan 

1.4 Dukungan 

Informasional 
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KODING DAN KATEGORISASI 

Informan: AZ 

Posisi: Remaja yang Berkarir dalam Bidang Esport 

Tanggal Wawancara: 16 Agustus 2020 

Lokasi: Gaming House The Pillars Esport 

Alamat: Jalan Lestari Block C Nomer 4 Perumahan Ketapang Residance Reni Jaya, 

Tanggerang Selatan 

Durasi: 15 Menit 

No. Pertanyaan Jawaban Informan Coding Category 

1. Bagaimana sikap orang 

tua anda jika anda 

mengalami 

kekalahan/kegagalan 

dalam suatu 

pertandingan? 

 

Selalu mensuport dimanapun 

dan kapanpun, apapun 

hasilnya mereka tetap 

medoakan yang terbaik untuk 

saya dan tim. 

1.1.1 Makna 

Empati 
1.1 Dukungan 

Emosional 
 

2. Bagaimana sikap orang 

tua anda saat 

mengetahui bawha anda 

memenangkan suatu 

pertandingan? 

Mereka memberi selamat 

kepada saya dan mengatakan 

jangan cepat puas akan hasil 

ini. Karena lawan akan 

berkembang dikemudian 

harinya atau disuatu 

kejuaraan lainnya. 

1.1.1 Makna 

Empati 
1.1 Dukungan 

Emosional 
 

3. Bagaimana sikap orang 

tua anda saat anda 

sedang mengalami 

situasi yang sulit dalam 

karir anda? 

Tetap memberi semangat 

kepada saya, kegagalan 

adalah keberhasilann yang 

tertunda. 

1.1.1 Makna 

Empati 
1.1 Dukungan 

Emosional 
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4. Apakah orang tua anda 

sering menanyakan 

kabar anda? 

 

Sering sekali mereka 

menanyakan kabar saya, 

bahkan selalu mengingatkan 

saya untuk jangan pernah lupa 

meninggalkan urusan agama. 

1.1.2 Makna 

Perhatian 
1.1 Dukungan 

Emosional 
 

5. Berapa kali dalam 

seminggu orang tua anda 

mengabari anda? 

 

Tidak tentu, karena saya tahu 

mereka juga sibuk. Tetapi jika 

tidak ada kabar dari mereka 

saya menyempatkan duluan 

menanyakan kabar mereka. 

1.1.2 Makna 

Perhatian 
1.1 Dukungan 

Emosional 
 

6. Apakah orang tau anda 

sering mengingatkan 

kepada anda untuk 

berpola hidup sehat? 

 

Untuk beristirahat dengan 

cukup dan makan yang 

teratur. 

1.1.2 Makna 

Perhatian 
1.1 Dukungan 

Emosional 
 

7. Apakah orang tua anda 

menyetujui anda tinggal 

di gaming house? 

 

Mau tidak mau mereka harus 

setuju dengan situasi seperti 

ini, karena dengan adanya 

gaming house ini mereka 

cukup tenang. Apalagi disini 

ada orang yang dituakan jadi 

merasa aman. 

1.1.3 Makna  

Pernyataan 

Setuju 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 

8. Apakah orang tua anda 

menyutujui ketika anda 

mengikuti pertandingan 

dengan sistem liga yang 

Panjang? 

 

Jika regulasinya seperti ini, ya 

mereka memahaminya. 

1.1.3 Makna  

Pernyataan 

Setuju 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 
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9. Bagaimana penilaian 

orang tua anda terhadap 

anda yang bertanding 

dalam suatu 

pertandingan? 

Selalu memberi support dan 

jangan lupa berdoa sebelum 

bertanding. 

1.1.4 Makna  

Penilaian 

Positif 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 

10. Bagaimana penilaian 

orang tua anda terhadap 

teman satu tim anda? 

Tidak memberikan nilai 

negatif sih, ada beberapa 

rekan satu tim yang mereka 

kenal. Karena kita berada 

dalam satu kampung. 

1.1.4 Makna  

Penilaian 

Positif 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 

11. Apakah orang tua anda 

memberikan handphone 

untuk anda? 

Iya yang sebelumnya untuk 

kebutuhan harian, handphone 

yang sekarang saya gunakan 

ini hasil jerih payah saya 

selama ini bermain game. 

1.1.5 Makna  

Bantuan 

Benda 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

12. Apakah orang tua anda 

memberikan earphone 

untuk anda? 

Tidak juga, semua aksesoris 

saya beli sendiri. 

1.1.5 Makna  

Bantuan 

Benda 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

13. Apakah orang tua anda 

memberika komputer 

atau laptop untuk anda? 

Hanya laptop untuk bersama 

saja, tidak untuk bermain 

game. 

1.1.5 Makna  

Bantuan 

Benda 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

14. Apakah orang tua anda 

menyediakan internet 

untuk anda? 

Untuk dirumah iyah, tetapi 

untuk bersama dengan 

keluarga saya lainnya. 

1.1.6 Makna 

Bantuan 

financial 

1.3 Dukungan 

Instrumental 
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15. Apakah orang tua anda 

memberikan uang jajan 

untuk anak anda? 

Memberikan hanya pas 

berangkat saja. 
1.1.6 Makna 

Bantuan 

financial 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

16. Apakah orang tua anda 

memberikan uang 

transportasi kepada 

anda? 

Untuk dijakarta ini tidak, 

karena fasilitas yang 

didapatkan dari manajemen 

sudah mencukupi. 

1.1.6 Makna 

Bantuan 

financial 

1.3 Dukungan 

Instrumental 

17. Apakah orang tua anda 

menyarankan anda 

untuk membeli 

handphone yang dapat 

menunjang untuk karir 

anak anda? 

Tidak menyarankan secara 

spesifik, tetapi inisiatif saya 

sendiri saja. 

1.1.7 Makna  

Saran 
1.4 Dukungan 

Informasional 

18. Apakah orang tua anda 

menyarankan anda 

untuk memilih tim 

esport? 

Mereka menyarankan agar 

pilih tim yang saya sukai saja. 
1.1.7 Makna  

Saran 
1.4 Dukungan 

Informasional 

19. Apakah orang tua anda 

memberikan nasehat 

kepada anda untuk 

berlatih? 

Latihan jangan terlalu lama, 

karena latihan terlalu lama 

juga tidak baik. 

1.1.7 Makna  

Saran 
1.4 Dukungan 

Informasional 
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20. Apakah orang tua anda 

mengarahkan anda 

untuk mengikuti 

turnamen? 

 

Tidak sih, hanya saja saya 

mengikuti tim saja. 
1.1.8 Makna 

Pengarahan 
1.4 Dukungan 

Informasional 

21. Apakah orang tua anda 

mengarahkan anda 

strategi dalam bermain? 

Tidak juga, strategi itu hanya 

kapten dan pelatih yang 

menyarankan harus seperti ini 

dan seperti itu. 

1.1.8 Makna 

Pengarahan 
1.4 Dukungan 

Informasional 
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KODING DAN KATEGORISASI 

Informan: RM 

Posisi: CEO The Pillars Esport 

Tanggal Wawancara: 16 Agustus 2020 

Lokasi: Gaming House The Pillars Esport 

Alamat: Jalan Lestari Block C Nomer 4 Perumahan Ketapang Residance Reni Jaya, 

Tanggerang Selatan 

Durasi: 13 Menit 

No. Pertanyaan Jawaban Informan Coding Category 

1. Bagaimana sikap 

manajemen The Pillars 

ketika pemain 

mendapatkan 

kemenangan atau 

keberhasilan dalam 

suatu kompetisi? 

Tentunya kami sebagai 

manajemen pastinya sangat 

bangga dengan capaian 

tersebut, dan kami pastinya 

akan memberikan bonus 

untuk memacu pemain agar 

lebih giat lagi dalam berlatih 

dan bertanding di tournament 

tournament berikutnya. 

1.1.1 Makna 

Empati 
1.1 Dukungan 

Emosional 
 

2. Bagaimana sikap 

manajemen The Pillars 

ketika pemain 

mengalami kegagalan 

atau kekalahan pada 

suatu kompetisi? 

Kegagalan atau kekalahan 

dalam suatu pertandingan itu 

adalah hal yg pasti akan 

terjadi, jadi kami sebagai 

manajemen tentunya akan 

selalu memberikan support 

dan semangat kepada team 

untuk terus berlatih, 

melupakan kekalahan, dan 

bangkit untuk pertandingan 

berikutnya. 

1.1.1 Makna 

Empati 

1.1 Dukungan 

Emosional 
 

3. Bagaimana sikap 

manajemen The Pillars 

ketika pemain sedang 

mengalami kondisi yang 

sulit? 

Kami sebagai manajemen 

langsung melakukan briefing 

kepada seluruh pemain untuk 

memberikan motivasi dan 

masukan masukan agar dapat 

memperbaiki kesalahan yang 

minor supaya dapat kembali 

bangkit di pertandingan 

1.1.1 Makna 

Empati 
1.1 Dukungan 

Emosional 
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berikutnya. 

4. Apakah manajemen The 

Pillars merapkan 

peraturan agar pemain 

berpola hidup sehat? 

Tentunya pasti ada, kami 

mewajibkan para pemain 

untuk melakukan jogging di 

pagi hari. 

1.1.2 Makna 

Perhatian 

1.1 Dukungan 

Emosional 
 

5. Bagaimana bentuk 

nasehat yang diberikan 

manajemen The Pillars 

terhadap para 

pemainnya? 

Kami selalu mengingatkan 

kepada seluruh pemain untuk 

tetap rendah hati pada saat 

sedang menjadi pemenang, 

dan selalu bangkit dari 

kekalahan dan memperbaiki 

kesalahan kesalahan yg sudah 

terjadi dipertandingan 

sebelumnya. Dan kami juga 

selalu memberikan nasihat 

agar jangan sampai ada 

perang dingin antar pemain, 

jadi selalu ada evaluasi 

disetiap minggunya. 

1.1.2 Makna 

Pernyataan 

setuju 

1.1 Dukungan 

Penghargaan 
 

6. Bagaimana bentuk 

penilaian positif yang 

diberikan manajemen 

The Pillars terhadap para 

pemainnya? 

Kami selalu memberikan 

apresiasi kepada seluruh 

pemain setelah pertandingan 

selesai apapun itu hasilnya, 

karena menurut kami tiap 

pertandingan yang mereka 

lalui adahal sebuah 

perjuangan. 

1.1.2 Makna 

Penilaian 

positif 

1.1 Dukungan 

Penghargaan 

7. Apakah manajemen The 

Pillars memberikan 

bonus kepada pemain 

ketika mereka mendapat 

keberhasilan 

memenangkan atau 

menjuarai suatu 

kompetisi? 

kalau buat bonus sebenarnya 

dalam suatu pertandingan 

sudah ada bagian lebih besar 

buat para pemain dari hadiah 

pertandingan misalnya 20:80. 

20 buat manajemen dan 80 

buat pemain. Itu sih yang 

paling kita lakuin ke mereka. 

Paling tritment lain yang kita 

berikan seperti jalan atau 

makan k suatu tempat. 

1.1.3 Makna  

Penilaian 

positif 

1.2 Dukungan 

Penghargaan 
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8. Apakah manajemen The 

Pillars menyediakan 

kebutuhan yang 

diperlukan pemain 

ketika mengikuti suatu 

kompetisi? 

Apa yang player butuhkan 

pasti kita penuhi seperti 

koneksi walau ada sedikit 

kendala tapi tetap kita penuhi, 

tempat yang nyaman untuk 

mereka bertanding dan lain 

hal kebutuhan mereka saat 

mereka bertanding pasti kita 

penuhi. 

1.1.3 Makna  

Bantuan 

benda 

1.2 Dukungan 

Instrumental 

9. Apakah manajemen The 

Pillars menyediakan 

kebutuhan harian seperti 

konsumsi, alat-alat 

mandi atau kebutuhan 

lainnya? 

Tentunya, jadi di dalam 

Gaming House yang telah 

kami sediakam itu sudah 

dilengkapi dengan kebutuhan 

harian mereka. Dari makan, 

minum, kasur, ac, peralatan 

mandi sampai ke jasa laundry. 

1.1.4 Makna  

Bantuan 

benda 

1.2 Dukungan 

Instrumental 

10. Bagaimana cara 

manajemen The Pillars 

mengatur porsi latihan 

kepada para pemain? 

Porsi latihan yang diberikan 

kepada mereka setiap hari 

senin sampai jumat dengan 

waktu berlatih 8 jam sehari 

dari jam 2 siang sampai 

dengan jam 10 malam dengan 

istirahat sekali jam 6 sampai 

jam 7 dan ketika waktu sholat 

lalu dilanjutkan lagi untuk 

bertanding atau latihan lagi 

sampai jam 10 malam. 

1.1.4 Makna  

Pengarahan  
1.2 Dukungan 

Informasional 

11. Bagaimana cara 

manajemen The Pillars 

menyampaikan saran 

yang diberikan oleh 

anggota komunitas 

kepada para pemain? 

Biasanya saran saran itu kami 

tampung terlebih dahulu 

sebelum kami share ke para 

pemain. 

1.1.5 Makna  
Saran  

1.3 Dukungan 

Informasional 
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PANDUAN WAWANCARA 

Dukungan sosial orang tua 

pada karir remaja dalam bidang esport di The Pillars Esport 

Tanggal wawancara: 

Tempat wawancara: 

Data demografi 

Nama: 

Asal: 

Alamat: 

Jenis kelamin: 

Usia: 

 

PERTANYAAAN 

I. Aspek Dukungan Emosional 

a. Rasa empati 

1. Bagaimana jika anak anda mengalami kekalahan dalam suatu 

pertandingan? 

Orang Tua 
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2. Bagaimana sikap panda saat anak anda memenangkan suatu 

pertandingan? 

3. Bagaimana sikap anda saat anak anda sedang mengalami situasi 

yang sulit dalam karirnya? 

b. Perhatian 

1. Apakah anda sering menanyakan kabar anak anda? 

2. Berapa kali dalam seminggu anda mengabari anak anda? 

3. Apakah anda sering mengingatkan kepada anak anda untuk 

berpola hidup sehat? 

II. Aspek Dukungan Penghargaan 

a. Menyetujui pilihan anak 

1. Apakah anda menyetujui anak anda tinggal di gaming house? 

2. Apakah anda menyutujui ketika anak anda mengikuti pertandingan 

dengan sistem liga yang Panjang? 

 

b. Penilaian positif 

1. Bagaimana penilaian anda terhadap anak anda yang bertanding 

dalam suatu pertandingan? 
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2. Bagaimana penilaian anda terhadap teman satu tim anak anda? 

 

III. Aspek Dukungan Instrumental 

a. Bantuan benda 

1. Apakah anda memberikan handphone untuk anak anda? 

2. Apakah anda memberikan earphone untuk anak anda? 

3. Apakah anda memberika komputer atau laptop untuk anak anda? 

4. Apakah anda menyediakan internet untuk anak anda? 

b. Bantuan financial 

1. Apakah anda memberikan uang jajan untuk anak anda? 

2. Apakah anda memberikan uang transportasi kepada anak anda? 

IV. Aspek Dukungan Informasi 

a. Saran  

1. Apakah anda menyarankan anak anda untuk membeli handphone 

yang dapat menunjang untuk karir anak anda? 

2. Apakah anda menyarankan anak anda untuk memilih tim esport? 
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3. Apakah anda memberikan nasehat kepada anak anda untuk 

berlatih? 

b. Pengarahan  

1. Apakah anda mengarahkan anak anda untuk mengikuti turnamen? 

2. Apakah anda mengarahkan anak anda strategi dalam bermain? 
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PANDUAN WAWANCARA 

Dukungan sosial orang tua 

pada karir remaja dalam bidang esport di The Pillars Esport 

 

Tanggal wawancara: 

Tempat wawancara: 

Data demografi 

Nama: 

Asal: 

Alamat: 

Jenis kelamin: 

Usia: 

 

PERTANYAAAN 

I. Aspek Dukungan Emosional 

c. Rasa empati 

Anak 
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4. Bagaimana sikap orang tua anda jika anda mengalami kekalahan 

dalam suatu pertandingan? 

5. Bagaimana sikap orang tua anda saat anda memenangkan suatu 

pertandingan? 

6. Bagaimana sikap orang tua anda saat anda sedang mengalami 

situasi yang sulit dalam karirnya? 

d. Perhatian 

4. Apakah orang tua anda sering menanyakan kabar anda? 

5. Berapa kali dalam seminggu orang tua anda anda mengabari anda? 

6. Apakah orang tua anda sering mengingatkan kepada anda untuk 

berpola hidup sehat? 

II. Aspek Dukungan Penghargaan 

c. Pernyataan Setuju 

3. Apakah orang tua anda menyetujui anda tinggal di gaming house? 

4. Apakah orang tua anda menyutujui ketika anda mengikuti 

pertandingan dengan sistem liga yang Panjang? 

 

d. Penilaian positif 
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3. Bagaimana penilaian orang tua anda terhadap anda yang 

bertanding dalam suatu pertandingan? 

4. Bagaimana penilaian orang tua anda terhadap teman satu tim 

anda? 

 

III. Aspek Dukungan Instrumental 

c. Bantuan benda 

5. Apakah orang tua anda memberikan handphone untuk anda? 

6. Apakah orang tua anda memberikan earphone untuk anda? 

7. Apakah orang tua anda memberika komputer atau laptop untuk 

anda? 

8. Apakah orang tua anda menyediakan internet untuk anda? 

d. Bantuan financial 

3. Apakah orang tua anda memberikan uang jajan untuk anda? 

4. Apakah orang tua anda memberikan uang transportasi kepada 

anda? 

IV. Aspek Dukungan Informasi 

c. Saran  
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4. Apakah orang tua anda menyarankan anda untuk membeli 

handphone yang dapat menunjang untuk karir anda? 

5. Apakah orang tuan anda menyarankan anda untuk memilih tim 

esport? 

6. Apakah orang tua anda memberikan nasehat kepada anda untuk 

berlatih? 

d. Pengarahan  

3. Apakah orang tua anda mengarahkan anda untuk mengikuti 

turnamen? 

4. Apakah orang tua anda mengarahkan anda strategi dalam bermain? 
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PANDUAN WAWANCARA 

Dukungan sosial orang tua 

pada karir remaja dalam bidang esport di The Pillars Esport 

 

Tanggal wawancara:  

Tempat wawancara:  

Data demografi 

Nama:  

Asal:  

Alamat: 

Jenis kelamin:  

Usia:  

 

PERTANYAAAN 

I. Aspek Dukungan Emosional 

1. Bagaimana sikap manajemen The Pillars ketika pemain mendapatkan 

kemenangan atau keberhasilan dalam suatu kompetisi? 

Manajemen The 

Pillars 
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2. Bagaimana sikap manajemen The Pillars ketika pemain mengalami 

kegagalan atau kekalahan pada suatu kompetisi? 

3. Bagaimana sikap manajemen The Pillars ketika pemain sedang 

mengalami kondisi yang sulit? 

4. Apakah manajemen The Pillars merapkan peraturan agar pemain 

berpola hidup sehat? 

II. Aspek Dukungan Penghargaan 

1. Bagaimana bentuk nasehat yang diberikan manajemen The Pillars 

terhadap para pemainnya? 

2. Bagaimana bentuk penilaian positif yang diberikan manajemen The 

Pillars terhadap para pemainnya? 

3. Apakah manajemen The Pillars memberikan bonus kepada pemain 

ketika mereka mendapat keberhasilan memenangkan atau menjuarai 

suatu kompetisi? 

 

III. Aspek Dukungan Instrumental 

1. Apakah manajemen The Pillars menyediakan kebutuhan yang 

diperlukan pemain ketika mengikuti suatu kompetisi? 
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2. Apakah manajemen The Pillars menyediakan kebutuhan harian seperti 

konsumsi, alat-alat mandi atau kebutuhan lainnya? 

IV. Aspek Dukungan Informasi 

1. Bagaimana cara manajemen The Pillars mengatur porsi latihan kepada 

para pemain? 

2. Bagaimana cara manajemen The Pillars menyampaikan saran yang 

diberikan oleh anggota komunitas kepada para pemain? 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Informan: AA 

Posisi: Orang Tua Dari Remaja Yang Berkarir Dalam Bidang Esport 

Tanggal Wawancara: 16 Agustus 2020 

Lokasi: Gaming House The Pillars Esport 

Alamat: Jalan Lestari Block C Nomer 4 Perumahan Ketapang Residance Reni Jaya, 

Tanggerang Selatan 

Durasi: 16 Menit 

 


