
74 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Bastaman, Hanna, D. 2005. Integrasi Psikologi dengan Islam, Menuju Psikolosi 

Islami. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Bastaman, Hanna, D. 2007. Logoterapi:Psikologi Untuk menemukan makna 

Hidup dan Meraih Hidup Bermakna. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 

Bungin, B. 2000.Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana 

Creswell, J W. 1998. Qualitative Inquiry and Reseach Design: Choosing among 

Five Tradition. London: Sage Publication 

Departemen Agama Republik Indonesia.2005. Al-Qur’an Terjemahan. Jakarta. 

PT. syamil Cipta Media 

Frankl, Victor E. 2003. Logoterapi, Terapi Psikologi Melalui Pemahaman 

Eksistensi. Yogyakarta: Kreasi Wacana 

Frankl, Victor E. 2004. Mencari Makna Hidup, Man’s Search for Meaning. 

Bandung: Nuansa 

Herdiyansyah, H. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba 

Humanika 

Koeswara, E. 1992. Logoterapi Psikoterapi Victor Frankl. Yogyakarta: Kanisius 

Komarudin. 2005. Pembinaan Sepak Bola Sebagai Wahana Pembinaan Sikap 

Sosial Anak Usia Sekolah Dasar. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta 

Luxbacher, Joseph. Sepak Bola: langkah-langkah menuju sukses. Penerjemah 

Agusta Wibawa. Ed. 2 cet. 4 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2004 

Moleong, L. J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. EdisiRevisi. Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya 

Moleong, L. J. 1994. Metode Penelitian Kulitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya 

Miles, M.M &Huberman, A.M. 1992. Analisa Data Kualitatif (Buku Sumber 

Tentang Metode-Metode Baru). Jakarta: Universitas Indonesia. 

Soemanto, Wasty. 2006. Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin 

Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta 

Schultz, Duane. 1991. Psikologi Pertumbuhan, Model-model Kperibadian Sehat. 

Yogyakarta: Kanisius 



75 
 

 

Yin, R.K. 2002.Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. 

Skripsi/Tesis 

Dwi, Rieva. Proses PencarianMaknaHidupPada ODHA (Orang Dengan 

HIV/AIDS). Skripi. Program studi S1 Psikologi. UniversitasKatolik: Malang 

Ainun, Dyanita. Kebermaknaan Hidup Narapidana yang Mendapat Vonis 

aukuman Seumur Hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun. 

Program Studi S1 Psikologi. Universitas Sebelas Maret: Surakarta 

Agustina, Putri. 2014. Kebermaknaan Hidup Istri yang ditinggal suami sebagai 

TKI. Program Studi S1 Psikologi.UIN Maliki: Malang 

Hamdani, Rosmiati. Kebermaknaan Hidup pada Korban Tindak Kekerasan dalam 

Rumah Tangga. Program Studi S1 Psikologi.UIN Maliki: Malang 

Psilopatis, John, 2002. Arema Dari Latar belakang HmHooliganisme Ke Para 

Suporter Sepakbola Teladan, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang 

Bekerjasama Dengan ACICIS. 

 

Website: 

http://www.kaskus.co.id/thread/50f6ce37562acfac77000013/arema-indonesia--

aremania-kaskus--season-2012-13/103. 

http://panditfootball.com/berita/masalah-finansial-jadi-pintu-masuk-pengaturan-

skor-sepakbola-gajah/ 

http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=268723 

http://www.goal.com/id-ID 

http://m.galamedianews.com/salawasna/18419/dikepung-jakmania-hingga-

bertengkar-dengan-nandang-kurnaedi.html 

http://radioofindia.com/\ 

http://m.juara.net/read/nasional/lainnya/110265-

klub.ini.bekali.pemain.dengan.les.bahasa.inggris 

http://news.okezone.com/read/2014/06/14/157/998724/mantan-pemain-timnas-

jadi-tukang-ojek 

http://panditfootball.com/sains-bola/mewaspadai-gangguan-mental-para-pemain-

sepakbola/ 

 

Peraturan: 

REGULASI PSSI TENTANG STATUS DAN TRANSFER PEMAIN–2014  

EDISI 1 

 

http://www.kaskus.co.id/thread/50f6ce37562acfac77000013/arema-indonesia--aremania-kaskus--season-2012-13/103
http://www.kaskus.co.id/thread/50f6ce37562acfac77000013/arema-indonesia--aremania-kaskus--season-2012-13/103
http://panditfootball.com/berita/masalah-finansial-jadi-pintu-masuk-pengaturan-skor-sepakbola-gajah/
http://panditfootball.com/berita/masalah-finansial-jadi-pintu-masuk-pengaturan-skor-sepakbola-gajah/
http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=268723
http://www.goal.com/id-ID
http://m.galamedianews.com/salawasna/18419/dikepung-jakmania-hingga-bertengkar-dengan-nandang-kurnaedi.html
http://m.galamedianews.com/salawasna/18419/dikepung-jakmania-hingga-bertengkar-dengan-nandang-kurnaedi.html
http://radioofindia.com/
http://m.juara.net/read/nasional/lainnya/110265-klub.ini.bekali.pemain.dengan.les.bahasa.inggris
http://m.juara.net/read/nasional/lainnya/110265-klub.ini.bekali.pemain.dengan.les.bahasa.inggris
http://news.okezone.com/read/2014/06/14/157/998724/mantan-pemain-timnas-jadi-tukang-ojek
http://news.okezone.com/read/2014/06/14/157/998724/mantan-pemain-timnas-jadi-tukang-ojek
http://panditfootball.com/sains-bola/mewaspadai-gangguan-mental-para-pemain-sepakbola/
http://panditfootball.com/sains-bola/mewaspadai-gangguan-mental-para-pemain-sepakbola/


76 
 

 

1. Guide Wawancara 

 Bertanya tentang riwayat hidup 

CATATAN GUIDE WAWANCARA 

1.Sumber Kebermaknaan Hidup 

a.Pemahaman Diri 

 Menurut anda apa saja potensi/kelebihan yang anda miliki? 

 Menurut anda apakah anda memiliki kekurangan? 

 Bagaimana anda mengatasi kekurangan-kekurangan yang anda miliki? 

b.Bertindak Positif 

 Bagaimana sikap anda ketika ada lawan main yang memprovokasi di 

lapangan? 

 Ketika anda mengalami kekalahan apa yang anda lakukan?  

 Ketika di dalam mess pasti ada masalah karena kalian berinteraksi setiap 

hari, bagaimana anda menyelesaikan masalah-masalah tersebut? 

c.Pengakraban Hubungan 

 Bagaimana hubungan anda dengan lingkungan sekitar anda misalnya 

sesama pemain, pelatih dan management? Apa anda dekat? Sedekat apa 

 Bagaimana hubungan anda dengan keluarga? 

 Bagaimana hubungan anda ketika jauh dari keluarga misalnya ketika away 

atau ketika menjadi timnas, otomatis kan jauh dari keluarga? 

 Pernahkah anda bermasalah dengan lingkungan sepak bola anda? 

 Apa yang anda lakukan agar hubungan dapat terjalin dengan baik? 

d.Penemuan Makna Hidup 

1.Nilai kreatif 

 Apakah anda menikmati pekerjaan anda sebagai pemain sepak bola? 

 Apakah selama ini anda mematuhi segala peratuan yang ada di mes 

ataupun di lapangan? 

 Apakah sampai sekarang anda masih berlatih untuk menciptakan tehnik2 

baru dalam bermain sepak bola? 

2.Nilai penghayatan 

 Menurut anda nilai apa yang anda dapatkan sebagai pemain sepak bola? 

 Menurut anda nilai apa yang anda dapatkan dari masalah yang terjadi 

akhir-akhir ini, misalnya tentang kisruh pssi dan menpora? 

 Bagaimana wujud cinta kasih anda kepada istri dan anak? 

3. Nilai bersikap 

 Bagaimana anda menghadapi tekanan2 yang diterima selama ini?  

 Bagaimana anda menyikapi masalah gaji yang sering menunggak? 

 Lalu menghadapi tekanan dari suporter lawan? 

 Dengan jadwal anda yang padat hingga jauh dari keluarga, apa yang anda 

rasakan? Dan bagaimana anda menyikapinya? 

 Ketika ada konflik di sekitar anda, apa yang anda lakukan? 

 Apakah permasalahan pssi ini berimbas pada pemain? Lalu bagi keluarga? 

4. Nilai pengharapan 
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 Apakah keinginan anda setelah melihat kekisruhan antara pssi dan 

menpora serta masalah dalam duania sepak bola lainnya? 

 harapan anda sebagai pemain sepak bola? 

 Jika nanti anda sudah gantung sepatu apa harapan terbesar anda? 

 Apa harapan terbesar anda dalam hidup ini? 

e. Ibadah 

 Apakah sebelum memulai pertandingan anda berdo’a terlebih dahulu? 

 Bagaimana keyakinan anda terhadap Tuhan jika dikaitkan dengan aktifitas 

sepak bola anda? 

 Bagaimana aktifitas beribadah anda ketika pertandingan sepak bola 

dilakukan pada jam-jam shalat, misalnya pertandingan sore kan dari jan 3 

sampai jam 6? 

 Seberapa besar pengaruh keberadaan Tuhan di dalam hidup anda? 

 Ketika anda dalam masalah kemana tempat anda mengadu? 

 Apakah sepak bola mengganggu aktifitas beragama anda? 

 

2.Aspek-aspek Kebermaknaan Hidup 

a.Kebebasan Berkehendak 

 Sejak kapan anda bermain sepak bola? 

 Apakah keputusan anda untuk menjadi pemain sepak bola merupakan 

keinginan pribadi? 

 Apakah orang-orang di sekitar anda ikut andil ketika anda mengambil 

keputusan? 

b.Kehendak Hidup Bermakna 

 Apa yang menjadi motivasi anda hingga memilih menjadi pemain sepak 

bola? 

c.Makna Hidup 

 Apakah arti hidup menurut anda? 

 Apakah anda merasa bahagia selama ini di tengah tekanan sebagai pemain 

bola?? 

 Apa yang membuat anda bahagia? 

2. Guide Observasi 

NO. CATATAN GUIDE OBSERVASI 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Ekspresi wajah informan pada saat berbicara 

Nada bicara pada saat wawancara 

Sikap sosial di lingkungan tempat wawancara 

Sikap sosial di lingkungan tempat tinggal 

Cara berargumen pada saat wawancara 

Sikap tubuh pada saat berkomunikasi 

Kontak mata pada saat wawancara 

Cara berkomunikasi sosial sesama rekan dan teman 

Sikap informan terhadap peneliti 

Sikap dan cara menyampaikan masalah 
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APENDIKS 

1. Cristian Gonzales 

Pada hari sabtu, tanggal 25 april, jam 10.00 wib peneliti berangkat menuju 

kediaman Cristian Gonzales ditemani beberapa rekan aremania. Sesampai di 

rumahnya, tepatnya di daerah Perumahan Dieng, gonzales menyambut kedatangan 

peneliti dengan wajah murung. Kebetulan yang mengantar peneliti sudah kenal 

dekat dengan Gonzales jadi mereka langsung melakukan percakapan basa-basi. 

Sambil duduk di teras gonzales berkata bahwa semua pemain sedang 

pusing, bingung memikirkan masalah pssi dengan menpora yang tidak 

berkesudahan. Kemudian eva, istri Gonzales keluar dengan wajah yang tidak 

terlalu ramah menanyakan maksud kedatangan peneliti, setelah menyampaikan 

maksud kedatangan peneliti eva tampak berbicara dengan Gozales dengan 

menggunakan bahasa Spanyol. Kemudian dengan wajah yang tidak ramah 

meninggalkan peneliti dan beberapa aremania yang menemani. 

Selanjutnya Gonzales meminta maaf karena harus menghadiri rapat wali 

murid di sekolah anaknya. Peneliti diminta untuk meinggalkan nomer hp agar 

ketika Gonzales sudah ada waktu luang bisa menghubungi peneliti. 

Akhirnya peneliti berpamitan pulang, selama perjalanan mengantar 

menuju mobil peneliti, Gonzales tampak beberapa kali mengeluh dengan masalah 

yang saat ini dihadapinya. 
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2. Dendi Santoso 

Pada hari Jum’at tanggal 1 mei 2015 jam 12 dengan diantar salah satu 

teman semasa dendi mengikuti akademi Arema, peneliti pergi ke rumah orang tua 

dendi yang berada di daerah pisang candi dengan harapan dendi berada di sana 

karena teman dendi yang menemani peneliti kehilangan nomer kontak dendi 

sehingga tidak bisa menghubungi dendi secara langsung, dan tidak tahu denagn 

pasti rumah dendi dan istrinya saat ini, sesampai di rumah orang tua dendi, 

peneliti menyampaikan maksud kedatangan. Awalnya orang tua dendy ragu untuk 

menerima, karena khawatir terjadi kasus seperti yang dialami salah satu pemain 

arema yang salah memberikan pernyataan ketika diwawancarai salah seorang 

wartawan media lokal hingga tidak diperpanjang lagi kontraknya, namun lambat 

laun peneliti berhasil meyakinkan keluarga dendy hingga akhirnya ayah dendy 

dengan terbuka mau diwawancarai sebagai informan.  

Selama wawancatra berlangsung ibu dendy ikut bergabung dan 

menyatakan rasa sukanya kepada peneliti karena mengingatperjuangan adik dendi 

yang juga sedang menyelesaikn skripsi. Selanjutnya orang tua dendy 

menghubungi dendy untuk memberi tahu bahwa dendi akan diwawancarai, di 

telepon dendy sempat berkata jika bersedia untuk diwawancarai tapi dengan 

syarat wawancara itu tidak ada hubungannya dengan masalah dualisme arema saat 

ini. Setelah peneliti meyakinkan, dendi meminta untuk bertemi di viva futsal 

daerah jl, sukarno hatta karena kebetulan dia sedang berada di sana. 

Pukul 13.30 penelti dan kawan-kawan berpamitan pada orang tua uintuk 

menemui dendi. Jam 14.00 peneliti sampai di tempat futsal, begitu sampai, dendy 

langsung menyapa temannya yang datang bersama peneliti. Selanjutnya peneliti 

menyampaikan maksdu kedatangannya.Dendi langsung mengajak untuk menjauh 

dari tempat futrsall agar peneliti bisa dengan tenang memberikan pernyataan tanpa 

terganggu dengan suara musik yang diputar di tempat futsal.Selama memberikan 

jawaban-jawaban atas pertanyaan peneliti sesekali dendy dipanggil temannya 

untuk bermain futsal.Namun dendi dengan santai dan sabar menjawab pertanya-

pertanyaan yang peneliti ajukan.Tiap pertanyaan dendi jawab dengan ramah dan 
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dari raut wajahnya tetrlihat dia selalu menjawab pertanyaan dengan pasti tanpa 

ada keragu-raguan.Setelah peneliti mengatakan pertanyaan telah habis dendy 

berpamitan untuk bermain futsal. Selama dendy bermain futsal peneiliti melihat 

bagaiman kedekatan antara dendi dengan pemain-pemain Arema lain yang juga 

datang seperti Beny wahyudi, Juanrevi, Purwaka dll. (DS:O1.1) Di tempat 

menunggu juga ada istri dendi dan istri apara pemain lainnya (DS:O1.2). Karena 

cuaca sudah mulai hujan peneliti memutuskan untuk pulang. Setelah berpamitan 

dengan istri dendi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

3. Samsul Arif 

Senin tanggal 18 Mei 2015, dengan diantar salah satu aremania peneliti 

berangkat menuju daerah Pakis, tepatnya di Lapangan Abdurrahman saleh untuk 

menemui salah satu pemain arema, yaitu samsul arif. Jam 15.00 wib peneliti 

sampai di lokasi, terlihat pemain memulai latihan bersama pelatih. Peneliti 

menunggu sampai pemain selesai berlatih, karena ketika berlatih pemain tidak 

boleh diganggu. Sembari menunggu, peneliti mengamati para pemain, selama 

berlatih para pemain tampak bersendau gurau (SA:O1.1). Di sisi lapangan tampak 

dua orang istri pemain yang ikut menemani (SA:O1.2). 

Jam 17.00 wib latihan selesai, karena sudah janji bertemu peneliti 

langsung menghampiri samsul arif dan mengajak berbincang-bincang diteruskan 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan wawancara. 

Selama proses wawancara berlangsung, samsul arif menjawab tiap 

pertanyaan dengan ringan dan lebih banyak tersenyum, sesekali beberapa teman 

pemain lainnya menyapa untuk berpamitan pulang, mereka tampak bersenda 

gurau satu sama lain (SA:O1.3). 

Selanjuutnya wawancara terlaksana dengan lancar, peneliti menyampaikan 

terima kasih untuk kemudian meminta izin untuk mewawancarai istrinya yang 

kebetulan menemani. 

Istri samsul arif tampak malu-malu dan tidak bersedia untuk diwawancara, 

hanya berbicara beberapa saat tetang kepribadian samsul arif, karena selanjutnya 

samsul berpamitan karena tidak nyaman ada banyak wartawan yang ingin 

mengajukan pertanyaan seputar pssi dan pemanggilan beberapa pemain arema ke 

Timnas. Setelah peneliti meminta foto bersama sebagia dokumentasi, samsul arif 

berpamitan, mengucapkan terima kasih dan pulang dengan mengendari mobil 

pribadinya. 
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4. Juan revi 

Pada hari selasa tanggal 09 juni 2015 pukul 20.00 dengan diantar 3 orang 

aremania yaitu sam t, sam n dan sam d yang kenal dekat dengan revi peneliti 

sampai di rumah revi. Begitu sampai revi menyambut dengan gurauan karena 

sudah kenal dekat dengan aremania yang datang bersama peneliti (JR:O1.1). 

Kemudian peneliti menyampaikan maksud kedatangan. Setelah revi menyetujui 3 

orang aremania yang mengantar menunggu di teras dengan berbincang-bincang. 

Sedangkan peneliti berada di ruang tamu bersama juan revi. 

Selama proses wawancara revi terlihat begitu ramah dan bersahabat 

(JR:O1.2). Revi menyimak dengan seksama tiap pertanyaan yang diajukan 

peneliti. Dia menjawab pertanyaan demi pertanyaan dengan lancar meskipun 

kadang terdiam beberapa saat untuk memikirkan jawaban. Dan beberapa kali 

terlihat bingung dengan pertanyaan dari peneliti. Sampai proses wawancara 

selesai revi tetap terlihat penuh senyum dan tidak terlihat lelah, bahkan setelan 

wawancara selesai, revi masih sempat berbincang-bincang dengan peneliti. 

Setelah berbincang-bincang dengan peneliti, revi mengajak peneliti dan 3 

orang aremania yang menemani ke ruang tengah untuk menonton bola bersama 

yang waktu itu di televisi sedang berlangsung pertandigan antara Tinmas 

Indonesia melawan Filiphina dalam ajang sea games 2015.  

Selama menonton bersama peneliti dan 3 orang aremani yang menemani, 

kami terus berbincang-bincang membicarakan tentang sepak bola Indonesia, 

terutama Arema. Terkadang anak revi yang masih balita keluar untuk bermain 

dengan revi. Sampai akhirnya pukul 21.00 peneliti dan 3 orang teman yang 

menemani memohon undur diri karena sudah malam. Ketika peneliti pulang revi 

mengantar sampai depan rumah dan saling mengucapkan terima kasih. Dengan 

diantar sam t peneliti pulang kembali ke kost dan 2 orang pengantar lainnya puang 

ke rumah masing-masing yang berada tidak jauh dari kediaman revi. 
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VERBATIM WAWANCARA 

Wawancara ke : I 

Nama Subjek : Juan Revi Auriqto 

Pekerjaan : Pemain Sepak Bola 

Waktu :  Selasa, Tanggal: 09 Mei 2015, Jam: 20.00 

Lokasi : Perumahan Akasia-Kendal Payak-Malang 

Baris Pelaku Wawancara Fakta 

1. Peneliti: 

Subjek: 

 

Peneliti: 

 

Subjek: 

Mas revi apa kabar? 

Alhamdulillah baik mbak.....(Sambil 

tersenyum) 

Ini mas, saya mau mengajukan beberapa 

pertanyaan untuk tugas akhir 

Oh, iya mbak, silahkan 

 

2. Peneliti: 

 

 

 

Subjek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti: 

Subjek: 

 

 

Bisa diceritakan sedikit mas bagaimana 

proses atau perjalanannya sampai bisa 

menjadi pemain sepak bola arema seperti 

sekarang. 

Awal mulanya saya dari kecil ikut SSB, 

sebetulnya pertama dimulai dari sepak bola 

di lapangan dekat rumah, papa yang 

mendukung. Dipacu terus. Awalnya ikut 

SSB di malang di Mahaputra, yang di 

rampal itu. Terus di Mahaputra itu ikut 

turnamen-turnamen akhirnya lama-lama 

saya masuk persema junior terus ke 

persikoba beberapa tahun terus dipanggil 

ke PON Jatim. Dari PON Jatim saya ke 

Deltras Sidoarjo, dari Deltras itu kemudian 

saya baru dipanggil arema 2009-2010 yang 

waktu itu juara itu kan. Jamannya Robert. 

Habis itu saya ke Deltras. Oh gak, saya 

masih di Arema lagi waktu 2010-2011. 

Habis itu ke di Deltras lagi. Nah, waktu di 

Deltras itu saya cidera.  

Lama ya mas? 

Lama, kira2 setengah musim saya gak ikut. 

Putaran kedua itu saya gak bisa 

melanjutkan main. Setelah itu saya operasi, 

a. papa yang 

mendukung 

b. perjalanan 

karir subjek 
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akhirnya setelah perawatan sampai sembuh 

saya mencoba ke Arema Ipl, arema Ipl gak 

jadi ......(Sambil tertawa) akhirnya saya 

ikut PSS Sleman, Alhamdulillah saya juga 

dipanggil ke Timnas, terus saya di Arema 

sampai sekarang 

3. Peneliti: 

 

Sibjek: 

 

 

Peneliti: 

Subjek: 

Kalau cidera gitu sampean kegiatannya 

apa mas? 

Saya terapi, sama treatmen dari dokternya, 

sudah ada tingkatan-tingkatan. Disuruh 

latihan ini, disuruh ini 

Sembuh total ya mas? 

Sekarang Alhamdulillah, meskipun gak 

bisa sembuh total. Pasti ada perubahan. 

a. Saya terapi, 

sama treatmen 

dari dokternya, 

sudah ada 

tingkatan-

tingkatan. 

Disuruh 

latihan ini, 

disuruh ini 

b. meskipun 

gak bisa 

sembuh total. 

Pasti ada 

perubahan 

4. Peneliti: 

Subjek: 

Peneliti: 

 

Subjek: 

Terus untuk kelebihan mas revi apa? 

Maksudnya?..... (terlihat bingung) 

Ya, bisa dari kepribadian atau tehnik 

bermain bola 

Saya kalau saya mungkin gak ada 

kelebihan ya mbak ........(tertawa bersama) 

saya cuman semangat, gak mau kalah, lalu 

saya disiplin. 

a. saya cuman 

semangat, gak 

mau kalah, lalu 

saya disiplin 

5. Peneliti:  

Subjek: 

Kalau kekurangannya? 

Saya emosian 

a. Saya 

emosian 

6. Peneliti: 

 

Subjek: 

 

 

 

 

Terus mengatasi kekurangan itu tadi 

bagaimana? 

Mengatasi kekurangan, ya mungkin 

dengan berjalannya waktu saya belajar 

sendiri. Maksudnya lama kelamaan saya 

berfikir kalau saya gak bisa kayak gini 

terus. Jadi, saya harus belajar menahan 

emosi, sedikit-sedikit. Alhmdulillah bisa 

juga 

a., saya harus 

belajar 

menahan 

emosi, sedikit-

sedikit. 

Alhmdulillah 

bisa juga 

7. Peneliti: 

Subjek: 

 

Kalau ada lawan yang memprovokasi? 

Kalau sekarang insyaAllah gak terlalu 

terprovokasi. Kalau dulu...hahaha 

(tertawa) 

a. Kalau 

sekarang 

insyaAllah gak 

terlalu 

terprovokasi 

8. Peneliti: 

Subjek: 
Kalau kalah? Apa yang mas lakukan? 

Kalau kalah, kalau saya mungkin 

a. Kalau kalah, 

kalau saya 
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intropeksi diri, cari cara untuk bangkit lagi mungkin 

intropeksi diri, 

cari cara untuk 

bangkit lagi 

9. Peneliti: 

 

 

 

Subjek: 

 

 

Peneliti: 

Subjek: 

 

 

 

Peneliti: 

Subjek: 

Terus ketika berinteraksi sama sesama 

pemain, pelatih dan management, itu ada 

masalah gak? Kalau ada bagaimana mas 

menyikapinya? 

Kalau sekarang ini di Arema gak ada 

masalah. Kita merasa sudah seperti 

keluarga.  

Iya mas, kelihatan kok 

(tertawa)..Meskipun bercandanya agak 

keterlaluan. Kita sudah tahu masing-

masing kayak gimana. Jadi Alhamdulillah 

sementara ini gak ada masalah. 

Semoga seterusnya ya mas. 

amiiin 

a. Kalau 

sekarang ini di 

Arema gak ada 

masalah.  

b. Kita merasa 

sudah seperti 

keluarga 

c. . Kita sudah 

tahu masing-

masing kayak 

gimana 

10. Peneliti: 

 

 

Subjek: 

 

 

 

Peneliti: 

Subjek: 

Terus hubungan antara pemain, pelatih 

dan management itu gimana mas? 

Alhamdulillah hubungan antar semauanya, 

antar menagement, antar pelatih, antar 

pemain Alhamdulillah baik semua. Sudah 

kayak keluarga 

Makanya kerasan di Arema ya mas? 

Ya itu juga salah satu faktor yang 

membuat saya krasan di Arema selain 

seporternya yang tidak lelah mendukung 

a.Alhamdulilla

h hubungan 

antar 

semauanya, 

antar 

management, 

antar pelatih, 

antar pemain 

Alhamdulillah 

baik semua 

b. Sudah kayak 

keluarga 

c. itu juga 

salah satu 

faktor yang 

membuat saya 

krasan di 

Arema 

d. selain 

seporternya 

yang tidak 

lelah 

mendukung 

11. Peneliti: 

Subjek: 
Kalau hubungan dengan keluarga mas? 

Kalau hubungan dengan keluarga juga baik 

a. Kalau 

hubungan 

dengan 

keluarga juga 

baik 
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12. Peneliti: 

 

 

Subjek 

Kalau jauh dari keluarga misalnya ketika 

away itu gimana komunikasinya apa ada 

masalah? 

Kalau komunikasi Alhamdulillah gak ada 

masalah, kita komunikasi lewat telepon, 

sms, bbm. Terus video call 

a. Kalau 

komunikasi 

Alhamdulillah 

gak ada 

masalah, kita 

komunikasi 

lewat telepon, 

sms, bbm. 

Terus video 

call 

13. Peneliti: 

 

Subjek: 

Apa mas menikmati profesi sebagai 

pemain  sepak bola? 

Alhamdulillah menikmati sekali 

a. 

Alhamdulillah 

menikmati 

sekali 

14. Peneliti:  

 

Subjek: 

Kenapa kok memilih jadi pemain sepak 

bola mas? 

Gak tahu awalnya gimana. Dari kecil, saya 

dulu waktu kelas 4 SD saya memang suka 

bola. Terus waktu disuruh ngisi biodata 

sama guru, yang ada cita-citanya saya 

selalu menulis cita-cita saya sebagai 

pemain sepak bola gitu, gak tahu kalau 

bisa jadi seperti sekarang ..Alhamdulillah 

(tertawa) 

a.  dari kecil 

saya memang 

suka bola.  

b. saya selalu 

menulis cita-

cita saya 

sebagai 

pemain sepak 

bola 

15. Peneliti: 

 

Subjek: 

Apa mas selalu mematuhi peraturan yang 

ada di sepak bola? 

Ya , sampai sekarang saya selalu berusaha 

mematuhi 

a. sampai 

sekarang saya 

selalu berusaha 

mematuhi 

16. Peneliti: 

 

Subjek: 

Dan sampai sekarang masih selalu 

belajar tehnik-tehnik baru? 

Pasti, pasti itu 

a. Pasti, pasti 

itu 

17. Peneliti: 

 

Subjek: 

Nilai-nilai apa yang mas dapatkan dari 

sepak bola? 

Nilai-nilai baik, kayak keluarga, mandiri, 

disiplin, dari satu nilai saja kita bisa dapat 

banyak manfaat, disiplin misalnya  

a. Nilai-nilai 

baik, kayak 

keluarga, 

mandiri, 

disiplin, dari 

satu nilai saja 

kita bisa dapat 

banyak 

manfaat, 

disiplin 

misalnya 

18. Peneliti: 

 

 

 

Kalau menilai masalah yang ada dalam 

dunia pesepak bolaan akhi-akhir ini, 

terutaman masalah kisruh pssi dengan 

menpora, bagaimana menurut mas revi? 

a. Kita 

harusnya 

duduk 

bersama, 
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Subjek: (Ekspresi wajah serius)....Kita harusnya 

duduk bersama, menyelesaikan masalah 

yang ada bersama, diambil jalan tengahnya 

biar gak kayak seperti ini terus 

menyelesaikan 

masalah yang 

ada bersama, 

diambil jalan 

tengahnya biar 

gak kayak 

seperti ini terus 

19. Peneliti: 

Subjek: 
Wujud kecintaan mas pada anak dan 

istri. 

Sama seperti yang lain mbak, berusaha 

menafkahi mereka 

a. berusaha 

menafkahi 

mereka 

20. Peneliti: 

 

Subjek: 

Apakah ada tekanan-tekanan yang anda 

rasakan sebagi pemain sepak bola? 

Tekanan itu pasti ada, selama tekanan itu 

ada kita jadikan motivasi biar lebih 

semangat, lebih giat, biar gak kendor. 

a. Tekanan itu 

pasti ada 

b. selama 

tekanan itu ada 

kita jadikan 

motivasi biar 

lebih 

semangat, 

lebih giat, biar 

gak kendor 

21. Peneliti: 

 

Subjek: 

Kalau masalah gaji yang menurut berita 

kadang menunggak gimana mas? 

Kalau keadaan seperti sekarang kita gak 

bisa apa-apa, Cuma bisa nunggu aja. 

kadang juga usaha lain. ikut tarkam juga 

kalau ada yang ngajak, kalau tarkam 

banyak pemain lain yang ikut saya mau 

mbak, kalau sendiri saya gak 

berani...(ekspresi wajah khawatir) 

a. Kalau 

keadaan 

seperti 

sekarang kita 

gak bisa apa-

apa, Cuma bisa 

nunggu aja 

b. ikut tarkam 

juga kalau ada 

yang ngajak, 

kalau tarkam 

banyak pemain 

lain yang ikut 

saya mau 

mbak, kalau 

sendiri saya 

gak berani 

22. Peneliti: 

 

 

Subjek: 

Kalau menghadapi tekanan dari suporter 

lawan? 

Kita sudah mempersiapkan mental dari 

awal. Karena kalau hal seperti itu kan pasti 

ada dalam sepak bola. Kitanya yang harus 

siap 

a. Kita sudah 

mempersiapka

n mental dari 

awal 

b. Karena 

kalau hal 

seperti itu kan 

pasti ada 
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dalam sepak 

bola 

c. Kitanya 

yang harus 

siap 

23. Peneliti: 

 

Subjek: 

 

Harapan anda sebagai pemain sepak 

bola? 

Kalau saya inginnya bersih dan transparan, 

seperti kayak menpora itu mungkin 

maksudnya bener, Cuma caranya yang 

salah. Sebernernya kita setuju dengan 

menpora, maksud mereka itu baik, karena 

dengan cara yang salah kondisi kita malah 

seperti sekarang 

a. Kalau saya 

inginnya 

bersih dan 

transparan 

b. seperti 

kayak menpora 

itu mungkin 

maksudnya 

bener, Cuma 

caranya yang 

salah. 

Sebernernya 

kita setuju 

dengan 

menpora, 

maksud 

mereka itu 

baik, karena 

dengan cara 

yang salah 

kondisi kita 

malah seperti 

sekarang 

24. Peneliti: 

Subjek: 

 

 

Peneliti: 

Subjek: 

Keinginan setelah gantung sepatu? 

Keinginan setelah gantung sepatu, 

(berpikir) keinginan jadi pengusaha itu 

pasti, kalau bisa jadi pelatih sambil usaha 

Bayangan-bayangan itu sudah ada ya? 

insyaAllah.. sudah ada 

a. keinginan 

jadi pengusaha 

itu pasti, kalau 

bisa jadi 

pelatih sambil 

usaha 

25. Peneliti: 

 

Subjek:  

Peneliti: 

Subjek: 

 

Yang sudah disiapkan untuk menghadapi 

masa pensiun? 

(terlihat bingung) 

Belum ada ya mas? 

Ya karena habis cidera kemarin itu kacau, 

kehidupan saya jadi gak terlalu bagus juga, 

masih proses 

a. karena habis 

cidera kemarin 

itu kacau, 

kehidupan 

saya jadi gak 

terlalu bagus 

juga, masih 

proses 

26. Peneliti: 

 

Subjek: 

 

Harapan terbesar dalam hidup? 

Kalau dalam sepak bola bisa dipanggil 

timnas Indonesia, kalau dalam kelurga 

saya ingin jadi bapak yang baik. 

a. Kalau dalam 

sepak bola bisa 

dipanggil 

timnas 



89 
 

 

 

Peneliti: 
amiiin Indonesia 

b. kalau dalam 

kelurga saya 

ingin jadi 

bapak yang 

baik 

27. Peneliti: 

 

Subjek: 

sebelum pertandingan apa mas berdo’a 

terlebih dahulu? 

pasti 

a. pasti, 

(Sebelum 

pertandingan 

berdo’a 

terlebih 

dahulu) 

28. Peneliti 

 

Subjek:: 

Keyakinan pada Tuhan jika dikaitkan 

dengan sepak bola? 

Sampai saat ini semua yang terjadi pasti 

ada campur tangan Tuhan, kalau Cuma 

usaha dan gak do’a kita gak akan bisa. jadi, 

kita harus tetap berdo’a agar tetap baik ke 

depannya 

a. Sampai saat 

ini semua yang 

terjadi pasti 

ada campur 

tangan Tuhan 

b. kalau Cuma 

usaha dan gak 

do’a kita gak 

akan bisa 

c. kita harus 

tetap berdo’a 

agar tetap baik 

ke depannya 

29. Peneliti: 

 

 

 

 

Subjek:  

 

Terus untuk shalat atau aktifitas beridah 

lain gimana mas? Kadang kan kalu main 

sore dari ashar sampai maghrib jam 

pertandingannya? 

Kita ada shalat di ruang ganti, kadang 

kalau tidak memungkinkan di stadion ya 

kita jamak 

a. Kita ada 

shalat di ruang 

ganti, kadang 

kalau tidak 

memungkinka

n di stadion ya 

kita jamak 

30. Peneliti: 

Subjek: 
Kalau ada masalah kemana mas 

mengadu? 

Kemana-mana ya mbak (tertawa), sama 

keluarga kita sharing 

a. sama 

keluarga kita 

sharing 

31. Peneliti: 

 

Subjek; 

Apakah sepak bola mengganggu aktifitas 

beragama? 
Gak kok mbak 

a. Gak kok 

mbak 

32. Peneliti: 

 

Subjek 

Keputusan menjadi pemain sepak bola 

merupakan keinginan siapa mas? 

Keinginan pribadi 

a. Keinginan 

pribadi 

33. Peneliti: 

Subjek: 

 

Dukungan dari siapa saja yang 

menguatkan? 

Yang pertama dari papa, dia dukung dari 

awal, karena papa sendiri seorang pelari 

a. Yang 

pertama dari 

papa, dia 

dukung dari 
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awal 

b. karena papa 

sendiri seorang 

pelari 

34. Peneliti: 

 

Subjek: 

Apa orang sekitar turut andil dalam 

pengambilan keputusan? 

Keluarga istri, mama papa kakak adik 

tempat saya minta pendapat 

a. Keluarga 

istri, mama 

papa kakak 

adik tempat 

saya minta 

pendapat 

35. Peneliti: 

Subjek: 
Makna hidup mas revi apa? 

Hidup itu menurut saya berusaha 

melakukan semua yang terbaik untuk diri 

sendiri, untuk keluarga juga buat 

lingkungan kita 

a. Hidup itu 

menurut saya 

berusaha 

melakukan 

semua yang 

terbaik untuk 

diri sendiri, 

untuk keluarga 

juga buat 

lingkungan 

kita 

36. Peneliti: 

 

Subjek: 

Di tengah tekanan sebagai pemain sepak 

bola apa mas bahagia? 

Alhamdulillah, saya bahagia meskipun 

keadaan kayak gini 

a. 

Alhamdulillah, 

saya bahagia 

meskipun 

keadaan kayak 

gini 

37. Peneliti: 

Subjek: 
Apa yang membuat mas bahagia? 

Gak tahu ya mbak, mungkin karena kita 

menikmati. Karena sepak bola kan hobi ya 

. selain itu dari sepak bola kita ketemu 

banyak orang, dari yang gak kenal jadi 

kelurga dapat banyak manfaat dari sepak 

bola 

a. mungkin 

karena kita 

menikmati 

b. Karena 

sepak bola kan 

hobi 

c. dari sepak 

bola kita 

ketemu banyak 

orang, dari 

yang gak kenal 

jadi kelurga 

dapat banyak 

manfaat dari 

sepak bola 

38. Peneliti: 

 

 

Subjek: 

Oke, terima kasih banyak ya mas atas 

waktunya. Semoga bisa cepet pulih dari 

cidera 

Iya mbak, amiiin, ini juga memang masih 

a. ini juga 

memang masih 

terasa sakit 
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terasa sakit 

 

Wawancara ke : I 

Nama Informan : Sam N 

Pekerjaan : Keamanan pasar Gadang 

Waktu :  Selasa, Tanggal: 09 Juni 2015, Jam: 20.00 

Lokasi : Rumah Juan Revi 

Baris Pelaku Wawanacara Fakta 

1. Peneliti: 

 

Informan: 

Bagaimana hubungan mas dengan mas 

revi? 

Kita dekat mbak, hampir tiap hari kita 

ketemu dan ngumpul bareng 

a. Kita dekat 

mbak, hampir 

tiap hari kita 

ketemu dan 

ngumpul 

bareng 

2. Peneliti: 

Informan: 
Bagaimana mas melihat sosok juan revi? 

Orangnya baik kok mbak, meskipun 

pemain tapi biasa-biasa saja, mau ikut 

seserawungan sama orang-orang kampung 

a. Orangnya 

baik kok 

mbak, 

b.meskipun 

pemain tapi 

biasa-biasa 

saja, mau ikut 

seserawungan 

sama orang-

orang 

kampung 
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VERBATIM WAWANCARA 

Wawancara ke : I 

Nama Subjek : Dendy Santoso 

Pekerjaan : Pemain Sepak Bola 

Waktu :  Jum’at, Tanggal: 01 Mei 2015, Jam: 14.00 

Lokasi : Viva Futsal Jl. Sukarno Hatta-Malang 

Baris Pelaku Wawancara Fakta 

1. Peneliti: 

 

 

Subjek: 

Berapa lama mas dendi berada di mess 

dalam seminggu? berapa kali anda 

bertemu dengan keluarga? 

Kalau bertemu keluarga tiap hari karena 

saya tinggal di rumah, karena pemain tidak 

semua tinggal di mess. Kalau yang sudah 

berkeluarga tinggal di rumah kalau yang 

masih bujang biasanya tinggal di mess 

a. bertemu 

keluarga tiap 

hari 

b. pemain 

tidak semua 

tinggal di mess 

c. yang sudah 

berkeluarga 

tinggal di 

rumah kalau 

yang masih 

bujang 

biasanya 

tinggal di mess 

2. Peneliti: 

Subjek: 
Jadwal latiahan tiap hari ya mas? 

Jadwal latihan kita tiap hari, kadang ada 

yang siang, kadang ada yang sore. 

a. Jadwal 

latihan kita 

tiap hari 

3. Peneliti: 

 

 

Subjek: 

Untuk pola hidup, misalnya larangan 

minum-minuman keras apa memang ada 

peraturan seperti itu? 

Kalau peraturan tentang itu tidak ada 

mbak, Cuma kita kan atlit jadi kita harus 

profesional. Menjaga diri sendiri, untuk 

minuman-minuman itu untuk tubuh kita 

kan kurang bagus. 

a.kita kan atlit 

jadi kita harus 

profesional 

b. Menjaga diri 

sendiri 

c. minuman-

minuman itu 

untuk tubuh 

kita kan 

kurang bagus 

4.  Peneliti: 

 

Subjek: 

Menurut mas dendi kelebihan mas dendi 

sendiri itu apa? 

Waduh, kalau kelebihan saya sendiri ndak 

tahu mbk, kalau kekurangan mungkin ya 

a. saya rasa 

saya disiplin 

b. saya kurang 

kuat dalam 
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kekurangan saya kalo masalah disiplin sih 

saya rasa saya disiplin, mungkin saya 

kurang kuat dalam segi fisik yang kurang 

kuat, gak kayak pemain yang lain, kalau 

segi emosional saya tergantung, kalau 

masalah permainan saya pasti emosi 

terbawa permainan 

segi fisik yang 

kurang kuat, 

gak kayak 

pemain yang 

lain 

c. emosi 

terbawa 

permainan 

5. Peneliti: 

 

Subjek: 

Bagaimana anda mengatasi kekurangan 

anda? 

Dengan cara saya bermain dengan bagus, 

tidak pernah melanggar permainan secara 

brutal, kalau kekurangan secara fisik saya 

mengatasi dengan lebih banyak fitnes 

mbak 

a. bermain 

dengan bagus 

b. tidak pernah 

melanggar 

permainan 

secara brutal 

c. lebih banyak 

fitnes 

6.  Peneliti: 

 

 

Subjek: 

Misalnya ada lawan main yang 

memprovokasi di lapangan mas dendi 

bagaimana mengatasinya? 

Spontan mungkin ya mbak misalnya kita 

kena mungkin emosi, tapi kalau permainan 

sudah selesai kita ya biasa lagi 

a. misalnya 

kita kena 

mungkin 

emosi 

b. kalau 

permainan 

sudah selesai 

kita ya biasa 

lagi 

7. Peneliti: 

 

Subjek: 

Ketika tim anda kalah, apa yang mas 

dendi lakukan? 

Kalau tim kalah ya kita merasa sedih 

soalnya sudah capek-capek kita kalah kita 

pasti merasa sedih, apalagi banyak tuntutan 

a. Kalau tim 

kalah ya kita 

merasa sedih 

b. apalagi 

banyak 

tuntutan 

8. Peneliti: 

 

 

Subjek: 

Di mess / lingkungan sepak bola pasti ada 

masalah, bagaimana mas dendy 

menyelesaikannya? 

Sesama pemain gak ada masalah soalnya 

di tim arema kekeluargaanya sangat erat 

a. Sesama 

pemain gak 

ada masalah 

b. di tim arema 

kekeluargaany

a sangat erat 

 

9. Peneliti: Bagaimana hubungan anda dengan 

pemain dan managemen? 

Sangat dekat mbak, seperti keluarga 

a. Sangat dekat 

mbak, seperti 

keluarga 

10. Peneliti: 

Subjek: 
Lalu hubungan dengan keluarga? 

Kalau hubungan dengan keluarga, saya 

melihat anak istri itu sebagai motivasi saya 

untuk lebih maju lagi 

a. saya melihat 

anak istri itu 

sebagai 

motivasi saya 

untuk lebih 
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maju lagi 

11. Peneliti: 

 

 

Subjek: 

Apa yang mas dendi lakukan agar 

hubungan antara keluarga dengan sepak 

bola bisa terjalin dengan baik? 

Mungkin karena kesibukan saya di sepak 

bola tiap hari paling tidak hanya 2 jam, 

jadi saya lebih banyak dengan keluarga 

mungkin kan Cuma latihan terus kumpul-

kumpul sama teman-teman 

a. kesibukan 

saya di sepak 

bola tiap hari 

paling tidak 

hanya 2 jam 

b. saya lebih 

banyak dengan 

keluarga 

c. kumpul-

kumpul sama 

teman-teman 

12. Peneliti: 

 

Subjek: 

Apa mas dendi suka menjadi pemain 

sepak bola.? 

Ya Alhamdulillah ya mbk, soalnya dari 

kecil saya memang hobi main sepak bola 

sih mbak, seneng banget, apalagi kita main 

di arema dan itu kebanggaan tersendiri 

a. dari kecil 

saya memang 

hobi main 

sepak bola 

b. seneng 

banget 

c. kita main di 

arema dan itu 

kebanggaan 

tersendiri 

 

13. Peneliti: 

 

Subjek: 

Mas dendi mematuhi tiap peraturan  di 

persepak bolaan? 

Kalau di peraturan ya ndak pernah 

melanggar soalnya itu kan demi kebaikan 

kita sendiri 

a. Kalau di 

peraturan ya 

ndak pernah 

melanggar 

14. Peneliti: 

 

Subjek: 

Sampai sekarang apa mas dendi masih 

belajar tehnik-tehnik sepak bola? 

Kalau untuk ukuran pemain sepak bola 

kayaknya gak ada di puncaknya sih mbak, 

karena terus belajar dan belajar 

a. untuk 

ukuran pemain 

sepak bola 

kayaknya gak 

ada di 

puncaknya 

b. terus belajar 

dan belajar 

15. Peneliti: 

Subjek: 
Kebenaran itu apa menurut  mas dendi?  

Kebenaran itu adalah sesatu yang benar-

benar benar, dan harus diperjuangkan 

 

16. Peneliti: 

Subjek: 
Lalu menurut anda cinta itu sendiri apa? 

Cinta itu adalah kasih sayang, kasih sayang 

yang diberikan kepada orang-orang 

terdekat kita 

 

17. Peneliti: 

 

Subjek: 

Bagaimana wujud kecintaan anda pada 

istri dan anak? 

Dengan cara menyayangi mereka dan 

a. menyayangi 

mereka dan 

memberi 
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memberi nafkah kepada mereka nafkah kepada 

mereka 

18. Peneliti: 

 

Subjek: 

Bagaimana anda menghadapi tekanan-

tekanan yang dialami selama ini? 

Saya menerima dengan lapang dada, 

karena itu adalah konsekuensi yang harus 

saya terima sebagai pemain, dan saya 

jadikan motivasi 

a. menerima 

dengan lapang 

dada 

b. konsekuensi 

yang harus 

saya terima 

sebagai 

pemain 

c. saya jadikan 

motivasi 

 

19. Peneliti: 

 

Subjek: 

Lalu menghadapi tekanan dari soperter 

lawan, ? 

Juga saya jadikan penyemangat agar 

bermain dengan bagus 

a. saya jadikan 

penyemangat 

agar bermain 

dengan bagus 

20. Peneliti: 

 

Subjek: 

Ketika ada konflik di sekitar anda, apa 

yang anda lakukan,? 

Biasanya saya selesaikan dengan baik-baik 

mbak, meskipun tidak jarang saya juga 

merasa emosi 

a. saya 

selesaikan 

dengan baik-

baik 

b. tidak jarang 

saya juga 

merasa emosi 

21. Peneliti: 

 

Subjek: 

Apakah harapan anda sebagai pemain 

sepak bola? 

Harapan saya agar bisa bermain dengan 

lebih bagus, khusunya arema semoga bisa 

menjadi tim yang lebih besar dan berjaya 

lagi 

a. Harapan 

saya agar bisa 

bermain 

dengan lebih 

bagus 

b. arema 

semoga bisa 

menjadi tim 

yang lebih 

besar dan 

berjaya lagi 

22. Peneliti: 

 

Subjek: 

Jika nanti sudah gantung sepatu, apa 

harapan terbesar anda? 

Yang pastinya tidak jauh-jauh dari sepak 

bola mbak, saya ingin menjadi pelatih atau 

apapun yang berhubungan dengan sepak 

bola 

a. saya ingin 

menjadi 

pelatih 

b. apapun yang 

berhubungan 

dengan sepak 

bola 

23. Peneliti: 

Subjek: 
Apa harapan terbesar dalam hidup anda? 

Harapan saya bisa menjadi orang yang 

sukses, bermanfaat untuk sesama, bisa 

tetap menafkahi keluarga, dan berguna 

a. Harapan 

saya bisa 

menjadi orang 

yang sukses, 



96 
 

 

bagi nusa dan bangsa bermanfaat 

untuk sesama, 

berguna bagi 

nusa dan 

bangsa 

24. Peneliti: 

Subjek: 
Apa anda percaya pada Tuhan? 

Tentu saja saya percaya Tuhan 

a. saya percaya 

Tuhan 

25. Peneliti: 

 

Subjek: 

Seberapa besar pengaruh keberadaan 

Tuhan dalam hidup anda? 

Segala hal yang terjadi dalam hidup saya 

merupakan kehendak Tuhan mbak 

a. Segala hal 

yang terjadi 

dalam hidup 

saya 

merupakan 

kehendak 

Tuhan 

26. Peneliti: 

 

Subjek: 

Ketika ada masalah pada siapa anda 

mengadu? 

Yang pertama saya berdoa pada Tuhan, 

lalu ada istri dan keluarga tempat saya 

berkeluh kesah 

a. saya berdoa 

pada Tuhan 

b. istri dan 

keluarga 

tempat saya 

berkeluh kesah 

27. Peneliti: 

 

Subjek: 

Apa yang membuat anda tenang selama 

ini? 

Adanya istri, keluarga dan orang-orang 

yang mendukung saya 

a. Adanya istri, 

keluarga dan 

orang-orang 

yang 

mendukung 

saya 

28. Peneliti: 

 

Subjek: 

Apakah sepak bola mengganggu aktifitas 

beragama anda? 

Gak mbak, soalnya kalau tiap hari kan ada 

jadwalnya, jadwal latihan dan lainnya tidak 

mengganggu waktunya beribadah 

a. tiap hari kan 

ada jadwalnya, 

jadwal latihan 

b. jadwal 

latihan dan 

lainnya tidak 

mengganggu 

waktunya 

beribadah 

29. Peneliti: 

Subjek: 
Sejak kapan anda bermain sepak bola? 

Sejak saya kelas 4 SD 

 

30. Peneliti: 

 

 

Subjek: 

 

Apakah keputusan anda untuk bermain 

sepak bola merupakan keinginan pribadi 

anda? 

Iya mbak, keinginan pribadi, dan adanya 

dukungan dari orang tua. 

a. keinginan 

pribadi 

b. adanya 

dukungan dari 

orang tua. 

31. Peneliti: 

 

 

Subjek: 

Apakah orang-orang di sekitar anda ikut 

andil ketika anda mengambil 

keputussan? 

Iya, istri dan keluarga juga ikut ketika saya 

a. istri dan 

keluarga juga 

ikut ketika 

saya 
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mengambil keputusan mengambil 

keputusan 

32. Peneliti: 

 

Subjek: 

Apa yang menjadi motivasi anda hingga 

memilih menjadi pemain sepak bola? 

Yang pertama karena saya suka mbak, 

apalagi dulu di kampung saya semua anak-

anak suka bermain sepak bola, dan 

motivasi yang lain tentu saja keluarga 

a. karena saya 

suka 

b. dulu di 

kampung saya 

semua anak-

anak suka 

bermain sepak 

bola 

c. motivasi 

yang lain tentu 

saja keluarga 

33. Peneliti: 

Subjek: 
Apakah arti hidup menurut anda? 

Menurut saya hidup itu kalau bahasa 

jawanya mampir ngombe, artinya dunia ini 

hanya persinggahan mbak, gak selamnya 

kita ada di dunia  selama kita hidup kita 

harus berguna untuk keluarga, nusa dan 

bangsa 

a. hidup itu 

kalau bahasa 

jawanya 

mampir 

ngombe 

b. selama kita 

hidup kita 

harus berguna 

untuk 

keluarga, nusa 

dan bangsa 

34. Peneliti: 

 

Subjek: 

Apakah anda merasa bahagia selama ini 

di tengah tekanan sebagai pemain bola? 

Kalau bahagia saya pasti juga sering 

merasakan sedih ketika banyak masalah, 

tapi tetap saya merasakan kebahagiaan 

a. sering 

merasakan 

sedih ketika 

banyak 

masalah 

b. tapi tetap 

saya 

merasakan 

kebahagiaan 

 

35. Peneliti: 

Subjek: 
Apa yang membuat anda bahagia? 

Jika saya mendapatkan kemenangan dan 

bisa tetap menafkahi anak dan istri saya 

a. Jika saya 

mendapatkan 

kemenangan 

b. bisa tetap 

menafkahi 

anak dan istri 

saya 
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Wawancara ke : I 

Nama Informan : Ayah Dendy Santoso 

Pekerjaan : Tukang kayu 

Waktu :  Jum’at, Tanggal: 01 Mei 2015, Jam: 12.00 

Lokasi : Rumah Dendy Santoso 

Baris Pelaku Wawanacara Fakta 

1. Peneliti: 

 

Informan: 

Ini pak, saya ingin mengetahui lebih 

banyak tentang mas Dendi 

Dendi dulu mulai kelas 4 SD saya 

masukkan ke SSB, setiap hari saya 

mengantarkan pakai sepeda pancal, waktu 

smp dendi mengutarakan keinginan untuk 

mengikuti akademi arema, waktu itu yang 

ikut 300 lebih yang diterima sekitar 13 

anak.. tahun 2006 masuk arema junior. 

Lalu diangkat ke senior waktu pelatihnya 

kusnul yaqin 

a. dendi 

mengutarakan 

keinginan 

untuk 

mengikuti 

akademi arema 

b. Perjalanan 

karir Dendy 

2. Peneliti: 

 

Informan: 

Yang ingin dendy jadi pemain sepak bola 

siapa pak? 

Anaknya sendiri keinginannya kuat, saya 

dan ibunya hanya bisa mendukung mbak 

 

a. Anaknya 

sendiri 

keinginannya 

kuat 

b. saya dan 

ibunya hanya 

bisa 

mendukung 

3. Peneliti: 

 

Informan: 

Sejak jadi pemain sepak bola bagaimana 

hubungan mas dendi dengan keluarga? 

Meskipun sudah jadi pemain Dendi tetap 

perhatian dan dekat, baik dengan keluarga 

sini atau dengan keluarga istrinya di Jalan 

cengkeh sana 

a. Meskipun 

sudah jadi 

pemain Dendi 

tetap perhatian 

dan dekat 
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VERBATIM WAWANCARA 

Wawancara ke : I 

Nama Subjek : Samsul Arif Munib 

Pekerjaan : Pemain Sepak Bola 

Waktu :  Senin, Tanggal: 18 Mei 2015, Jam: 17.00 Wib 

Lokasi : Lapangan Abdurrahman Saleh 

Baris Pelaku Wawancara Fakta 

  Selamat sore, mas samsul apa kabar? 

Alhmdulillah baik mbak 

Mohon maaf ya mas kalau saya 

menggangu aktifitas mas hari ini, saya 

ingin mengajukan bebrapa pertanyaan 

mas untuk bahan skripsi saya. 

Gak papa mbak, silahkan. ini juga sudah 

selesai kok latihannya 

 

1. Peneliti: 

 

Subjek: 

Apa mas Samsul bertemu keluarga tiap 

hari? 

Iya, saya sering bertemu keluarga, hampir 

tiap hari, soalnya saya tinggal di malang 

dengan istri tapi kadang-kadang istri 

pulang ke Bojonegoro 

a. sering 

bertemu 

keluarga 

b. saya tinggal 

di Malang 

dengan istri 

2. Peneliti: 

Subjek: 
Jadwal latihan tiap hari ya mas? 

Iya, Jadwal latihan tiap hari 

a. Jadwal 

latihan tiap 

hari 

3. Peneliti: 

Subjek: 
Mas samsul kelebihannya apa? 

kelebihan saya di dribble dan kecepatan 

a. kelebihan 

saya di dribble 

dan kecepatan 

4. Peneliti: 

Subjek: 
Kalau kekurangannya mas? 

Banyak, hehe salah satunya kekuatan 

shooting yang kurang 

a. Banyak 

kekurangan, 

salah satunya 

kekuatan 

shooting yang 

kurang 

5. Peneliti: 

 

Subjek: 

Bagaimana anda mengatasi kekurangan 

anda? 

Ya, dengan cara berlatih dan berlatih 

a. dengan cara 

berlatih dan 

berlatih 

6. Peneliti: 

 
Sikap mas samsul ketika ada lawan main 

yang memprovokasi bagaimana? 

a. Biasa-biasa 

saja kalau ada 
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Subjek: Biasa-biasa saja mbak, hahahah gak terlalu 

terpengaruh. Yang penting saya fokus pada 

permainan 

yang 

memprovokasi 

b.gak terlalu 

terpengaruh 

c. Yang 

penting saya 

fokus pada 

permainan 

7. Peneliti: 

 

Subjek: 

Ketika tim anda kalah, apa yang mas 

Samsul lakukan? 

Selalu intropeksi, ke depan lebih baik, 

mudah-mudahan 

a. Selalu 

intropeksi, ke 

depan lebih 

baik, mudah-

mudahan 

8. Peneliti: 

 

 

Subjek: 

Di mess / lingkungan sepak bola pasti ada 

masalah, bagaimana mas Samsul 

menyelesaikannya? 

Ya, itu biasa terjadi ya. Tapi kita sebagai 

pemain profesional mungkin bagian dari 

pekerjaan. Ya, berusaha sebaik mungkin 

biar tidak terjadi konflik 

a. masalah 

sudah biasa 

terjadi. Tapi 

kita sebagai 

pemain 

profesional 

mungkin 

bagian dari 

pekerjaan. 

berusaha 

sebaik 

mungkin biar 

tidak terjadi 

konflik 

9. Peneliti: Bagaimana hubungan anda dengan 

pemain, pelatih dan managemen? 

Baik, baik. Di lapangan baik. Di luar 

lapangan juga baik 

a. Baik, baik. 

Di lapangan 

baik. Di luar 

lapangan juga 

baik 

10. Peneliti: 

Subjek: 
Lalu hubungan dengan keluarga? 

Harmonis InsyaAllah, hehhee 

a. Harmonis 

InsyaAllah 

11. Peneliti: 

 

 

Subjek: 

Ketika jauh dari keluarga, misalnya away 

bagaimana hubungan mas samsul 

dengan keluarga? 

Mungkin kalau awal bermain sepak bola 

profesional sedikit ada gangguan, tapi 

kalau sekarang sudah terbiasa  

a. kalau awal 

bermain sepak 

bola 

profesional 

sedikit ada 

gangguan, tapi 

kalau sekarang 

sudah terbiasa 

12. Peneliti: 

 

Subjek: 

Pernah bermasalah dengan lingkungan 

sepak bola 

Ya Alhamdulillah ndak pernah, sebisa 

mungkin saya menjaga semua agar tetap 

a.Alhamdulilla

h ndak pernah 

b. sebisa 

mungkin saya 
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baik-baik saja menjaga 

semua agar 

tetap baik-baik 

saja 

13. Peneliti: 

 

 

Subjek: 

Bagaimana agar hubungan dengan 

lingkungan anda dapat terjalin dengan 

baik? 

Ya, kita saling menghormati, respect 

dengan sesama pemain, pelatih, supoter 

karena semua bagian dari karir 

a. kita saling 

menghormati, 

respect dengan 

sesama 

pemain, 

pelatih, supoter 

karena semua 

bagian dari 

karir 

14. Peneliti: 

 

Subjek: 

Apa mas menikmati profesi sebagai 

pemain sepak bola? 

Sangat menikmati 

a. Sangat 

menikmati 

15. Peneliti: 

 

Subjek: 

mas Samsul mematuhi tiap peraturan  di 

persepak bolaan? 

insyaAllah saya selalu berusaha mematuhi 

setiap peraturan yang ada dalam dunia 

pesepak bolaan 

a. insyaAllah 

saya selalu 

berusaha 

mematuhi 

setiap 

peraturan yang 

ada dalam 

dunia pesepak 

bolaan 

16. Peneliti: 

 

Subjek: 

Sampai sekarang apa mas Samsul masih 

belajar tehnik-tehnik sepak bola? 

Masih berlatih, karena itu tadi saya masih 

memiliki banyak kekurangan yang harus 

diperbaiki 

a. Masih 

berlatih 

b. karena itu 

tadi saya masih 

memiliki 

banyak 

kekurangan 

yang harus 

diperbaiki 

17. Peneliti: 

 

Subjek: 

Nilai apa yang mas samsul dapatkan dari 

sepak bola? 

Sepak bola mengajarkan saya tentang 

kebersamaan 

a. Sepak bola 

mengajarkan 

saya tentang 

kebersamaan 

18. Peneliti: 

 

 

 

Subjek: 

Lalu tentang masalah yang terjadi akhir-

akhir ini, tentang kekisruhan pssi dan 

menpora, nilai apa yang mas samsul 

dapatkan dari semua masalah tersebut? 

Ya, mungkin kita semua waktunya 

intropeksi diri. Saya pribadi masih banyak 

kekurangan sebagai tim arema juga pasti 

punya kekurangan  

a. mungkin 

kita semua 

waktunya 

intropeksi diri 

b. Saya pribadi 

masih banyak 

kekurangan 
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19. Peneliti: 

 

Subjek: 

Bagaimana wujud kecintaan anda pada 

istri? 

Hemmmm,,, ya. Bekerja untuk mereka, 

bekerja sebaik mungkin. Agar bisa 

memenuhi semua kebutuhan istri dan 

keluarga 

a. Bekerja 

untuk mereka, 

bekerja sebaik 

mungkin. Agar 

bisa memenuhi 

semua 

kebutuhan istri 

dan keluarga 

20. Peneliti: 

 

Subjek: 

Bagaimana anda menghadapi tekanan-

tekanan yang dialami selama ini? 

Kalau tekanan biasa terjadi ya, tapi sebagai 

pemain profesional itu terasa biasa. 

Dihadapi saja dengan semangat. Hehee 

a. Kalau 

tekanan biasa 

terjadi 

b. sebagai 

pemain 

profesional itu 

terasa biasa 

c. Dihadapi 

saja dengan 

semangat 

21. Peneliti: 

 

Subjek: 

Lalu menghadapi tekanan dari soperter 

lawan, ? 

Itu bagian dari sepak bola mbak, kalau itu 

tekanan hanya sebatas teror gak apa, 

asalkan tidak berlebihan misalnya kasar 

atau rasis 

a. Itu bagian 

dari sepak bola 

b. kalau itu 

tekanan hanya 

sebatas teror 

gak apa, 

asalkan tidak 

berlebihan 

misalnya kasar 

atau rasis 

22. Peneliti: 

 

Subjek: 

Apakah permasalahan pssi ini berimbas 

pada pemain? 

Tentu saja, semua merasa dirugikan. 

keluarga ikut terkena imbasnya 

a. Tentu saja, 

semua merasa 

dirugikan. 

keluarga ikut 

terkena 

imbasnya 

23. Peneliti: 

 

Subjek:  

Melihat kekisruhan yang terjadi akhir-

akhir ini, apa keinginan mas samsul? 

Semoga semua cepat selesai, pemain bisa 

berkompetisi lagi terus yang di atas juga 

akur dan semua berjalan baik-baik saja  

a. Semoga 

semua cepat 

selesai, pemain 

bisa 

berkompetisi 

lagi terus yang 

di atas juga 

akur dan 

semua berjalan 

baik-baik saja 

24. Peneliti: 

 
Apakah harapan anda sebagai pemain 

sepak bola? 

a. Harapan 

saya agar 
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Subjek: Harapan saya agar Indonesia bisa lebih 

berprestasi lagi  

Indonesia bisa 

lebih 

berprestasi lagi 

25. Peneliti: 

 

Subjek: 

Jika nanti sudah gantung sepatu, apa 

harapan terbesar anda? 

Saya ingin jadi pengusaha mbak, hehe 

a. Saya ingin 

jadi pengusaha 

26. Peneliti: 

Subjek: 
Apa harapan terbesar dalam hidup anda? 

Membahagiakan orang-orang yang saya 

sayangi 

a.Membahagia

kan orang-

orang yang 

saya sayangi 

27. Peneliti: 

 

Subjek: 

Sebelum bermaian sepak bola apa mas 

dendi berdo’a terlebih dahulu? 

Ya pasti itu. Karena menang tidaknya 

pertandingan. Tetap Tuhan yang mengatur 

a. pasti itu. 

Karena 

menang 

tidaknya 

pertandingan. 

Tetap Tuhan 

yang mengatur 

28. Peneliti 

 

 

Subjek 

Bagaimana keyakinan anda pada Tuhan 

jika dikaitkan dengan aktifitas sepak bola 

anda? 

Kita semua gak bisa lepas dari Tuhan, 

semua Dia yang mengatur termasuk saya 

berada di sini sebagai pemain tentu saja 

dengan campur tangan Tuhan 

a. Kita semua 

gak bisa lepas 

dari Tuhan 

b. semua Dia 

yang mengatur 

termasuk saya 

berada di sini 

sebagai 

pemain tentu 

saja dengan 

campur tangan 

Tuhan 

29. Peneliti: 

 

Subjek: 

Kalau pertandingan waktu shalatnya 

gimana mas? Kan kadang main sore? 

Di stadion ada musholla mbak, kadang 

dijamak juga kalau misalnya ada halangan 

atau sedang dalam perjalanan tour 

a. Di stadion 

ada musholla 

b. kadang 

dijamak juga 

kalau misalnya 

ada halangan 

atau sedang 

dalam 

perjalanan tour 

30. Peneliti: 

 

Subjek: 

Seberapa besar pengaruh keberadaan 

Tuhan dalam hidup anda? 

Pastinya Tuhan sangat berpengaruh besar 

mbak dengan segala yang terjadi dalam 

hidup saya 

a.Tuhan sangat 

berpengaruh 

besar dengan 

segala yang 

terjadi dalam 

hidup saya 

31. Peneliti: 

 
Ketika ada masalah pada siapa anda 

mengadu? 

a. Orang 

terkasih tempat 
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Subjek: Orang terkasih tempat saya mengadu, tp 

saya juga tidak lupa berdo’a pada Tuhan 

agar tiap masalah yang saya hadapi 

dimudahkan jalan penyelesaiannya 

saya mengadu 

b. tp saya juga 

tidak lupa 

berdo’a pada 

Tuhan agar 

tiap masalah 

yang saya 

hadapi 

dimudahkan 

jalan 

penyelesaianny

a 

32. Peneliti: 

 

Subjek: 

Apakah sepak bola mengganggu aktifitas 

beragama anda? 

Tidak, semua ada porsinya mbak 

a. Tidak, 

semua ada 

porsinya mbak 

33. Peneliti: 

Subjek: 
Sejak kapan anda bermain sepak bola? 

Sejak kecil saya sudah suka bermain sepak 

bola  

a. Sejak kecil 

saya sudah 

suka bermain 

sepak bola 

34. Peneliti: 

 

 

Subjek: 

 

Apakah keputusan anda untuk bermain 

sepak bola merupakan keinginan pribadi 

anda? 

Bermain sepak bola merupakan keinginan 

saya sendiri 

a. Bermain 

sepak bola 

merupakan 

keinginan saya 

sendiri 

35. Peneliti: 

 

 

Subjek: 

Apakah orang-orang di sekitar anda ikut 

andil ketika anda mengambil keputusan? 

Banyak yang turut andil, terutama 

keluarga, bapak ibu 

a. Banyak 

yang turut 

andil, terutama 

keluarga, 

bapak ibu 

36. Peneliti: 

 

Subjek: 

Apa yang menjadi motivasi anda hingga 

memilih menjadi pemain sepak bola? 

Ya, karena saya mencintai sepak bola saya 

pingin terus bergelut dalam dunia sepak 

bola  

a. karena saya 

mencintai 

sepak bola 

b. saya pingin 

terus bergelut 

dalam dunia 

sepak bola 

37. Peneliti: 

Subjek: 
Apakah arti hidup menurut anda? 

Hidup di dunia menurut saya untuk 

mengabdi pada Tuhan, beribadah. Salah 

satu bentuk ibadah itu menurut saya ya 

bekerja 

a. Hidup di 

dunia menurut 

saya untuk 

mengabdi pada 

Tuhan, 

beribadah 

b. Salah satu 

bentuk ibadah 

itu menurut 

saya ya bekerja 
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38. Peneliti: 

 

Subjek: 

Apakah anda merasa bahagia selama ini 

di tengah tekanan sebagai pemain bola? 

Bahagia, saya bahagia 

a. Bahagia, 

saya bahagia 

39. Peneliti: 

Subjek: 
Apa yang membuat anda bahagia? 

Sepak bola itu yang membuat saya bahagia 

a. Sepak bola 

itu yang 

membuat saya 

bahagia 

Wawancara ke : I 

Nama Subjek : Istri Samsul Arif Munib 

Waktu :  Senin, Tanggal: 18 Mei 2015, Jam: 17.30 Wib 

Lokasi : Lapangan Abdurrahman Saleh 

Baris Pelaku Wawancara Fakta 

1. Peneliti: 

 

Informan: 

Bisa diceritakan sedikit mbak tentang 

perjalanan karir mas Samsul Arif? 

Awalnya dulu mas Cuma ikut kompetisi 

antar desa dan kecamatan di Bojonegoro 

sana mbak, trus dipanggil sama Persibo 

Bojonegoro. Kemudian tahun 2009 masuk 

ke tim Persela. Tapi gak lama terus 

kembali lagi ke Persibo kalo gak salah. 

Kemudian ke Persela lagi. Sampai 

akhirnya di Arema saat ini. 

a. Perjalanan 

karir Subjek 

2. Peneliti: 

 

Informan: 

Terus kalau kepribadian mas gimana 

mbak? 

Mas itu orangnya sabar dan perhatian, gak 

sama saya saja, sama semua keluarga juga 

begitu 

a. Mas itu 

orangnya sabar 

dan perhatian. 

gak sama saya 

saja, sama 

semua 

keluarga juga 

begitu 

 

3. Peneliti: 

 

 

Informan: 

Bagaimana hubungan dengan mas 

samsul ketika mas samsul jauh dari 

keluarga, misalnya melakoni tour? 

Yang pertama saya pasti khawatir. Tp 

dikembalikan lagi itu memang 

konsekuensi sebagai pemain sepak bola, 

jadi saya hanyabisa mendoakan. 

Terkadang ya menemani. Kalau tidak bisa 

menemani kita tetap berhubungan lewat 

telpon. 

a.Yang 

pertama saya 

pasti khawatir. 

b. itu memang 

konsekuensi 

sebagai 

pemain sepak 

bola 

c. Terkadang 

ya menemani. 
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Kalau tidak 

bisa menemani 

kita tetap 

berhubungan 

lewat telpon. 

 

 

 

 

 

 

 

 


