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P: Penanya 

I: Infonnan 

S: Significant Other 

1 P Selamat siang 

11: Selamat siang. 

V: Virtual (maya) 

R: Riil 

[ P Bisa ceritakan tentang dirimu ngga'7 

i I· Ee .. va .. aku mahasiswa ndek WM. Jurusan akutansi. ! . 
j He ... apa lagi? 

1 P: Ya mungkin kamu bisa cerita, kamu lahimya dimana'7 

I Terus kamu bisa cerita kamu tu orangnya seperti apa 

gitu? 
I 

I l: Hmm. aku va lahir ndck surabava. Di sini tapi aku kos I • o • 

I 
ya karena ada beberapa masalah yang membuat aku 1 

I 
kos. Eh ... aku sebener' e orammva va kadang pendiam !Pendiam 

~ J • ~ I 

AY 

tapi kalau nemu temen yang cocok ya bisa rame \Ramai kalau ternan cocok, 

sendiri terus ya .. apa Iagi va .. mmm .. ya hobiku ya a .. ! 
- • I 

! 

ba .. ndak.. ba .. nyaklah ya kaya mbaca buku ndengerin jBaca buku 
I 

musik... gitu mm... shopping kalau lagi ada uang \Den gar musik, shopping 

\ kalau lagi ngga ada uang ya, 

I 

kamar. 

P: Lahir'e tahun piro? 

[ I: Aku lahir tahun '85. 

I P: Sekalian tanggare? 
I ~~ 

1 I: 85 ... tanggal 10 Juli. 

I P: 0 10 Juli '85 

1: Hmm ... 

! 

ya.. berdiam diri di [Berdiam diri 
I 

P: Eh . Kamu bisa ngga cerita tentang keluargamu·7 

I I: Eh .. ya aku punya 3 orang adik. I c .. cewck, 2 co wok. 
--~------·------------~ 
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Mm .. Cewek ya masih SMA sekarang sing... yang \ 
i 

Jaki itu 2 masih SD. Masih kecil-kecil. Terus ya .. l 
mmm ... Papaku sekarang ada ndek.. luar pulau .. luar fPapa di luar pulau 

i 

negrilah anggepane jadi TKW ndek situ, terus mama !Jadi TKI 
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AY 

ya sekarang ada ndek Banjarmasin Jebih dekat dengan [Mama di Banjarmasin 
! -

keluarga kata'e mama itu lebih bagus. Ndek Surabaya ITidak ada keluarga di 

kan ndak ada keluarga gitu. 

I P: Jadi kamu di Surabaya ini bener-bener sendirian? 
I 
I: Iya, aku ndek Surabaya sendirian. 

P: mm .. Kalau saudara-saudaramu? 

I: Saudara-saudaraku ... lek ... saudaraku 6 semuane ndek 

! 
[Surabaya 

I 

Banjar. Cuma aku sendiri yang tertinggal di Surabaya. Tinggal sendiri 

P: Ngga ada saudara sama sekali ndek sini? 

I: Ngga ada 

P: mm.. Berani juga. Terus eh... hubunganmu sama 

orang tua itu gimana? 

I: Kalau ama mama ... ya deket ya, soalnya kan ya ... iDekat sama mama 

lebih deket daripada dengan papa soalnya papaya jauh Jauh sama papa 

kalau mama kan ya lebih banyak ... merhatiin yang Mama perhatian 

njaga, gitu sih. Hubungan ya baik-baik aja sih. Hubungan baik 

Meskipun ya aku arek' e rada nakal seneng melawan Agak scnang melawan orang tua 

gitu. Kadang ya lek dulu cilik sering dipukuli soal'e 

males, gitu sih tapi ya ... baik lah sejauh ini. 

P: Eh .. kamu bisa cerita perlakuan orang tua ke kamu 

ngga maksudnya apakah dia itu mengekang atau 

bagaimana gitu? 

I: Kalau orang tua sih... sebenamya be bas kamu mo Orang tua membebaskan 

ngapain asal ya .. jangan terlalu kelewat batas kaya Jika tidak lewat batas 

pake narkoba, ngerokok gitu, ya .. free sex jangan lah. 

Tapi kalo papa ya rada keras kalo dulu tu ngga boleh Papa agak keras 

pacaran kalo mama sih ya terserah kamu lah soalnya Mama terserah informan 

mama pada dasamya dulunya ya waktu muda lebih 
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AY 
i 58 menikmati hidup gitu. 

59 P: loh kalau misalnya kamu jauh dari orang tua itu kamu 

60 ngga.. ngga kangen atau apalagi kalo sama papamu 

61 kanjarang ya ketemunya? 

62 I: Ya kalo ama papa sih ya udah terbiasa ya. Soal' e Biasa jauh dari papa 

63 waktu papa pergi kan masih ada mama, masih ada 

64 keluarga jadi ya ngga terlalu merasakan gitu. tapi 

65 kalau pas ini ditinggal kan baru kemarin bulan 7 

66 ditinggal itu ya agak kerasa gitu, aduh ga ada konco Sepi di kos karena tidak 

67 rek ndek kos, sepi. Biasa'e kan adek-adek itu ruame ada ternan 

68 karep'e dewek gitu, enak ndengerin. Lah .. jadi lek 

69 kangen ya paling SMSan gitu, eh gini cerita-cerita. 

70 P: loh kalau temen kosmu? 

71 I: Temen kos ya, aku pada dasar'e arek'e nda' terlalu Tidak terlalu bisa 

72 bisa berbaur gitu loh, lek misal'e nda' terlalu akrab itu berbaur 

73 nda' bisa berga ... baur kecuali nemuno tern en yang Kecuali ada ternan yang 
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sejalan sepikiran gitu 

P: Sarna 

sejalan sepikiran 

I: Ya jadinya ngga terlalu akrab sama tern en kos apalagi Tidak akrab dengan ternan kos 

aku termasuk anak baru, terus kosnya kan 2 tingkat 

atas bawah. Di bawah itu kebanyakan anaknya anak 

kerja semua gitu jadi ya tambah ngga bisa Tidak bisa menyesuaikan 

menyesuaikan diri. Di atas itu ya mereka sudah bentuk diri di kos 

kaya geng sendiri kan aku rasanya JUga punya 

perasaan males kalau harus masuk ke dalam suatu Malas masuk geng orang 

gengnya orang gitu jadi ya ... sendiri di kos gitu. 

P: Bisa cerita ngga aktivitas sehari-hari kamu itu apa aja? 

I: Ee.. aktivitas sehari-hari aku ya.. kebanyakan.. pagi 

Sendiri di kos 

bangun itu biasa kan, terus ya ke kampus soalnya ya Bangun, ke kampus 

kuliahnya mesti'ejam 7 pagi gitu. Terus di kampus ya 

paling sampai jam 12 atau sampai jam 3. Habis pulang 

ya .. makan gitu, aktivitas sehari-hari paling .. kalau.. Aktivitas sehari-hari ~9 
____ L_ __________ ~--------------------------L---------------~ 
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AY 
90 lagi bosen gitu, ke warnet, ke warnet rnaen game Main game online 

91 online. 

92 P: Ee .. Kalau rnisal'e aktivitas laen'e, habis karnu rnaen, 

93 terus .. apa .. ke karn .. ke kampus ya, itu ada aktivitas 

94 laen ngga, rnisal'e di kos t,ritu? 

95 I: Ya... aktivitas di kosku paling baca... baca-baca Baca komik, novel 

96 kornik, baca novel, terus aku kan ya asdos jadi ya 

97 rnernpersiapkan bahan-bahan untuk ngasdosi gitu sih. Mempcrsiapkan bahan asistensi 
I 

I 98 P: Loh kalau rnisal' e jalan-jalan sarna ternen? 

99 I: Jalan-jalan sarna ternen itu jarang ya soalnya ... ya... Jarangjalan-jalan sama ternan 

100 ternenku kan ya paling temen dari SMA itu, terus ya Ternan dari SMA 

10 I rurnahnya itu jauh ... di Sidoarjo situ., jadinya ya kan Rurnah ternan jauh 

102 ngga rnungkin ya harus bolak-balik terus, jadi ya 

103 jalan-jalan kalau misalnya ada rnornen-momen ... Jalan-jalan kalau ada momen 

104 rnau ... ditraktir atau pas udah kangen ya keternuan 

105 gitu. Ternenku yang lain ya yang sama-sarna di WM, Ternan di WM sudah 

106 dia udah punya pacar jadi tiap rninggu arna pacarnya punya pacar 

107 gitu. 

108 P: Karnu ngga kesepian? 

109 I: Ee .. kalau kesepian ... ya kesepianlah kan ya kadang- Kesepian 

110 kadang kan kepingin ada tern en cerita gitu., tapi ya In gin ada ternan cerita 

111 kalau kesepian ya biasanya itu udah baca Kesepian 

112 rnensi ... rnenyibukkan diri baca korniklah atau rnam Menyibukkan diri 

113 lah. 

114 P: Bisa bener-bener nghilangin kesepian kamu ngga? 

115 1: E.. ya untuk ... beberapajam ke depan itu bisa. 

116 P: Selanjutnya? 

117 I: Selanjutnya ya kalau udah ngga main lagi ya rnerasa, Merasa sepi bila tidak 

118 Aduh sepi lagi ya kok ngga ada yang bisa diajak main, tidak ada yang 

119 ngomong gitu. diajak ngomong 

120 P: Terus e .. apa itu ngga rnbuat karnu jadi akhimya 

121 kepingin main lagi gitu, mbuat cari temen, keternu-
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ketemu temen gitu? 

I: Hmm .. ya kalau bikin kepingin main lagi ya kepingin lngin main lagi 

cumanya kan ya aku ko .. kalau main itu di wametnya Wametjauh 

ya juga jauh jaraknya dari kos, itu .. melelahkan kaki 

jadi ya kepikiran, aduh daripada Ielah gini udah lebih 
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AY 

baik dengerin musik gitu, aku kan juga seneng Mendengarkan musik 

dengerin musik, !,>i.tu sih. 

P: Terus e .. Kamu bisa cerita ngga e .. bagaimana cara 

kamu mengungkapkan perasaan, terus e .. apakah kamu 

itu merasa ada... beban atau terus bagaimana kamu 

menyelesaikan masaiahmu? 

I: Biasanya sih.. kaiau aku ngungkapin perasaan ya Mengungkapkan perasaan 

langsung ya, aku kaiau .. kaiau temen-temenku bilang secara langsung 

tu aku anaknya tu suka cepias-cepios gitu, kalau udah Ceplas-ceplos 

ada masalah nyinggung langsung aja ngga peduli itu Marah bila disinggung 

orang kenai atau ngga kenai Iangsung aku marahin 

gitu, jadi ka .. kadang-kadang orang biiang kasar gitu Kasar 

ngungkapinnya, tapi ya aku sendiri sih ya daripada 

orang itu ngga tahu, daripada ntik aku cuma aduh nih 

orang mbencek'in banget, kan mending Iangsung aku Langsung diungkapkan 

ungkapin gitu. Kaiau aku nyelesaiin masa1ah ya.. Menyeiesaikan masa1ah 

kadang aku selesaiin sendiri kalau itu memang bisa sendiri 

aku selesaiin. Kalau ngga ya paling aku SMS mama, SMS mama untuk cerita 

rna ini ada gini-gini gimana ya enaknya ... gitu sih. 

P: Terus menurut kamu, kalau mamamu itu bisa .. 

menye1esaikan masaiahmu? 

I: Ya .. mungkin ndak bisa 100% nyeiesaiin tapinya kan 

masalah 

bisa memberi ide oh ya mungkin enaknya gini atau Mama memberi ide 

enaknya gitu aku kan nantinya bisa meramu sendiri oh penyeiesaian masaiah 

ya ini rasanya begini Iebih baik, gitu sih. 

P: Jadi kamu deket sama mamamu ya? 

I: Ya dibilang deket ya deket ya abisnya ya .. kan papa Dekat dengan mama 
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AY 
154 jauh gitu ya cuma mama aja yang bisa diajak bicara Hanya mama yang bisa 
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P: Kalau tadi tentang beban itu, apakah kamu pemah 

merasakan sesuatu ya maksudnya kepikiran, stress 

atau gimana? 

diajak bicara 

I: Stres .. e ... stres sih aku jarang ya paling ya cuma Jarang stres 

bebannya aduh kok kuliah ini rasanya berat pe1ajaran Beban kuliah berat 

bebannya paling ya dalam pelajaran aduh kok rasanya 

susah gitu terns ya paling ya masalah itu terns paling 

kok aduh temenku ya kok rasanya kurang banyak gitu Ternan kurang banyak 

tapi ya mo bergaul kan ya susah .. ya bebannya paling Susah bergaul 

di situ sih. 

P: Apa sih yang ... membuat kamu merasa susah untuk 

mendapatkan ternan? 

I: Eh.. soalnya aku sendiri anaknya pendiam terns eh.. Pendiam 

ndak terlalu suka yang terla1u... membesa ... kan, Tidak suka membesarkan 

kadang ada anak itu gosip itu sampai membesar- masalah atau gosip 

besarkan itu aku ngga terlalu suka gitu, maksudku ya 

yang santai aja, terus yang .. aku pinginnya anak itu Santai 
. . . Ingin ternan yang 

yang bisa hmm ... b1sa membangk1tkan pemb1caraan membangkitkan pembicaraan 

gitu, soalnya kan aku sendiri ngga bisa, jadi yang ya Informan tidak bisa 

kepinginnya cari temen itu yang sejalan sepikiran, Ternan sejalan sepikiran 

senang bahasa lah, seneng novel, gitu sih itu sulit. Senang bahasa dan novel 

P: Wahjadi kriterianya banyak ya. 

I: lya makanya susah mendapatkannya. Susah mendapatkan ternan 

179 P: Jadi e .. kalau misalnya kamu kira-kiralah itu kamu karena banyak kriteria 

180 punya temen itu berapa banyak sih? 

181 I: Kalau teman .. teman .. ya kan katanya ada yang ternan 

182 itu ternan akrab, ternan biasa. Kalau yang ternan biasa Ternan biasa banyak, 10 

183 ya banyak ya .. di sini ya berapa ya ... 10 mungkin ada, 

184 yang .. tapi yang benar-benar akrab gitu ya mungkin Ternan akrab sekitar 3 

185 cuma 3 . .4 .. an gitu yang sejalan sepikiran, senang atau 4 orang 
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novel.. gitu. 

P: Itu di kampus atau ... ? 

I: Ee .. di kampus yang rnesti, di karnpus dan ternan dari 

SMA gitu. 

P: Ee .. kalau misalnya di virtual? 

I: Ee ... ya kalau di virtual itu .. ndak dapet ya sarnpai V: Tidak dapat 
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AY 

sekarang kan.. kalo di virtual itu aku susah 
V: Susah rnenernukan 

ternan perempuan 
nara .. nemuin tern en cewek kebanyakan ya ... cowok Kebanyakan laki-laki 

sernua gitu, rneskipun rnereka kan .. ya kalau di vtrtual 

ada karakter cewek karakter cowok, itu kebanyakan ya 

orang nyebutnya hode nyarnar gitu, jadi ya aku sendiri 

kadang-kadang disangka orang hade ya kamu boong Disangka hade 

ini ngga rnungkin cewek. Pertama-tarna kalau kenalan 

arna orang pasti gitu, alah boong .. boong pasti gitu, 

jadinya ya .. ya so what karnu pikiran .. apa itu terserah 

karnu, jadi kadang ya cuma beberapa temen co wok V Beberapa ternan laki-laki 

gitu yang enak diajak ngobrol bisa e .. bisa guyonan- Laki-laki Iebih enak diajak 

guyonan lepas gitu, kan aku ngga suka kalau guyonan ngobrol, bercanda Iepas 

aslinya terlalu tertahan gitu, kadang kalau ama cewek IRikuh bercanda dengan 

kan gitu kalo guyonan aduh rasanya kalo mo gini perempuan 

sungkan gitu. 

P: Jadi itu artinya karnu lebih eh .. sreg dengan ternan 

cowo daripada ternan cewe? 

I: Ya bukannya lebih sreg ya.. ya ngga nernuin ternan Tidak rnenemukan ternan 

cewe yang bisa lepas gitu Jo. Kalo aku ngerasain · sih perempuan yang bisa Iepas 

kalo dulu dari ke .. SMP gitu kalo cowo itu kan rasanya Laki-laki lebih bebas 

kalo ngornong lebih bebas, nah ya itu rnungkin jadi kalau ngomong 

kalo sekarang keternu kan ndak ketemu rnuka cuma V: Tidak ketemu rnuka, 

ketemu di virtual, rasanya ngomong sama cowo lebih ngomong sarna laki-Iaki 

be bas gitu. Kalo sam a cewe ya lebih .. apa .. ngga bisa lebih bebas dibanding 

bebas lah. perernpuan 

217 P: Eh .. katamu kalo di virtual itu lebih bebas gitu soalnya 
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AY 
218 kan ngga ketemu, maksudnya itu gimana? 

219 I: Eh ya .. kan aku kalo ya .. aslinya ka1o aku berhadapan R: Aslinya gagu, 

220 sama orang itu ya rada gagu gitu ya rada .. pendiem, pendiam 

221 tapi kalo di .. apa di dunia virtual kan kita ngga bisa V: Tidak bisa melihat 

222 liat sesama muka, jadi ya misalnya mau marah-marah wajah, tidak dipersoalkan 

223 eh lu kurang ajar lu ya ngga .. ngga terlalu ooh ini cewe perempuan marah-mar3h 

224 kok ngomong'e gini, kan biasanya kalo kita di dunia R: Dianggap perempuan 

225 riil itu kita mau ngomong eh lu mbencekno kurang yang bicara kasar jika 

226 ajar kan mesti ih kok cewe ngomongnya gini. Kalo di marah-marah 

227 dunia virtual kan ngga, jadi aku o ya ngerasa bebas- V: Merasa bebas 

228 bebas aja gitu lo. 

229 P: Eh .. terns kalo misal'e aku bole tanya kamu itu kalo 

230 bermain itu seminggu itu berapa kali sih? 

231 I: Eh.. kalo itu sih ngga tentu, seenaknya ~a. Kalo 

232 misalnya kakiku ngga capek ya mau main tiap hari ya Main tiap hari bila tidak 

233 bisa, curnannya ya aku kuliahjuga sibuk sampe malem capek 

234 kadang kan, jadinya ya paling yang pasti itu Selasa Selasa, Jurn'atjadwal 

235 Jumat, itu adajadwal WoE, tapi itu pun kalo tidak ada WoE 

236 hal lain yang menghalangi kaya ujan kek, atau kaki 

237 sakit, atau badan sendiri sakit ya itu aku pergi main. 

238 Kalo ngga ya itu tergantung .. tergantung mood. Tergantung mood 

239 P: Terus biasanya kalo kamu main itu di mana? 

240 I: Aku mainnya biasanya di G. Eh .. ya aku mainnya di Main di G 

241 situ ya .. ya karena itu yang paling dekat, terus dari G paling dekat, dari dulu 

242 dulujuga mainnya di situ main diG 

243 P: Terus ada ngga sih alasan yang membuat kamu itu eh .. 

244 main di G terns padahal kan ada 1 lagi yang deket ya .. 

245 di sebelahnya sekolah itu kan ada yang deket juga 

246 gitu, kok mainnya kembalinya ke G kan lebih jauh? 

247 I: Iya soalnya mungkin karena uda kebiasaan ya .. Kebiasaan 

248 kebiasaan aku dulu ya pa~ masih ada keluarga di 

249 Surabaya mamnya JUga di situ, terus rasanya 
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AY 
250 suasananya juga enak. Dulu aku kan ya pernah main di Suasana Enak 

251 mana ya itu .. Pelam .. Pengampon, sekitar Pengampon 

252 situ itu tempatnya kecil, terns dempet-dempet itu 

253 jadinya kalo antara 1 kompi dengan 1 kompi ngga 

254 ada .. rada ngga ada privacy gitu. Terns pertama kali 

255 nginjak G kok ada privacy nih, rada jauh tempatnya, Ada pnvacy 

256 terns ya .. lampunya juga terang gitu, kalo dulu ya agak Lampu terang 

257 gelap-gelapan gitu, terns ya Acnya juga ya .. lumayan AC lumayan 

258 lah, kadanga kalo ngga dingin ya mungkin freonnya 

259 abis. Jadi ya gitu deh, makanya milih diG. 

260 P: Kalo menurut kamu orang-orangnya di sana? 

261 I: Orang-orangnya di sana ya aku ngga terlalu banyak Orang-orang 

1262 kenai ya.. ya mereka ya bias a lah.. rasanya ya menghormati privacy 

263 menghormati privacy, apalagi cewe kan biasanya 

264 jarang main, ya mereka ngga terlalu urakan atau Tidak terlalu urakan atau 

265 mengganggu, jadi ya enaklah suasananya. mengganggu, suasana enak 

266 P: Eh .. kalo bole tahu kamu main RO itu sejak kapan sih? 

267 I: Aku main RO ... uda kapan ya? Mungkin pas pertama 

268 kali kuliah mungkin ya, tahun 2000 .. 2000 .. 2003 akhir Main RO sejak tahun 2003 

269 mungkin ya. Pokoknya waktu itu sebelum .. beberapa 

270 bulan sebelum masa komersil. Soalnya ya kan adikku Adik yang mengajak 

271 gitu ngajak.. ce ini lo.. adikku itu temennya cowo 

272 semua jadi kan pergaulannya lebih agak bebas gitu .. 

273 dia ngajak.. ada mainan cie, mainan di komputer, enak 

274 cie mainannya pukul-pukul musuh. Adikku kan paling 

275 suka macemnya RPG gitu. Terns Aku ya .. ooh ya 

276 boleh lah dicoba, mainan apa sih, terns kok ya enak Mainannya enak 

277 mainannya, kadang ya bisa chatting sama orang, terns Bisa chatting 

278 musuhnya kan riil, kalo misalnya main RPG itu kan Musuhnya riil 

279 rasanya lebih musuhnya kita mesti nyari, kalo ini kan 

280 musuhnya bisa datang sendiri itu nisanya kok lebih Lebih mengasyikkan 

!~-~n-~asikno, terns isa hat orang-orang ngomong gitu.. Bisa melihat orang 
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AY 
282 orang-orang gosip-gosip kadang-kadang jadi o ya ngomong dan gosip 

283 rasanya kok lebih menyenangkan makanya ya main. Lebih menyenangkan 

284 Itu pertamanya ya ngga terlalu menggandrungi gitu Pertama tidak menggandrungi 

285 sih, kan sibuk-sibuk kuliah ya .. tapi kok lama-lama ya Lama-lama bisa 

286 bisa menghilangkan sedikit kebosanan ya meskipun menghilangkan kebosanan 

287 jangka waktunya ngga terlalu lama ya udah .. akhirnya 

288 

289 

ya main gitu keterusan. 

P: Jadi kamu tertariknya itu gara-gara adikmu ya? 

290 I: Iya tertariknya karena adikku yang ngajak duluan. 

291 P: Kalo misalnya dari ROnya sendiri ada ngga sih yang 

292 membuat kamu itu .. eh dari programnya misalnya itu 

293 ada ngga sih yang membuat kamu itu bisa kembali 

294 memainkannya? 

295 I: Ya soalnya ya kan ya banyak mainan lain selain RO 

Keterusan main 

296 misalnya RYL, Tantra gitu karakter orangnya kan Tidak suka karakter 

297 besar-besar, itu yang aku ngga seneng, pandangannya yang besar, pandangan 

298 susah gitu. Kalo RO ya mungkin aku rada tradisional susah 

299 seneng yang karakternya imut-imut, terns Suka karakter imut, 

300 pandanganya fixed gitu ngga terlalu harus muter- pandanganfixed, seperti 

301 muter. Kaya sekarang ada Seal itu pandangannya RO 

302 rada susah, uda main terlalu lama aduh .. nggeliyeng 

303 gini. Gitu sih. 

304 P: Kalo dari fitur yang dimiliki RO? RO kan terkenal 

305 mempunyai banyak patch, ya itu ada ngga sih yang 

306 membuat kamu tertarik? 

307 I: Kalo fiturnya sendiri mungkin yang aku seneng Suka macam-macam 

308 macem-macem headgearnya gitu, itu bagus-bagus headgearnya 

309 kan, mahal-mahal juga harganya, terus .. apa ya .. 

310 musuhnya mungkin ada yang lucu ada yang Musuhnya lucu dan 

311 nakuti.gitu, jadi ya beragam. Kalo dari sisi petnya ya menakutkan, beragam 

312 aku seneng beberapa pet, tapi aku sendiri ngga suka Suka bcberapapet 

313 memelihara pet, soalnya kalo pet di RO kan ngga 
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314 terlalu banyak fungsinya, lagipula biaya beli apa .. 

315 makanannya itu mahal banget gitu. Paling ya seneng 

316 ngeliatnya kaya liat pet devzruchz itu aku paling 

317 seneng gitu, lucu, imut, item, bisa menggelembung 

318 wah lucu .. iya pake dot. Ya itu .. itu jadi aku senengnya 

319 ya paling kalo pet itu deviruchi t,ritu. 

320 P: Eh .. tadi kamu ngomong katanya wah .. kamu suka liat 

321 headgear-headgeamya ya, termasuk suka mejeng 

322 sama headgear-headgearnya? 

323 I: Iya karena aku sendiri di RO bukanlah orang yang 

324 kaya jadi ya jarang mejeng ya cuma .. headgearku V: Jarang mejeng 

325 cuma beberapa gitu. Paling aku punya yang agak 

326 mahal itu tiara gitu aja. Ya itu agak mahal kan kalo 

327 dibandingkan dengan GC gitu .. jadi ya paling .. tapi 

328 mejeng ya jarang sih soalnya karakterku kan dibot, Jarang mejeng karena 

329 jadi ya jarang mejeng lah. karakter dibot 

330 P: Kalo misalnya lagi gak dibot gitu sering? 

331 I: Kalo lagi ngga dibot sih ya paling duduk-duduk. Aku .. Duduk-duduk 

332 aku sendiri sih mejeng itujarang ya, palingjualan gitu Jarang mejeng,jualan 

333 senengnya, jualin barang-barang yang ga guna di 

334 kafra. Ini kan apalagi kapan hari bot di umbala 

335 dapetnya romantic leaf, itu kan uda ngga laku, itu 

336 daripada menuh-menuhi atau dibagi-bagi sendiri kan 

337 rasanya sayang gitu, uda kita dapetin semalem suntuk 

1338 yajadijual dipayon gitu, harga 7,5. Ya laku ya sudah 

339 duduk-duduk diam, paling sambil ngomong-ngomong. Duduk diam sambil 

340 P: Eh .. kamu suka mendandani karaktermu tapi? ngomong-ngomong 

341 I: Eh .. kalo mendandani suka sih. Dulu ada temenku Suka mendandani karakter 

342 yang ya .. anaknya mampu gitu di RO, punya banyak 

343 headgear, paling ya aku pinjem gitu terus sejam Pinjam headgear ternan 

344 dipake wah .. ini bagus, terus dia punya apa lagi eh .. 

3~ ganti lagi tuker lagi headgear yang lain gitu sih. 
~-
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I 346 P: Eh.. temenmu itu percaya sama kamu mmJemm 
I 

34 7 headgeamya gitu? 

348 I: Ya dia percaya soalnya ya pernah ketemu gitu yak'an, V: Ternan percaya karena 

349 ketemu pas ada RO festival gitu ketemu ngobrol- pemah ketemu di riil dan 

350 ngobrol terns jadi . .jadi ya dia percaya. ngobrol-ngobrol 

351 P: Cowo atau cewe? 

352 I: Cowo ya .. ya seperti yang aku bilang tadi kan susah V: Susah nemuin 

353 nemuin yang cewe gitu. perempuan 

354 P: Eh .. terus kalo bole tahu karaktermu di RO itu apa aja 

355 sih? 

356 I: Bentar.. karakterku di RO itu yang aku paling sayang 

357 ya sniperku.. itu yang aku paling sekar.. sa yang. Sniper level 99 

358 Beberapa hari lalu uda aura .. 99. Itu yang aku paling Paling disayang 

359 sa yang soalnya ya waktu bikin dulu kan kepingin Ingin karakter serangan 

360 bikin karakter yang bisa serangan jarak jauh tapi ya ·arakjauh dan 

361 eh .. apa namanya pertahanan dirinya lumayan. Waktu pertahanan lumayan 

362 itu ya bikinnya statnya ngaco gitu, pas waktu hunter 

363 itu statnya agak ngaco ada strengthnya segala, tapi 

364 yang sekarang ya uda benar, agi dex gitu. Terns 

365 lagipula kan katanya dulu o ya hunter itu paling enak, Hunter paling enak 

366 bisa MVPan, bisa sniping kalo orang bilang, nyerang Bisa MVP, sniping 

36 7 dari jauh. Y a seneng gitu. Terns kan karakter lain sih 

368 bikinnya ada mage wizard, soalnya kalo sniper itu Karakter lain wizard 

369 identiknya ama hode, kan mesti gitu. Sniper hode Karena sniper identik hade 

370 pasti. Terns kalo .. emangnya kalo karakter cewe harns 

371 apa. Karakter cewe itu biasanya pake priest atau Karakter perempuan 

372 wizard, kan pandangan orang di dunia virtual RO itu biasanyapriest atau wizard 

3 73 mesti gitu. Kalo orang tanyanya kenapa ngga kalo 

374 cewe kenapa ngga bikin priest. Itu paling aku ya .. 

375 kenapa ngga bikin priest? Paling aku jawab ya priest 

3 76 itu emang enak, aku akui enak tapi naiknya itu juga 

:!_ 77 _ _I soro sekali jadi ya aku ngga mau bikin priest gitu. Aku 
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orangnya ngga seneng yang.. segala sesuatu yang Tidak suka yang susah 

soro-soro gitu lo.Apalagi kalo misalnya ada ternan Tidak apa-apa kalau ada 

yang untuk berbagi soronya sih ngga papa tapi kalo ternan berbagi susah 

ngga ada kan ya susah gitu. Jadinya ya .. aku mending 

daripada bikin priest mending wi::ard. Wi:::ard kan 

katanya juga .. o ya cewe itu banyaknya main wi:::ard. 

Tapi ya wizardku sendiri ya sampai sekarang levelnya 

ya masih 75 gitu, soalnya aku lebih sayang sama 

sniperku. Selain itu untuk jualan ya aku punya 

merchant. Merchant ya.. merchantnya ya sebatas Merchant sebatas jualan 

jualan aja sih gitu. 

P: Eh .. bole tahu nama karak--termu, kan pasti kamu buat 

karakter pasti kan kamu memberikan nama. ltu .. kamu 

memberikan nama itu .. namanya apa dan apakah ada 

alasan tertentu? 

I: Mmm .. kalo yang sniperku itu namanya Crystal, itu Nama sniper Crystal 

sih ngga ada alasan tertentu ya, soalnya ya kan kristal 

itu keliatannya indah gitu, jadi pas bikin oh .. Crystal Kelihatan indah, bagus 

aja deh. Keliatannya bagus. Wak--tu itu ngga ada 

sampai kepikiran harns apa harus gini, ngga ada sih. 

P: Kalo yang wizard? 

l: Ka1o yang wi::ard itu namanya Blue Peach. Itu Nama wizard Blue Peach 

pertama mikirnya mau can sesuatu yang bisa 

warnanya birn-birn gitu. Terns.. terns dikasih.. Warnanya birn 

temenku ngasih ide Blue Peach aja gimana? Terus ya 

udah daripada susah-susah cari nama ya udah Blue 

Peach, soalnya kan pas aku bikin itu wcard itu yang 

karakter ketiga, yang kedua itu merchant. 

Merchantnya itu namanya Aquamarine. Aquamarine Nama merchant Aquamarine 

kan juga biru, terus Crystal itu juga identik ada sinar- Juga biru 

sinar birnnya katanya, makanya ya jadinya Blue Peach Crystal identik dengan 

aja, gitu sih. sinar biru 
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410 P: Kalo menurutmu ada kelebihan ngga sih kalo !evelmu 

411 itu besar? 

412 I: Kelebihannya sih sebenamya ya cuma untuk prestise Kelebihan level besar 

413 aja mungkin ya_ Oo __ ya udah 99, uda ada auranya, untuk prestise 

414 paling cuma itu sih. Ngga terlalu berpengaruh. Tidak terlalu berpengaruh 

415 Mungkin ya statnya juga, kan kalo semakin besar kan Level semakin besar 

416 statnya semakin lengkap gitu. Jadi untuk apa-apa lebih semakin lengkap 

417 enak, paling gitu aja sih. 

418 P: Kalo secara sosial, orang memandang kamu seperti 

419 apa kalo levelmu besar? 

420 I: Kalo level besar kan wah gila ini, kalo ngga ngebot ya 

421 main sendiri. Kalo main sendiri ngga mungkin kaya .. 

422 pake .. paling ngebot, tapi ya gila ya uda 99, kok bisa 

423 99 cepet, gitu aja sih. 

424 P: Seneng ngga sih kalo ada omng yang wah karaktemya 

425 sudah 99 gitu lo? 

426 I: Yaa .. mungkin dalam hati ada perasaan seneng tapi ya Senang dipuji karena 

427 biasa-biasa aja gitu lo. Kalo 99 kan uda lazim lah, level, tapi biasa-biasa 

(428 banyak yang 99, jadi ya ngga terla .. aku sih sendiri 

429 ngga terlalu wah buangga sekali ngga. 

430 P: Terus eh .. bisa kamu ceritakan ngga sih kelebihan 

431 kamu itu apa? 

432 I: Kelebihan aku ya .. aku .. aku sendiri susah ya .. aku 

433 ngga terlalu.. terlalu mengeksplor aku itu Tidak terlalu mengeksplor 

434 kelebihannya apa, jadi kalo ditanyain orang 

435 kelebihanmu apa paling aku .. ya kelebihan aku .. aku 

436 

437 

apa ya .. aku sendiri susah ya bilangnya. 

P: Padahal kalo kerja perlu lo .. 

438 I: Iya kalo kerja emang perlu ditanyain .. paling kalo 

Susah mengatakan 

439 kerja ya aku bilang ya aku bisa berusaha diajak .. kalo Bisa berusaha 

440 diajak berusaha, aku juga bisa berusaha, terns paling 

441 ya aku suka mempelajari sesuatu yang baru. Paling Suka mempelajari hal baru 
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442 gitu sib kelebibannya, soalnya ngga terlalu 

443 mengeksplor gima .. apa kelebibanku gitu. 

444 P: Kalo dalam kamu dengan ternan, ada ngga sib kamu .. 

445 kelebihan kamu? Perlakuan terbadap ternan atau 

l 446 g1mana .. 

447 I: Mungkin kalo dalam ternan ya aku kadang-kadang 

448 terlalu .. apa lebih ke arab pendengar ya, kalo mereka Pendengar 

I 449 punya masalah ya aku dengerin gitu, sekalian ngasib Memberi saran 
' 

450 saran .. gini aja kamu itu jangan gini. Paling aku kaya 

4 51 ya lebih banyak memberikan saran kepada mereka, Memberikan saran 

452 paling gitu aja sih. 

453 P: Sekarang kalo kekurangan? 

454 I: Kekurangan .. banyak ya kalo kekurangan 

455 P: Setiap orang pasti gitu. 

456 I: Setiap orang pasti lebih bisa menemukan kekurangan 

457 daripada kelebihannya. Kekurangan ya paling aku 

458 mudah emosi orangnya, kalo ada masalah dikit ya aku Mudah emosi 

459 sudah marah gitu, terus orangnya juga tergantung Ada masalah sedikit marah 

460 mood. Kalo aku uda ngga mood mau apa aja ya ngga Tergantung mood 

461 bakalan berhasil gitu lo. Itu sih kekurangan 

462 terbesamya itu. 

463 ( P: Kalo dalam hal berteman? 

464 I: Kalo dalam hal berteman ya kekuranganku itu, ngga Tidak terlalu bisa 

465 terlalu bisa menyesuaikan diri. Aku ini ya terlalu menyesuaikan diri 

466 pendiam gitu. Kalau ngga ada yang ngasih cetusan Terlalu diam 

467 gitu ya aku lebih banyak diam gitu sih. Lebih banyak diam 

468 P: Terus boleh tau ngga, bagaimana kamu itu 

469 membangun karaktermu di dunia virtual? Kamu 

470 inginnya dia itu menjadi seperti apa? 

471 I: Eh .. ya. Kalo di dunia virtual mungkin yang .. kalo 

472 mungkin aku selalu masukkin yang kekuranganku V: Memasukkan kek.urangan 

473 yang kaya aku terlalu pendiam. Itu biasanya kan di 
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dunia virtual ngga ada yang kenai aku gitu, jadi ya aku V:Tidak ada yang kenai, 

rarne-rarne gitu, ya rnungkin aku ingin rnembangun liadi ramai 

sesuatu yang lebih bertolak belakang gitu, yang tidak V: Membangun yang 

bisa aku lakuin di dunia riil aku lakuin ya .. di dunia bertolak belakang, tidak 

virtual gitu rnungkin. dapat dilakukan di riil 

P: Kalau begitu karnu berusaha membangun karakter 

[ yang Jain dari dirirnu yang sebenarnya di dunia riil? 

I: Eh .. rnaunya gitu, tapi kadang-kadang juga nggak V: Tidak kesampaian 

kesampaian, soalnya ya tetep ada perasaan aku males V: Ada perasaan malas 

untuk cari ternan gitu, cari ternan yang ngga sejalan. cari ternan tidak sejalan 

Jadi ya tetep aja... ngga terlalu berhasil untuk V Tidak terlalu berhasil 

membangun karakter yang berbeda. membangun karakter berbeda 

486 P: Terus eh .. kalau rnisalnya dari ... dari sifat-sifatnya atau 

487 rnungkin dari .. dari kalau rnisalnya orang tu rnelihat 

488 karnu se .. bukan sebagai ternan rnisalnya karaktermu 

489 sendiri gitu sniper gitu, apa yang kamu ingin bangun 

490 dari karakter snzpermu? 

491 I: Sniper .... apa ya ehrn ... girnana ya bingung juga aku 

492 ngornongnya eh... apa ya... soa1nya ya kalau aJ...-u 

493 pingin liat orang liat karakterku irnut gitu, jangan V Ingin orang lihat 

494 dipandang sebagai karakter hade, karak.1:er yang irnut karakternya imut, bukan hode 

495 gitu, irnut tapi ya rnenantang soalnya kan ya sniper 

496 

497 

498 

499 

500 

501 

502 

503 

504 

505 

gitu, irnut tapi rnenantang rnungkin itu ya. 

P: Eh .. kalau gitu bisa dikatakan kalau kamu tm 

rnengembangkan karaktermu dengan sepenuh hati, 

seperti kamu bener-bener rnembangun dirimu sendiri? 

I: Nggak juga ya, karena kan eh.. perma... eh .. 

V: Imut tapi menantang 

gimanapun virtual itu it's just a game jadi ya aku ngga V: Tidak terlalu 

terlalu banyak ehrn ... me .. mengeksplor karakterku itu 1mengeksplor karakter 

seadanya aja lah. I 
P: Eh .. ka1au misalnya kamu bermain rnengikut sertakan I 

emosimu ngga sih? 
1 I 
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506 I: Emosi.. kadang-kadang kalau ada yang orang V: Emosi kalau ada 

507 memancmg emos1 biasanya kadang-kadang orang memancing emosi 

508 terpancing, kalau misalnya disampah atau orang tau- V: Terpancing bila 

509 tau marah-marahin aku ya terpancingjuga sih. orang tiba-tiba marah 

510 P: Eh .. sering ngga sih kayak gitu, menurutmu kalau 

511 kamu berrnain tu lebih mudah terpancingnya untuk 

512 emosi atau katamu tadi bisa untuk menghilangkan 

513 bosan gitu, lebih sering mana? 

514 1: Ya .. kadang-kadang .. ya untuk menghilangkan bosan 

515 ya, kan ya orang nggak tiap hari atau aku main orang 

516 selalu nyampah atau orang selalu bisanya cari gara-

517 gara, kan lebih me .. menghilangkan kebosanan, Menghilangkan kebosanan 

518 misalnya kalau hunt bunuh-bunuh musuh tu kan 

519 katanya oh ya puku1-puku1 musuhnya gitu, soalnya 

520 aku kan ya ngga telalu suka kalau di dunia virtual ada 

521 yang namanya PvP gitu, aku ngga terlalu suka PvP, V: Tidak suka PvP 

522 soalnya menurutku itu pertama pemborosan, kedua karena boros dan seperti 

523 ngapain sih kita bunuh-bunuh orang kurang kerjaan, kurang keijaan 

524 tapi kalao WoE mungkin aku senang soalnya ada V: Senang WoE karena 

525 kebersamaannya gitu. ada kebersamaan 

526 P: Terus kalau kamu sekarang melihat dirimu dalam 

1527 dunia virtual, karakterrnu, kamu merasa lebih percaya 

528 diri ngga untuk berkenalan dengan orang-orang? 

529 I: Eh... nggak juga ya, soalnya aku sendiri ya itu 

530 orangnya ngga mudah ... ndak mudah gitu V Tidak mudah ekspresikan 

531 mengekspresikan diri, jadinya ya agak-agak ngga diri, tidak percaya diri 

532 percaya diri juga sih, cuma ya kadang ... cuma ya ... 

533 paling ya aku terlalu banyak bicaranya cuma ama V: Banyak bicara sama 

534 orang yang kenal-kena1 aja kalau paling baru kenai ya yang dikena1 

535 cuma oh ya cuma halo, hai gitu aja sih. 

536 P: Kalau dari penampi1an kamu, kamu sudah sniper level 

537 99 karakterrnu imut, terus ada ngga eh .. 
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I 538 kemudahannya yang kamu dapet kalau misalnya kamu 

539 berkenalan dengan orang lain? 
. l V: Tidak terlalu ada kemudahan 

540 I: Ngga, ngga terlalu ya. Menurutku soalnya lag1pu a berkenalan 

541 ya ... aku sendirinya da .. ada perasaan males, mungkin V: Perasaan malas, tidak 

542 itu kan yang nyebabkan ngga terlalu bisa juga terlalu bisa berkenalan 

543 berkenalan dengan orang, apalagi ya susahnya di RO dengan orang 

544 tuh pandangan orang selalu hade, apalagi sudah 99 tuh V: Pandangan orang selalu 
hade 

545 tambah wah pasti hade nih, udah 99 karakternya 

546 sniper, wah hade, ngga mungkin ya, gitu mungkin 

547 juga ada membikin susah gitu. 

548 P Kalau misalnya dari diri kamu katanya males, males 

549 itu kenapa sih? 

550 I: Ya males soalnya aku mungkin ya ada perasaan ndak V: Perasaan tidak PD 

551 pede gitu ntar kalau orang misalnya diajak ngomong kalau orang yang diajak 

552 ga nyambung atau misalnya orang ah sapa sih nih ngomong tidak nyambun~ 

553 cewek kok mao kenalan kan mungkin itu sih yang V: Malas karena takut 

i 554 bikin aku males gitu. pikiran negatif orang 

555 P: Jadi selama ini kamu merasa males karena eh .. ya 

556 mungkin ada faktor anggapan orang-orang juga ya? 

557 I: lya mungkin ya, soalnya ya ... kan ya kadang-kadang 

558 kita hidup ya ... berdasarkan anggapan orang gitu kan, Hidup berdasar anggapan 

559 jadi ya mungkin gitu deh. orang 

560 P: Eh .. kalau misalnya .. boleh tanya ada ngga sih peran 

561 penampilan itu eh .. dalam dunia virtual buat kamu? 

562 I: Ehm .. maksudnya penampilan? 

563 P: Ya penampilan yang bagus, cantik atau cakep? 

564 I: Penampilan asli di dalam dunia RO gitu ta? 
I 

565 P: Kalau penampilan RO? 

566 I: Penampilan karakter? 

1

567 P: Hu uh, penting ngga? 

568 I: Eh .. menurutku penampilan karakter ya pentingnya ya V: Penampilan karakter 

569 cuma untuk menyenangkan diri, kan kalau melihat untuk menyenangkan diri 
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570 karakter kita didandani itu rasanya wah karakterku V: Karakter imut, lucu 

571 imut, karakterku lucu, karakterku cantik, ya kayak dan cantik hila didandani 

572 kepuasan diri gitu, apalagi kan kalau misalnya barang- V: Kepuasan diri jika 

573 barang itu bener-bener hasil jerih payah kita sendiri, barang darijerih payah 

574 kan kita rasanya ini aku beli pake uangku sendiri loh, sendiri 

575 aku nyari sendiri, ini ya .. aku punya ini, aku punya ini, 

576 kan ya mungkin ada kepuasan diri gitu. V: Kepuasan diri 

577 P: Eh terus .. terus eh .. kalau menurutmu peran kekuatan 

578 dalam dunia virtual tu sendiri penting ngga sih? Ya 

579 kuat kaya gitu, equip kuat atau ngga? 

580 I: Equip kuat... ya mungkin kalau untuk beberapa 

581 karakter mungkin ada yang harus equip kuat ya, kalau 

582 untuk WoE itu juga equip kuat tapi ya kan aku kan V: WoE butuh equip kuat 
V: Tidak terlalu andalkan 

583 ngga terlalu ya mengandalkan eqwp kuat gitu ya aku equip kuat 

1584 biasa-biasa aja lah. V: Biasa biasa saja 
I 

I 

585 

586 

587 

P: Jadi menurutmu lebih menyenangkan penampilan 

yang menarik daripada equip yang kuat? 

I: Eh . iya gitu, soalnya ya equip kuat kan ya .. . 

1588 harganya juga mahal tapi kan ya ... karakterku tu ya .. . 

589 

590 

591 

592 

593 

594 

595 

596 

597 

598 

599 

petkayanya dibot jadi kan ngga perlu equip kuat gitu, V: Tidak perlu equip kuat 

apalagi kan equip kuat itu biasanya kaya untuk WoE, 

ghostring, itu harganya kalau dirupiahkan, wuh .. 

sampai jutaan, menurutku untuk apa gitu loh 

membuang uang hanya untuk satu barang kan 

mending cari sendiri buat beli equip seadanya kan V: Cari sendiri dan beli 
equip seadanya, lebih enak 

rasanya lebih enak, lebih menyenangkan hati, gitu sih. dan menyenangkan 

P: Eh .. terus ada ngga perbedaan pandangan dirimu dari 

kamu yang di dalam dunia virtual dan kamu yang di 

dunia riil, bisa diceritakan? 

I: Perbedaan pandangan ya .. tentang diri ya .. mm .. ya Tidak terlalu ada 

600 g1mana ya.. biasanya .. eh .. ngga terla1u ada juga perbedaan pandangan diri 

601 mungkin ya. 
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602 P: Jadisarna? 

603 I: Eh . . Ya... rnau dibilang sarna ya rnungkin 

604 kebanyakan sarna mungkin ya, ngga terlalu berbeda Kebanyakan sama 

605 jauh apa aku yang ada di virtual dan yang di riil. 

606 Paling kalau di virtual ya bisa lebih bawel gitu kalau V: Lebih bawel 

607 anak-anak bilang, ah ini Ani bawel anaknya tapi kan 
I 

608 I pada dasamya ya ngga gitu aja sih. R: Dasamya ngga bawel 

609 I P: Pada dasamya mungkin eh .. apakah mungkin ... di 

610 I dunia riil kamu juga ingin seperti itu? 

I: Di dunia riil mungkin aku juga kepingin seperti itu, 611 

612 

613 

614 

615 

616 

617 

tapi ya memang di dunia riil kalo ama temen deket ya R: Agak bawel sama 

mungkin aku agak bawel, tapinya kalo ... ama orang ternan dekat 
. . R: Sarna orang tidak 

yang ndak d1kenal.. ya .. ngga bawel lah soalnya ntJk.. dikenal tidak bawel 

lek.. takut juga pandangan orang gim .. a .. anak ini R: Takut pandangan orang 

siapa sih bawel amat, jadi ya .. mungkin kurang lebih Sarna dunia riil dan 

sarna lah. virtual 

618 P: Berarti karnu orang ini menganggap serius apa yang .. 

619 eh .. orang omong tentang kamu ya? 

620 I: Ya bukan menganggap serius sih cuman ya .. rasanya 

621 jadi masuk gitu apa yang orang bilang kemasuk juga 

622 meskipun ngga mau nganggep serius tapi kan juga ada Tidak mau anggap serius 

623 sekilas kepikiran, oh ya tadi orang ini rasanya tapi kepikiran 

624 ngomong kaya gini ya jadi ngga enak, ada perasaan Jadi ada perasaan tidak 

625 · nggak enak meskipun nggak mo nganggep serius gitu. enak 

626 P: Eh .. kalo sekali lagi aku tanya eh .. kamu tu sebenemya 

627 ingin jadi orang yang seperti apa kalau kamu bisa? 

628 I: Eh ... orang gimana ya, orang yang lebih ... mungkin Inginjadi lebih supel 

629 lebih supel, lebih percaya diri, gitu mungkin. dan percaya diri 

630 P: Kalau dalam dunia Virtual, apakah itu bisa tercapai? 

631 I: Dunia virtual ... mungkin bisa kalau ada usaha tapi V: Bisa tercapai kalau 

632 aku sendirinya yang males-malesan ya itu ... sifat yang ada usaha tapi malas jadi 

6~~--Jelek ban get males, jadi ya mungkin susah juga. susah 



634 

635 

636 

637 

638 
i 

639 

640 

641 

642 

643 

644 

645 

646 

647 

648 

649 

650 

651 

652 

653 

654 

655 

656 

657 

658 

659 

660 

661 

662 

663 

664 

665 

239 

AY 
P: Jadi menurutmu itu eh .. lebih mudah usahanya di 

dunia virtual ya? 

I: eh .. ya mungkin lebih mudah soalnya orang ngga V: Lebih rnudah usahanya 

terlalu banyak tau kita yang bagaimana gitu. Kita .. kan V: Orang tidak terlalu 

kalau dunia virtual kan katanya bisa me.. apa ban yak tahu 

membuat sesuatu yang berbeda gitu mungkin lebih V: Mudah membuat 

mudah. 

P: Eh .tapi kamu apakah kamu ngga takut kalo misalnya 

suatu saat orang itu bertemu dengan kamu yang di 

dunia riil, apakah kamu akan bersikap kembali seperti 

dirimu yang di dunia riil atau gimana? 

sesuatu yang berbeda 

I: Mungkin aku akan cenderung bersikap seperti diriku Bila bertemu ternan virtual 

yang di dunia riil ya, jadi mungkin mereka mungkin bersikap seperti di riil 

ya pernah ketemu ada yang bilang, oh ternyata aslinya Yang pemah bertemu 

gini toh, agak pendiem toh, paling gitu. bi1ang aslinya pendiam 

P: Eh .. Setelah tau kamu tuh eh .. agak berbeda dari dunia 

virtual, terus mereka gimana? 

I: Mereka ya .. eh .. ya mereka ya terima-terima aja gitu Ternan-ternan virtual terima 

ya, paling tanya loh kok biasanya rame, kok.. apa .. Tanya biasa ramai 

sekarang ketemu diam, paling aku cuma bilang ya ketemujadi diam 

soalnya kamu ngga banyak bicara aku ya diem aja, 

aku paling jawabnya gitu ya .. mereka.. bisa lah Ternan virtual bisa 

menenma. 

P: Sampai sekarang masih berteman? 

I: Sampai sekarang masih berteman. 

P: Kalau misalnya di dunia riilnya masih sering ketemu 

juga? 

terima 

I: Kalau di dunia riilnya.. itu jarang ketemu, soalnya Jarang keternu ternan virtua 

anaknya sendiri bukan anak Surabaya ya. bukan anak Surabaya 

P: Lha terns ketemunya waktu itu gimana? 

I: Ya .. ketemunya pas itu .. ada acara RO festival gitu Ketemu di RO festival 

terus kita ketemu, ngomong-ngomong gitu aja sih. 
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666 Terus dia beberapa kali JUga senng dateng ke Sering ke Surabaya 

667 Surabaya jadinya ya ketemu, gitu aja. 

668 P: Loh emangnya luar kotanya itu deket? 

669 I: Eh.. di Malang, ya.. mungkin ada yang bilang ngga 

670 terlalu jauh, tapinya kan ya .. kalau diitung-itung jauh 

671 juga kan. 

672 P: Eh.. menurutmu temen itu penting ngga sih dan 

673 bagaimana keberadaan ternan itu buat kamu? 

674 I: Temen di dunia riil atau? 

675 P: Dua-duanya bisa kamu ceritakan. 

676 I: Temen ya, menurutku temen itu penting ya .. penting Ternan Penting bila 

677 soalnya ya kan kalau kita butuh apa-apa kalau kita butuh apa-apa 

678 ngga punya temen kita juga ngga.ndak tahu mau 

679 tanya pada sapa hmm .. itu juga di dunia riil juga di 

680 dunia virtual kan gitu ya .. menurutku penting lah. 

681 P: Kalau begitu, gimana keberadaan temen buat kamu, di 

682 dunia virtual itu untuk apa misalnya, kalau di dunia 

I 
683 riil itu untuk apa? 

1684 P: Ya temen kalau ... menurutku kalau di dunia riil itu ya 
' 

685 untuk bantu-bantu, misalnya kalau pelajaran di R: Bantu pelajaran 

686 kampus gitu atau keta .. dam .. eh .. kita mau apa gitu, 

687 misalnya mau jalan-jalan kan ngga enak juga kalau R: Jalan-jalan 

688 jalan-jalan sendirian, ajak temen, itu perlunya temen. 

689 Terus mungkin kalau kita ada masalah yang ngga bisa R: Ada masalah 

690 diselesaikan dengan orangtua, mungkin mereka juga 

691 bisa-bisa kasih masukan, terus dengerin.. curhatnya R: Bisa kasih masukan, 

692 mereka, gosipnya mereka, kadang-kadang kan juga dengar curhat dan gosip 

693 kalau lagi stres . .lagi ya lagi stres dengan pelajaran 

694 dengerin gosipnya mereka kan rasanya juga ya sedikit 

695 menghibur meskipun kita ngga terlalu .. aku sendiri R: Sedikit menghibur 

696 ngga terlalu suka dengan gosip ya. Kalau di dunia 

697 virtual mungkin ya .. pengetahuanku tentang dunia .. V: Pengetahuan dunia 
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virtual itu sendiri kan kecil, mereka mungkin bisa virtual kecil 

bantu kalau misalnya masalah, eh tempat hunt yang V: Ternan bisa bantu bila 
ada masalah 

enak di mana, mungkin mereka bisa kasih masukan, V: Beri masukan 

atau eh harga equip ini sekarang berapa sih, mereka 

bisa kasih masukan, gitu sih. 

P: Eh .. kalau misalnya .. e .. menurut kamu kualitas ternan V: Bisa beri masukan 

seperti apa sih yang kamu cari? 

I: Kualitas ternan ya yang pasti .. yang baik ya, semua 

orang pasti pingin cari ternan baik, ya aku juga Baik 

pmgmnya yang cari yang baik, yang ngga terlalu 

neko-neko lah atau macem-macem inilah itulah Tidak terlalu neko-neko 

menurutku gitu sih kriterianya, ya ngga terlalu banyak 

pokoknya yang ngga macem-macem, terus ya kalau Tidak macam-macam 

bisa yang sejalan, meskipun itu susah, jadi ya .. yang 

dua itu yang ngga neko-neko ama yang baik gitu aja Tidak neko-neko, baik 

sih. 

714 P: Eh.. kalau menurutmu, muda mana sih kamu 

715 

716 

717 

718 

719 

720 

721 

722 

723 

724 

725 

726 

berkenalan dengan orang itu di dunia virtual atau 

dunia riil? 

I: Eh .. mungkin ... di dunia .. riil ya lebih mudah soalnya R: Lebih mudah 

kalau di dunia riil kan paling kalau aku mau kenalan berkenalan 

eh .. siap sih orang itu kan pasti temenku bisanya kenai 

oh ya ni-ni tak kenalin. Kalau di dunia virtual kan rada R: Dikenalin ternan 

susah gitu, soalnya kan rasanya kalau kenalan an tara V: Agak susah 

cewek ka1o yang ngenalin cewek tu kan lebih mudah Kenalan antara perempuan 

daripada yang cowok, misalnya eh itu sapa sih dengan perantara perempuan 
lebih mudah daripada yang 

kenalin, kan nanti mereka, opo lagi arek ini kok mau 
laki-laki 

kenai an, kan biasanya ada yang bilang gitu, jadi ya .. 

mungkin lebih mudah di riil daripada di virtual. R: Lebih mudah 

727 P: Oh jadi menurutmu di virtual tu lebih susah karena 

728 kamu cewek terus kenalnya ke cowok? 

729 I: Iya kalau mengku .. soalnya yang ngenalinjuga cowok, V: Yang mengenalkan 
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kan aku banyaknya temennya juga co wok jadi rasanya !Iaki-laki 

koyok mereka, ngapain lu kenalan sih mau ada apa, lv: ditanyai ngapain 
I 

mau ada apa, mesti kaya ada pertanyaan kaya gitu, kenalan 

kalau ada pertanyaan kaya gitu kan males juga V: Malas menganggap 

nanggepinnya padahal kita kan cuma pingin tau, wah lv: Padahal cuma ingin 

orang ini kok.. karaktemya misalnya keren atau ltahu karena karakter 
~ I 

namanya bagus anak mana sih, kan pingin tau gitu tapi lkeren, nama bagus 

kan mereka kadang-kadang juga ada pikiran soalnya V: Orang-orang ada 

aku juga sering gitu, kan misalnya loh ini .. ketuanya pikiran negatif 

misalnya ketua grup guild apa .. kenalin dong, kepingin V: lngin tahu dan kenai 

tau gitu, misalnya situ pertanyaannya ada apa lu mo lketua guild, ditanggapi 

kenalan nganggur ya, mesti gitu. Kalau di dunia riil ltidak enak 

kan misalnya temenku yang cewek kenai ini, terus aku IR: Ternan perempuan 

bilang siapa sih tu, oh ya ini namanya ini terus orang kenai 

langsung kenai, kan lebih mudah ngga ada pikiran R: Langsung kenai, tidak 

macern-rnacern gitu. ada pikiran rnacarn-rnacarn 

P: Ohjadi bedanya karena perantaranya? 

I I: Ya bedanya juga karena perantaranya 
I 

rnungkin ya Beda karena perantara 

748 gitu. 

749 P: Eh. biasanya .. kamu dapet temen tu dari mana kalau 

750 di dunia riil? 

751 I: Kalau di dunia riil ya biasanya .. temen ke temen gitu R: Dari ternan ke ternan 

752 ya. Dari temenku biasanya punya temen dikenalin, R: Dikenalkan 

753 lebih banyak gitu sih, daripada aku kenalan sendiri ya R: Daripada kenalan sendiri 

754 ada, misalnya karena sekelas atau kenalan... R: Kenai karena sekelas, 

755 sekelornpok gitu. sekelompok 

756 P: Kalau rnisalnya .. dalam RO? 

757 I: Kalau dalam RO .. ya kurang lebih sama mungkin ya 

758 ternen ke ternen gitu. Kalau ya rnungkin ada yang V: Ternan ke ternan 

759 kenai sendiri gitu, iseng-iseng hai halo kenalan iseng- V: Ada yang kenai 

760 1seng hai halo kenalan oh iya oh gini, temyata kalo sendiri, iseng-iseng 

761 cocok ya ngornong-ngomong.. kaya temenku yang 
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762 dari Malang itu kan ya.. dulu aku hunt gitu terus V: Ada orang yang 

763 temyata ada orang yang ngajak ngomong, hei kenalan mengajak ngomong 

I oh ya udah kenalan, gitu sih. 764 

765 I P: Kalau misalnya di dunia nyata itu biasanya yang 

waktu hunt 

766 ngajak berkenalan dulu tu sapa sih? 

767 

768 

I: Eh ... biasanya kalau .. lebih banyak mungkin aku ya 

kepingin tau ini namanya siapa tapi tu ya kalau cewek, 

R: Lebih banyak mengajak 
ken alan 
R: Ingin tahu 

769 kalau cowok sih aku jarang kenalan ama cowok, R: Jarang kenalan sarna 
laki-laki 

770 cewek ya biasanya kepingin tau ni namanya siapa, R: Perempuan, ingin tahu 

771 tanya ama temen-temenku, oh ini sapa sih, oh ya terus 

772 eh kenalan namanya siapa, paling gitu. 

773 P: Kalau temen cowok di dunia riil? 

774 I: Aku sih sedikit ya, soalnya rasanya kalau... aku R: Sedikit ternan 1aki-1aki 

775 

776 

777 

778 

779 

780 

781 

782 

783 

784 

785 

786 

sendiri ngga pede gitu ngomong ama cowok, 

meskipun ngomong ama cowok itu enak tapi ngga 

pede jadinya ya dikit. Paling temanku yang banyak 

R Tidak PO ngomong sama 
laki-laki 
R: Ngomong sarna laki
laki enak tapi tidak PD 

terus paling dikenalin, ini loh ini namanya ini R: Dikena1kan ternan 

namanya m1 

P: Tapi kalau di dunia virtual? 

I: Kalau di dunia virtual itu ya karena ngga nemu gitu V: Tidak menemukan 

cewek yang main asli cewek, gitu terus yang bisa yang asli perempuan 

diajak ngomong itu juga jarang, makanya ya mungkin V: Jarang yang bisa 

lebih banyak cowok, kan ya dunia virtual 90% diajak ngomong, lebih 

mungkin isinya cowok jadi ya ngomong eh ya cowok banyak ternan laki-laki 

kenalan gitu. 

1787 

1 788 

P: Biasanya kalau yang di dunia virtual itu yang ngajak 

kenalan dulu sapa? 

1789 
I 

790 

791 

hn 
' 

I 
1793 
L 

I: Eh .. biasanya sih mereka ya, kan aku sendiri kan ya .. V: Ternan ajak kena1an 

sungkan gitu mo kena1an ama cowok apa ngga kenai, V: Sungkan mengajak 

jadi ya mereka paling hei cewek gitu, terus ya kenalan 

ditanggepi kalo lagi kalo lagi mood enak ditanggepi ya V: Mood enak ditanggapi 

apa gitu kalo ya temyata nyembung ya ngomong. V: Ngomong kalau nyarnbung 
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794 P: Kalau eh .. sekarang itu lebih banyak mana sih kamu 

795 beraktivitas dengan teman-temanmu dalam dunia 

796 game atau beraktivitas dengan teman-temanmu ya 

797 kegiatan dalam dunia riil gitu? 

798 1: Kalau sekarang sih mungkin Iebih banyak di dunia riil R Lebih banyak beraktivitas 

799 ya karena.. kalau diitung-itung waktu mam ama dengan ternan riil 

800 wak."tu .. kuliah kan lebih banyak di kampus gitu jadi ya 

801 lebih banyak berinteraksi dengan ternan-ternan riil R: Banyak berinteraksi 

802 dari pada game. dengan ternan di riil 

803 P: Eh .. mungkin kalau misalnya dalam hal berinteraksi tu 

804 bukan berinteraksi misalnya dalam kuliah misalnya 

805 kayak kamu punya kegiatan apa sama temen-temenmu 

806 dunia ... di dunia riil dan itu lebih banyak mana sih 

807 sama kamu misalnya main-main sama temen-temenmu 

808 di dunia vzrtuaf? 

809 1: Itu ya mungkin 1ebih banyak di dunia riil ya, soalnya R: Lebih banyak kegiatan 

810 kan .. ya kalau di dunia virtual itu kan ya cuma main di dengan ternan riil 

811 dalam game situ saja, abis itupun jarang ketemu, kan V: Cumamaindalamgame 

812 ngga selalu bisa tiap hari ketemu gitu, jadi kan paling 

813 kalau ama temen-temen di dunia riil misalnya mau R: Belajar bersama, beli 

814 belsjar sama .. bela jar bersama-sama gitu, a tau mo beli barang 

815 apa gitu ya ama mereka, lebih banyak interaksi R: Lebih banyak 

816 mungkin gitu ya. interaksi dengan ternan 

817 P: Kalau eh .. banyak ngga sih temen-temen dunia virtual di riil 

818 tu yang akhimya jadi temenmu di dunia rii1? 

819 1: Mmm ... ya ada beberapa tapi ada juga yang ya ngga Beberapa ternan virtual 

820 terlalu gitu paling ya kalau jadi temen itu dalam arti padi ternan di riil 

821 cuma ya cuma tern en gitu aja ngga bisa tern en kaya.. Curna ternan begitu saja tidak 

822 kaya di dunia riil kan bisa temen akrab gitu. Kalau di bisa akrab seperti di riil 

823 dunia virtual kan ya paling cuma sebatas temennya ya V: Ternan sebatas SMS 

824 SMSan gitu. Tiap punya masalah kan aku cewek ya 

825 dia punya masalah ama ceweknya dia tanya kok gini 
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826 sih cewek itu gimana paling ya gitu aja sebatasnya. 

827 P: Kalau misalnya eh.. itu memang temen-temen 

828 virtualmu ngga ada yang di Surabaya? 

829 I: Ngga ada ya, banyaknya ya anak Jakarta, Bandung Tidak ada ternan virtual 

830 gitu ae di Surabaya 
I 

831 P: Oh jadi, tapi kamu rutin ngga maksudnya SMS jadi 

, 832 kalau misalnya sama temen-temen virtualmu lebih 

I 

833 banyak menghabiskan waktu di dunia virtualnya juga 

834 ya? 

835 I: Ya SMSpun ya jarang ya palagi ya aku bukan maniak Jarang SMS 

836 SMS gitu tiap hari ngabisin pulsa seminggu 50 ribu, Bukan maniak SMS 

83 7 jadi ya jarang-jarang, paling kalo ada masalah apa ya, 

838 eh ini ngga isa WoE paling gitu, terns ngomong-

839 ngo ... ngobrol-ngobrol. 

840 P: Kalau misalnya kamu ngga WoE gitu .. ngga dipecat? 

841 I: Ya .. kan ini .. gui/dnya tu ya sudah kenai gitu, sudah V: Guildsudah kenai 

842 ada yang ngenalkan. Ya kalau kita kan sudah kenai V: Kenai petinggi guild 

843 petingginya, petinggi guild gitu kalau mo masuk kan V: Mau masuk guild 

844 ya gampang tinggal di whips eh aku mo WoE tinggal whips 

845 masukkan, kan tingga\ gitu. Kalau memang kan kalau 

846 

847 

848 

849 

850 

851 

852 

853 

854 

855 

856 

ngga kenai ya susah. 

P: Kalau .. gitu kamu kenai sama petingginya itu gimana 

sih kamu bisa kenai? 

V: Susah biia tidak kena 

I: Ya pertama ya. ngga kenai gitu ya, paling kan V: Pertama tidak kenai 

kenalnya pertama ya .. sapa yang masukin kita ke guild petinggi guild 

pertama kali itu kan kita ya oh ya orang ini yang 

masukin. Terns kalo pas yang di guild ini ya aku apa V: Di guild kenai 

kenai, dia pertama kenai aku terns pernah ngomong V: Pernah ngomong 

gitu, ngomong-ngomong kok rasanya nih anak juga I 
enak diajak ngomong, jadi ya ngomong-ngomong V: Enak diajak ngomong 

kenai gitu, dari ngomong jadi kenai. V: Dari ngomong jadi kenal 

857 P: Eh .. kira-kira ada ngga sih eh .. sesuatu yang mungkin 
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858 mempu .. merupakan keunikan dari guildmu itu? 

859 I: Ya kalau dulu itu gui/dku masih waktu ... anggap aja 

860 masa kejayaannya, itu semuanya harus semiran merah, V: Hams semiran merah 

861 apa .. fanatik warna merah gitu. Pas waktu itu ya aku di gwld 

862 bukan, masih bukan di guild ini masih di guild yang 

863 sekutu, itu aku ess .. ya menolak sekali itu pas ketua 

864 guildku itu bilang, eh kamu pindah ke guild ini, aku, 

865 nggak mau, ngga mau, aku ngga mau ditanyain kenapa 

866 ngga mau, ngga mau yo aku ngga mau rambutku yang 

867 ungu ini sampai diganti, sampai waktu di guildku 

868 itupun pas ketuanya kan bilang, guildku yang lama 

869 katanya bilang, eh kita sem1ran warna apa, aku 

870 langsung ungu atau biru yang lain ngga mau, aku 

871 keluar loh ko, aku keluar loh kakak kalau sampai lain 

872 ama yang, kan ya waktu itu .. guildnya ya rame ada 

873 pacarnya barang, pacarnya sampai bilang, kenapa sih 

874 kamu kok gemar ama, ya ngga mau cie-cie pokoknya 

875 aku kalo suruh ganti warna lain aku ngga mau, jadi 

876 sampm sempat waktu itu pun di guildku sendiri tu 

877 sempat ungu-ungu semua, ungu atau biru tapi pas 

878 sampai ketuanya bilang kala sampai guild ini dibreak 

879 kamu pindah ke guild itu ke gwld yang sekarang ini, 

880 dia bilang nanti aku bilangin ama ketuanya khusus 

881 kamu ngga usah disemir merah. Tapi ya pas itu agak-

882 agak, waduh kalau aku sendirian kan ya ngga enak kan 

883 semuanya merah, tapi ya untungnya sekarang udah 

884 ngga merah-merah lagi gitu 

885 P: Oh kalau gitu sebenarnya untuk apa sih kok dimerahin 

886 semua? 

887 I: Ya katanya sih kan biar seragam biar sera gam biar V: Semir merah biar seragam 

888 nunjukin ciri khas guild itu gwldnya itu rambut merah V: Ciri khas guild 

889 semua gitu biar kala misalnya katanya .. katanya sih 
L_ ____ L_ _____ ~------------·-----------------------L----------------~ 
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kalo nanti lambangnya ga muncul kalo merah- merah V: Merah berarti sesama 

oh .. berarti sesama ternan gitu gitu sih .. katanya. 

P: Wah jadi itu .. jadi ciri khas tersendiri ya kalo misalnya 

guildnya yang sekarang itu yang sudah di break itu 

ya .. maksudnya hasil breaknya itu? 

I: Ya sekarang kan ud .. yang guildku yang lama uda di 

break, terus yang ini sekarang uda campur-campur, 

lagian ketuanya uda pensiun, uda ganti ketua gitu ya 

dia ngga terlalu mentingin wama merah semua gitu. 

Mungkin kalo dipentingin lagi aku bakalan protes. 

Protes keras. 

P: Kenapa sih kok kamu mempertahankan wama rambut 

itu? 

ternan 

I: Ya soalnya aku sendiri suka wama ungu atau biru gitu, Suka wama ungu atau 

kebetulan karakterku itu rambutnya wamanya biru biru 

gitu, mestinya sih dulu maunya ungu, tapi ngga bisa 

bedain yang mana ungu yang mana biru, akhimya loh 

ini bukan ungu ya biru ya uda ga papa soalnya biru itu 

kan tenang wamanya gitu. 

I P: Eh .. kalo kamu bisa gambarkan .. guildmu itu orang

orangnya gimana sih? 

I: Guildku itu orangnya rame.. kalo di guildnya rame, V: Guild ramai 

tapi mereka kalo perang-perang gitu mereka lebih 

ngandalin skill on bacot off Mereka o .. orangnya 

kompak gitu ngga terlalu mentingin waduh aku sudah V: Guildkompak 

habis WP sampai I 000 ini, gimana ini perhitungannya, 

mereka ngga ngitungin gitu. Mereka pokoknya maju V: Maju terus pantang 

terus pantang mundur. Itu yang aku seneng dari mundur 

guildku yang sekarang, ngga terlalu neko-neko, aduh V: Tidak terlalu neko

gimana ini ngga bisa ini ngga bisa. Mereka serang neko 

920 1 serang udah sampai berhasil mereka nyerang, bahkan 

921 I I orang pun kadang-kadang ketuanya sendiri yang di 
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922 dalam emper mecahin emper gitu. 

923 P: Eh.. kalau kamu liat eh .. dari .. dari guildmu yang 

924 sekarang itu apakah di dalamnya itu persahabatannya 

925 waktu .. misalnya waktu WoE itu bener-bener sangat 

926 terasa gitu sangat apa? 

927 I: Hmm .. kalau yang sekarang sih ya memang udah kan 

928 yang banyak yang pensiun. Kalau dulu memang aku V: Banyak yang pensiun 

929 taunya guildnya ini kompak banget gitu. Tiap ada V: Kompak gui/dnya 

930 perang DG, mereka selalu ikut gitu. Satu aja yang 

931 diserang, yang lainnya ikut. Kalau sekarang sih ya 

932 masih, kalau yang WoE itu masih kompak gitu. V: Kompak waktu WoE 

933 Serang-serang semua satu .. satu.. kastil ini coba 

934 dipertahanin, seberapapun kuat ini lapisannya tu 

935 mereka selalu nyoba nembus gitu, ngga sampe putus V: Tidak putus asa 

936 asa duh, aduh ngga bisa, pokoknya hams dicoba dulu 

937 sampe berhasil nyentuh emper bam kalau udah ngga 

938 bisa bam bilang, oh ya ngga bisa emang. 

939 P: Eh .. kalau .. kaya misalnya kan kamu mungkin apakah 

940 kamu merasa dekat dengan anggota-anggotanya gitu? 

941 I: Eh .. kalau .. aku merasa dekat keselumhan ngga ya, V: Dekat dengan beberapa 

942 paling cuma beberapa aja yang memang sudah sering orang saja di guild 

943 ngomong-ngomong itu yang aku merasa dekat, gitu V: Sering ngomongjadi 

944 de kat 

945 P: Eh .. pemah ngga sih eh .. guild ini mengadakan kaya 

946 pertemuan-pertemuan, kaya gitu? 

947 I: Kalau gathering iya. Kalau gathering sih mereka 

948 sering, tapi kan itu untuk anak Jakarta, yang 

949 Surabayanya kan yah .. cuma satu dua orang, jadi aku 

950 sendiri ngga pemah sih ikut gatherin?,Uya. V: Tidak pemah ikut 
. zathering 

951 P: Kalau menurutmu rasa permusuhan-permusuhan g1tu 6
' 

952 dengan gwld lawan itu ya ada ngga sih fenomena-

1953 fenomena seperti itu dan bagaimana kamu 
L. ___ .l_ __ ------------______ _L ________ __J 
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954 rnenyikapinya? 

955 I: Kalau rnisalnya fenomena seperti itu ya ada, 
I 

956 kebanyakan mereka kan.. gara-gara dihina gitu. V: Bisa ada permusuhan 

957 Ngornong ah guild ini bacot tok, biasanya langsung karena dihina j 

958 permusuhan. Tapi kalo untuk darnpaknya ke aku 

959 sendiri aku sih lebih yah suka-suka rnereka deh, rnau 

960 bunuh ya bunuh, ngga bunuh ya ngga bunuh. Paling 

96! aku lebih banyak gitu. 

962 P: Eh .. terus kalo .. boleh tahu kualitas ternan seperti apa 

963 sih yang karnu cari? 

964 I: Kalau aku sih rnaunya ternan ya yang baik ya. Pasti lngin ternan baik 

965 sernua orang juga pingin ternan yang baik, terus yang 

966 ngga neko-neko. Aku rnaunya ya yang seperti itu aja Tidak neko-neko 

967 sih, yang utarna. Selain ya harus kalau bisa sih, 

968 

969 

970 

971 

972 

973 

974 

975 

976 

tingginya yang bisa sejalan dan sepikiran gitu. 

P: Eh .. kalau misalnya .. seperti itu tu karnu lebih banyak 

rnenernukannya di dunia riil atau virtual? 

Sejalan dan sepikiran 

I: Eh .. di dunia riil ya pasti ada lah ya kalau di dunia R: Ada ternan dengan 
' kualitas yang dicari 

virtual ya kan mungkin susah karena kita kan ya V: Susah 

ngga .. bai .. berapa banyak yang main di dunia virtual V: Tidak kenai sernua 

itu kita kan ndak kenai semua. Jadi ya menurutku R Lebih mudah cari ternan 

lebih garnpang di dunia riii gitu. 
dengan kualitas yang diinginkan 

P: Eh .. tadi kalau eh .. ngga salah tentang penampilan ya 

977 eh .. girnana sih menurutmu penarnpilanmu di dalam 

978 dunia nyata? 

979 I: Eh .. kalau penarnpilan di .. di dunia nyata ya .. girnana 

980 ya .. ya rnernang .. biasa-biasa aja rnukaku ngga cantik R: Penarnpilan biasa, 

981 ngga ap .. ngga terlalu wah gitu aku ya biasa deh tidak cantik 

982 penarnpilannya. Aku cuek aja, aku orangnya ngga R Cuek, tHiak terlalu 

983 terlalu .. rnikirin penampilan, cuek-cuek aja. Apalagi memperhatikan penamp1lan 

984 temen-temenku pun ngga terlalu banyak rnikirin harus R: Ternan-ternan tidak 

985 gm1 lah, harus baju yang bermerek, make upnya terlalu rnernikirkan 



986 
I 

987 

988 

989 

990 

991 

992 

993 
I 
1994 
I 

995 

996 

997 

998 

999 

1000 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

1007 

1008 

1009 

1010 
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merek, jadinya ya mungkin aku terpengaruh juga. 

Apalagi di keluarga ya mama ngga terlalu, ini hams 

gini, hams gitu soal penampilan. Jadinya ya cuek-cuek jR: Cuek saja 

P: Kalau penampilanmu dalam dunia virtual? I 
1: Kalau dunia virtual sih.. ya biasa ya menurutku ·1V: Penampilan biasa 

karakterku ya biasa. Paling kalau aku ya suka 1 

mendandani karakter, tapi ya sebatas kemampuanku.,V: Suka mendandani 

Soalnya aku juga .. rasanya kan ngga enak kalau !karakter sebatas 

barang itu dapet dari orang ataupun harus minjam. kemampuan 

Kalau orangnya tulus sih aku ya oke-oke aja, kalau 

kan ada orang sudah.. kasih nanti mikimya 

belakangan, hei kamu udah tak kasih ini tak kasih itu 

loh ya jangan lupa, kalau gitu ya aku juga males. Jadi .. 

karakterku ya sebatas kemampuanku itu segitu. 

P: Tapi menurutmu karakter .. mu itu penampilannya 

menarik ngga? 

I: Kalau me .. numtku kalau pas hunt ngga menarik jelas, lv: Waktu hunt tidak 

soalnya snzper kan pake bino itu jelek banget. Tapi Jmenarik 

kalau pas biasa-biasa, ya menumtku penampilannya V: Waktu biasa tidak 

ngga bumk-bumk amat lah. Paling .. ya kalau aku lagi begitu buruk 

ngga males ya keluarin tiaranya kalau lagi males ya 

udah pake apple o 'archer gitu ama elven gitu aja. 

P: Eh .. kalau misalnya kamu melihat penampilanrnu di 

dalam dunia riil itu apakah kamu merasa percaya diri 

l1011 untuk melakukan relasi dengan teman-temanrnu? 

I 10 I 2 I: Eh .. kalau penampilanku di dunia riil, mungkin aku R: Tidak PD dengan 

j1013 kadang agak ngga PD. Kalau misalnya temennya penampilan 

11014 yang di dunia riil itu juga telalu wah gitu 

11015 penampilannya, mungkin aku agak minder. Waduh R: Agak minder 

I I 016 orang ini kok kayak gini, rasanya ya bisa perasaan R: Bisa tidak enak tapi 
i I 

I I 017 j ngga enak, tapi .. aku sih sebisa mungkin enjoy aja enJoy saja 
L_ I ·--------------------------------------~----------------~ 
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gitu. 

P: Kalau sama cowok di dunia riil? 

II 018 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

1024 

1025 

1026 

1027 

1028 

1029 

1030 

1031 

1032 

1033 

I: Ama cowok di dunia rii1, ya aku mungkin eh .. agak- R: Dengan laki-laki agak 

agak minder ya, jelas soalnya teman-temanku ya bisa minder 

dikatain semuanya imut-imut manis-manis. Jadinya ya R: Ternan imut dan 

aku kadang agak minder gitu.. agak minder, jadi manis, agak minder 

mungkm menyebabkan ya aku .. kalau aku sendiri R: Menyebabkanjadi 

ngerasa aku jadi diem gitu jadi pendiam. [pendiam 

P: Eh .. kalau misalnya melihat eh .. penampilanmu di 

dunia riil terus bagaimana dengan kepercayaan dirimu 

untuk melakukan relasi dengan ternan-ternan dalam 

dunia virtual? 

I: Ya mungkin ada dampaknya ya, aku jadi .. lebih diem V: Lebih diam karena 

gitu Tapi ... ya kalau di dunia .. situ kita kan ya ngga tidak PD penampilan riil 

ketemu gitu. Jadi selama be1um ketemu ya aku V: Tidak ketemu, belum 

nyantai-nyantai aja enjoy aja gitu. 

1034 P: Tapi sempat kepikiran ngga kalau misa1nya nanti 

1035 I temyata kamu harus bertemu dengan ternan-ternan 

1036 dunia virtualmu? 

1037 

1038 

1039 

I: Sempat ada kepikiran, tapi kan ya kalau aku nantinya 

belum terjadi ya biarkan ajalah, biarkan itu jalan apa 

adanya gitu. 

1040 P: Eh .. apa kamu .. kamu pernah merasa takut ngga, ka1au 

1041 misalnya nanti ternyata sudah ketemu, eh orangnya itu 

1042 ngga suka atau gimana gitu? 

ketemu jadi santai 

Kepikiran hila bertemu 
ternan virtual di riil 
Dibiarkan beljalan apa 

adanya 

1043 I: Pikiran itu ada, pasti ada, cumanya aku ya berusaha Takut tidak disukai 

1044 enJOY aja gitu, daripada mikiran yang nggak-nggak Enjoy saja 

1045 ntar kan .. ya .. gimana gitu perasaanjadi ngga enak kan Perasaan tidak enak 

1046 mending enjoy aja aku lebih prinsip enjoy aja dulu. Prinsip enjoy dulu 

1047 P: Eh .. kalau melihat penampilan karaktermu yang dalam 

1048 dunia virtual, ya semata-mata karakter virtual tu, 

I 049 apakah kamu jadi .. merasa lebih percaya diri untuk 
~~~'--~~~~~~~~----------~-----'-·-------------' 
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1050 
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1052 

1053 

1054 

1055 

1056 

1057 

1058 

1059 

1060 

1061 

1062 

1063 

1064 

1065 

1066 

1067 

1068 

1069 

1070 

1071 

1072 

1073 

1074 

1075 

1076 

1077 

1078 

1079 

1080 
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berteman? 

I: Eh .. kalau .. karakter virtuafku ya .. ngga terlalu juga V: Tidak terlalu PD 

ya, karena kan .. aku sendiri juga males mejeng gitu V: Malas mejeng 

dengan banyak headgear atau apa, jadi ya 

penampilannya juga kadang-kadang ya biasa-biasa aja V: Penampilan biasa 

gitu. Jadi .. ngga.terlalu banyak sih pengaruhnya dalam V Tidak terlalu banyak 

hal berteman. 

P: Eh .. kalau cowok dalam dunia virtual, ya mungkin 

mereka memandang kamu seperti apa, kalo 

memandang karaktermu seperti apa? 

pengaruhnya dalam berteman 

I: Aa .. itu mungkin kalau aku tambah dandan macem- V: Dandanmacam-macam 

macem mungkin tam bah disangka hade ya, karena kan malah dikira hode 

kalau hade bisa dapet banyak barang gitu, V: Hade bisa dapat 

headgearnya ngga.. mereka kan lebih serius hunt. ban yak barang 

Apalagi kalau karakterku sudah 99, kan pasti waduh V: Perempuan level 99 

cewek kok 99 sih meragukan kan lebih banyak gitu. meragukan 

P: lni kalo tentang ternan ya, eh .. kamu membutuhkan 

ternan itu.. untuk apa sih, ya maksudnya seperti apa 

ternan yang kamu cari di dunia riil dan di dunia 

virtual? 

I: Yah ... yang pasti ternan yang bisa ngertiin aku yang R: Bisa ngertiin 

bisa bantu.. ya.. yang bisa bantu-bantu ya.. kalau di R: Bisa bantu dalam 

dunia riil da1am pelajaran. Terus .. misalnya kalau kita pelajaran 

jalan-jalan, kepingin jalan-jalan kan ya males kalau R: In gin jalan-jalan tidak 

jalan-jalan sendirian. Aku kalau jalan-jalan sendirian sendirian 

itu kaya anak ilang deh, jadinya ya .. mending kalau 

ada temen kan bisa, eh ada ngga yang bisa temenin 

jalan-jalan, kadang kan ya mungkin tremaka .. mereka 

memang punya kesibukan sendiri-sendiri, tapi kan ya 

mesti ada. Kalau di dunia Virtual sih, ya butuhnya 

ternan kan eh.. aku ngga terlalu mendalami dunia 

virtual, kan kalau mereka ada yang lebih mendalami 
~--~-----------------------------------------~L---------------~ 
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sekali dunia virtual itu_ Jadinya ya bisa tanya, (V: Ternan untuk tanya 

misalnya tempat hunt yang enak dimana, harga equip /dunia virtual 
l 

berapa, gitu sih_ I 
P: Eh. jadi kamu senng ya maksudnya eh.. kalau 1 

i 

misalnva .. kan memikirkan harga equipnya berapa, I 
I 

ternpat hunt dirnana, kalau rnisalnya selain waktu I 
karnu bermain game tu karnujuga mernikirkan tentang i 

itu? I 
I: Eh .. kalo selain .. paling ya aku kan langganan rnajalah [Langganan rnajalah 

game gitu, terus rnisalnya nernuin tempat hunt yang ~ame 

en_ rnisalnya liat, oh di sini nih ada ternpat hunt, 

keliatannya enak ya_ Oh ya nanti kepikirannya juga ya, Kepikiran ka1au main 
I 

oh ntar kalo aku main aku hams ke tempat ini, nyoba [mencoba tempat hunt 
I 

liat ada apa sih di tempat ini_ Kalo misalnya ada quest, I 
oh quest yang ini temyata aku kelompatan, belum_ Oh J 

kalau entar aku main, ini quest harus diselesain, IKepikiran hams 

daripada nanti tarn bah ngga selesai-selesai gitu. lmenyelesaikan quest 

P: Eh kalau misalnya kamu __ lebih banyak mana sih 1 

beraktivitas itu dengan teman-temanmu dalam dunia \ 

game a tau berahivitas.. ya kegiatan-kegiatan lain I 

selain di kampus dengan teman-temanmu di dunia riil? II, 

I: Eh .. rnung .. kin lebih banyak yang._ aktivitas di dunia .. R: Lebih banyak 
I 

riil ya, soalnya._ sebagian besar waktu kan juga habis \aktivitas 

di dunia riil. Jadi ya kebanyakan aktivitasnya dengan R: Kebanyakan aJ...i:ivitas 

ternan-ternan dunia riil. Jalan-jalan, ngeijain tugas.. dengan ternan riil 
. . d . I grtu_ Kalau dr uma __ virtual ya kebanyakan kan cuma V: WoE, hunt 

WoE, hunt gitu aja. 

P: Eh.. ada ngga sih ternan dari dunia virtual yang 

akhirnya itu ya maksudnya berlanjut.. di dunia .. riil, 

misalnya sekota gitu? 

I: Eh .. yang sekota ya jarang ya, tapi ya kebanyakan V: Jarang ternan virtual 

nglan .. nganjutin .. jadi temennya ya paling lewat SMS sekota, kebanyakan 
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1114 gitu me1anjutkan Jewat SMS 

1115 P: Biasanya kalau .. kamu .. kenalan sama temen-temenmu 

1116 itu kalau di dunia riil tu kamu kenalan dari mana sih, 

1117 dan kalau misalnya di dunia Virtual itu biasanya kamu 

1118 kenai dari mana? 

1119 l: Ya kalau di dunia rii1 ya temennya biasanya (R: Lebih banyak 
I 

1120 kenalannya mungkin lebih banyak .. dikenalin, tapi ada dikenalkan 

1121 juga yang aku kenai sendiri, misalnya dari sekelas R: Ada kenal sendiri dar· 

1122 gitu, mo tau oh ya ini namanya siapa, bisinya kenalan. sekelas 

1123 A tau ada butuh apa gitu, oh anak ini keliatannya bisa, R: Butuh apa jadi 

1124 ya aku kenalan. Kalau di dunia virtual sih lebih kenalan 

1125 banyak dikenalin, jarang yang aku kenai sendiri. Atau V: Banyak dikenalkan 

1126 kalau ngga biasanya .. disapa gitu, ya hei ya cewek V: Disapa 

1127 gitu, ka1au enak ya kita kenalan gitu, kalau pas ngga V: Enakjadi kenalan 

1128 mood ya apa cuma gitu aja. 

1129 P: Ada perbedaan ngga sih kena1anmu di dunia riil dan 

1130 dunia virtual? 

1131 l: Ya.. mungkin. .. ada ya mungkin ya, kan kalau di i 

1132 dunia... riil tu... kalo kenalannya mungkin lebih .. R: Lebih mudah kenalan 

1133 agak lebih mudah gitu. Ka1au di dunia virtual kan V: Agak susah kenalan 

1134 agak susah. 

1135 P: Eh kenapa kok di dunia riil lebih mudah dan kenapa 

1136 

1137 

1138 

1139 

1140 

1141 

1142 

1143 

1144 

1145 

II: 
kok di dunia virtual tu lebih susah? 

Ya karena kalo di dunia virwal kan .. eh .. orangnya tu V: Orangnya banyak 

banyak terns kan kita ya ngga terlalu mengenal V: Tidak mengenal 

sungguh-sungguh gitu, belum tentu juga ternan kita sungguh-sungguh 

yang mau ngenalin itu juga kenai sungguh-sungguh, V: Yang mengenalkan 

jadi ya mungkin itu susahnya. Susah juga mereka pasti )bel urn tentu kenai 

kalau kita minta dikenalkan, eh aku kenalkan sama 

orang ini, mereka pasti ada pikiran, pasti bertanya, V: Ada pikiran, ditanya 

soalnya aku ya pemah ngalamin, pasti tanya, kenapa kenapa mau kenalan 

sih kok mau kenai an, ada apa, ada apa lu mau kenalan I 
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1146 hayo .. pasti gitu. Kalau di dunia riil kan mo kenalan ya R: Langsung dikenalin 

114 7 udah langsung dikenalin, oh ya 1m namanya 1m 

1148 mungkin gitu. 

1149 P: Eh .. ada perbedaan ngga misalnya dari gender .. dari 

1150 gender temanmu di dunia riil dan di dunia virtual? 

1151 I: Dari gender ya mungkin perantara gitu ya, perantara Perbedaan gender 

1152 perkenalannya kan kalau di dunia riil yang ngenahn.. perantara 

1153 ngenalin itu cewe perantaranya, itu mungkin lebih R: Perantara perempuan 

1154 mudah, mereka lebih ngga pikiran macem-macem lah. lebih mudah 

1155 Kalo di dunia v1rtual kan kebanyakan temennya ya .. 

1156 bukan kebanyakan lagi sih, semuanya cowo, terus itu V: Semua laki-laki 

1157 pasti mereka ya rada-rada nggarai, goda-godain dulu V Suka menggoda, ditanya 

115 8 ngapain lu mau kenalan. Ya pasti ada lah. kenapa mau kenalan 

1159 P: Eh .. jadi maksudnya temenmu di dunia riil itu eh .. 

1160 jum1ah temen cowomu itu kalo di dunia riil itu lebih 

1161 sedikit daripada di dunia virtual? 

1162 I: Ya kalo di dunia riil sih aku lebih temenan ama cewe R: Lebih berteman sama 

1163 gitu, banyaknya cewe, soalnya ya g1mana ya.. perempuan 

1164 cowonya ya eh .. di .. lebih dikit lah, lebih susah aku R: Laki-laki Jebih sediki 

1165 kalo kenalan ama cowo, tapi kalo di dunia virtualitu R: Lebih susah kenalan 

1166 ya gimana lagi kebanyakan ya 90% pemain dunia dengan laki-laki 

1167 virtual itu cowo, jadi ya kenalnya cowo gitu. V: Kenalnya laki-laki 

1168 P: Kenapa sih kalo di dunia riil itu katanya lebih susah ya 

1169 kalo misalnya kenai.. maksudnya sama cowo gitu? 

1170 I: Ya mungkin karena akunya sendiri ngga PD, terus R: Tidak PD 

1171 akunya juga pendiem gitu, jadi ya .. mm .. agak-agak R: Pendiam, agak malas 

1172 males gitu lah. Sifat yang buruk males gitu. kenalan 

1173 P: Pernah ngga sih bermain di depan komputer..bermain 

1174 game dan kamu merasa wah aku males melakukan 

1175 aktivitas yang lain gitu? 

1!76 I Pasti pernah lah, misa1nya uda kadung main males lah Pernah malas ngapa-

11 77 untuk ngapa-ngapain Pikirannya wah.. nanti bel ajar ngapain jika sedang main 



bisa nanti 1ah bentar, ini selesain dulu, ini belwn 

se1e1sai, ngga kelar-kelar. Biasanya gitu sih. 

P: Pemah bolos gara-gara main? 

1: Eh.. sam.. sampai saat ini ngga pemah, soa1nya aku 

lebih mentingin ya belajar itu lebih penting daripada 

main. Main itu untuk ngilangin kebosanan aja. 

P: Sekarang aku boleh tanya ngga tentang pasangan? Apa 

kamu pemah punya pasangan di dunia rii1 dan apa 

pernah kamu punya pasangan di dunia virtual? 

I: Ehh .. kalo di dunia virtualnya ya pernah, berawal dari 

256 

AY 
1178 

1179 

1180 

1181 

1182 

1183 

1184 

1185 

1186 

1187 

1188 

1189 

1190 

1191 

1192 

. . . . V: lseng-iseng punya 
1seng-1seng g1tu terus ya akh1mya punya pasangan. Ya pasangan 3 kali 

itu sampai 3 kali, terus yang terakhir itu berlanjut ke Yang terakhir berlanjut ke 
riil 

riil. Kalo di riilnya sendiri sih belum pemah ya, R: Dari riil belum pernah 

soalnya ya orangtua kan dulu ngga sukagitu aku 

pacaran. Aku sendiri juga mikir apa sih gunanya 

1193 pacaran, nanti-nantiar.. ntar-ntar aja, mendingan 

1194 bela jar dulu. Ya gitu .. Jadi pertama kali mengenal yah Pertama kali mengenal 

1195 pacaran itu dari virtual gitu pacaran 

1196 P: Eh terus katanya kan tadi karnu bilang kalo buat apa 

1197 sih pacaran gitu, terus orangtua juga rnelarang. Lah 

1198 terus kalo sampai yang kejadian yang ketiga itu bisa 

1199 jadi di riil itu gimana? 

1200 I: Ya soalnya waktu itu kan ya uda.. uda gede ya, 

1201 angggapannya uda gede, terus liat kok sernuanya juga Ternan-ternan sernua 

1202 ternen-ternenku uda ada yang pacaran, terus ya pingin punya pacar 

1203 ya punya pacar di dunia riil, terus pas yang ketiga itu Ingin punya pacar riil 

1204 yang pas pasangan di virtual itu juga dia ya sekota, Pasangan Virtual ketiga 

1205 sekota, terus mari gitu ya anaknya kok rnula-rnulanya sekota 

1206 sih ya kok enak diajak ngornong, terus rnari gitu ya Enak diajak ngornong 

1207 kok rasanya ada perkembangan, dia sendirinya juga 

1208 rnau ngelanjutin di riil, terus ya uda aku terima aja, Dilanjutkan di riil 

1209 terus ternyata ya pada akhirnya ngga berhasil, gitu aja Tidak berhasil 
___ L__ ____ - __________________ _L_ _________ __j 
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1210 [ sih. 

1211 J P: Maksudnya ngga berhasil? 

1212 I: Ya temyata eh.. ternyata kalo di.. ya setelah waktu 

1213 berlalu gitu, ternyata ya ada ngga .. ngga kecocokan R: Tidak ada kecocokan 

1214 gitu, ngga cocok. 
i . 

1215 I P: Eh .. padahal selama di virtual kamu merasa seperti itu 
f 

1216 ngga? 

1217 I: Eh .. ya pertam .. mungkin kalo di virtualnya kan ya ini 

1218 jaraknya waktu pindah dari virtual ke riilnya kan 

1219 langsung gitu. Pas di virtuafnya juga ya ngerasa oo V: Enak diajak ngomong 

1220 anak ini enak diajak ngomong gitu., ternyata ya .. 

1221 mungkin karen a dia lebih mentingin game ya.. Pacar lebih 

1222 mentingin game daripada aku ya .. ya ada rasa aduh mementingkan game 

1223 kok mbencekno sih, kok di riil pun jadinya gini ya 

1224 males gitu mungkin. 

1225 , P: Eh .. berapa lama yang itu hubungannya? 
I 

1226 I: Hehe .. 2 bulan. Cum a bertahan 2 bulan aja. 

1227 P: Merasa sedih ngga.. maksudnya kok ngga bisa 

1228 berlanjut gitu? 

1229 I: Eh.. pertama sih ada perasaan sedih ya tapi ya mau Pertama sedih 

1230 gimana lagi gitu. Kan l!fe must go on ya, jadi ya udah 

1231 lah terima aja gitu. Mungkin ya emang ga jodoh. 

1232 P: Eh .. tapi kalo misalnya di dunia virtual itu kamu 

1233 menyangka ngga sih kalo misalnya dia itu eh .. seperti 

1234 itu, misalnya ngga cocok atau apa gitu? 

1235 I: Ya mungkin karena berawalnya juga dari iseng-iseng Awalnya iseng-iseng 

1236 jadi ya pertamanya juga mungkin pacarannya ah ngga 

1237 papa sih itu ngga mungkin berpengaruh, tapi ka .. kalau Berpikir tidak pengaruh 

1238 sudah dijalanin ternyata oh kerasa, pengaruh banget Temyata sangat berpengaruh 

1239 

1240 

1241 
~---· 

gitu ya mungkin jadinya merasa ngga enak aja gitu. Merasa tidak enak 
I . 

i P: Kerasanya itu orangnya yang berbeda atau gimana? 
: 

[ I: Eh.. tingkah lakunya mungkin ya, tingkah lakunya. Pacar berbeda tingkah 
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1242 I Ka1au orangnya sendiri mungkin ya, orangnya ya itu, 1aku di virtual dan rii1 

1243 cumanya kan tingkah 1akunya gitu ternyata eh .. tidak 

1244 bisa .. mungkin orangnya itu karena ngga ter1a1u bisa Pacar tidak dapat 

1245 membedakan antara riil dan virtual gitu, bedakan riil dan virtual 

1246 menggabungkan semuanya, jadinya kan juga males 

1247 I gitu. 

1248 P: Maksudnya menggabungkan itu gimana? 

1249 I: Ya mungkin semua masalah yang ada di virtual dia Pacar membawa masalah 

I ? 50 b k 
.. 
1 

da d. ..1 d. . b k . l virtual ke riil dan riil ke virtual _ awa e m yang a 1 m 1a Juga awa e vzrtua 

1251 jadi .. campur aduk. Padahal aku sendiri ngga terlalu A tidak suka mencampw 

1252 suka mencampuradukkan antara virtual ama riil gitu. adukkan masalah riil dan 

1253 P: Oh .. jadi karena itu kamu mehhat dia itu berbeda, ka1o virtual 

1254 dari segi sifatnya ada ngga sih perbedaan waktu dia di 

1255 1 virtual sama di riil? 

1256 I: Eh .. mungkin ada ya. Kalau di virtual itu... dia ya 

1257 lebih posesif gitu, tapi kalau di riil itu dia jadi ... lebih V: Pacar lebih poses if 

1258 mbebasin gitu. Karena ngga tau ya kenapa aku juga R: Lebih membebaskan 

1259 ngga habis pikir kenapa, cumanya .. kalau aku sendiri 

1260 merasa gitu loh. Dia itu kalo di virtual, ya kan .. kita 

1261 cara pasangannya di virtual ya paling hunt sama-sama V: Hunt bersama, mojok 

1262 gitu, terns mojok gitu. Kalo di riil dia lebih .. ya lu .. lu .. 

1263 gua .. gua gitu loh. Lebih .. membebaskan gitu. R: Urusan sendiri, 

1264 P: Padaha1 kan kalo di virtual dia kan mungkin 1ebih membebaskan 
I 

1265 mudah mendapatkan ternan-ternan lain ya kenapa kok 

1266 
I 

1267 

1268 

1269 

1270 

1271 

1272 
I 

11273 
I 

I: 

di virtual di jadi lebih poses if gitu? 

Nah ya itu kalo itu aku juga ngga ngerti kenapa gitu. 

Mungkin ya.. soalnya kan ka1au di virtual, ya aku 

anaknya juga su .. ada .. banyaknya temannya kan V: Banyak ternan laki

cowok, mungkin ya dia merasa kok banyak ternan laki 

cowok gitu. Biasanya kalau hunt aku ya mesti ada V: Waktu hunt banyak 

yang ngewlups gitu. Ka1au dulu kan belum banyak whips 

yang pensiun itu ngewhips, heh di mana lu, hunt aja, 
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1274 sini lu duduk aja, mejeng-mejeng gitu, mungkin itu 

1275 menyebabkan dia terlalu posesif gitu mungkin. V: Pacar jadi posesif 

1276 P: Eh.. perlakuannya dia di virtual sama di riil itu 

1277 berbedajuga? 

1278 1: Eh .. kalo anaknya ini agak mood-moodan gitu juga, Pacar moody 

1279 jadi ya kadang beda, beda banget, kadang ya ngga Kadang berbeda di virwal 

1280 gitu. dan riil kadang tidak 

1281 P: Eh bedanya itu seperti apa? Mungkin eh .. di virtual itu 

1282 lebih gimana .. dia itu 1ebih misalnya romantis atau 

1283 gimana? 

1284 I· Ya ka1o di virtual sih ya anaknya .. ya memang kad .. V: Pacar lebih romantis 

1285 kadang 1ebih romantis gitu, kalo di riil ya itu .. rasanya R Pacar lebih mementingkan 

1286 dia kalo mentingkan banget ama komputernya komputernya 

1287 daripada ama aku gitu. 

1288 P: Eh tadi katanya ini yang ketiga ya kalo yang sebelum-

1289 sebelumnya? 

1290 I: Kalo yang sebelum-sebelumnya kan pacaran jarak V: Sebe1umnya pacaran 

1291 jauh gitu ya cuma di virtual aja. Karena di virtual aja ~arak jauh di virtual saja 

1292 ya seperti yang ketiga ini posesifbanget semuanya. V: Semua sangat posesif 

1293 P: Mm .. yang pertama dan kedua sama-sama posesifnya? 

1294 I: Iya, yang pertama itu posesif juga kan karakternya 

1295 priest jadi kalo hunt tuh harus sama dia, harus naikkin 

1296 level terus gitu. Kalo akunya kan kalo aku ol dulu ya 

1297 suka ngewhisp-ngewhisp, kalo ngewhisp kan ngga 

1298 konsentrasi hunt, pasti ada mengsle-mengsle gitu, 

1299 pasti dimarahi hei jangan nge .. apa jangan ngoceh 

1300 terus aja, ini dijalanin dulu kamu huntnya itu. Pasti 

1301 dimarahin kaya gitu. Kalo yang kedua itu wizard 

1302 jadinya ya hunt sendiri-sendiri tapi mesti dia bilang ke 

1303 mana aja sih sini kumpul-kumpul dulu gitu paling. 

1304 P: Eh .. kalo yang .. sama yang itu .. dua-duanya itu kenapa 

1305 kok ngga berlanjut di riil? 



260 

AY 
1306 I: Ya soalnya aku sendiri ngga suka pacaran jarak jauh Tidak suka pacaranjarak 

1307 ya, terus lagipula ya mungkin aku masih ya iseng- ~auh 

1308 iseng aja lah, iseng-iseng doang, makanya ya juga V: lseng-iseng saja 

1309 vzrtual ya virtual aja gitu. Males untuk membawanya V: Malas membawa ke 

1310 sampai ke riiL 

1311 P: Kalo menurutmu ada ngga sih perbedaan rasa cinta itu 

1312 maksudnya suka sama orang itu di virtual sama di riil? 

1313 I: Eh .. gimana ya .. susah juga ya .. mm .. mbedainnya 

1314 tapi.. eh .. mungkin kalo di virtual itu aku lebih ke 

riil 

1315 iseng-iseng gitu ya, makanya ngga berlanjut ke riil V: lseng-iseng 

1316 gitu. Arti cinta itu sendiri saya tidak mengerti. Tidak mengerti cinta 

1317 P: Jadi cuma pasangan sebagai yah.. status ada orang 

1318 yang paling dekat lah da1am dunia virtual? 

1319 I: Iya, itu mungkin dalam dunia virtual yang paling Y Pacar virtual paling dekat, 

1320 dekat, yang bisa bantu kita gitu di dunia virtual. bisa bantu di dunia virtual 

1321 P: Kenapa sih sampai kamu membutuhkan I orang yang 

1322 maksud'e bisa bantu kamu di dalam dunia virtual? 

1323 Apakah eh .. itu kaya suatu dunia yang berbeda buat 

1324 kamu gitu? 

1325 I: Eh .. mungkin lebih ke arah kan ya sering liat orang V: Sering lihat orang 

1326 kalo di dun.ia vzrtual, kalo punya headgear bagus eh dibeliin headgear oleh 

1327 itu dapet dari mana sih, oh dibeliin pacar. Mungkin ya pacar 

1328 dari itu iseng, oh ka1o aku punya pacar mungkin aku V: Punya pacar dapat 

1329 juga bisa dapet yang seperti gitu. Mugkin dari gitu headgear 

1330 makanya kepingin punya pasangan, tapi kan ya ngga 

1331 sebagus itu lah, bayangan kan beda dari kenyataan. V: Bayangan beda dari 

1332 Gitu sih. kenyataan 

1333 P: Maksudnya beda dari kenyataan? 

1334 I: Ya kan ternyata kalo kita dapetin barang dari orang, 

1335 iya kalo orang itu ngasihnya tulus, itu sih oke-oke aja, 

1336 tapi kalo ngga kan rasanya juga ada perasaan ngga V: Ada pcrasaan tidak 

133 7 enak gitu. Lebih baik aku sendiri lebih suka ndapetin enak dapat barang dari 

I 
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1338 barang itu dengan usahaku sendiri. orang 

1339 P: Kalau misalnya kamu pacaran ya dalam dunia virtual 

1340 aja gitu, apakah kamu melakukan eh .. kegiatan seperti I 
1341 \ayaknya orang pacaran dalam dunia riil? 

1342 I: Ya nggak ya, paling di dunia virtual kan ya .. seperti 

1343 tadi aku bilang kan ya cuma hunt bareng gitu, mojok, V: Hunt bareng, mojok 

1344 ngga ada kegiatan-kegiatan di dunia .. riilnya gitu. 

1345 P: Eh .. kalo misalnya mojok itu biasanya gimana sih? 

1346 I: Ya paling cerita-cerita, tadi habis ngapam aJa .. Y: Mojok biasa untuk 

1347 kehidupan .. tadi di riil ngapain aja lu, habis dari apa, cerita-cerita 

1348 ada kerjaan, paling cuma tanya-tanya seputar gitu aja. 

1349 P: Eh .. mungkin sama kayak di riil ya, biasanya orang-

13 50 orang punya tern pat mojok favorit. Itu apakah seperti 

1351 itujugadiRO? 

1352 I: Ya mungkin ada ya beberapa tempat mojok favorit V: Ada tempat mojok 

1353 kaya di Gonryun pas baru buka kan lagunya enak favorit 

1354 banget itu, kan pemandangan alam. Terns mungkin 

1355 selain itu di Morroc, ko1am Morroc situ atau tepiannya 

1356 yang di kota Morrocnya itu, paling ya di situ biasanya 

1357 mojok. 

1358 P: Kalo kamu lihat banyak ngga sih eh .. mereka-mereka 

1359 yang juga mojok-mojok gitu di tempat-tempat kaya 

1360 gitu? 

1361 I: Ban yak ya.. Ka1o dilihat kalo mau dicari sih banyak, V: Ban yak yang mojok 

1362 sampai di tempat nyelimpet-nyelimpet pun kalo pas seperti itu 

1363 kebetulan tele-tele liat gitu loh orang ini ngapain ini 

1364 mojok di sini. Biasanya liatnya ya suka lucu aja loh, 

1365 kalo sampai mojoknya gila benar-benar mojok banget. 

1366 P: Eh.. kalo menurutmu yang.. temanmu yang 

1367 maksudnya pasanganmu yang jadi pacarmu dalam 

1368 dunia riil itu eh .. kegiatannya juga di dalam riil itu 

1369 gimana kalian pacaran gitu? 
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1370 

1371 

1372 

1373 

1374 

1375 

I: Kalo di dunia riilnya ya kan karena berlanjut ke riil IR: Melakukan seperti 

kita ya melakukan apa yang biasa dilakukan pacar di jyang biasa dilakukan 

riil ya nonton bioskop lah jalan - jalan bareng lah gitu pacar di riil 

Ia h. 

P: Ada perbedaan ngga .. perasaannya lebih j 

menyenangkan mana ? 
I 

1376 I: Menyenangkan ya .. mungkin menyenangkan ya kalo Menyenangkan di riil 

13 77 I di riil ya, kan kita bisa liat langsung gitu orangnya Bisa melihat langsung 

1378 gimana. Paling ya di situ aja perbedaannya. orangnya 

1379 P: Eh .. kalo misalnya pertama kali .. pertama kam .. kali 

1380 kamu melihat kamu mau dekat sama orang itu, itu apa 

1381 sih yang membuat kamu tertarik di v1rtual itu? 

1382 I: Ya mungkin ngeliat dari tingkah lakunya di virtual itu V: Melihat tingkah laku 

1383 gimana, keakrabannya ama temen-temennya, gitu keakraban dengan ternan 

1384 mungkin, terus mungkin ya liat penampilannya oh penampilan karakter 

1385 karaktemya keren ini. Gitu mungkin ya. yang keren 

1386 P: Jadi setelah itu kamu eh .. jadi ingin mengetahui dia 

1387 lebih dekat? 

1388 I: Iya mungkin kepingin tau o ya orang ini gimana sih V: Ingin tahu 

1389 akhimya, kok keliatannya tingkah lakunya di sini juga V: Tingkah laku dan 

1390 keren, equipnya juga keren gitu, jadi ya ada equip keren 

1391 perasaannya kepingin tau gitu. V: Jadi ingin tahu 

1392 P: Eh terus kan kamu bilang kamu sama 2 pasangan yang 

1393 sebelumnya itu kan cuma di dunia virtual aja, itu 

1394 kamu pisahnya gimana? Maksudnya apa sampa1 

1395 sekarang masih berhubungan atau uda.. uda ngga 

1396 urusan I sama lain lagi? 

1397 I: Ya kalo sampai sekarang sih ya masih berteman aja ya V: Setelah tidakjadi 

1398 cumannya kalo untuk ngelanjutin yang eh .. posesif- pacar virtual posesifnya 

1399 posesifan kan kalo kita pacaran biasanya ada acara tidak berlanjut 

1400 posesif- posesifan itu uda ngga berlanjut lagi uda deh, 

1401 ternan ya ternan biasa gitu aja kalo ketemu paling just V: Jadi ternan biasa 
~-------~-------------------------------------------~----------------~ 
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1413 
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say hi ya apalagi yang pertarna kan ya uda pensiun V: Pensiun tidak keternu 

gitu uda ngga pernah keternu gitu. 

P: Terus dari prosesnya itu dari karnu eh .. kan waktu 

karnu rnasih kan rnenyebut pasangan sarna sekarang 

ternan itu pasti ada sesuatu yang berbeda gitu yang 

berbeda itu nya apa sih'7 

' 1: Ya yang berbeda ya .. eh .. apa ya .. rnungkin ya uda IV: Setelah tidakjadi 

rasanya koyok lebih bebas gitu rnau ngapa-ngapain pacar jadi lebih bebas 

lebih bebas kalo gitu kan rnau .. rnisalnya rnau hunt 

arna orang lain biasanya bilang eh .. aku rnau hunt kalo 

sekarang ya so v.!/wt gitu loh aku ya urusan ku sendiri V: Tidak jadi pacar 

karnu ya urusan karnu sendiri gitu. urusan sendiri-sendiri 

1414 P: Terus prosesnya sarnpe karnu lebih bebas itu apa karnu 

1415 langsung ngornong atau karnuiangsung ninggalin atau 

1416 girnana? 

1417 I: Ya ngornong rasanya kita uda ya ga usa lanjut V:Ngornongtidakusah 

1418 hubungannya ga usa lanjut soalnya rasanya ga cocok lanjut, tidak cocok 

1419 terus ya karena ada pengertian oh ya sudah ya gitu aja V: Ada pengertian 

1420 sih ga langsung asal rnaen tinggal aja. V: Tidak asal main tinggal 

1421 P: Eh .. sarna dua-duanyajuga kayak gitu? 

1422 I: Iya rna dua-duanya gitu, bilang dulu rasanya udah 

1423 ngga cocok ya, eh .. rasanya juga .. eh .. rasanya vzrtual V: Virtual saja tidak enak 

1424 aja ngga enak gitu loh, ada suatu yang ya .. ngga terlalu V: Tidak terlalu 

1425 rnenyenangkan gitu. rnenyenangkan 

1426 P: Eh .. kalau rnisalnya sarna yang terakhir, nah girnana? 

1427 I: Yang terakhir itu sih putusnya langsung ngornong ya, Yang terakhir ngornong 

1428 ngornong hadap-hadapan, ya rasanya kita ngga cocok hadap-hadapan tidak 

1429 gitu. Pas ya rnungkin rnang kita ngga jodoh ya udah cocok 

1430 kita akhiri aja gitu sih. 

1431 P: Terus dianya girnana? 

1432 I I: Dianya juga terirna sih.. soalnya dia sendiri juga ada 1 

~=3 __ L_~~~r~~~ git~-rn~~~~i~--d~~--~~~h.rnasih .. rnentingin [ 



1434 yang lain daripada yang namanya pacaran, kan 

1435 biasanya cowok kan ada yang ngga terlalu mikirin lah 

1436 pacaran itu gimana, kalo aku ngeliat gitu sih. 

1437 P: Eh.. kalo menurutmu itu lebih kerasa mana sih 

1438 perpisahan yang kamu alami dalam dunia v1rtual 

1439 terhadap yang dua orang itu sama yang satu yang 

1440 terakhir? 

I 1441 

1442 

1443 

1444 

I: Eh .. ya mungkin lebih kerasa yang di .. virtual ke riil 

ini ya, soalnya ya kita sering ketemu gitu kan. Kalo di 

virtual-virtual aja kan ya udah ya selesai-selesai gitu. 

P: Eh .. lebih kerasanya itu gimana sih? 
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Lebih terasa berpisah 
dengan yang di riil 
Sering ketemu 
V: Sudah selesai begitu 
saJa 

1445 1: Eh .. lebih kerasanya mungkin kan karena kalau virtual V: Tidak melihat secara 

1446 aja kita kan ngga ngelihat orang itu secara langsung. langsung 

1447 Ka1au di riil kan ya kita melihat orang itu secara R: Melihat langsung, ada 

1448 Iangsung gitu, ada .. kontak mata lah anggapannya. kontak 

1449 P: Jadi eh .. menurut kamu itu walaupun sama-sama 

1450 pasangannya itu lebih kerasa kalo misalnya kamu itu 

1451 bener-bener ketemu dia di riil? 

1452 I: Iya menurutku gitu sih, lebih kerasa kalo bener-bener Lebih terasa kalau 

1453 ketemu di riil daripada yang cuma di Virtual aja ketemu di riil 

1454 ngeliat karaktemya doang gitu. Di virtual cuma melihat 

1455 P: Tapi memang perasaannya itu terhadap dua orang tadi karaktemya saja 

1456 dan satu orang yang terakhir itu memang berbeda? 

1457 I: E .. berbeda lah ya, soalnya ya .. ya gitu lah antara riil 

1458 dan virtual itu menurutku ya lebih kerasa yang di riil. Lebih terasa di riil 

1459 P: Eh .. jadi pacaran di virtual aja sama kamu ketemu dia 

1460 di riil itu ada perbedaan dari perasaan, mungkin 

1461 perasaan cintanya atau gimana gitu? 

1462 I: Ya mungkin dari perasaan .. kadar sukanya gitu ya. Ada perbedaan perasaan 

1463 Kalau di riil kan ya cuma ketemu eh .. kalau di virtual V: Cuma ketemu di 

11464 itu kan ketemunyajuga cuma di virtual itu aja kan itu virtual danjarang 

[ 1465 jarang. Kalau di riil kan lebih .. waktu bertemunya R: Waktu bertemu Iebih 
L_--~--------------·--------------------------~-----------~--~~-~ 
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1466 lebih banyak, mungkin kadar cintanya lebih besar gitu. banyak kadar cinta lebih 

1467 P: Kalau misalnya .. dari prosesnya sampai misalnya kamu besar 

1468 jadi pasangan itu eh .. di .. virtual itu gimana sih? Dari 

1469 pertama kamu kenai sampai kamu .. oh ya aku mau jadi 

14 70 pasanganmu atau gimana gitu, prosesnya? 

1471 I: Hmm .. semuanya dari iseng-iseng ya, iseng-iseng aja V: Dari iseng-iseng 

14 72 eh.. ya kenai pertamanya ngomong-ngomong aja ngomong-ngomong 

14 73 terus .. ya ken .. liat oh ya tingkahnya kaya gini terus mehhat tingkahnya 

1474 diajak eh ayo coba pacaran di VIrtual terus ya iseng ya diajak pacaran 

1475 udah kenapa ngga gitu, ya gitu sih. 

1476 P: Eh .. berapa lama sih prosesnya dari kamu itu pertama 

14 77 kenai dia terus jadi pasangan gi tu? 

1478 I: Karena iseng-iseng jadi ya ngga lama paling .. eh .. 2 V: Karena iseng-iseng 

1479 mingguan gitu, ya udah kita pacaran gitu sih. cuma butuh 2 minggu 

1480 P: Eh.. kalo misalnya di riil, di riil itu kamu 

1481 memutuskannya untuk jadi pasangan tu biasanya eh .. 

1482 apakah ada perbedaan dengan di virtual? 

1483 I: Ya kan kalo benar-benar yang mumi di riil aku kan ya R: Mumi riil belum pemah 

1484 belum pemah, cuma di virtual. Tapi yang ke-3 tu Yang ketiga tidak 

1485 memang ya ngga secepat itu. Tu aku udah kenai dia secepat itu 

1486 juga udah lama gitu, sebulanan lebih lah. Terus gitu Sudah kenallama 

1487 

1488 

1489 

ya, terus mari gitu makanya dia juga bilang, ya kita 

juga jadian sekalian di riil juga gitu. 

1490 ya maksudnya setelah kamu tuh melihat 

1491 

1492 

1493 

1494 

1495 

1496 

1497 
L_ 

apanya .. apanya pasangan kamu bam kamu mo jadi 

pasangannya dia di dalam dunia virtual sama dunia 

riiJ? 

I: Hmm .. ngga ada ya mungkin ya. Ya cuman liat dari 

tingkah lakunya gitu aja sih. 

P: Tapi kenapa ka1o misalnya di virtual tu lebih singkat 

I ya waktunya untuk memutuskan jadi pasangan? 

Sekalian jadi riil 
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AY 
[I: Iya soalnya kan .. ya aku cuma iseng-iseng aja gitu jadi [V: Lebih singkat karena 

I 
I 

ya eh .. ya ngga papa lah dicoba dijalanin gitu, gitu sih. !iseng, dicoba dijalani 

\ P: Kalo eh.. pasanganmu itu juga maksudnya suka I 
\ memberikan hadiah-hadiah kaya gitu? ; 
I 

I: Ya berikan hadiah ya kadang mberikan gitu kadang [V: Kadang berikan 

tanya, ingin apa kan ya tau aku suka headgear, ingin jhadiah 

headp;ear apa gitu. Ya kalo aku bilang misalnya ah I 
i 

minta GJ, tapi ya jadi sebenemya cuma ya aku asal I 
I 

ceplos aja gitu, kalo dikasih juga mikir ini lu 1 

ngasihnya serius ato cuma bercanda ato nanti bakalan I 

lu minta balik, pasti aku tanya gitu. I 
I 

P: Kalau misalnya kamu itu pacaran ya, misalnya di I 
i 

dalam dunia virtual gitu, itu apa kamu bener-bener ·r 

merasa bisa percaya sama dia gitu. Kan kalo di virtual 
I 

ya karena mereka cowok-cowok gitu ya mungkin I 

mereka bisa lebih mudah mendapatkan ternan kaya I 
gitu? I 

I: Eh .. ya aku ngga 100% percaya ya, apalagi kan jarak \v: Tidak 100% percaya I 
jauh. Aku ngga tau kehidupan mereka di riilnya lkarena jarak jauh 

I 
gimana, jadi ya aku ngga percaya sih. Makanya itu [V: Tidak tabu kehidupa 

I 

juga sistemnya kalo pacaran di virtual tu ya enjoy aja [riilnya, sistem enjoy 

gitu lho, ngga terlalu musingin, aduh gimana kamu di I 
riil beneran ta ngga ada cewek asli gitu. Jadinya ya ) 

lebih ke enwv, ngga bisa percaya 100% lah emang. I 
P: Jadi kalau misalnya temyata dia sudah punya cewek) 

asli di riil, kamu juga ngga masalah jadi pasangan d.ia i 
I 

di virtual? 

I: Ya masalah sib. Cumanya kan ya dia bilang, oh ngga Masalah bila pacar 

punya kok, ngga punya, kan mesti bilangnya gitu, ya (virtual sudah punya 
i 

kan aku mau ngga mau karena aku ngga tau ya aku pacar riil 

percaya-percaya aja. Sampai kalo misa\nya emang ada 

yang bi\ang, eh \u dibujuk'i lho dia di riil itu udah I 



267 

AY 
11530 punya ya, aku baru, eh kamu mbujuk'i aku ya, ya 

1531 sudah ngga usah deh kita putus aja. Misalnya 

1532 seumpama seperti itu. 

1533 P: Eh .. padahal kan tadi kan kamu bilang kalo misalnya 

1534 eh .. ya di virtual ya di virtual di riil ya di riil tapi kamu 

1535 masih tetap memperhatikan yang satu itu? 

1536 I: lya, kan karena ya itu kan masalah kecil gitu. Tapi 

1537 masalah kecil kan kalo dibiarkan bisa jadi besar gitu 

1538 kan. Siapa tau kan, memang di virtual, virtual aja, 

1539 misalnya kita pacaran di virtual, ya virtual aja. Tapi 

1540 kan siapa tau pacarnya yang di riil ngga bisa terima 

1541 gitu. Kan ada kemungkinan gitu kan. Misalnya kan 

1542 kalo yang pasangan aku itu punya ternan, temannya 

1543 misalnya bacot aja gitu ngomong, eh itu pacarmu 

1544 mesra-mesraan di riil. Kan mungkin ceweknya juga 

1545 yang di riil itu agak jengkel gitu kan. Ya daripada 

1546 masalah gitu, kan mending ngga usah deh. 

1547 P: Eh .. kalo misalnya ya udah dia udah ngga, ngga 

1548 punya pasangan di riil gitu ya. Terus kamu mau jadi 

1549 pasangan dia. Nah terns kamu bisa percaya ngga 

1550 misalnya dia itu eh .. maksudnya ngga-nggak cari-cari 

1551 cewek lagi di virtual atau kamu mungkin 

1552 membebaskan? 

1553 I: Aku sih. .. aku lebih membebaskan ya, karena V: lnforman lebih membebaskan 

1554 sistimnya kan aku juga enjoy plus iseng-iseng dari V: E~?i~Y dan iseng-iseng 

1555 awal. Jadi ya ah:u membebaskan. Cumanya aku bilang 

1556 yajangan terlalu lah. Misalnya kan kalo di .. virtual ya V: Yang penting tidak 

1557 ada yang kakak angkat, adik angkat gitu. Biasanya keterlaluan, misal ada 

1558 kalo aku yang sering liat, dari kakak angkat, adik adik angkat 

1559 angkat tu malah akhimya malah bisa pacaran. Jadi ya V: Kakak dan adik 

1560 kalo misalnya pasanganku di virtual tu punya adik angkat malah bisa 

1561 angkat, aku cuma bilang, sungguhan adik angkat ta, pacaran 
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AY 
1562 ato cuma kamu a .. eh .. alasan aja pake adik angkat gitu. 

1563 Jadi ya aku menekankan gitu, agar ya jangan sampai V: Menekankan pacar 

1564 aku terlalu banyak dibohongi, dibohongi kan juga !virtual tidak membohongi 

1565 ngga enak meskipun cuma di virtual aja. V: Tidak enak dibohongi 

1566 P: Eh .. padahal kan .. kalo misalnya di virtual eh .. kalo 

1567 misalnya menurutmu, apakah penting juga ada ikatan 

1568 gitu. Maksudnya oh dia ngga ka1o misa1nya dia 

1569 pasanganku, dia ngga boleh Jirak-Jirik cewek yang lain 

1570 a tau mungkin kamu merasa juga ada rasa jealous gitu? 

1571 I: Eh .. mungkin rasa jealous ya ada dikit ya. Meskipun V: Meskipun virtual 

1572 cuma di virtual, tapi kan.. loh katanya kamu tetap dapat cemburu 

1573 pasanganku tapi kokjlirting kamu kaya gitu. Ya aku 

1574 merasa sih a .. memang ada rasajealous meskipun aku 

1575 ya ngga terla1u eh .. mungkin kalau.. di riil itu rasa R: Cemburu diutarain 

1576 jealousnya lebih diutarain, kalau di virtual ya cuma V: Cuma ngomong 

1577 

1578 

1579 

1580 

1581 

1582 

1583 

1584 

sebatas ya ngomong gitu, gitu aja. 

P: Oh jadi kalau misalnya di virtual itu ya ka1au memang 

dia itu masih ngga .. maksudnya masih tingkahnya 

seperti tu .. seperti itu ya kamu udah putus aja gitu ngga 

papa, kalau di riil lebih. .lebih serius dampaknya gitu? 

begitu saja 

I: Iya lebih serius gitu, kan kalau di riil kan perasaannya R: Lebih serius dampak I 
ya .. eh .. lebih .. kalau sakit kan rasanya mungkin 1ebih putusnya 

kerasa gitu daripada ka1au cuma di virtual aja gitu. R: Lebih sakit daripada 

1585 P: Hmm.. kalau misalnya eh.. pemah ngga sih yang di virtual 

1586 punya pengalaman itu .. eh .. pasanganmu di virtual itu 

1587 misalnya dia itu suka ya ngelaba-ngelaba sama banyak 

1588 cewek-cewek gitu? 

1589 I: Hmm .. kalau pengalaman ya banyak ya. Soalnya kan V: Banyak pengalaman 

1590 ya .. namanya juga cowok di virtual aja mereka pasti pacar virtual ngelaba 

1591 punya banyak temen gitu kan. Ya jadi ya sering sih 

592 tanya eh dimana, oh lagi ngomong-ngomong, pas 

593 kesana, oh temyata yang diajak ngomong cewek, kan 
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AY 
gitu. Tapi ya paling aku cuma, ngapain tadi, oh I ~ 
ngomong-ngomong. Ya kan ngga bisa marah juga kan [v: Tidak bisa marah \ 

I 

cuma di virtual, jadi paling oh ngelaba ya paling gitu lkarena cuma virtual I 

I ap. 

I P: Oh jadi ngga ada ikatan yang serius gitu .. kaya gitu? 
I . 

Eh kalo misalnya masalah keterbukaan diri, itu .. 

menurutmu itu lebih mudah dilakukan di dunia riil 
I 

atau dunia virtual sih? ! 1 

I: Eh kalo menurut aku sib mungkin .. kalo aku di dunia IR: Lebih mudah terbuka 
' 

riil ya, soalnya kalo ternan-ternan di dunia riil kan ya 

jangka waktu berteman dengan mereka sudah lama, R: Sudah berteman lama 

terns mereka ucla ngertiin aku. Eh.. kalo di dunia R: Sudah mengerti I 

virtual kan ya masih ngga terlalu lama, itu juga ndak.. V: Tidak terlalu lama 

jarang bertemu .. bertatap muka langsung, jadi aku kan )V: Jarang bertemu 

juga ngga bisa 100% percaya ama mereka gitu. IV: Tidak bisa percaya 

P: Biasanya kalo kamu di riil itu kamu terbukanya 100% 

masalah apa dan kalo di virtual kamu terbukanya itu 

untuk masalah apa? 
I 

I: Kalo aku sih biasanya ya .. kalo di riil ya masalah yang R: Masalah dunia riil 

seputar-seputar dunia riil aja yang aku terbuka sama saja 

mereka, jarang aku membawa-bawa masalah virtual R: Jarang membawa 

aku bawa-bawa ke dunia rii1, soalnya temen-temenku masalah virtual 

sendiri yang di dunia riil ngga ada yang main dunia R: Ternan tidak ada yan 

virtual gitu. Jadinya ya terpisah. Kalo pas di dunia main 

virtual ya mm.. masalahnya bahasnya di dunia virtual V: Masalah dunia 

aja, atau ya mungkin ada nyinggung-nyinggung virtual, ada masalah riil 

masalah dunia riil, tapi ya ngga terlalu membahas gitu. 

P: Eh .. kalo misalnya untuk masalah yang personal, 

misalnya masalah-masalah perasaan atau masalah

masa1ah pribadi gitu, kamu lebih mudah terbuka di 

mana? 

I I: Mungkin di dunia riil ya , soalnya ya temen-temenku R: Lebih mudah terbuka 
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1642 

1643 

1644 

1645 

1646 

1647 

1648 

1649 

1650 

1651 

1652 

1653 

1654 

1655 

1656 

1657 

di dunia rii1 ini kalo rnau dibilang aneh ya aneh tapi rnasalah personal 

dia ngga terlalu rnekso aku untuk ngornong apa pun R: Tidak memaksa 

gitu perasaanku. Kalo aku mau cerita ya mereka ngomong 
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AY 

nanggepi gitu, jadi ya mungkin aku merasa Iebih R: Lebih mudah ngomong 
I 

mudah ngomong sama mereka gitu. masalah personal 

P: Eh .. ada alasan tertentu ngga sih misalnya kamu itu 

melakukan keterbukaan diri, pengungkapan diri pada I 

orang lain? Itu ada alasan tertentu ngga kalo untuk 

melakukan hal itu? 

I: Ya mungkin aku terbuka ambek orang lain alasan'e Terbukajika ada yang 

I 

I 
orang itu bisa tak ajak ngomong, bisa tak ajak sharing bisa diajak ngomong ctanj 
gitu . Mungkin itu jadi aku membuka diri mungkin ada sharing 

I 

masalah-masalah yang rumit yang ngga bisa tak Ada masalah yang tidak 

selesaino sendiri gitu. dapat d.iselesaikan send.iri) 

P: Eh kalo .. kamu menurutmu ya itu kamu percaya ngga / 

sih kalo misalnya mereka yang di duilia virtual itu 

jujur sama kamu? 

I: Eh .. wah kalo ndek dunia virtual itu mungkin agak lv: Susah tahu orang 
! 

susah ya tahu orang ini jujur apa ndak, tapi ya sendak- rujur atau tidak 

ndak'e aku ya.. memeberikan beberapa persen /v: Berikan beberapa 

kepercayaan lah, mau dibohongi ya mungkin itu ntik lpersen kepercayaan 

urusan belakangan gitu. 

P: Pemah punya pengalaman dibohongi? 

I: Pengalaman dibohongi .. sampai saat ini sih belum ya, 

I eh .. ya soalnya ya belum ada masalah-masalah yang 

mungkin mereka bisa membohongi aku. Paling kalo 

dibohongi guyonan ya sering, soalnya kan pada 

akhimya juga ya temenku yang di virtual ini suka 

godai gitu, bohong-bohongi, eh ini gini-gini, kamu 

'I dicari mbek ini gitu, aa .. kamu ditunggu lah gitu .. 

: paling ya gitu sih. 

1 P: Eh .. kalo menurutmu proses untuk kamu melakukan 
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1660 I 

keterbukaan diri dari .. misa1nya kamu itu barn kenal 

orang kan kamu ngga mungkin langsung wah cerita-
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AY 

1 

1661 11: 
cerita masalahmu itu seperti apa? I 
Ya mungkin .. pertama ya mungkin .. ada masalah apa I 

I 

I 
1662 1 

1663 1 

1664 II 

1665 

1666 

1667 

1668 

1669 

1670 

1671 

1672 

1673 

1674 

1675 

1676 

1677 

1678 

1679 

1680 

1681 

1682 

1683 

1684 

1685 

1686 

1687 

1688 

~689 

gitu. Terns mungkin ya mereka cerita ke aku masalah /Ternan cerita masalah 

mereka. Terns kok rasanya sama gitu dengan aku /yang sama 

pernah nga1amin masa1ah ini. Ya mungkin itu sharing Sharing ke ternan 

ke mereka paling masalah gitu sih. Ak:u sendiri ya juga 

ngga terlalu suka membahas masalahku di dunia riil V: Tidak terlalu bahas 

ini. Gimana kalau ama mereka kalau memang ngga masalah riil jika tidak 

ada hubungan gitu. ada hubungannya 

P: Jadi kalau ada hubungan kamu bisa tapi terbuka 

I 

' 

tentang masalah .. mu? I 

I: Ya bisa ka1au ada hubungan. Tapi itupun aku ngga 1 

ter!a1u membuka, ya gini 1oh masalahku beberkan Tidak beberkan masalah I 
satu-satu, ya paling cuma.. intinya, to the poinmya satu-satu, hanya intinya / 

kayanya gini, gitu aja sih. 

P: Jadi eh .. itu berarti kamu Jebih mudah terbuka sama 

orang kalo misalnya mereka mempunyai masalah yang 

sama seperti kamu? 

I: Ya mungkin gitu ya. Kalo mereka.. mempunya1 Lebih terbuka dengan 

masalah seperti aku, atau kalau mereka tanya gitu. yang punya masalah 

Tanya ke aku gimana, terns mungkin aku punya sama 

pengalaman juga yang kaya gitu. Gitu sih. 

P: Ada perbedaan ngga sib kira-kira proses kamu terbuka 

sama orang di dunia virtual sama di dunia nyata? 

I: Ya mungkin kalau di dunia .. virtual itu lebih susah ya V: Lebih susal1 prosesnya 

kan ngga terlalu bisa percaya sama orang, ngga terlalu V: Tidak terlalu bisa 

bisa mempercayai seseorang gitu. Kalau di dunia riil !percaya 

kan mungkin .. ya kita udah kenai orang itu lebih R: Sudah kenai 

banyak contact ambe orang itu, jadi lebih mudah. R: Banyak kontak, lebih 

P: Eh.. kalau dari prosesnya sendiri itu, apa langsung mudah 

I 
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AY 
1690 misalnya pertemuan pertama, oh kamu tau-tau dia \ 

I 
1691 ngomong masalah irri cocok gitu. Terus akhimya ya I 

i 

1692 udah aku terbuka sama kamu. Atau mungkin ada i 
i 

1693 jangka waktunya, atau mungkin ada .. ada insensitas I 

1694 omongannya, atau gimana di virtual dulu? 

1695 I: Eh .. kalau di virtual, ya aku ngga bisa .. ya .. pasti ada IV: Adajangka waktu 

1696 jangka waktu 1ah. Ka1au misalnya dia ngomong soal luntuk terbuka 
i 

1697 apa, ya aku nanggepi secara umum dulu .. ngga terlalu V: Ditanggapi secara 

1698 masuk-masukin masalahku. Kalo bisa aku ngga mau umum 

1699 terlalu me .. mengutarakan masalahku ke dia gitu, kalau )v: Tidak mengutarakan 

l
masalah yano tidak 

1700 misal masa1ah itu ngga ada hubungan ama dia gitu. berhubung,; 

1701 Jadi .. mungkin perlujangka waktu lah. V: Adajangka waktu 

1702 P: Ng .. kalau misalnya kamu mengetahui .. hubunganmu 

1703 itu keterbukaannya sudah meningkat itu ka1au kamu 

1704 

1705 

1706 

1707 

1708 

1709 

dan dia bisa bicara tentang apa? 

I: Hmm .. apa ya, mungkin ya .. masalah-masalah yang IBila keterlmk.aan meningkat/ 

lebih personal gitu. Yang ngga untuk tiap orang kita lmembicarakan yang lebih 

b. . b. ak . !personaL ttdak pada setJap 1sa memc1a .. mem 1car 'annya gJtlL · 

I P: Itu di dunia virtual? Iorang J 

I: Iya mungkin ya. Dunia .. riilpun ya gitu mungkin ya (R: Juga seperti di virtual 

)1710 pertama-tama. I 
11711 

11712 

P: Eh .. jadi keseluruhan prosesnya sama? I 
I 

I: Kurang lebih sama ya, cuma waktunya itu mungkin, 1Proses keterbukaan sam 

II, 1713 
1714 tiap kita ketemu orang kita mesti mbicarain masalah 

jangka waktunya itu. Kalau .. di dunia virtual kan ngga · angka waktu berbeda 

i 1715 kita gitu. 

I 1716 1 P: Jadi .. eh.. di virtual itu lebih lama daripada di riil 

1717 kamu bisa terbuka sama orang? 

1718 I: He eh, betul. 

1719 P: Eh.. terns kalo misalnya masalah.. ya aturan-aturan. 
I 

I 1720 Misalnya kamu berteman sama orang, apakah kamu 

L 721 membuat aturan tertentu dengan temanmu itu. Dia itu 



273 

AY 
1722 eh .. syaratnya dia itu bisa menjadi ternan baikmu itu 

1723 kalau dia itu girnana? 

1724 I: Aku sih ngga terlalu bikin aturan ya, penting orang Tidak buat aturan 

1725 enjoy aja kalo diajak ngornong, terns .. ya bisa .. cepet Yang penting enjoy 

1726 akrab gitu. Ya itupun ya sudah bisalah menjadi ternan. Cepat akrab 

1727 Aku ngga terlalu pernilih harus girnana .. harus girnana Tidak pemilih 

1728 gitu. Memang ya ada beberapa saat aku, oh ya aku mo 

1729 rnilih ternan, ngga bisa, sernua harus jadi ternan enak 

1730 diajak ornong jadi ternan, kan bel urn tentu juga. I 
1731 P: Eh kalo rnisalnya dengan pasangan, nah itu apakah 

1732 karnu mernbuat aturan tertentu? 

1733 I: Eh.. pasangan sih.. iya kalo untuk orang yang jadi Untuk pasangan ada 

1734 pasangan itu girnana ya aku bikin aturan ya. Misalnya aturan 

1735 ya dia harus pengertian, baik gitu terus ya.. eh .. Pasangan harus 

1736 mungkin ngga bole h.. terlalu ban yak ngelaba pengertian, 

1737 mungkin, ya begitu. tidak boleh banyak 

1738 P: Di virtual sama riil ada persamaan ndak? ngelaba 

1739 I: Kalau soal pasangan rnungkin kalo di virtual lebih V: Lebih bebas 
i 

1740 bebas gitu ya, kita ngga bisa ngatur dia. Kalo di riil ya V: Tidak bisa mengatur pacar 

1741 lebih ketat gitu, bedanya. R: Lebih ketat 

1742 P: Lebih ketatnya seperti apa? 

1743 I: Lebih ketatnya misa1nya ya .. jangan terlalu ngelaba R: Jangan terla1u 

1744 lah kalo di riil gitu. Jangan suka ngelaba-ngelaba 

1745 sekali gitu. Kan juga ya rnungkin di akunya sendiri 

1746 aku bilang, oh ya mungkin anak itu supeL Tapi kan 

1747 kalo ternen-temenku ngeliak:nya kan ngga enak gitu, 

1748 kalo diliak entar kan ya.. jadi girnana gitu. Ada I 
1749 perasaan ngga enak. I 

1750 P: Oh jadi ada perbedaan ya, aturan kalo rnisalnya di I 

1751 virtual itu lebih .. mungkin ngga terlalu mengikat gitu 

1752 ya? 

1753 ll: Iy-~~:l~u di virtual ngga terlalu rnengikat. Kalau di riil V: Tidak terlalu mengikat 
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1754 ya agak diikat sedikit lah gimana lagi. R: Agak diikat 

1755 P: Eh .. mungkin apakah itu karena kalau misalnya di 
I 

1756 virtual, kalau misalnya ya kamu kan sudah ngga) 

1757 terlalu mengikat, dan temyata kalau orangnya memang 

1758 ngga mau mengikuti aturan itu, terus eh.. ya 

1759 sudah .. sudah ngga usah berhubungan lagi, bagimu / 

1760 lebih mudah gitu? 

1761 I: Ya bagiku lebih mudah kan, daripada .. kalau nanti V: Lebih mudah tidak 

1762 suka .. sesuatu yang di .. aku beranggapan kalo sesuatu berhubungan lagi 

1763 yang dipaksakan itu ngga baik gitu. Jadi kalo kalau tidakmengikuti 

1764 ngga .. ndak sinkron ya mending ngga usah aja. aturannya 

1765 P: Tapi kalo di .. riillebih serius dampaknya? 

1766 I: Ya kalau di riil lebih serius lah. Mang aku juga R. Putus hubungan lebth 

l
senus dampaknya 

1767 menetapkan kalau ngga smkron ya lebih batk ngga R: Kalau tidak sinkron 

1768 usah aja, daripada kan .. dampaknya lebih terasa gitu )tidak usah 

1769 di .. menurutku lebih terasa di riil daripada di virtual. )R: Dampak lebih terasa 
I 

1770 P: Eh .. lebih terasanya itu sampe .. apa, mungkin dalam 1 

1771 hal kepikirannya lebih atau gimana? I 

1772 I: Iya, kalo dalam hal kepikirannya itu, lagipula kalo di IR: Kepikiran putusnya 

1773 virtual kan ya mungkin .. cuma just di virtual itu aja, lv: Di virtual yang tabu 

1774 lingkungan virtual itu. Sedangkan kalo di riil kan, ya hanya lingkungan virtua 

1775 lingkungan sekitar aku aja juga tau gitu. R: Lingkungan sekitar 

1776 P: Eh.. terus bagaimana dengan mendominasi, apakah tahu juga 

1777 kamu pemah maksudnya men .. mendominasi temanmu 

1778 atau antara kamu dan temanmu itu sama-sama 

1779 seimbangnya ngga saling mendominasi? 

1780 I: Aku sih.. ngga .. aku sendiri ngga terlalu suka Tidak suka mendominas~ 
1781 mendominasi yah. Kama ya aku menganggap aku 

1782 ngga lebih superior daripada orang itu. Jadi aku lebih.. Tidak menganggap lebih 

783 yang seimbang aja ama orang. superior, seimbang 

784 P: Pemah punya pengalaman didominasi orang lain? 

785 1: Pengalaman didominasi .. kalau sampai saat ini sih 
L _____ L_----------------------------------------~---------------·---



I 1786 I 

1

[1787 

1788 

belum ya. Kama .. mungkin ya kalau memang ada aku i 

sendiri ngga terlalu merasakannya. Kan aku sendiri 

lebih menganggap yang seimbang aja gitu. 

P: Eh.. jadi kamu.. ngga terla1u suka orang yang 

mendominasi ya? 

l: Eh .. ngga terlalu ya. Aku ya .. menganggap .. jangan lah 
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1789 

1790 

1791 

1792 

1793 

terlalu mendominasi, emangnya kelebihanmu itu apa Tidak terlalu suka orang 

sih kok sampai mendominasi orang, gitu sih. mendominasi 

1794 P: Jadi selama ini baik di virtual maupun di riil kamu 

1795 merasa .. hubunganmu eh .. sama .. temenmu itu sama-

1796 sama seimbangnya? 

1797 I: Ya tya si~ ngga .. ngga terlalu .. terlalu sapa 

1798 mendominasi siapa gitu. 

1799 P: Eh . kama itu makanya temen-temenmu dari yang .. 

1800 dulu itu, dari du1u sampe sekarang tetap bertahan ya, 

1801 maksudnya ngga ada yang, oh ngga berteman lagi, 

1802 ngga mau berteman lagi? 

1803 I: Ya ngga sih. Ke .. di riil ya .. dari dulu sampai sekarang 

1804 ya tetep aja yang SMPpun ya tetep aja ada yang sampe !R: Banyak ternan bertahan 

1805 sekarang. Ka1au yang di virtual itu ya kama banyak \sampai sekarang 

1806 yang pensiun, jadi ya udah ngga ketemuan lagi, cari \V: Banyak yang pensiun 

1807 temen baru 1agi, ya .. berja1an 1agi dari awal. Gitu sih. \tidak ketemu 1agi cari 
[ 

1808 P: Ka1au misa1nya mereka pensiun itu eh.. ngga !ternan bam lagi 
' 

1809 berhubungan Jagi. Maksudnya kan masih ada alat i 
1810 komunikasi gitu? 

i 
1811 I: Ya kalo yang sempat pas dimintai nomer handphone I 

1812 gitu ya kita .. contactnya lewat handphone. Tapi kan i 

1813 ada yang yah cuma sebatas temen aja di RO, ya kalo 

1814 sudah .. selesai ya .. pensiun ya udah ngga ada lagi gitu. 

1815 P: Eh ka1au misalnya faktor-faktor ya itu faktor apa sih 

1816 yang membuat kamu itu mau herteman sama orang 

1817 lain? 



f18i8 
1819 

1820 

1821 

1822 

1823 

1824 

1825 

1826 

1827 

1828 

1829 

1830 

1831 

1832 

1833 

1834 

1835 

1836 

1837 

1838 

1839 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1846 

1847 

11848 

~849 
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I: Ya rnungkin ya liat orang itu .. bisa rnernbantu aku Ternan membantu infonnan 

segirnananya gitu, bisa enjoy ngga rna aku. Mungkin EnJ<>Y dengan informan 

ya faktomya ya terbatas pada itu aja rnungkin. 

P: Eh.. kalau rnisa1nya faki:or kedekatan jarak ya, 

rnaksudnya apakah karnu itu eh .. penting ngga sih bagi 

karnu itu punya ternen yang rnisalnya dia itu ya 

maksudnya sekota lah paling ngga gitu? 

I: Kalau di riil ya kebanyakan sih sekota ya. Kalau di R: Kebanyakan sekota 

virtual mungkin kama ya susah rnenemukan ternan V: susah rnenernukan I 

y~ng sekota, jadi ya rnenurutku tu ngga terlalu penting yang sekota, tidak terlalJ 

aJa. pentmg ( 

P: Tapi menurutrnu kalau rnisalnya karnu mau berternan I 
baik dengan orang itu, apakah penting kalau rnisalnya 

dia itu deket sarna karnu, misalnya ada di sini atau 

girnana? 

I: Menurutku .. ndak terlalu penting ya. Penting ya ada ITidak terlalu penting, 

kornunikasi, kan itu juga bisa kita rnenjadi ternan baik !yang penting ada 

gitu. 

P: Kalau pasangan? 

I: Kalau pasangan sih eh.. untuk saat ini rnungkin ya 

kama aku rnasih kena sindrorn ditinggal orang tua 

kornunikasi 

sendirian, aku lebih rnemilih yang deket-deket aja gitu Memilih yang dekat 

jangan yangjauh-jauh. untuk pasangan 

P: Eh .. kenapa sih kamu .. memilih maksudnya lebih suka 

kalau pasangan itu deket, apa yang kamu butuhkan 

dari pasanganrnu itu? 

I: Ya soalnya kan .. aku juga .. kalau pasangan itu kan Pasangan sekaligus 

juga bisa jadikan ternen gitu. Misalnya aku mau apa, ternan 

minta to long ya biasanya kan pacar itu lebih deket dari Pacar lebih dekat dari 

ternan jadi kan juga bisa dimintai tolong lebih enak ternan, bisa rninta tolongl 

gitu. Makanya ya aku rncnginginkan yang sckota aja I 

I yang lebih deket gitu. 
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1850 

1851 

1852 

1853 

1854 

1855 

1856 

1857 

1858 

1859 

1860 

1861 

1862 

1863 

1864 

1865 

1866 

P: Kalau misalnya kamu dekat dengan orang terus j 

misalnya ngga sekota, kaya misalnya di virtual-virtual I 

gitu berarti ngga ada harapan untuk eh .. dia itu bisa 

jadi pasanganmu gitu? 
I 

I: Ya ngga ada ya, ka1o aku curna yajriend-jriend1· lah. 1 

Untuk saaat ini kalau di virtual itu, 1ebih aku lebih lv: Lebih mementingkan 

mentingkan friend\· sajalah, ngga usah yang macem-[menjadi ternan 

rnacern rnau pasangan mau apa gitu. Lagipu1a untuk 

saat ini sih, temen-temenku di vrrtual tu, yang V: Ternan-ternan 

sekarang ni lagi akrab itu., lebih kecil-kecil semua gitu. sekarang lebih kecil 

P: Oh jadi umurnya lebih muda-muda? 

1: Ya umumya lebih muda semua. 

P: Eh.. maksudnya kalau misalnya dengan yang .. 

maksudnya mereka yang lebih muda itu, ngomongnya 

enak atau ngga, maksudnya nyambung atau ngga? 

I: Ya kan nyambung, mereka ya nganggep kita kan ya 

seurnuran gitu, ngganggep aku seumuran. Jadinya ya 

1867 ngomongnya nyambung-nyambung aja. Ya kan 

1868 guyonannya ya lebih enak mungkin ya, kama mereka I 
1869 masih eh .. anak-anak gitu masih .. polos eh ya ngga 

1870 polos sih, cumanya ya lebih bebaslah mungkin. 

1871 Mereka lebih ngga terikat aturan daripada orang 

1872 dewasa. 

1873 P: Kalau misalnya kesamaan sifat, nah bagaimanakah 

1874 peran kesarnaan sitat dalam kamu menjalin relasi 

1875 I 

1876 [r: 

1877 I 

dengan ternanrnu? 

Mungkin kalo sifatnya sama ya mungkin lebih enak Sifat sama lebih enak 

kan, semuanya jadi lebih .. teratur. Tapi aku ya .. tapi lebih teratur 

I 1878 I aku juga ngga terlalu mementingkan kesamaan sifat Tidak terlalu mementingkan 

itu. Kalo kesamaan hobi ya mungkin lebih enak kan, Kesarnaan hobi lebih 

misalnya temenku suka baca novel juga, kan ngga enak 

I 1879 
I 

1880 
I 

1881 i 
I 

perlu beli pinjern aja. Tapi .. kalo kesamaan sifat ngga Kesarnaan sifat tidak 
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1882 ter1alu berpengaruh lah. Kan kalo misalnya sifatnya terlalu berpengaruh 

1883 beda asal ngga terlalu ernosian suka rnarah terus kan, Asal ternan tidak suka 

1884 ngga masalah gitu, ada .. ada ritmenya. Jadi hidup lebih emosi dan marah 

1885 berwama gitu. 

1886 [ P: Kalau di virtual juga sama ya? 

1887 I: lya kalo di virtual juga sarna. Menurutku kalo aku cari V: Sarna dengan riil 

1888 yang sifatnya pendiam kan .. kan rasanya., waduh kok 

1889 diem-diem terus gini. Kalo misalnya cari yang agak 

1890 rame. kan dia bisa bikin rame suasana gitu. 

1891 P: Terus sekarang.. peran penampilan, maksudnya 

1892 penting ngga sih kamu punya ternan tuh 

1893 penampilannya menarik di dunia riil? 

1894 I: Eh.. mungkin ya enak ya kalau puny a tern en R: Enak puny a ternan 

1895 penampi1an menarik. Apa1agi aku akui ka1o temenku menarik 

1896 yang deket ini penampilannya juga menarik, anaknya R: Ternan menarik 

1897 supel gitu. Jadi dia kenai banyak orang. Jadi juga aku R: Ternan supei 

1898 bisa, eh itu sapa, dia kenai. Gitu rnungkin ya. R: Bisa dikenalkan ternan 1 

1899 P: Eh .. ada rasa bangga ngga kaio misalnya kamu punya \ 

1900 temen tu yang penampilannya menarik? \ 

1901 I: Bangga sih ya. Kama soalnya eh.. kemana-mana R: Bangga puny a ternan j 

1902 misalnya dia tau gitu, oh ini aku kenai anak ini, jadi oh menarik 

1903 ya lu dikena1 berarti. Kan meskipun akunya juga ngga R: Ternan dikenal 

1904 terla1u dikena1, kan punya temen yang menonjol gitu, R: Ternan yang menonjoi 

1905 bisa diminta tolong gitu. bisa diminta tolong 

1906 P: Kalau di dunia virtual, nab rnenurutumu eh.. ada 

1907 

1908 1

1 

1909 

1910 I I 

191 I II 

1912 

1913 I 
i 

perannya ngga sih kalo misalnya temenmu di dunia 

virtual tu penampilannya menarik, karaktemya keren 

atau gimana? 

Y a kalau karaktemya keren gitu headgeamya ban yak V: Karakter kereu, 

mungkin menarik ya. Kan eh pinjam dong, kepingin headgear banyak menarik 

nih lagi kepingin mejeng pake itu, kan bisa. Terus V: Bisa pinjam bi1a 

rnari gitu kalo dia kenai yang namanya orang kan juga ingtn mejeng 
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1914 enak gitu, dia mengetahuinya jadi lebih luas, dan aku 

1915 kanjuga bisa tanya-tanya berbagi pengetahuan gitu. 

1916 P: Oh jadi ada hubungannya ya kalo penampilannya 

1917 rnenarik tu dengan mrn .. nanti kamu bisa rnendapatkan 

1918 lebih banyak ternan dari ternanrnu yang 

1919 penarnpilannya rnenarik itu? 

1920 I: Iya kan. Soalnya kalo ternan rnisalnya ternanku tu R: Ternan rnenarik 

1921 penarnpilan rnenarik, kan biasanya orang lebih kenai R: Ternan lebih dikenal 

1922 gitu, kenal-kenaL Kan aku juga bisa dapetin, oh ya aku orang 

1923 juga bisa jaru lebih luas lagi gitu pergaulannya. 

1924 P: Oh jadi dj virtual juga seperti itu ya, sarna aja? 

R: Pergaulan informan 

~aru lebih luas 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

I: Ya ka1o rnenurutku di virtual juga sama gitu. Kan ya .. V: Sarna dengan riil 

ada mata rantai 1ah. 

P: Terns kalo nah bagairnana peran rnisalnya karnu dan 

ternanrnu itu sating butuh gitu, maksudnya saling 1 

mernenuhi, kamu berternan dengan dia untuk I 
mernenuhi .. saling rnemenuhi kebutuhan. Kamu 

rnisalnya eh .. butuh ini dari dia dan dia butuh ini dari 

karnu. Itu menurutmu penting atau ngga kamu 

berternan karena ada alasan itu? 

I: Y a menurutku sih penting ya. Kan ngga enak juga R: Penting saling butuh 

kalau berteman cuma satu arah gitu, aku butuh dia tapi R: Tidak enak berteman 

dia ngga butuhin aku gitu. Kan .. ya ngerasa gitu, aduh satu arah 

aku kok ngga ada harganya sekali. Kalau saling R: Enak saling 

rnernbutuhkan kan enak. Misalnya aku lagi butuh apa rnembutuhkan 

dia bisa bantu aku, Terns .. ilia lagi butuh apa aku juga 

bisa bantu dia kan rasanya, aku lebih rnerasa wah enak 

kan aku bisa bantu orang. 

P: Jadi lebih enak take and give daripada take atau give 

aja ya? 

I: lya menurutku gitu. R: Lebih enak take and 

P: Kalau rnisa1nya .. di dunia .. virtual, nah itu apakahjuga ~ive 
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sama seperti itu atau mungkin eh .. ya aku berteman 

dengan semua orang lah gitu? 

I I: Ya rnungkin ya aku juga berternan dengan sernua V: Berternan dengan 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

orang lah gitu kan. Lagi pula di virtual kan ngga bisa semua orang . I 
100% kita bantu d1a. Berteman dengan semua orang V: Ttdak 100% btsa banh 

juga bagus, terns mungkin kalau bisa take and give ya V: Take and give lebih 

lebih bagus lagi. bagus 

1953 P: Oh jadi sarna. Eh .. kalau karnu punya ternen di dunia 

I 954 riil dan dunia virtual tu sama pentingnya gitu kalau 

1955 apa .. sarna pentingnya kalau karnu dan ternanrnu 

I 956 saling rnernenuhi kebutuhan? 

1957 I: Ya sib. Menurutku ya itu penting lah ya. Narnanya 

1958 rnanusia hidup kan juga ngga bisa cuma rnau enaknya 

1959 aja, ngga rnau ruginya. Ya .. jadi rnenurutku sarna lah 

1960 pentingnya. 

1961 P: Kalau sekarang kalau peran kornpetis .. kornpetensi, 

I 962 kornpentensi itu rnenurut kamu penting ngga sih, 

1963 karnu punya ternan yang punya kornpetensi gitu di 

1964 dunia riil? 

1965 I: Hrnrn.. ya perlu ya, perlu1ah. Kan ka1au ternan kita R: Perlu 

1966 pintar juga .. ka1au kita minta apa-apa rnungkin juga R: Ternan pintar enak 

I 967 kan jadi Iebih enak gitu. Kalau rnisalnya ternan kita rninta apa-apa 

1968 pintar lalu kita ngga bisa pelajaran ini, kalau di dunia 

1969 riil kan bisa .. kita bisa minta to long, eh ini girnana sib IR: Bisa rninta to long 

1970 caranya, kita kan bisa rninta bantuan seperti itu. 

1971 P: Bangga ngga sib punya temen yang kornpetensinya itu 

1972 bermacam-macam gitu? 

1973 I: Mm .. ya bangga ya. Soalnya, wah ternenku ini lob R: Bangga ternan pintar 

1974 pinter ini-ini-ini. Jadi kita juga bisa, ya mungkin kita 

1975 juga bisa sedikit belajar dari dia gitu. 

1976 P: Kalau di dunia virtual, nah eh .. menurut kamu penting 

1977 ngga sih ada peran kalau misalnya, ya temenrnu itu 

R: Bisa sedikit be !ajar 
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1978 misa1nva karaktemva kuat. terus atau mungkin dia 

~ . . -
1979 dikenal sama maksudnya.. termasuk.. misalnya 

1980 anggota guild yang terkenal atau gimana? 

1981 l: Ya m .. ya mungkin penting ya perlu lah, bukannya V: Perlu 

1982 penting ya perlu .. ya perlu kan seneng juga kalau V: Senang ada ternan 

1983 temen kita terkenal gitu. Ya gitu, gitu jadi bisa terkenal 

1984 mungkm kita bisa mengenal temen-temennya yang V: Bisa kenai temannya 

1985 lain juga. yang lain 

1986 P: Bangga ngga kalau misalnya kamu punya temen di 

1987 dunia virtual yang wah dia itu pokoknya kuat gitu, 

1988 kuat terus mari gitu terkenal gitu? 

1989 I: Ya bangga bangga aja sih ya. Meskipun ngga secara V: Bangga 

1990 langsung bangganya soalnya kita kan ngga ngenal dia 

1991 langsung. Cumanya ya seneng aja gitu, wah temenku V: Senang ternan 

1992 terkenal. terkena1 

1993 I P: Dari eh .. fak1:or-faktor tadi kan ada kedekatan jarak 

1994 fisik, kesamaan sifat, terns ada tadi itu ada penampilan 

1995 ya, penampilan, terus habis itu ada kebutuhan, oh ya 

1996 sama kompetensi. Ada satu lagi itu eh .. penting ngga 

1997 sih misalnya kalau kamu itu berteman sama orang, 

1998 orang itu juga tertarik ya ada timba1 balik lah, tertarik 

1999 berteman dengan kamu? 

2000 I: Penting ya. Kalau misalnya orang itu ngga tertarik Penting orang lain 

2001 untuk berteman kepada kita itu, juga agak-agak ngga tertarik berteman 

2002 enak gitu jadinya kita eh .. bertemannya dengan dia Tidak enak berteman dengan 

2003 gitu. orang yang tidak tertarik 

2004 P: Dari .. fak1:or-fak1:or tadi itu menurut kamu yang fak1:or 

2005 penting yang ingin kamu dapatkan dari temanmu itu 

2006 yang mana sih? 

2007 I: Mungkin yang terakhir ya, dia juga hams tetarik untuk Paling penting orang 

2008 berteman dengan aku. Kalo misalnya aku sendiri yang tertarik berteman 

2009 pingin berteman ama dia, dia ngga kepingin berteman 
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2010 ama aku rasanya ngga .. ngga ada artinya pertemanan. 

2011 P: Kalo faktor yang lain yang penting yang mana? 

2012 I: Eh .. mungkin .. mungkin semuanya juga rata-rata gitu 
1
Semua rata-rata penting 
l 

2013 penting gitu ya. 

2014 P: Kecuali yang .. eh tadi kamu bilang yang kesamaan 

2015 sifat ya? 

2016 I: Kesamaan sifat itu juga penting tapi kan ngga Kesamaan sifat penting 

2017 mungkin kita bisa mendapatkan kesamaan sifat. Sarna Tidak mungkin didapat 

2018 mungkin yang kedekatan jarak tisik, kan banyak Kedekatan jarak fisik 

2019 ternan .. ternan bisa didapat di mana saja kan. tidak penting 

2020 P: Oh gitu. Eh.. tapi kalo untuk pasangan memang I 
2021 berbeda ya? 

2022 

2023 

2024 

2025 

I: Ya kalo untuk pasangan memang berbeda. 

P: Terns eh.. kalo misalnya kamu pernah punya 

pengalaman ngga sih eh .. kamu ingin berteman dengan I 
orang dan temyata orang itu ngga tertarik untuk 

2026 berteman dengan kamu? 
I 

2027 I: Mm.. mungkin ada, tapi aku ngga terlalu ngambil !Mungkin ada yang tidak 

2028 pusing itu. Kalo misalnya kurasa orang itu ya ngga tertarik 

2029 mau berteman dengan aku ya uda aku diem aja gitu, Diam saja, tidak berteman 

2030 ngga usah berteman lah. 

2031 P: Eh .. di riil atau virtual? 

2032 I: Di.. riil ya masih, yang di virtual mungkin bel urn Di riil 

2033 pernah. Di virtual bel urn pernah 

2034 P: Oh jadi kalo misalnya di virtual orang-orang en;oy aja 

2035 untuk mengenal orang lain? 

2036 I: Eh ya .. lagipula kan lebih .. kalo di virtual lebih .. ya V: Berteman dengan 

2037 berteman dengan semua gitu. semua 

2038 P: Kalau di riil eh .. mungkin kamu .. apakah kamu merasa 

2039 kalau memang orang-orang itu agak memilih mungkin 

2040 gitu? 

2041 I: Ya mungkin agak memi1ih, terns mungkin ya dia R: Orang lebih memilih 
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2042 rnungkin .. rnungkin aku rnerasa ngga rnau berternannya R: Berternan mengambil 

2043 soalnya curna rnau ngambil enaknya aja gitu ngga mau enaknya saja 

2044 rugmya. 

2045 . P: Terus eh .. apa sih alasanmu berternan gitu eh .. apa sih 

2046 tujuan karnu itu berternan? 
. 

2047 r: Tujuan berteman ya.. eh.. kebutuhan hidup lah, Karena kebutuhan hidup 

2048 berteman kan ya ada ternan ngomong, ada temen yang Untuk ngomong dan 

2049 bisa rnbantu, gitu sih. bantu 

2050 P: Eh. kenap sih karnu.. kan tadi karnu ngornong 

2051 kebutuhan hidup, itu kebutuhan untuk rnengatasi apa 

2052 gitu, atau rnungkin eh .. ternan ngornong, ternan apa 

2053 gitu ya, itu eh .. sebenamya untuk apa sih karnu 

2054 rnernbutuhkan ternan ngornong, kaya gitu? 

2055 r: Ya rnungkin untuk biar ngga bosen ya. Kalau kita Agar tidak bosan 

2056 hidup sendiri kan ya lama-kelamaan bosen gitu. Kalau Bosan kalau hidup 

2057 ada ternan kan rasanya lebih .. berwama hid up jadi. sendiri 

2058 P: Ohjadi intinya karnu ingin berteman kama karnu ngga 

2059 rnau sendirian,? 

2060 I: Ya bener. Aku ngga rnau sendirian, kan aku lebih 
1
Tidak rnau sendirian 

2061 rnerasa kalau send irian itu ngga enak gitu. Kalau !Tidak enak 
I 

2062 berternan kan lebih enak. 

2063 P: Sarnpai sekarang eh .. karnu punya ternan tu apakah 

2064 sudah mengatasi .. ya rasa sendirian rasa sendiri karnu? 

2065 I: Ya meskipun bel urn .. 100% ngatasi ya soalnya rnereka Teman belum 100% atasi 

2066 kan juga ngga bisa I 00% rneluangkan wak1:u untuk rasa sendirian, teman tidak 

2067 aku tapi aku sudah merasa ya cukup lah punya IOO% luangkan waktu 

2068 mereka. Aku dah bener-bener terbantu, apalagi kan Ternan sudah cukup 

2069 sekarang ini aku ya rnasih sindrorn sendiri nih, rnereka rnernbantu atasi rasa 

2070 udah banyak bantu. kesendirian 

2071 P: Tapi .. katanya pertarna tadi kamu bilang eh .. karnu 

2072 masih agak kesepian ya gitu, hah itu eh .. maksudnya 

2073 itu dengan karnu bilang katanya karnu sudah 
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12074 I 

1
2075 I 

12076 

ngga .. ngga merasa sendirian sama tadi waktu di awal 

gimana? 

12077 I: Y a.. ya soalnya kan masih kemsa kesepian kan ya. 

2078 

2079 

Yang aku tadi bilang mereka kan ngga bisa 100% T eman tidak bisa 100% 

nemeni aku. Jadi kan ya di saat-saat seperti itu kan ya menemam 

2080 

2081 

masih ada kesepian. Jadi ya .. ya mesti ada usaha dari Masih ada kesepian 

kita sendiri yang melakukan apa gitu biar ngga sepi. 

2082 Selain dari kita dapatin rasa ngga kesepian itu dari 

2083 ternan-ternan gitu mungkin. 

2084 P: Eh .. kalau misalnya, kalau misalnya kamu ngga .. ngga 

2085 

'2086 

bisa bermain lagi lah di dunia virtual itu eh .. 

perasaannya gimana? 

2087 

2088 

2089 

I I: Ya mungkin aku akan merasa kaya ngga enak gitu ya, Tidak enak tidak main 

ada sesuatu yang kurang. Apalagi kan ya aku udah Ada yang kurang 

main udah hampir.. 2 tahun mungkin, jadi kan ada 

2090 sesuatu .. rutinitas yang bisa dianggap rutinitas hilang Ada rutinitas hilang 

2091 dari .. hidup aku. 

2092 ' P: Eh .. apakah rutinitas itu juga termasuk ternan kamu, 

2093 ternan kamu di dunia virtuaf':! 

2094 I: Iya mungkin. Iya. Termasuk ternan virtual 

2095 P: Jadi kalau misalnya kamu ngga bermain, kamu juga hilang 

2096 eh .. merasa ndak enak nanti takutnya kalau eh .. temen-

2097 temen aku yang di dunia virtual ngga bisa aku ajak 

2098 ngomong lagi, atau mungkin ngga bisa kamu kontak 

2099 atau gimana? 

2100 I: Iya . .iya itu ada perasaan seperti itu kalo misalnya kan Jika tidak main kontak 

210 I ngga main lagi, oh ya ketemu, SMS cuma SMS kan lewat SMS 

2102 rasanya ngga enak gitu, ngga menyentuh dunia maya Tapi tidak enak tidak 

2103 itu lagi. menyentuh dw•ia maya I 
2104 I P: Eh .. mernangnya kenapa sih, apa bedanya kalau SMS lagi 

2105 Itu sama kamu bermam dalam duma virtual? 
----
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I 

I 2107 

i 2108 

12109 

2110 

2111 

2112 

2113 
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I: Ya kalau bermain.. kalo SMS kan ekspresinya SMS ekspresi terbatas 

terbatas. Apalagi kalau J...ita main RO itu kan ada RO macam-macam 

ekspre~i, bermacam-macam ekspresi. Rasanya .. SMS ekspresi 

juga kalau SMS ada waktu delay pendingya. Kalau di .. 

langsung secara langsung gini kan langsung apa yang Langsung dibicarak.an 
yang ingin dibicarak.an 

mereka omongin ya ngga bisa dipikirin lama-lama 
Lebih ceplas-ceplos 

gitu, rasanya lebih ceplas-ceplos lah. Lebih asyik. Lebih asyik 

P: Eh.. terus kalau.. kalau dalam RO kamu pernah 

2114 melakukan pernikahan ngga? 

2115 I: Hmm .. pernah .. pemah. pernah. 

2116 P:Berapakali? 

2117 I: Eh .. berapa ya .. eh .. rasanya kalau ngga .. 2 ya 3 sih. 

P: Itu sama pasangan virtual tadi atau mungkin orang 

lain lagi? 

V: Pernah menikah 

V: Menikah 2 a tau 3 kali 

I 

I 

2118 

2119 

2120 

2121 

2122 

I: Ya ama pasangan virtual itu iya, ama orang lain ya V: Sama pasangan virtualJ 

I 

2123 

2124 

2125 

2126 

2127 

2128 

2129 

2130 

2131 

2132 

2133 

i 2134 

I 

2135 

2136 

j2137 

sekali pernah. Soalnya pas itu kan barn V: sama orang lain 

pengimplementasian pertama yang perkawinan itu, pernah 

terus mari gitu iseng-iseng gitu ada .. ya pacamya V: Yang pertama iseng 

adikku itu ngenalin ke temen, terus temennya bilang 

eh ayo nyoba-nyoba, terus kama dibayari ya aku V: Untuk coba-coba 

merasa ngga rugi apa-apa, ya sudah kenapa ngga. 

P: Oh tapi kamu ngga deket sama .. yang itu maksudnya 

yang karakter yang .. dia .. kau .. eh .. yang mengajak 

kamu menikah? 

I: Nggak cuma sebates ya pemah ngomong gitu aja sih. 

P: Terns eh .. itu kan bisa cerai ya, itu kamu cerainya 

kenapa? 

I: Ya cerainya soalnya kan .. dia kan juga mainnya itu V: Cerai karena 
. . 

jarang gitu ngga terlalu gila main terns ya waktu itu pasangan Jarang mam 

dia pensiun terns ya udah aku cerai aja. 

[ P: Terus eh .. kalau tadi kan kamu bilang oh dia ngga 

I terlau gila main. Apa kamu butuh pasangan yang gila 
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1
2138 1 

main gitu? 

I 2139 

12140 
I I: Ya ngga, cumanya kan .. ya kalau misa1nya dia udah .. 1 

pensiun ya .. kan .. apa ya .. kaya gae apa lagi gitu loh. 
; 
1

12141 

2142 

i 2143 
I 

[2144 
I 
I 2145 
i 
I 2146 

/2147 

12148 
I 

12149 

1 215o 
I 
1 2151 

12152 

1 2153 
I 

i 2154 
I 

12155 

[2156 
I 

i 2157 

12158 

I 2159 
! 

2160 

2161 

2162 

2163 

2164 

2165 

I 

Ada pasangan tapi kok orangnya ngga ada, ngga tau V: Malas ada pasangan ) 

muncul gitu kan, kan ngga ya rasanya males gitu. tapi tidak pemah muncull 

Makanya ya aku cerai. orang~ya I 
P: Terns eh .. eh .. apa sih yang rnembuat kamu maksudnya I 

setelah kamu menikah sama pasangan .. pasanganmu 

yang itu eh .. apa sih yang kamu 1akukan, apa berbeda 

dari sebelumnya atau mungkin kamu hunt bareng dia 

atau gimana? 

I: Ya paling cuma hunt bareng gitu ya. Se1ain itu sih V: Setelah nikah hunt 

ngga ada ya menurntku. Ngga ada bedanya nikah dan bersarna, tidak berbeda 

ngga nikah. 

P: Oh .. apa sih bedanya eh .. yang pasanganmu .. menikah 

pertama kali ini sama pasangan virtualmu? 

I: Ya bedanya cuma aku ngga terlalu kenai dia gitu cuma 

tau namanya siapa gitu, tinggalnya dimana, terus dia 

muncul juga mungkin aku kalau main 5 kali dia 

muncul paling cuma sekali. Gitu aja sih. Kalau 

memang pasangan yang lain kan kebanyakan akll 

muncul mereka juga muncul gitu. 

P: Terns dari maksudnya kan katanya cuma kenal nama. 

Emangnya kalau yang pasangan virtual itu? 

I: Ya kan aku lebih ngenaJ sitatnya itu gimana. Kalau V: Pasangan virtual 

ama yang pasangan pertama ini kan ndak ada perasaan lebih diketahui sifatnya 

posesif sama sekali gitu, cuma just friend, mencoba V: Pasangan rnenikah yang 

gimana fitur pemikahan, cuma gitu aja. pertam.a cuma teman 

2166 P: Terns kalau pemikahan yang lainnya itu? 

2 I 67 I: Mm.. pemikahan yang lainnya, ya kan soalnya jadi V: Pernikahan lainnya 

2168 pasangan terus mereka bilang, eh nikah aja, terus oh menikah karenajadi 

. 2169 ya sudah1ah nikah, gitu sih. pasangan 
L_ ____ ~ __________________________________________ L_ ______________ ~ 



2170 P: Eh .. sama pasangan yang mana? 

2171 I: Eh. ya yang tiga-tig .. yang dua yang arna wizard itu 

2172 sing ngga nikah. Yang dua itu kan priest, soalnya 
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l 
2173 mereka bi1ang ya ben huntnya enak gitu, makanya V: Menikah agar hunt 

2174 nikah. 

2175 P: Kalau sama yang ketiga? 

2176 I: Yang ketiga ya nikah. Yang ketiga juga priest kan. 

2177 P: Oo.. nah kalau misalnya eh.. kamu menikah itu 

2178 emangnya ada beda ngga sih antara kamu belum 

2179 menikah sama menikah? 

enak 

2180 I: Menurutku sih ngga ada ya. Ngga .. nggak terasa beda V: Tidak ada beda 

12181 spesifiknya gitu apa. menikah atau tidak 

2182 P: Tapi eh .. kamu merasa ngga ada mungkin lebih .. 

2183 ikatan yang lebih dalam dunia virtual? 

2184 

2185 

I: Hmm. menurutku ngga sih. Soa1nya dunia virtual ya 

gimanapunjadi ya ngga terlalu bisa dikontrollah. 

2186 P: Eh .. tapi kamu yah .. menurut kamu skillnya itu 

! 

2187 bermanfaat? 

2188 I: Nggak. .nggak bermanfaat. Apalagi kan ya kalo 

2189 ski//nya kan cewek ngasihi SP kan ya, SP .. hunter 1ak 

2190 tidak ada SP untuk apa gitu 1oh. Priest ngasih HP, 

2191 ngapain sekalian heal aja kenapa. 

2192 P: Mestinya mungkin yang priest itu yang cewek kaliya? 

2193 1: Iya. Kalau misalnya ya untuk beberapa karakter 

2194 mungkin ada ya kalo priest arna monk itu mungkin. 

2195 P: Oo .. Jadi memang banyak diantara mereka itu yang .. 

2196 kalau misalnya kamu liat fenomenanya dalarn RO itu 

2197 banyak yang mencari ya cewek priest gitu mungkin 

2198 untuk kepentingan hunt mereka? 

2199 I: Ya mungkin ya. Soalnya kan sekarang apalagi banyak 

2200 hot kan susah cari. Jadi mungkin mereka cari itu ya 

L2!0 ~ biar terjamin gitu highnya. 

V: Tidak mungkin ada 
ikatan lebih dalarn 
Tidak dapat dikontrol 
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12203 

)2204 
I 

12205 

12206 

i 2207 

2208 

2209 

(2210 
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I P: Eh .. terus kalau misalnya eh .. apakah kamu berpikir 

I kalau misalnya pasangan virtualmu itu kan .. menikah 

Ill 

menikah di dunia virtual gitu? 

JI: Mungkin ya cuma untuk sebagai status, udah punya V: Menikah cuma untuk 

itu kan tadi katanya ngga ada perbedaan ya, itu 

mungkin untuk status aja gitu, status oh aku sudah 

I pasangan, oh udah udah menikah, mungkin cuma status, punya pasangan 
I 

[ sebatas itu aja. 

[ P: Eh.. terns oh ya tadi waktu pertama-pertama kamu 
' 

2211 1 sempat ngomong fenomena kakak sama adik angkat 

itu katanya ban yak, itu bisa diceritain? 2212 

2213 

2214 

2215 

2216 

2217 

2218 

2219 

2220 

2221 

12222 

2223 

2224 

2225 

2226 

2227 

2228 

2229 

2230 

2231 

2232 

2233 

1, 

I I: 

! 

I 

Ya aku kan ya.. sering.. tau gitu ya oh ini adik V: Sering tahu fenome 

angkatku, ini kakak angkatku. Ya sebatas itu sih. adik dan kakak angkat 

Terns tapi ya ada pengalaman gitu, pemah diceritai 

kok kakak angkat, adik angkat ee .. pada dasamya ya V: Dasamya mereka 

mereka tu seneng tapi ya kama ada masalah apa senang 

jadinya cuma nganggepnya kakak angkat, adik angkat 

gitu. 

) P: Tapi menurutmu banyak ngga sih kaya gitu? 
I 

I I: Ban yak ya kalau aku bilang. 
1 

P: Biasanya kan kalau misalnya gitu berarti memang 

bener-bener aslinya karak.. yang main itu cowok sama 

cewek dong? 

I: Ya .. belum tentu ya. Soalnya aku sering liat di wamet V: Sering lihat laki-laki 

itu juga co wok pake karakter cewek tapi ngaku-ngaku pakai karakter perempuan 

cewek gitu. Terns kakak angkat adik angkat. Biasanya 

kan mereka ada yang kepingin untuk dapetin barang, V: Ingin dapat barang 

kalau cewek kan lebih mudah dikasih. J adi mereka V: Perempuan mudah diberi 

nyamar jadi cewek. Oh ada aja kok. V: Menyamar jadi perempuan 

'I P: Eh kalau menurntmu itu eh .. ada perbedaan ngga sih / 

eh.. tahap dari kamu memulai suatu relasi dengan 

( temanmu di dunia riil tu dari kamu berkenalan oh 
~~~--~~~~~--~~--~----~ 
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2234 narnaku ini dan di dunia virtual? 

2235 I: Eh.. apa ya bedanya, mungkin ada bedanya ya. 

2236 Pastinya ada kalau di dunia riil kan ya kita bertem .. IR: Berkenalan dengan 

2237 nyapa gitu. Perkenalkan nama saya ini. Mungkin kan rnenyapa 

2238 mereka kan bisa ngga inget. Kalau di dunia virtual ya R: Tidak bisa ingat 

2239 rnungkin sarna mereka bisa ngga inget tapi kan .. V: Sarna dengan riil 

2240 hrnm.. mungkin frekwensi pertemuannya itu yang Frekwensi perternuan 

2241 beda ya. Kalau di dunia riil kan kalau kita kenai.. beda 

2242 kalau.. udah kenai nama kan biasanya kan kalau 

2243 keternu itu hams nyapa. Kalau di dunia virtual R: Ketemu hams nyapa 

2244 rnungkin kita ngga nyapa bisa aja bilang, oh ngga V: Tidak menyapa, bisa 

2245 kelihatan atau gimana, oh tadi lupa ngewhips ngga bilang tidak kelihata~ 

2246 

2247 

inget namarnu sapa, bisa gitu. tidak ingat nama 

P: Eh.. jadi bener ngga sih kalau rnisalnya di dunia 1 

2248 virtual itu kamu bisa mendapatkan lebih banyak ternan 

2249 

2250 

2251 

tapi kamu tidak bisa berteman .. ya walapun temannya 

banyak tapi kamu tidak bisa berteman dengan 

rnendalarn? 

2252 I: Ya bener sih ya. Kama .. kan buanyak orang tems mari V: Banyak orang 

2253 gitu waktu yang perternuannya juga ngga terlalu V: Pertemuan tidak 

2254 sebanyak di dunia riil gitu. Kecuali kalau rnemang kita sebanyak riil 

2255 bener-bener melanjutkan pertemanan di dunia rill gitu. V: Kecuali dilanjutkan 

2256 P: Kalau menurutrnu eh .. dalarn RO ini buat kamu, itu di riil 

2257 lebih penting mana sih permamanya eh.. unsur 

2258 gamenya itu atau unsur dari ya .. banyak orang, teman-

2259 ternan a tau ban yak .. ada komunitas gitu? 

2260 I: Kalau aku sih .. dua-duanya sih sama pentingnya lah. V: Game dan komunitas 

2261 Kadang-kadang kalau ngomong-ngomong ama orang sama-sama penting 

2262 terus kan ya bisa bosen. Selingannya ya permainannya 

2263 itu, hunt atau sekarang kan ada AI De Baran Turbo 

2264 Racing a tau apa itu, kan .. bisa rnenghilangkan .. eh .. 

kebosanan Juga gitu. 
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2266 P: Tapi kalo misalnya hunt ngga ada temen? 

2267 I: Hunt ngga ada temen ya kadang juga bosen kan, V: Bosanjika hunt tidak 
I 

2268 apalagi kalo hunt-hunt k.ita asik hunt gitu tau-tau ada ada ternan 

2269 orang nyampah, uss.. rasanya kurang ajar ini orang 

I 2270 ngapain sampah-sampah gua, mestinya gitu. 
I 

2271 P: Kalau eh .. sekarang kamu bisa cerita ngga ada ngga 

2272 sih perbedaan dalam diri kamu sebelum kamu bermain 

2273 RO dan setelah kamu bermain RO? 

2274 I· Eh .. kalau aku sih .. ngga terlalu ada beda mungkin ya. Tidak terlalu beda 

2275 Cuma.. apa ya bedan .. cuma ya.. lebih banyak Lebih banyak buang 

2276 membuang uang lagi, kalau dulu kan ngga terlalu main uang 

2277 ya kerjaannya di rumah gitu belajar, baca komik gitu. Dulu belajar, baca komik 

2278 Kalau main kan sekarang ada kegiatan barn, main, j 

2279 menghabiskan waktu, menghabiskan uangjuga gitu. Menghabiskan waktu 

2280 P: Kalau dari sisi pertemanannya, ada ngga sih perbedaan dan uang 

2281 sebelum kamu bermain sama kamu bermain? 

2282 I: Ya kalau sebelum bermain kan ya teman-temannya Sebelum bermain ternan 

2283 terbatas pada ternan-ternan kampus gitu. Kalau sudah terbatas di kampus 

2284 main kan ada ternan-ternan dari .. ya .. dari luar kota juga Setelah main ternan juga 

2285 gitu. dari luar kota 

2286 P: Eh.. bahkan setelah bermain tadi ada pengalaman 

2287 punya pasanganjuga ya? 

2288 I: lya ada pengalaman, ya mungkin menurutku bisa 

I 
2289 mendapatkan pengalaman barn gitu. Kita lebih tau Dapat pengalaman barn 

2290 sifat-sifat karakter orang gitu. Kan kalau dari virtual Tahu sifat karaJ...-ter orang 

2291 kan orang ya lebih mudah ceplas-ceplos gitu kan. Jadi V: Orang lebih mudah 

2292 lebih banyak, oh orang itu temyata karaJ...-temya tu ceplas-ceplos 

2293 bermacam-macam. 

2294 P: Oh .. jadi eh .. kalau misalnya sekarang dari karaktermu 

2295 dari dirimu sendiri, kan dari kamu katanya orangnya 

2296 itu mungkin kurang pede atau gimana itu eh .. itu ada 

2297 perbedaannya ngga sama setelah kamu main? 
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I 2298 [ I: Kalau itu sib ngga ada ya, tetep ae menurutku. Ngga Tetap tidak PD 

2299 pede ya sampe sekarang ya agak ngga pede gitu, ngga Sampai sekarang 

2300 ada bubungannya antara main, ndak main. 

2301 P: Eb .. jadi ya .. pengaruhnya eb .. pengaruhnya lebib tau 

2302 tentang banyak orang gitu ya? Biasanya kamu 

2303 

2304 

2305 

2306 1: 

2307 I 
2308 

2309 

2310 

I 2311 

mengenal orang itu kalo dalam dunia virtual tub, kamu 

tahu orang kaya gini ka .. itu kay a gini itu kay a gini itu li 

dari apanya? [ 

Ya mungkm dari cara bicaranya mereka, dan cara V: Tabu orang dari cara I 

mereka mengungkapkan masalahnya gimana. Paling bicara dan ungkapkan 

dari situ tabu sib, oo .. temyata anaknya ini rasanya masalah 

rada begini meskipun ya ngga bisa 100% kan asli V: Tidak bisa 100% ash 

sifatnya seperti ini, tapi kan bisa sendak-ndaknya tabu sifat orangnya seperti itu 

gitu. 

2312 P: Eh .. menurutmu kalo di dunia virtual itu banyak yang 

2313 pake topeng atau ngga sih? 

2314 I: Mm .. menurutku sib banyak ya yang pake topeng ya, V: Banyak yang pakai 

2315 mungkin mereka kan pingin nyembunyiin diri mereka topeng, menyembunyikan 

2316 yang asli gitu, jadinya kalo di dunia virtual ngga ada ldiri asli 

2317 yang bisa libat mereka jadi mereka lebih bebas gitu. V: Lebib bebas karena 

2318 P: Kalo kamu sendiri? tidak ada yang lihat 

2319 I: Aku sendiri sih ya.. bisa dibilang pake topeng juga 

2320 ngga ya, bebas-bebas aja kadang mungkin ya lebih 

2321 menutup diri gitu, kadang ya lebih bebas. Gitu aja.sih. V: Kadang menutup diri, 

2322 P: Eb .. itu tergantung apa? Tergantung mood juga? kadang Jebih bebas 

2323 I: Iya tergantung mood aja gitu, tergantung mood dan V: Terganhmg mood dan 

2324 siapa yang diajak bicara kan diajak berteman, siapa yang diajak bicara 

2325 berinteraksi gitu. 

2326 P: Jadi kamu juga orangnya agak pilib-pilib tern en ya? 

2327 I: Ya kalo pilih-pilib iya si~ meskipun pada dasamya Pilib-pilib ternan 

2328 pingin da .. dapet banyak ternan, tapi ya tetep memilih lngin banyak ternan, tapi 

2329 gitu, memilih yang bisa diajak ya.. enjoy dan pilih yang bisa diajak 
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2330 sepikiran. enJOY dan sepikiran 

2331 P: Eh .. kalo menurutmu ada keinginan ngga kamu punya 
i 

2332 pasangan lagi dan apakah ya inginnya tuh di mana 

2333 gitu0 Dua-duanya dunia virtual dunia riil atau yah .. 

2334 lebih baik di dunia riil atau gimana? 
I 

2335 I: Ya kalo sekarang aku lebih inginnya di dunia riil ya. lngin pasangan riil 

2336 Mungkin ya bo1eh lah perkenalan dari dunia virtual, Kenalan boleh dari virtual 

2337 tapi aku lebih ingin menekankan di dunia riil, mungkin IRiillebih ditekankan 

2338 karena ya aku sudah tambah Iebih dewasa, Iebih /Lebih dewasa 

2339 nganggap mainan itu ya just a game gitu, jadi ngga Mainan1ust a game 

2340 terlalu mendalami lagi. 

2341 . P: Eh .. ngga kapok sama yang pengalaman yang terakhir 
I -

2342 I itu kalo ketemu abis itu langsung di dunia riil, terus 

2343 ternyata dia lebih mentingkan game? 

2344 I: Ya mungkin agak takut ya tapi ya .. yaa pengalaman 

i 2345 lah, anggep aja pengalaman, kalo misalnya eh .. aku 

2346 percaya juga pada Tuhan ya kalo misalnya Tuhan 
I 

2347 ngijinin ya mungkin bisa terus, kalo Tuhan ngga I 
2348 ngijinin ya meskipun dipaksain gimana pun ya ngga 

2349 bisa gitu. 

12350 P: Eh .. kalo sekarang kamu masih bemiat melanjutkan 

2351 I permainan dalam dunia virtual itu? 

2352 I: Ya mungkin aku masih berminat aja ya, soalnya kan Masih berminat main 

2353 ya aku masih ada waktu nganggur gitu, daripada Masih ada wal.:tu nganggur 

2354 bengong sendirian di kamar kan ya enak mainan, Daripada bengong sendiri 

12355 berinteraksi gitu. Mukul-mukul musuh pun juga bisa 

I 2356 menghilangkan stres. Menghilangkan stres 

12357 P: Oh gitu .. ya udah .. ya udah makasih ya .. 

12358 I: lya .. iya 

I 2359 P: 0 iya ya ada yang lupa .. kamu pernah ikut program 

I 2360 I adopsingga? 

L2361 jr: Ngga .. ngga pemah. Tidak ikut program adopsi 



2362 

2363 

2364 

2365 

2366 

2367 

2368 

2369 

2370 

2371 
! 

2372 

2373 

2374 

2375 

2376 

2377 

2378 

2379 

2380 

2381 

2382 

2383 

2384 

2385 

2386 

2387 

2388 

2389 

2390 

2391 

2392 

2393 

P: Selamat pagi. 

S: Pagi. 

P: kalo boleh tahu kamu sudah berapa lama temenan 

sama A? 
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S: Dari SMA I uda berapa ya, .. S mungkin. 5 tahun berteman dengan A 

P: Terus kamu kenalan sama dia itu gimana prosesnya? 

S: Dulu l kelas, kelas SMA l, kita sebangku dan sejak Kenai dengan A karena 

I itu kenai. Kelas I itu ngga.. ngga banyak pindah- sebangku 

pindah duduk gitu lo, jadinya ya sempet lama, jadinya 

kenai seterusnya sampai kelas 2 walaupun pisah kelas 

tetep bareng-bareng, kelas 3 ya iya sampai sekarang. 

P: Eh .. apa sih yang kamu suka dari A? Kan kalo 

namanya orang temenan kan pasti ada sesuatu yang 

kamu suka gitu loh. 

S: Apa ya .. ya enak aja. Ya ada connect gitu lo. 

P: Terus? 

S: Ya gitu sih. 

P: Kalo dari sifatnya? 

S: Sifatnya? Yang disuka? 

P: He eh. 

Connect dengan A 

S: Sifatnya A yang disuka? Ya ngga tahuya., aku suka SO suka usil, A mau 

usil kan, lalu A ini mau diusilin dia, sukajadinya. 

P: Jadi saling memenuhi kebutuhan ya? 

S: Ya ... ya ya betul-betul. 

P: Terus kalo menurutmu A itu punya kelebihan apa? 

S: Pinter. 

P: He eh. Terus? 

diusili 

A pintar 

S: Ya rasanya kelebihannya cuma pinter. Ya pinter, rajin A pintar, rajin 

sih, tapi tambah lama kok rasae tambah males, tapi 

pinter, cepet belajar gitu loh. Cepet nangkep dibilangi A pintar, cepat belajar, 

apa nangkap. 

P: Kalo dari kepribadiannya dia? 

cepat menangkap bila 

dibilangi 



2394 

\2395 

2396 

2397 

S: Kepribadian? Ya apa ya? Gampang marah. 

. P: Itu bukannya kekurangan ya? 
I 
I S: Kelebihan? Oh ya karena gampang marah itu orang-

orang takut, tanya Y saja. 

2398 P: Kalo misal'e kekurangane dia? 

2399 S: Kekurangan? Apa ya? Ya itu gampang marah. 

2400 P: He eh? 

240 I S: Jtu .. itu. 

2402 P: Kalo kelebihan tadi ya mosok cuma itu tok gitu loh 

2403 nemue, kan kamu sudah lama .. sudah lama kenai sama 

2404 dia to? 
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lA gampang marah 

I 

A gampang marah 

2405 S: Ya diminta bantuan ya bisa, ditanya-tanya pelajaran ya A bisa diminta bantuan 

2406 bisa. Apa lagi ya? Ya ngga tahu sih, ya asik aja gitu. ditanya pelajaran 

2407 P: Terns kalo boleh tahu sek-sek, kalo biasane kamu 

2408 sama A itu .. puny a kegiatan khusus ngga sih sebagai 

2409 temen gitu? 

2410 S: Ya ngumpu1-ngurnpu1 kadang-kadang, reum sama A kadang kumpul sama 

2411 temen lain. ternan-ternan 

2412 P: Cuma itu tok? Maksud'e ya selain itu apa ya ngga ada 

2413 seng khusus misal' e ya apa kamu sering curhat sama 

2414 dia gitu? 

2415 S: Oo ya ada, senng. Kadang-kadang ngomong- Sering ngomong, cerita-

2416 ngomongan atau cerita-cerita orang lain. Ya biasa lah cerita dengan A 

2417 kayak temen-temen gitu, cerita-cerita. 

2418 P: Terus eh .. apa sih alasannya kamu tuh maksudnya 

2419 berteman dekat sama dia? 

2420 S: Alasan? Ya ngga tahu sih, ya tiba-tiba deket saja, ya Tiba-tiba dekat dengan A 

2421 kadang-kadang kalo misalnya curhat-curhat ya rada Agak enak bila curhat 

2422 enak kok. denganA 

2423 P Terns kalo menurntmu cara dia memperlakukan ternan 

2424 gimana sih? 

2425 S: Memperlakukan temen? Disun terns. Memperlakukan 



12426 
I 

i 

2427 

2428 

2429 

temen kayak apa ya? Ya biasa lah ya temen-temen 

biasa gitu. 

P: Eh .. maksud'e kalo kamu liat sam .. eh .. dia sama 

temen-temen'e juga selain sama kamu terns ya sama 

kamujuga itu eh .. gimana sih perlakuane dia? Apa dia 

295 

AY 

I 

I 2430 
! 

2431 itu baik atau .. terus apa dia itu memperhatikan atau I 

2432 

2433 
1 

gimana? I 
S: Ya baik, ya perhatikan ya juga, tapi kalo perhatikan A memperhatikan ternan! 

)2434 

2435 

jarang paling ya. Paling kalo baik ya iya lah, kalo ngga A baik I 

'2436 

2437 

2438 

2439 

2440 

2441 
I 

baik ngga ada yang tern en. 

P: Kamu tahu kalo dia main RO ya? 

S: Tahu. 

P: Menurutmu ada perubahan ngga sih sebelum dia itu 

main RO sama dia setelah main RO? 

S: Ada .. ada. 

P: Apa? 

\2442 S: Jadi males, jadi ngga rajin. Biasanya kan suka belajar Setelah main Ajadi tidak 

2443 sekarangjadi ngga suka belajar. rajin, tidak suka belajar 

2444 I P: Kalo misal'e dari segi sama temen'e? 

2445 S: Sarna temen ya .. biasa, temen'e jadi lebih banyak Ternan Ajadi lebih 

2446 mungkin ya. banyak 

2447 P: Eh .. terns kalo dari sikap'e ke temen-temen'e seng di 

2448 riil gitu, itu ada perubahan ngga sebelum dia main 

2449 sama setelah dia main? 

2450 S: Ngga sih sama aja. Sikap A ke ternan riil 

2451 P: Sarna aja ya? tidak berubah 

S: He eh. 

P: Kalo dari intensitas .. misal'e ketemu atau kegiatan'e? 

2452 

2453 

2454 

2455 

2456 

Jalan-jalan? 

I S: Oh tetep soalnya waktu A main RO kita buka jadwal A main bukan saatjadwal 

I ngumpul-ngumpul. kumpul dengan ternan 

2457 ) P: Oh jadi maksud'e di \uar waktune ngumpul-ngumpul. 

I 
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2461 

2462 

2463 

2464 

2465 

2466 

2467 

12468 

2469 

2470 

2471 

2472 

2473 

2474 

2475 

2476 

2477 

2478 

2479 

2480 

2481 

2482 

2483 

2484 
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AY 
Tapi kalo misal'e ngumpul-ngumpul dia ikut? 

S: Iya ikut lA ikut kumpul-kumpul 

P: Kalo menurutmu perlakuan dari temen-temen seng ldengan ternan 

lain ya selain kamu, ya kamu juga lah ke A itu 

gimana? 
.. 

S: Perlakuannya? Ya biasa sih. Mungkin kalo ada tugas- Perlakuan teman terhadap 
lA biasa 

I tugas Y saja Y saja, kan pinter. ITanya Ajika ada tugas 

P; Eh .. maksud'e kalo misal'e sama temen-temen seng 

lain juga maksud'e perlakuan'e meraka, apa mereka 

juga kaya .. sebagai temen Iah sering curhat, kaya gitu, 

atau mungkin merekajuga ya perhatian sama dia? 

S: Oh perhatian pasti. Kadang-kadang misal'e Y eh A ya Ternan-ternan 

ini ya, lagi bad mood ya pasti diomongi eh A lagi bad memperhatikan A 

mood, jangan diganggu. 

P: Terus kalo misal'e lagi kaya gitu eh .. sebagai temen-
1 

temen kamu .. maksud'e ya melakukan sesuatu buat dia 1 

ngga? 

S: Ya tetep diajak bercanda-bercanda gitu, supaya ngga Bila A bad mood diajak 

bad mood jadi diganggu-ganggu biar ketawa. Kalo bercanda 

ketawa manis kan, loh liat. 

P: Terus eh.. kalo menurutmu kamu sarna A itu ada 

kesamaan sifat ngga? 

S: Kesamaan sifat? Oo .. sama-sama agak takut untuk 

menjawab sewakiu pelajaran. 

P: Maksud'e kaya kesamaan sifat tuh misal'e .. ya misal'e 

kamu sam dia sama-sama pemarah atau kaya kamu 

sama dia sama-sama suka apa gitu? 

2485 S: Suka apa ya? Suka baca mungkin, baca novel. Ada kesamaan hobi 

2486 P: Jadi eh .. biasanya ya ngomong-ngomong novel gitu? dengan A 

2487 S: Ya kadang-kadang, atau film, ya hiburan-hiburan apa 

2488 gitu, tapi kesamaan RO ngga. Tidak ada kesamaan RO 

denganA 
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2489 T P: Kenalin gw Diana. 

2490 I S: Gw An. 

2491 

2492 

2493 

2494 

2495 

2496 

2497 

2498 

2499 

2500 

12501 
I 

2502 

2503 

2504 

2505 

2506 

2507 

2508 

2509 

2510 

2511 

2512 

2513 

2514 

P: Salam kenai ya. Skul pa kul? 

S: Kul 

P: Gimana kamu ketemu A? 

S: Kalo ga slh dulu dia di Mor dia minta2 add FS gue. 

Wakakakak. Kidding. Pas WoE dikenalin S. S mantan Dikenalkan ke A oleh 

co adeknya dia kan kalo woe dia suka minta grup ke mantan pacar adik A 

gw. 

P: Kenalannya gmn? 

S: Namanya uda dikasih tau S, jadi aku ga usa tanya Bicara dengan A sebatas 

nama, ngomongnya sbts formalitas doang kayak buat formalitas waktu 

minta paked, surnh dia leave grup pas woe. kenalan 

P: Apa sih yang bikin kamu tertarik kenalan rna dia? 

S: D1 sih ga tertarik rna A, soa1nya tau dia ce itu Dulu tidak tertarik dengan A, 

belakangan, lagian dia kan dl pake char S , kirain dia Tahu A perempuan belakangan 

S, lagian juga dia dl diem banget, ampir ga prnh A hampir tidak: pemah 

ngomong. Kan dulu guild ini rada gede, jadi ngomong 

komunitas rna anggotanya banyak, jadi ga terlalu Du1unya tidak terlalu 

perhatiin dia. memperhatikan A 

P: Dulu kirain dia co ya? Terus gimana deketnya? 

S: Io. Ya gw liad dia loyal aja sama ldnya jadi Tertarik dekat karena A 
gw loyal dengan guild 

tertarik, trs dl dia kan suka ngomong rna L. Gw kan Memasangkan A dengan 

kenai Lnya, ya uda gw comblangin dia sama L, terns ternan, ngerjai A 

gw kerjain, terns bercand2 jadi keterusan ngmng d. Bercanda dengan A 

P: Setelah dkt tmyt A kaya apa sih? keternsan ngomong 

2515 I S: Kl fisik lorn Iiat sih co:: cuma Iiat eli FS. Kalo sifat sih Fisik A bel urn lihat 

2516 dia baik kok rna gw, care juga rna gw. Pas gw putus Sifat A baik, perhatian, 

2517 rna ce gw dia kan yang kasih gw solusi, jadi gw ga A beri solusi 

2518 terlalu down. Yang enak dari die itu enak diajak A enak diajak: bercanda 

2519 bercandaan, ga marahan gt d. A tidak suka marah 
I 

2520 j P: ltu kan tadi ke1ebihan ya, kalo kekurangan ada ngga 
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I 2521 
I 

\2522 
i 
)2523 

\ 2524 
I 
[2525 

\2526 
I 

2527 

2528 

2529 

2530 

2531 

2532 

2533 

( sih? 
I 
I S: Aku ga pernah ketemu real jg jd ga tau kekurangan Tidak tahukeJ...LIIangan A 

I dia. Tapi selama yang aku tau dia sih ngga ada A Tidak ada kekurangan 

I 
I 

kekurangan, ya palingan kekurangannya males woe. A A malas WoE 

itu kalo marah, ga suka rna orang kebanyakan A Tidak suka marah, 

dipendem deh, tapi sama gw sih ga pernah marah. banyak dipendam 

P: Kalo menurutmu anaknya rame ngga se? A sebenamya pendiam 

S: Sebenemya pendiem, cuman begitu dirangsang ya A bisa ramai karena 

rame. Cmn masalahnya di RO bisa bawel karena cuma mengetik 

cuman ngetik di depan komp, kalo real mngkn beda, A hampir sama 

cuman kalo dia kayanya ampir sama d sifatnya. sepertinya dengan di riil 

Pokoknya gw dah ada gambaran tentang karakter dia. 

P: Menurut kamu penampilan dia di RO gimana se? 

2534 S: Err .. sederhana dia, apa adanya, ga neko-neko. 

2535 P: Kalo menurutmu di RO dia keren ngga? 

A Sederhana., A tidak 

neko-neko 

2536 S: Kalo equip mah tergantung aksesoris sama .:en .. vnya. 

2537 Kalo RO penampilannya jujur aja kaya hode co.: dia Penampilan A seperti hode 

2538 pake aksesorisnya ga yang imut. Kalo ce main RO Aksesoris A tidak imut 

2539 kan suka piara pet, pake aksesoris yang imut, terus Perempuan suka pet, 

2540 suka chatting, ngerumpi, dll. Kalo dia banyakan aksesoris imut, chatting 

2541 diemnya rna menyendiri gitu d, ga terlalu mencolok d. A banyak diam, A menyendiri, 

2542 Kalo menarik rna ga menarik gw gabs blng, tg orang A tidak terlalu rnencolok 

2543 yang had dan nilainya. 

2544 P: Kl menurutmu cara dia perlakuin temen gimana se? 

2545 S: Hmm.. tergantung. Di RO dia aja jarang ngomong, A Jarang ngomong, 

2546 pokoknya dia berusaha ga mau ikut cam pur masalah A tidak ih1t campur masalah 

2547 orang lain, tp kl diminta tolong dia pasti bantu kok. orang, A membantu bila 

2548 Kalo perlakuan spesial, gw perlakuin dia ky temen- diminta tolong 

2549 temen yg lain, dari dia ke gw juga ga ada yg spesial. 

2550 P: Uda berapa lama sih kenai dia? 

2551 S: Sekitar bulan Januari kalo sbg tmn, kl tau sbts 

2552 formalitas sih da lama dari tahun lalu. 
L----~------------------------------------~--------------~ 
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AY 
P: Trs apa sih alasan km temenan sm dia? 

S:l alasan yang pasti buat diledekkin. Wakakakak. Buat A buat diledekk---in 

fim aja, soalnya dia anak:nya asik bisa diajak gila bmg Untuk.fim dengan A, A 

buat bercanda. asyik diajak bercanda 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

2559 

2560 

2561 

2562 

2563 

2564 

2565 

2566 

P: Tapi aslinya pendiern? i I 
-A Pendiam saat belum kenai I S: Pas lorn kenai iya, sekarang udah ngga. 

P: Krn sama dia terbuka ngga? 

S: Err .. selama ini sih g-.v terbuka sama dia. Terbuka dengan A 

P: Biasanya masalah apa? 

S: Gw pernah curhat rna dia, rnasalah gw putus rna ce Terbuka rnasalah pacar 

gw. Gw benemya terbuka cuma gw ga rnau gernbar- dengan A 

gernbor masalahe ke temen, cmn kalo dia tanya h'W 

pasti jwb. 

P: Kalo dia ke km? 

2567 S: Rasanya dia tipe kek gw, dia ga pemah crt2 sih, A tidak cerita masalah 

2568 cuman gw pemah nanya, lu pemah pacaran brp kali, A terbukajika ditanya 

2569 dia jwb sih, terbuka aja. 

2570 P: Kl sama mslh2 yang personal? 

2571 S: Dia ga pemah crt, kyknya selama ini dia ga pemah ada A tidak cerita masalah personal 

2572 mslh yang bnr2 serius, cuman kalo mslh2 kecil dia A cuma cerita masalah-

2573 pernah cerita. 

2574 P: Ga ada atau ga cerita? 

2575 S: Ga cerita. 

2576 P: Udah dulu ya nanya-nanyanya, kamu kan mau woe. 

2577 Thx ya .. 

2578 S: lya. 

masalah kecil 

I

I 

I 
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Kderangan: 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

J 1 

12 

13 

14 

15 

16 

!7 

!8 

19 

20 

21 

P: Penanya V: Virtual (maya) 

I: Jnforman R: Riil 

S: s·,gm(icont Other 

P : Selamat sore. 

I: Sore. 

P : Eh .. bisa kamu ceritakan tentang dirimu~ 

I : Saya lahir di NTT tanggal 5 Desember 

\ 

I 
1984. anak I 

i 
tunggal orang tua ayah dari NTT juga, ibu dari \ 

l 
Makasar Ujung Pandang pindah ke Surabaya sekitar J 

umur !2-13 tahunan. 

P : Eh .. kalo status sekarang mahasiswa atau~ 

I : Status sekarang mahasiswa masih .. semester 6 ya. 

P : Jurusan apa'' 

I : Jurusan rnanajernen. 

P : Eh .. sekarang bisa kamu ceritakan tentang keluarga'' 
1 
I 

BV 

I : Kel uarga ya, ayah saya bekerja pekerjaannya hmm .. 1 Ayah: bekerja di bidang 
ihasil bumi 

basil bumi ya_ ibu sava ibu rumah tangga biasa sava i lbu: lbu rumah tangga 
- . - ._..._, _, I ..._ . ..._ 

I 

anak tunggal ngga punya saudara, terus sekarang sih ! Anak tunggal 
i TinggaJ dengan nenek dan 

di rumah ini tinggal bersama nenek dan orang tua ior~; tua -
i ~ 

udah. 

P : Mm .. kalo bole tau hubunganmu dengan orang tua 

mu gimana'' 

I : Hubungan dengan orang tua ya bisa dibilang biasa- !lHubungan dengan orangi 
I : 

biasa aja tidak ada yang spesial ya mungkin anak J tua biasa saja 
! 

tunggal kan perasaan ada pikiran orang mungkin i 
dimanJa gitu ngga. Jidak dimanja 

I, 

24 P : Mm .. maksudnya kalo biasa-biasa saja itu seperti apa I 
I 

25 kan bisa bcrbcda antara satu orang dengan orang \ 

\ 

J•IC.J'IIf!IT,4lliA."''" 
..,.__ ~•toll.ll ... .,. :W.•D4"'V. 

- -- - ~ ........ ~ 
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27 

28 

29 

30 

31 

32 
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yang lain? 

I : Ya.. mungkin kala tentang kasih sa yang ya cukup Cukup kasih sayang 

disayang orang tua terus .. orang tua agak.. agak ketat Orang tua dulu ketat 

I 
I 

I 
I 

dulu sekarang uda ngga seberapa. Sekarang tidak seberapa 1 

P: Kenapa? I 
I 

I : Ya karena mungkin dianggep udah dewasa, udah bisa Dianggap sudah dewasa I 

menentukan pilihan sendiri yang mana yang baik Bisa tentukan pilihan I 

1 33 yang mana ngga gitu. baik atau tidak I 
i 

34 P : Mm .. kalo misalnya kamu kan ngga punya saudara 

terus ee .. menurut kamu perasaan kamu sebagai anak . 

tunggal itu gimana sih? 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

I : Ya rasanya ya kesepian aja karena ga ada yang bisa Kesepian sebagai anak I 
I 

diajak berbagi dulu, waktu masih kecil ga ada yang tunggal, tidak dapat 

bisa diajak bermain gitu sekarang sih udah ngga berbagi 

masalah. Sekarang tidak masalah 

41 P : Ngga masalahnya kenapa? 

42 l: Ya karena sekarang kan udah dewasa udah banyak Sudah dewasa banyak 

43 temen ngga .. ngga ngga seberapa musingin soal hal ternan 

44 itu lagi gitu. 

45 P : Eh .. kalo ak.i:ivitas sehari-hari ? 

I 46 I : Aktivitas sehari-hari sekarang ngga ada aktivitas ya 

47 sekarang udah .. nganggur gitu ngga ada aktivitas Tidak ada ak.'iivitas 

48 selain kuliah gitu ya, dulu sih ada dulu kan selain kuliah 

49 aktivitasnya les gitu bahasa apa gitu terus juga Dulu les bahasa, ikut 

50 pernah ikut klub-klub klub sepak bola gitu sekarang klub sepakbola, 

51 udah ngga .. udah berenti. sekarang berhenti 

1 
52 P : Kalo boleh tau berentinya kenapa? 

53 I: Ya .. mm .. kalo untuk klub bahasa udah males gitu Malas les bahasa karena 

54 sekarang soalnya kan dulu gurunya ngga niat ngajar, guru tidak niat I 

I 55 kalo untuk sepak bola udah lama ngga ketemu Berhenti klub sepakbolaf 

156 temen-temen jadinya ya udah loss contact gitu. karena loss contact 

l:?~~-P~:_K_a_l_o_a_k_ti_~_·t_a_s_la_i_n_a_da~n_g_g_a_?~~~~~~~~~~d_e_n_g_a_n_t_em~an~~-e_m_an~~ 
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58 I : Untuk saat ini ga ada ya selain maen game ya ngga Tidak ada aktivitas lain selai 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

ada aktivitas lain selain maen game sama kuliah gitu. 

P : Mm .. kalo boleh tau kamu maen game itu 1 minggu 

berapa lama ? 

main game dan kuliah 

I: Ya kalo diitung per jam mungkin sehari bisa 6 jam Main 6-7 jam sehari, 40-

sampe 7 jam ya, mungkin seminggu mungkin sekitar 50 jam seminggu 

40 sampe 50 jam an lah. 

P : Kalo bole tau kenapa sib kamu memilih eh .. bennain 

sebagai akiivitas ? 1 

I : Ya .. biar ngga .. ngga stres gitu kan ga ada aktivitas 'Main biar tidak stres, 

yang lain gitu mumpung nganggur sekarang daripada ngaggur, ridak ada keijaan 

diem aja ngga ada kerjaan gitu kan mending maen Main untuk 

game ngilangin stres. menghilangkan stres 

71 P: Mm .. kenapa kok bisa ngga ada kerjaan? 

72 I: Ya kan tadi uda bilang ga ada aktivitas lain selain ke I 
73 I kampus ya selain kuliah gitu mungkin karena tugas- ' 

74 tugas kampus udah selesai gitu atau gimana gitu 

75 jadinya ya kan banyak waktu luang nah untuk untuk Banyak waktu luang 

76 meluangkan waktu itu ya maen game daripada Main game daripada I 

77 melakukan hal-hal yang merugikan atau yang lain melakukan hal-hal yang j 

78 gitu kan. merugikan 

79 P : Yang dimaksud hal-hal yang ngga berguna itu seperti 

80 apa? 

181 I : Ya gimana ya mungkin bergaul dengan temen-temen 

82 yang ngga bener terns memakai obat-obatan yang di .. 

83 terlarang gitu semacam itulah. 

84 P : Eh.. tadi kan kamu bilang kalo kamu itu maennya 

85 sehari 7 jam kayak gitu itu eh .. apa ngga orang tua 

86 kamu itu ngga marah gitu soalnya kan kamu selain eli 

87 kampus terns kamu selama 6 a tau 7 jam.. 7 jam kamu 

88 maen .. maen game kan gitu? 

I 89 I: Ya ngga lah, karena kan sekarang kan udah gede Orang tua tidak marah B 
L----~~-----------------------------------------L------------------



~ 
In 

93 

94 

195 
96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 
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udah dikasi kepercayaan asal ngga .. ngga melanggar main lama, sudah <h~ 

kepercayaan nya saja jadi selama ngga melanggar diberi kepercayaan 

kepercayaannya itu boleh bebas. / 

P : Eh terus f,rimana komunikasinya dengan orang tua 

kamu kan kalo misalnya kamu sudah menghabiskan 

banyak wak"tu gitu puJang kan biasanya kan cape gitu r 
ngga. ngga punya waktu banyak lagi gitu di rumah ? 

I : Ya kalo komunikasi dengan orang tua sih kayaknya Komunikasi biasa saja 

biasa aja lah ngga ada yang .. ngga ada yang .. ngga 

ada yang beda gitu mungkin ka1o ada masalah gitu ada masa1ah dibicarakanj 
I i 

dibicarakan bareng terus ka1o orang tua tanya 1 bersama orang tua, 1 

diberitahu gitu. orang tua tanya dijawab I 
P : Eh .. terus kalo biasanya kalo misalnya kamu punya 

103 masalah kalo kamu eh.. apa kamu senng 

104 menceritakannya sama orang tua maksudnya sering 

\ 105 menceritakan kegiatan sehari-harimujuga? 

I : Kalo ngga ditanya kayaknya ngga pemah. Tidak cerita kegiatan 106 

107 P : ElL. jadi kalo misalnya ngga ditanya ya setelah sehari-hari hila tidak 

pulang rumah ngapain ? ditanya \108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

I: Ya mungkin santai nonton TV, kalo ngga ya tidur Di rumah nonton TV, 

gitu kalo ngga baca buku komik gitu kalo ada tugas tidur, baca komik, keija 

ya ngeijain tugas kalo ngga ya kalo be.. kalo tugas, belajar bila ujian 

misalnya ujian ya bel ajar lah .. dikit. 

P : Eh.. lalu bagaimana dengan kehidupan so sial bisa 

kamu ceritakan ten tang teman-temanmu 

115 hubunganmu dengan ternan ? 

116 I: Kehidupan sosial hubungan dengan ternan sih .. 

117 hubungan dengan ternan maksudnya hubungan kayak 

118 gimana? 

119 P: Ya .. bagaimana kamu menjalin hubungan dengan 

120 teman-temanmu terus bisa kamu ceritakan ngga 

~1 tentang teman-temanmu itu seperti apa aja? 



122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

1132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

I : Teman-teman ya punya banyak kepribadian yang 1 

berbeda-beda ya kan setiap orang kan berbeda-beda I 
i 

gitu ya .. kalo jelasin satu-satu kayaknya ga bakalan \ 
I 
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bisa ya mungkin.. mungkin ada temen yang.. bisa ! Ada teman yang bisa \ 

diajak share gitu mungkin .. rnungkin juga ada ternen ,

1

' diajak share _ . I 
yang b1sa ngebantu kalo aruf masalah ptu, mungkm Ada ternan yang bantu btla 

i ada masalah 
ada teman juga yang bisa diajak becanda gitu. I Ada teman bercanda 

I 
P : Eh.. bisa ceritakan ngga temanrnu itu banyak atau 1 

ngga terus kalo teman dekat itu gimana ? I 

I: Kalo soal banyak ngga nya ya kayaknya banyak ya JTeman banyak 
! 

kan manusia kan ngga mungkin punya ternan satu I 

dua orang gitu terus kalo teman deket mungkin Teman dekat Cuma 5-6 

sekitar cuman 5-6 orang ya yang bener - bener deket orang 

kalo temen deket biasa sih ban yak juga sih ngga bisa 

diitung gitu. 

I P : Eh.. ka1o rnisalnya ternan yang biasa kamu ajak 
I 

bicara tentang masalah-masalahmu? 

Teman biasa tidak bisa 

dihitung 

I : Kalo itu mungkin cuman ada beberapa orang ya R: Ternan bicarakan 

sekarang mungkin ada 2 orang sekarang ya mungkin masalah cuma 2 orang 

baru-baru ini. 

P: Bisa kamu ceritakan tentang teman-teman dekatmu? 

I : Diceritakan maksudnya bagaimana gitu ? 
i 

P: Eh .. tadi kamu bilang kalo yang bener-bener deket I 
tuh ada 2 orang eh.. kamu bisa cerita kenapa kamu 

bisa deket sama mereka dan rnenceritakan 

rnasalahrnu sarna rnereka ? I 
I · Y a rnungkin karena udah lama berteman dengan 

mereka terus udah saling berbagi gitu sering berbagi 

penda ... apa pikiran, pendapat sam a masalah-masalah 

gitu ya jadi ya ada rasa kepercayaan tersendiri gitu 

Cerita masalah bila lam4 

berteman ) 

Sering berbagi pikiran, I 
pendapat, dan masalah 

yang mungkin rnelebihi hubungan antar saudara gitu R: Ada kepercayaan 

~~ --------------------------------~------------~ 
mungkin ya. lebih hubungan saudara 
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I P : Eh .. kalo boleh tau karnu rnencari ternan itu gimana • 

dari mana saja ? I I

ll caranya dan biasanya karnu rnenernukan ternan itu 

i 1 : Ya mungkin dari rasa cocok aja ya dari kita lihat dia I Cari ternan dari rasa 

cocok ngga sama kita gitu bisa connect ngga gitu I cocok 
I 

terns kalo urituk cari ternan gitu dari karnpus bisa Cari ternan dari kampus, 

rnunl!kin dari tempat maen game gitu bisa mungkin tempat main game, 
~ I -

terus kalo misalnya jalan-jalan gitu juga mungkin ketika jalan-jalan 

bisa kalo mau. 

P : Eh.. bisa diceritakan lebih lanjut dari kampus itu 

gimana, dari game itu gimana, dari jalan-jalan itu 

gimana ?I 1 

I: Ya .. kalo dari kampus ya mungkin yang sekelas gitu Ternan dari kampus 

waktu ada keija kelompok, ada tugas dari dosen ya yang sekelas, ~ 

kayak gitu terus kalo untuk waktu maen game ya Dari main game waki:u 

mungkin waktu kita maen gitu nanti maen sama- main sama-sama cocok 

sama mungkin ketemu gitu ya kalo cocok ya 

mungkin bisa jadi temen kalo yang jalan-jalan sih [ 

ya .. ya gitu deh. 

P : Gitu deh apa ya ? 

I : Eh.. ya pokoknya susah menjelaskan dengan kata

kata. 

P : Eh.. kalo yang dimaksud dengan jalan-jalan itu 

gimana? 

178 I : Ya misalnya kalo kita jalan-jalan ke mall ya kalo Dari jalan-jalan ada 

179 misalnya sa rna temen gitu nanti ada yang lewat gitu perempuan cantik 

180 kayak cewek gitu cakep menurut temen nah kalo tinggal kenalan 

181 pengen kenalan ya tinggal kenalan aja gitu mungkin 

182 bisa dijadiin ternen gitu. 

183 P : Jc , eh .. kalo rnisalnya ket,riatan dengan temen ya 

1184 maksudnya kan kamu punya temen-temen deket 

~-5 __ _L ___ k_·am __ u __ r_un_y_a __ ke_g_i_atan ___ -k_·e_g_ia_ta __ n_d_e_n_ga_n __ m_e_r_ek_·a __ ng_g_a __ ?J_ ________________ ~ 
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jr: Untuk saat ini mungkin ngga ada kegiatan-kegiatan JR: Tidak ada kegiatan \ 

yang pasti ya mungkin setiap minggu mungkin kita / pasti dengan ternan ( 

ketemuan gitu becanda bareng gitu jalan-ja1an bareng I R: Setiap minggu ketemu, I 

mungkin ya .. ya kayak gitu doank ga ada lagi \bercanda,jalan-jalan 

kegiatan-kegiatan spesial lainnya gitu. [ 

P : Mrn .. jadi setiap rninggu itu kamu punya wak:tu yang I 
tidak kamu habiskan untuk bermain dan karnu I 
habiskan dengan ternan-ternanrnu di riil ? I 

I ' 
I : Iya pasti itu setiap rninggu rnungkin sekitar hari sabtu I R:Jwnat atau sabtu dihab~ 

rnungkin kalo ngga hari sabtu mungkin hari jurnat. 
1 

dengan teman-teman riil I 

P : Eh.. lalu kamu punya kegiatan dengan ternan- I 

ternanmu tadi yang dibilang bener-bener dekat gitu? ' 

I : Iya itu kegiatan dengan rnereka yang bener-bener R: Kegiatan bersarna 

dekat. hanya dengan yang 

P : Eh .. yang dirnaksud rnungkin yang tadi kamu bilang benar-benar dekat 

dua orang itu ? 

I: Iya rnereka yang udah saya anggap seperti saudara R: 2 ternan dekat sudah 

sendiri gitu kan kayak saya kan anak tunggal nah dianggap saudara 

rnungkin ka1o ada hari jumat, hari sabtu ka1o keternu R: Jumat Sabtuja1an 

kita rnungkinjaian-jaian bareng gitu. lbareng 

P: Eh.. lalu bisa karnu ceritakan ngga bagairnana j 

cararnu rnengungkapkan perasaan kepada orang lain? I 
I : Kalo tentang rnengungkapkan perasaan sih ya 

tergantung dari yang hat ya kalo rnereka ngeliat kita Tergantung yang lihat 

banyak rahasianya ya terserah pandangan rnereka Terserahjika lihat 

yang penting kita kalo saya sih orangnya sih suka banyak rahasia 

jaga image gitu jarang nunjukkin sifat asli gitu. 

P: Kenapa? 

I: Ya .. rnungkin udah pernbawaan dari dulu ya. 

P : Eh .. kenapa kamu jarang menunjukkan sitat aslimu, 

R: Jaga image, jarang 

tunjukkan sifat asli 

R: Pembawaan dari dulu 

r bisa karnu jelaskan ? 

I: Ya .. saya rasa ngga perlu kan ngapam JUga kita R:Ti<hl:periumemuliukkan 
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218 nunjukin segala sesuatu tentang diri kita kalo mereka sifuta<Jii, mengapa hams 

219 ngga .. ngga perlu untuk tau, kan ada kalanya rahasia I menunjukkan semua 

220 kita simpan sendiri. I tentang diri 

221 P : Eh .. kalo tentang diri yang sebenarnya itu kan kamu 

222 ngga pernah menunjukkan jadi selama ini orang 

223 melihat bukan .. bukan dirimu yang sebenarnya ? 

224 I : Ya.. selama ini sih kayaknya.. kayaknya sih udah .. 

225 udah terbuka ya sama orang tapi ya kalo mereka R: Sudah terbuka 

226 masih menganggap saya kayak masih makai topeng R:Terserahjika anggap 

227 gitu terserah pandangan mereka ya jadi kalo mereka pakai topeng, bukan asli 

228 menganggap masih bukan say a yang asli sih ya .. ga 

229 tau lagi itu terserah mereka ya menurut say a.. saya 

230 juga gimana ya .. jelasinnya pokoknya agak susah 

231 gitu kalo mm ... kalo ngga .. ngga kalo apa kalo ngga Susah kalau terbuka 

232 kalo kayak terbuka gitu Ioh. 

233 P : Eh.. bisa dijelaskan mengapa kamu merasa susah 

234 untuk kalo terlalu terbuka gitu? 

235 I : Soalnya bagi saya ngapain orang lain tau gitu kan IR: Ngapain orang tahu 

236 kalo bisa kalo mereka mau tau ya mereka selidiki R: Kalau mau tahu 

237 sendiri aja ngapain gitu. selidiki sendiri 

238 P : Maksudnya diselidiki sendiri itu gimana ya? 

239 I: Ya tanya langsung sendiri ke orangnya. R: Tanya Iangsung 

240 P : Eh .. tadi kan kamu bilang katanya eh.. untuk apa 

241 mereka tau kalo misalnya mereka menyelidiki gitu 

242 apa kamu akan memberitahu? 

243 jl: Tergantung dari orangnya kalo saya suka orangnya Tergantung orangnya 

244 agak gimana gitu eh.. cocok jadiin temen gitu Kalau suka dan cocok 

245 mungkin boleh saya beritahu gitu. diberitahu 

246 P: Eh .. hanya untuk sekedar cocok dijadikan ternan 

24 7 kamu bisa terbuka pada dia atau eh .. dia harus jadi 

248 ternan dekatmu dulu atau gimana? 

249 I : Ngga masalah ya itu biar dia ngga jadi temen deket Tidak masalah bukan 
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pokoknya kalo ooook m'nunrt ooya panW untuk """"" dek.t """' oocok I 
i 

251 diberi tau ya saya kasih tau kalo ngga ya ngga. dan pantas diberitahu 
I 

2-, 
)~ P: Tadi kamu bilang katanya kamu itu eh .. sudah 

1 

253 

254 

255 

\256 

257 

258 

1259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

terbuka gitu ya eh .. tapi orang lain mungkin melihat 

kamu memakai topeng itu kamu terbukanya seperti 

apa sih? 

I : Mm.. ya selama m1 saya ngga pernah Tidak pernah 

menyembunyikan perasaan ya cuman ada saat-saat sembunyikan perasaan 

tertentu aja ya misalnya ka1o bagi saya pen .. cukup Ada saatnya perlu 

apa .. perlu untuk menyembunyikan perasaan barn. 

P : Biasanya dalam hal apa kamu menyembunyikan 

perasaan? 

sembunyikan perasaan 

I: Ya mungkin .. mungkin dalam hal masalah-masalah Masa1ah pribadi dan 

pribadi gitu terus rnasalah keluarga gitu ya udah keluarga disernbunyikan 

cukup kayak gitu. 

P : Eh .. apa yang tergolong masalah pribadi dan bukan 

pribadi? 

l: Ya masalah pribadi ya kayak mungkin masalah cinta Masalah cinta, keuangan, 

gitu, terns masalah keuangan, terns masalah keluarga keluarga tennasuk masala 

gitu ya udah. pribadi 

270 P : Mm .. kalo boleh tau kamu saat ini kamu mempunyai 

271 beban tertentu atau ngga ? 

272 I : Untuk saat ini sih kayaknya ngga ada beban kayak Tidak ada beban 

273 apa-apa ya ngga ada beban sama sekali. 

274 P: Kalo kamu punya masalah gimana cara kamu 

275 mengatasi? 

I 

276 

277 

278 

279 

I : Ya .. kalo ngga diatasi sendiri ya mungkin bisa sa rna 

ternan-ternan dekat gitu eh.. tanya-tanya gitu kalo 

bisa ya rnungkin rnereka bisa rnernbantu gitu dan 

untuk sampai saa.. sarnpai saat ini sih kebanyakan 

Diatasi sendiri I 
Tanya ternan dekat , 

Mungkin bisa rnernbantu\ 

Kebanyakan dipecahkanl 

280 dipecahkan sendiri ya mungkin kalo untuk.. eh.. sendiri, kalo tidak bisa 

281 masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan jadi dishare ke ternan dekat 
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283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

baru bisa eli .. share sam a teman-temnan dekat gitu. J 

P : Kalo misalnya kamu memecahkan masalah sendiri i 

eh .. yang kamu lakukan itu apa saja sih? 

I : Maksudnya gimana ? I 
1 P : Eh .. bagaimana cara kamu memecahkan masalahmu I 
I sendiri ? . 

I : Ya .. saya liat masalahnya kayak gtmana ya saya Melihat masalah, 
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. 290 

I 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

untuk maen game gitu. 

P : Tadi kan kamu bilang kalo kamu maen di sana itu I 

karena eli situ sudah banyak ternan itu apa termasuk 

1

1 

ternan-ternan dekatmu atau ternan-ternan biasa ? 

311 I: Ya .. itu yang maen game di sana ya mungkin hanya R:Yang main game dial 
hanya ternan biasa 

312 ternan-ternan biasa ya karena banyak yang maen di 
R: Banyak main di sana, 

I 3 1-3--'---s_a_n_a_j_a_eli_. _k_an_k_i_ta_k_en_a_l_an_s_po_ntan--gi_· tu_t_erus __ m_a_e_n__c_::spo=n=tan='--k-en_a_l_an_,_m_ru_·n___/ L bersama 
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327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 
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I 
I p: 

bersama paling cuman ternan b~asa lah g1tu. I =" l 
Kalo suasananya di sana gimana ? I 

. 1 Suasananva cukup 
I I : Kalo sekarang s1h suasananya cukup menyenangkan . • 1 

I 
menyenangkan I ya kadang-kadang kan ada temen-temen yang 
Ada ternan bercanda 

1

, 

bercanda gitu ya cukup menyenangkan daripada ngga 

kenai sama sekali sama merek"a gitu. 
menyenangkan daripada 

tidak kenai 
P : Eh .. jadi kamu sering eh .. berbicara a tau bercanda 

dengan eh .. mereka yang biasa maen di sana juga ? I 
I Sering berbicara dan I I : Ya kaio berbicara dan bercanda sih sering. 

. bercanda di game center 
P : Eh .. terns kalo boleh tau kapan s1h kamu maen RO 

pertama kali ? 
Main RO dari 3 tahun 

I : Mungkin 3 tahun yang lalu ya pokoknya .. pokoknya 
yang lalu 

waktu pertarna kali RO keluar itu 3 bulan setelah itu 
Diajak ternan 

diajakin sama temen waktu pertarna kali maen gitu di 

daerah Klampis .. Klampis di depannya T ya. 

P : Mm .. jadi kamu maen karena diajak temen terns 

setelah kamu maen pertarna kali maen apa yang 

membuat kamu untuk memainkannya lagi ? 
. . . . II Pertama diajak ternan 

I : Ya pertama kah diaJak temen ya salah satu dan 

d k d. . ki b . dekat temen e et saya terns IaJa - n maen nyo am game 
Pertama dengar RO 

barn nah waktu itu pertama kali denger nama RO sih 
tidak tertarik 

biasa aja ngga tertarik sama sekali tapi setelah .. 
Setelah coba ada yang 

setelah mencoba gitu kok kayaknya ada sesuatu yang 
lain, fitur baru 

lain gitu yang barn gitu nah ada fitur-fitur barn gitu 
Akhimya tertarik 

nah akhimya ya tertarik terns kita terus saya maenin 
Dimainin sampai 

terns ngga tau sampe kapan sampe sekarang mungkin 

ya. 

P : Eh.. apa sebelumnya itu memang ngga ada game 

yang seperti RO ? 

sekarang 

. . Sebelumnya banyak 
I : Eh.. sebelumnya s1h mungkm ban yak ya game 

. . . RO k RO k da . game seperti RO t1penya romp cuman an -an menang n 
. . . . . I RO menang grafik seg1.. seg1 apa .. seg1.. grafiknya ya mungkm ya seg1 ' 

I 



311 

BV 

! 346 

1347 
I 

I 348 
\ 

gamepla_v nya juga mungkin teknik whips-whips gameplay. whips, 

message lebih bagus daripada game lainnya mungkin message lebih bagus 

ya. 

! 349 
' i 
1350 

! 351 

1352 
I 

I 353 
' 

I 354 

1355 
' i 

P : Eh jadi dari segi komunitasnya RO lebih menarik 

untuk di.jadi.kan tern pat berkenalan orang lain ? 

I : Eh.. untuk saat itu sih dibandingkan dengan game

game yang lain sih iya. 

P : Kalo boleh tau kamu bisa jelaskan tentang 

karaktermu dalam RO mungkin ? 

l : Karakter dalam RO, RO kan bisa bikin 3 karakter ya 

I 356 pertama kali bikin itu mungkin karakter swordman Karakter pertama 
i 

/357 tapi setelah lama kan bosen jadi bikinnya hunter jadi swordman 

358 

359 

360 

361 

362 

terakhir sekarang sampe jadi sniper terns yang Hunter jadi sniper 

swordman sekarang juga masih ada juga udah jadi Swordman jadi knight 

knight sama karak'ter blacksmith buat jualan gitu Blacksmith untuk jualan 

doank. 

P : Eh itu kalo boleh tau lv nya berapa ? 

363 I : Ya untuk swordman itu mungkin sekarang udah jadi 

364 

365 

366 

knight kan udah lv 97 sebentar lagi udah aura terns Knight level 97 

yang sniper sekarang udah 91 yang blacksmith Sniper leve/91 

berenti di lv 60 hanya untukjualan aja gitu. Blacksmith level 60 

367 P: Eh .. terus kamu kan juga perlu menamai karakter 

368 kamu itu kamu bisa ceritakan nama karaktermu dan 

369 alasan memilih nama itu apa ? 

3 70 I : Ya .. mau ceritakan nama kamkter yang mana kan ada 

371 3 salah satu aja ya? 

372 P: Iya eh .. ya udah. 

373 I I : Pilih yang mana? 

374 P : Karakter utamamu? 

375 I: Ya .. tiga-tiganya karakter utama. 

376 P : Eh .. aku yang .. yang paling besar aja Jv nya sniper .. 
. i 

( 3=--i_~snzper donk 91. 
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[ 378 I: Ya udah kalo yang sniper namanya Leon Belmont Sniper bemama Leon 

\379 tuh ngambilnya dari pertama kali bikin tuh kan Belmont 

13 80 seneng maen game ya.. game Castelvania mungkin Diambil dari game 

381 gamenya keluamya setahun yang lalu ya setahun Castlevania 

382 yang lalu itu waktu maen setelah namatin namanya Namanya keren 

383 keren gitu ya dipake akhimya untuk dijadiin sniper 

384 sampe .. ya mungkin gara-gara dulu suka maen .. liat Suka lihat vampire 

1385 

386 

vampire slayer gitu kan keren suka gitu. slayer, keren 

P : Eh.. sebenamya ada hubungan.. hubungannya ngga [ 

387 sih antara karakter vampire slayer itu sama karakter 

388 hunter kamu? 

389 I: Ngga ada sih saya kayaknya .. kayaknya ngga ada 

390 hubungan apa-apa cum an kan.. kan kalo karak-ter 

391 hunter eh .. pakenya panah kan panahnya kan ada Sniper bisa palmi arrow 

392 macam-macam arrownya nah untuk arrow yang silver untuk bunuh 

!393 silver kan bisa buat bunuh yang undead. undead 

394 P: Jc , eh.. terus kamu butuh berapa lama untuk 

395 mencapai level segitu? 

396 I : Eh .. kalo yang sniper ngga lama ya mungkin .. paling 

397 3 bulan juga level99, 3 bulan level99 terus ditransin 3 bulan /eve/99 

398 paling sebulan setengah udahjadi 91. Setelah ditrans 1,5 

399 P: Eh .. ada kelebihan ngga sih kalo kamu punya level bulan sniper leve/91 

400 yang besar ? 

401 I : Ya .. mungkin kelebihannya ya kalo dalam bermain Level besar mudah ikut 

402 kan lebih mudah untuk mengikuti event-event terus event 

403 mungkin ada .. komunitas-komunitas yang lain kan Komunitas cari level 

404 mungkin cari yang level gede untuk dijadiin temen besar untuk dijadikan 

405 gitu. ternan 

406 P : Maksudnya event yang seperti apa dan komunitas, 

407 komunitas yang seperti apa ? 

408 I: Ya .. event yang diadain oleh game Ragnarok itu ya 

409 mungkin contohnya kayak event cari monster gitu, 
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410 bunuh monster kan lebih gam pang kalo level nya Bunuh monster 1ebih I 
411 gede terus untuk komunitas kan mungkin banyak mudah I 
412 player-player lain yang masih baru pertama kali Player baru main minta i 
413 maen nah biasanya mereka kan minta dibantu gitu dibantu yang level besar \ 

414 nah kan mereka biasanya otomatis cari yang level 

415 nya gede soalnya kan dalam pandangan orang 

416 sekarang kan level gede otomatis kan kaya gitu. 

417 P : Eh .. terus kamu kan tadi kan kamu bilang kalo level-

418 level kecil tuh cari level besar untuk dibantuin ya eh .. 

419 berarti ada pengalaman donk ? 

420 I: Ya.. sering ya kalo saya maen pasti dimintain Sering diminta bantuan 

421 bantuan sering kalo lagi duduk-duduk kalo lagi sama yang level rendah 

422 cerita-cerita sama temen, temen yang di game gitu I saat duduk-duduk atau 

423 pasti sering di .. dimintain bantuan gitu sama yang lcerita sama ternan 

424 level-level rendah gitu. I 

425 P: Kamu sukarela bantunya? I ! 

426 I: Kalo ngga ada kerjaan gitu atau cuma duduk-duduk Kalau tidak ada ketjaan \ 

427 gitu ya mungkin sukarela bantuinnya, kalo lagi.. bantu, kalau lagi asyik I 

428 rame gitu ngomongnya asyik gitu seru biasanya sih ngomong malas 

429 males juga. 

430 P : Eh.. tadi kamu bilang kan kalo misalnya duduk-

431 duduk, ngobrol itu biasanya apa ada tempat-tempat 

432 tertentu yang dijadikan mereka itu untuk ngobrol 

433 gitu? 

434 I : Kalo di game Ragnarok ini ya ada tempat-tempat Ada tempat tertentu di 

435 tertentu banyak malahan, mungkin di sekitar daerah depan Frontera, daerah 

436 depannya Frontera, terus di daerah Morroc, sama di Morroc, dan Glast Heim 

437 

438 

439 

daerah Glast Heim gitu mungkin ada tempat-tempat 

tertentu yang bagi kebanyakan orang dijadiin tempat 

untuk duduk--duduk, cerita-cerita sama temen. 

440 P : Kenapa sih eh.. kalo kamu tahu itu kenapa sih 

441 mereka menjadikan tempat itu sebagai tempat 

dijadikan tempat duduk-1 
I 

duduk dan cerita-cerita I 
! 
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442 ngobrol? 

443 I: Ya kan mereka kan tinggalnya di tempatnya beda- Tempat tinggal beda 

444 beda semua nah untuk chatting kan lebih mudah Chatting lebih mudah 

445 dalam wak-tu maen Ragnarok kan soalnya kan dalam RO 

446 chattingnya langsung gitu bisa global langsung Bisa langsung dengan 

44 7 dengan orang ban yak daripada kita chatting satu-satu orang ban yak 

448 kan susah ngetiknya lama gitu kalo Ragnarok kan 

I 449 lebih cepet gitu langsung. 

I 

450 P: Mm .. ada alasan tertentu ngga sih mereka memilih 

451 tempat misalnya kayak di depan prontera atau .. ? 

452 r: Ya mungkin ada ya, mungkin tempatnya strategis Tempat ngobrol 

453 gitu ya atau deket. deket dengan kota gitu mungkin, strategis, dekat kota, 

454 pemandangannya indah mungkin, lagu BGM.. BGM pemandangan indah, 

455 petanya mungkin bagus ya .. tergantung dari pikiran lagu bagus 

456 orang-orang ya. 

457 P : Eh.. apa pasti mereka di sana itu eh .. mereka itu 

menggunakannya untuk ngobrol memang 

kebanyakannya seperti itu atau .. ? 

458 

459 

460 

461 

462 

I : Kebanyakan kalo ngga ngobrol ya paling .. gangguan Banyak yang ngobrol, 

yang level-level rendah gitu kan bawa dead breanch mengganggu level rendah 

dengan memunculkan 
gitu munculin monster bunuh-bunuhin yang rendah 

monster untuk bunuh mereka 
463 

464 

465 

gitu kan asyik. 

P : Eh .. asyiJ.mya apa ya ? 

I : Kesenangan tersendiri melihat orang mati. 

466 P : Eh.. kenapa kok bisa kesenangan tersendiri melihat 

467 orang mati ? 

Senang lihat orang mati 

468 I : Puas aja gitu melihat mereka mati dibunuh monster Puas melihat karakter 

469 gitu. lain dibunuh monster 

470 P: Eh ... kamu sering ngga sih maksudnya kalo misalnya 

471 kamu lagi maen RO kamu nongkrong di sana? 

472 I: Ya kalo untuk sekarang untuk beberapa waktu yang 

t73 lalu ya sering, kalo dulu ngga dulu kan seneng .. Dulu senang menaikkan 
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[474 I seneng naikin level gitu pengejar level sejati sekarang . level sekarang lebih 

1475 I udah ngga soalnya udah males gitu. \banyak nongkrong kalau 

1476 I P : Eh jadi kamu maen RO itu buat ya ngobrol-ngobrol I di RO 

\ 4 77 sama orang-orang gitu ? 

1478 I: Ya .. untuk sekarang iya, soalnya sudah ngga ada Main RO untuk ngobrol 

479 gunanya naikin /eve/lagi gitu. tidak l5erguna 
! 

480 P : Soalnya sekarang udah ada bot. menaikkan hc'Vel 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

488 

1489 

490 

491 

492 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

499 

500 

501 

502 

503 

I : Y a seperti itulah. Ada bot 
I 

I P : Eh.. terus eh.. kamu bisa sebutkan ngga kelebihan 
I 

I 
i 

kamu itu apa ? 

I : Kelebihan dalam arti apa ? 

P: Ya .. bisa kelebihan dari kepribadian mungkin. 

I : Kepribadian sih ngga ada yang Iebih ya ngga ada Tidak ada kelebihan 

yang lebih biasa-biasa saja kalo kelebihan yang lain Biasa-biasa aja 

ya .. ngga ada juga ya kayaknya kayak orang normal 

aja tuh ga ada sayap, ga punya .. apa sirip, ngga punya 

apa gitu. 

P : Eh .. bukankah .. bukankah kalo orang normal itu pasti 

punya kelebihan dan kekurangan, aku rasa tiap orang 

punya kelebihan dan kekurangan. 

I : Contohnya gimana ? 

P: Ya misalnya dalam hal berteman mungkin kamu 

punya kelebihan mungkin perilakuanmu terhadap 

ternan. 

I : Mm .. ya perlakuan terhadap ternan sih tergantung ya, R: Perlakuan terhadap 

temannya itu ternan dekat atau ternan biasa, kalo ternan tergantung 

ternan biasa sih ya biasa-biasa aja gitu kalo ketemu R: Teman biasa hanya 

ya udah Cuma say hi kalo sama temen deket say hi 

mungkin diskusi apa gitu terus bicarain tentang R: Ternan dekat 

kejadian-kejadian yang telah teijadi gitu apa gitu membicarakan kejadian 

504- ada .. ada kejadian terbaru apa gitu ya kayak gitu lah. terbaru 

505 P : Kala kelebihanmu dalam berteman ? 



506 

507 

508 

509 

1510 

511 

512 

513 

514 

515 

/516 
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I: Ya .. kalo kelebihan dalarn berternan ya mungkin L l 
rnm.. mudah ya untuk dapetin ternan sekarang ya 1 Mudah mendapat ternan I 

karena mungkin agak aktif ya mungkin sekarang ya Sekarang agak aktif 

dulu kan .. dulu kan ngga .. ngga kayak gini mungkin.. Dulu tidak rnudah 

rnungkin karena agak dewasa dikit gitu udah.. ya.. Mungkin karena agak 

, 

begitulah. dewasa 1 
I 

P : Eh .. kalo kekurangan ? I 

I : Ya kalo kekurangan mungkin banyak banget ya ngga / Banyak kekurangan I 

bisa diitung sekarang rnungkin ya kekurangan 1 

rnungkin sornbong, congkak, terns jaga image, terns Sornbong, congkak,jagal 
i 

rnungkin agak suka gangguin ternen gitu terns.. image, suka ganggu I 
I 

517 rnungkin agak pendendarn dikit gitu. ternan, agak pendendam 

518 P : Eh .. bisa dijelaskan ngga .. jaga image tuh gtrnana 

519 terns .. terns kalo agak pendendam itu seperti apa ya ? 

520 I : Ya rnungkin kalo agak pendendam kalo udah Kalau sudah bennusuhanl 

I 521 rnusuhan sarna orang mungkin ngga bakal baikan tidak akart baikan I 
522 lagi gitu terns kalo jaga image ya.. kalo keternu Kalau ketemu ternan ! 

523 ternen barn, orang barn gitu mungkin agak-agak barn agak sombong 

524 sombong gitu ya .. seperti itulah. 

525 P : Eh .. apa sornbong itu sama artinya sarna jaga image 

526 

527 

528 

ya? 

I: Ya .. gimana ya mungkin.. mungkin jaga image ya 

kayak.. ngga diajakin ngornong gitu diem aja gitu 

I 
R: Jaga image bila tidak I 

! 

diajak ngomong diam I 
I 

529 terns ada.. cerita apa gitu diem aja gitu mungkin saJa 

530 ceritanya kan mungkin ada hubungannya ama temen 

531 gitu mungkin ya gue diemin aja gitu ya kayak gitu 

532 lah. 

533 P : Mm.. kayaknya kamu lebih gampang ngornong 

534 kekurangan daripada kelebihan itu kenapa? 

535 I : Ya .. karena rnernang saya kan manusia saya tidak 

536 bisa rnenilai diri saya sendiri dari kelebihan saya, 

537 saya hanya bisa rnenilai dari kenegatifan saya. Hanya bisa rnenilai 



538 

539 

540 

541 

542 

543 

544 

545 

546 

547 

548 

549 

550 

551 

552 

553 

554 

555 

556 

557 

558 

559 

560 

561 

1562 

563 

564 

565 

566 

567 

568 
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P : Maksudnya menilai dari kenegatifan itu gimana ? kenegatifan 

I: Ya .. kekurangan-kekurangan saya itu apa yang akan 1 Kekurangan~ 
saya sempurnakan itu apa gitu ya kayak gitu kalo I 1 

untuk kelebihan kayaknya untuk saat ini tidak bisa Tidak bisa nilai kelebihanj 

menilai ya saya kayaknya ngga punya kelebihan apa- Tidak punya kelebihan 

apa gitu. 

P : Oh .. kenapa kamu mengatakan kalo kamu itu ngga 

punya kelebihan apa-apa maksudnya .. ngga pernah .. 

ngga pernah kamu berusaha misalnya melihat dalam 

dirimu sendiri orangnya seperti apa ? 

I: Ya .. sering ya saya melihat dalam diri sendiri tapi 

kan bukan artinya untuk melihat kelebihan ya 

mungkin kekurangan-kekurangan saya, saya melihat 

dalam diri saya apa yang kurang dalam untuk hari ini 

gitu mungkinnya kayak gitu. 

P : Kalo kamu menggambarkan dirimu kamu lebih 

menggambarkan dirimu itu sebagai orang yang 

pendiam atau terbuka ? 

• 

Melihat dalam diri untu~ 

kekurangan sa_ja / 

• 

I 
I : Saya .. ngga pendiam ngga terbuka jadi kalo ditanyain R: Tidak pendiam tidak terbuka · 

baru jawab kalo ngga ditanyain ngga bakalan jawab R: Tidak ditanya tidak 

gitu jadi misalnya kalo ada masalah apa kalo orang I dijawab biarpun tahu 

ngga tanya ya biarpun saya tahu jawabannya ya [jawabannya 

ngga bakalan saya jawab gitu . 
! 

P : Kalo dalam hal mencari ternan ? 
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575 

576 

577 

578 

579 

580 

581 

582 

583 

584 

585 

586 

587 

588 

589 

590 

591 

592 

593 

594 

595 
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P : Bisa dijelaskan tipenya bagus itu seperti apa ? I 

I: Ya .. bagus cocok dijadiin support bisa juga dijadiin I 
tipe attack gitu. ( 

I 

P : Jadi kamu suka tipe yang bisa apa saja? II 

I : Ya .. intinya kan seperti itu ya orang kan pasti suka I Suka karakter yang 

yang tipe karak"ter yang bagus gitu yang bisa bagus · 

digunakan pada saat-saat yang berbabaya mungkin Bisa untuk saat 

ya saat-saat tertentu gitu untuk.. ya.. untuk supaya berbahaya, supaya 

berhasil gitu. 
1 

berhasil 

P : Eh.. terus tmage apa sib yang ingin kamu bangun 

dalam RO dan apa itu berbeda dengan dirimu dalam 

di dunia riil ? 

I: Ya .. image ya mungkin .. ga beda jauh ya mungkin I image tidak bedajauh 
i 

biasa aja ya paling cuman.. kalo maen RO itu f riil dan virtual 

cuman .. sampe sekarang sih cuman duduk-duduk iDuduk-duduk, cerita 

cerita-cerita sama temen aja gitu jadi kalo soal image sama ternan 

sih kayaknya ngga ada image apa-apa deh paling V: Tidak ada image 

cuman duduk-duduk cerita chatting sama temen lama Duduk, chatting sama 

gitu yangjauh gitu ya udah gitu doank. Jteman lama yangjauh 

P : Mm.. ada ngga sih eh.. karakter yang in gin kamu 

ban gun dan kamu perlihatkan dalam dunia RO dalam 

orang-orang yang ada dalam dunia virtual ? 

I : Kayaknya sih ngga ada ya paling RO kan maen V: Tidak ada image 

cuman untuk ngilangin stres terus kalo sekarang sih yang dibangun 

untuk chatting-chatting sama temen gitu mungkin Main untuk hilangkan 

sambil.. stres dan chatting 

596 P : Eh.. kamu bilang untuk ngilangin stres apa.. senng 

597 merasa stres ? 

598 I: Ya setiap orang kan pasti punya stres tersendiri kan 

599 setiap bari gitu misalnya ada tugas atau ada apa gitu Ada tugas atau masalab, 

600 ada masalab apa ya kalo ditanya sering sib .. ya agak agak sering stres 

601 sering gitu. 



1602 

[603 
I 

j604 
! 

i 605 
I 

606 

607 

608 

609 

6!0 

P : Eh.. bisa dijelaskan ngga eh.. suasana apa atau 

situasi apa yang membuat kamu merasa stres ? 

319 

BV 

I : Eh.. misalnya kalo ada problem tersendiri ada Ada masalah atau ujian 

masalah gitu terus .. ada misalnya kayak ujian gitu ya jadi stres 

kayak gitu lah. 

P: Mm .. berarti kamu membangun karaktermu dalam 

dunia virtual dengan sifat yang sama seperti kamu 

dalam dunia riil ? 

I : Kurang Iebih seperti itu. V: Karak.-ter sama di 

611 P : Kalo gitu ada ngga sih peran penampilan dalam virtual dan riil 

612 kamu membangun karaktermu di dunia virtual? 

613 I : Eh.. kalo penampilan di dunia virtual kan Penampilan hampir 

614 

615 

616 

617 

618 

619 

620 

621 

622 

kebanyakan hampir sama jadi kayaknya ngga ada sama semua 

de h. 

P : Mm.. maksudnya apa kamu.. misalnya kamu 

mendandani karakter gitu ? 

Tidak pemah dandani 
I 

P : Kalo peran kekuatan dalam dunia virtual ? karakter J 

l : Eh .. selama ini ngga pemah ya dandani karak.'ter. 

I: Ya kalo untuk mendominasi kayak orang di dunia V: Tidak ingin dominasil 

virtual itu ngga ada keinginan sama sekali justru orang 

1

[ 

waktu .. kalo maen itu untuk just a game gitu jadi V: Main untukjust a 

1623 ngga ada keinginan sama sekali untuk hal seperti itu. game 

624 P : Kalo misalnya eh .. kekuatan dalam hal ya membuat 

625 

626 

627 

628 

629 

1630 

631 

632 

633 

karaktermu menjadi lebih kuat misalnya dengan 

equip-equip yang lebih kuat gitu ? 

I : Ya .. kalo itu ya pasti ada lah kan kalo level semakin Ada peran kekuatan 

tinggi otomatis kan tantangan musuh yang dihadapi Level semakin besar, 

kan semakin kuat nah untuk menghadapi itu ya.. musuh semakin kuat, 

equip-equipnya ditingkatkan gitu. 

P : Jadi kamu selalu merencanakan equip apa yang akan 

kamu digunakan selanjutnya gitu ? 

I I: Ya .. pasti dulu sekarang udah ngga. 

eqwp ditingkatkan 

Dulu rencanakan equip 
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I 

1638 
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[ P : Eh .. sekarang udah ngga itu rnaksudnya gimana ? yang dipakai 

[ I : Y a.. karena sekarang kan tugasnya curna duduk- Sekarang cuma duduk, 

I 

I 

duduk, chatting doank jadi ngga ada gunanya kan chatting, tidak pikirkan 

ngerencanain equip-equip gitu kan lebih baik.. lebih eqwp 

baik kan santai ngapain rnikirin gitu. 

P : Jadi sekarang eh .. yang lebih penfing buat kamu lebih 

pada fak1or komunikasinya daripada game nya 

sendiri ? 

Santai saja 

I 

• 

641 

642 

643 

644 

645 

646 

647 

648 

649 

650 

651 

652 

653 

I : Ya karena udah bosan dengan gameplaynya ya .. 

lebih penting kornunikasi ya bagi saya sekarang kalo 

untuk RO ya. 

Lebih penting komunikasJ 

daripada gameplay I 
P : Eh .. berarti kamu sudah banyak ternan dari game ini 

tentunya? 

I: Ya .. karena maennya pertarna sekali jadi otomatis 

sarnpe sekarang udah banyak banget udah banyak V: Sudah banyak sekali 

juga kan yang udah banyakjuga yang ngga rnaen kan ternan, banyakjuga 

ya udah. yang sudah tidak main 

P : Menurut karnu banyak mana sih di RO sarna di riil? 

Menurut say a sih ban yak yang di riil kalo yang .. iya R: Lebih ban yak ternan 

banyak yang di riil soalnya yang di riil kan ada di R: Banyak ternan di 

654 berbagai daerah gitu banyak temen. berbagai daerah 

655 P: Di berbagai daerah itu maksudnya kamu dapetnya 

656 dari virtual atau itu memang kenalan secara lagsung 

657 atau gimana ? 

658 I: Eh .. ada yang dapat dari virtual ada juga yang Ternan dari luar daerah 

659 kenalan secara langsung waktu gua jalan ke sana kenai dari virtual dan 

660 pergi ke luar daerah itu. langsung ketika ke sana 

661 P: Kalo menurutmu banyak mana sih yang karnu 

662 kenalnya dari dunia virtual sama dunia kamu [ 

663 kenalnya dari dunia riil ? 

664 I: Ya .. lebih banyak yang dari dunia riil ya soalnya kan Banyak yang kenai dari 

665 saya tiap liburan kan sering keluar kota gitu iya riil 

I 
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666 setiap liburan selalu keluar kota nah itu bisa Tiap liburan keluar kota 

667 kemungkinan dapet ternan barn banyak banget. dapat banyak ternan 

668 P : Eh .. biasanya itu yang ngajak kenalan lebih dulu itu 

669 siapa? 

670 I : Itu tergantung .. tergantung .. tergantung kitanya ya Yang mengajak kenalan 

671 kalo mereka mau .. mereka ngajak kenalan duluan ya tergantung, bisa dari 

672 kalo kita mau kenai an ya kenalan kalo ngga ya orang lain atau B 

673 mungkin kalo gue yang mau kenalan dengan mereka 

674 ya kenalan duluan gitu sama mereka. 

675 P: Apa yang membuat kamu biasanya untuk 

676 memutuskan buat kenalan duluan dengan mereka? 

677 I : Kalo yang di riil ya mungkin orangnya menarik gitu R: Orang menarik 

678 ya terns enak diajak bicara terns baik gitu ya udah R: Enak diajak bicara, 

679 kayak gitu. baik 

680 P : Itu yang di dunia riil, kalo ya di dunia virtual ? 

681 I : Kalo yang di dunia virtual ya cuma asal cocok doank V: Asa1 cocok 

682 lah kalo misalnya lagi hunt bareng gitu nah cocok itu V: Hunt bareng, cerita 

I 

683 

684 

685 

686 

687 

688 

I 689 

690 

691 

692 

693 

1694 

1695 

ya udah kena1an jadi temen. 

P : Mm .. kalo menurntmu penampilanmu di dunia riil itu 

gimana? 

masa1ah 

I : Penampilan di dunia riil biasa aja ngga ada yang 1 R: Penampilan biasa aja 

berbeda ya.. setiap orang kan ada penampilannya 

sendiri-sendiri kan menurut dia gimana gitu paling 

cocok dia ya udah gitu. 

P : Kalo menurntmu kamu gJ.mana sudah cocok atau 

blom? 

I : Mm.. menurnt saya sih cocok-cocok saja tidak ada R: Cocok dengan • 

be .. tidak ada yang ngga cocok tuh. penampilan sekarang 

P : Eh.. apakah kamu pernah maksudnya lebih 

merhatikan penampilanmu atau gimana? 

I : Untuk sekarang sih ngga ngga .. ngga pemah kayak 

gitu paling.. paling ya paling itu dulu ya sekarang R: Sekarang ngga I::: 
____ L_ ______________ _ 
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699 

udah ngga pemah kayak gitu. 

P: Kenapa? 

700 I: Ya .. ngga apa-apa sih ya mending kan .. mending biar 

701 orang lain yang melihat kita sendiri kan menilai kita 

pemah perhatikan 

penampi1an 
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I 702 sendiri dari pada kita meni.. daripada kita bagus-
1 

703 bagusin diri kita terus di dalamnya jelek gitu ngapain 

704 gitu. 

705 P : Menurutmu kalo kamu di dalamnya itu gimana je1ek 

706 atau ngga ? 

707 I : Menurut saya sih saya di dalamnya masih banyak R: Banyak kekurangan, 

708 kekurangan banyak kejelekan terns pokoknya banyak banyak kejelekan 

709 lah yang kurang dari saya gitu tapi kalo penilaian 

710 dari orang lain ya ngga tau itu tergantung dari dia 

711 sendiri nilainya gimana. 

712 P : Eh.. maksudnya itu ke.. kekurangannya itu seperti 

713 apa yang kamu liat itu? 

714 I: Ya .. seperti yang tadi saya bicarakan ya yang 

715 

716 

717 

718 

719 

720 

721 

722 

723 

724 

725 

726 

727 

728 

~29 

kekurangan-kekurangan saya itu ya kayak gitu. 

P : Menurut kamu ternan itu penting ngga sih terus 

bagaimana sih keberadaan eh.. arti keberadaan 

ternan-ternan itu buat kamu ? 

I : Mmm. Ya sekarang bagi saya sih ternan penting ya Ternan penting untuk 

buat bersosialisasi daripada sendirian gitu kan eh.. bersosialisasi 

keberadaan tern en.. rnaksud keberadaan temen itu 

gimana sih? 

P : Eh .. ternan itu penting untuk kamu itu apa ? 

I: Ya.. ya untuk bicara, komunikasi gitu mungkin Ternan untuk bicara, 

berbagi cerita mungkin kadang-kadang ya .. ya untuk komunikasi, berbagi 

saling mengerti gitu mungkin banyaklah pokoknya cerita 

ya semacam gitu lah pokoknya tidak ada arti lain. 

I P : Maksudnya untuk saling mengerti itu gimana ? 

' I : Misalnya kalo ada masalah apa yang baru keluar gini Ada masalah dibahas 
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mungkin kita bahas bersama gitu pemecahannya Ida~ dipecahkan bersama/ 

gimana gitu terns misalnya gua ada masalah terns I ternan i 
gua diceritain ke dia mungkin gitu. I I 

I I P : Kalo di dunia virtual? 

I: Kalo di dunia virtual kan untuk bermain game aja V:Untuk main game saj~ 
ngga ada yang lain gitu. 

P : Maksudnya untuk bermain game itu gimana ? 

1: Ya .. maen bareng mungkin hunt bareng mungkin V: Main, hunt, cerita-

cerita-cerita bareng cerita-cerita yang lucu mungkin j cerita bareng 

ya. 

P : Jadi sekedar untuk refreshing? 

I : Ya .. semacam itu tergantung kalo dianya. V: Untuk refreshing 

P : Banyak ngga sih yang berlanjut sampe riil ? 

I : Untuk saat ini .. 

P : Bisa diceritakan? 
I 

1: Ya .. misalnya kayak dari game yang sekarang ini ya V: Mungkin berlanjut 

mungkin berlanjut ke riil mungkin karena gua jalan- ke riil 

jalan ke tempat diajakin .. 

P : Jadi kalo misalnya kamu ngga pernah ketemu sama 

dia itu ngga pernah berlanjut ke riil ? 

I: Mm.. 

P: Apa beda dengan kalo misalnya kamu sudah ketemu 

dia di riil ? 

I: Ya .. kayak apa gitu orangnya seperti apa gitu kan V: Ketemu di riil tahu 

beda kalo Cuma denger suaranya doank atau cuma orangnya seperti apa 

liat ketikan-ketikannya doank gitu. V: Beda kalau cuma 

P : Apa sih yang beda dari kamu melihat orangnya lihat ketikan 

langsung sama kamu melihat ketikannya ? 

I: Ya .. pokoknya saya bisa melihat tipe orangnya itu V: Ketemu di riil bisa 

kayak apa gitu saya bisa meni1ai orangnya kayak melihat dan menilai 

gimana gitu. 

P : Kalo misalnya dari tulisan itu ? 

I 

I 

! 

: 
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I : Kalo dari tulisan kan bisa .. lain kan apa yang ditulis V: dari tulisan bisa lain I 

bisa lain yang dimaksud di hati. 

P: Bisa dijelaskan maksudnya itu gimana? 

I : Ya.. maksudnya ya mungkin dia ngomongnya V: Omongan dan yang 

I sekarang ngomongnya ini tapi dalam hatinya lain di dalam hati bisa beda 

gitu kan bisa aja kayak gitu. 

P : Jadi itu artinya itu kamu ngga percaya kalo misalnya 

orang-orang dalam dunia virtual yang blom kamu 

kenai dunia riil mengatakan atau mungkin 

memperlihatkan dirinya yang sebenamya ? 

I: Mm .. bisa dibilang iya sih .. soalnya ngga boleh kan V: Tidak percaya apa 

kita percaya sama orang gitu apalagi yang baru yang dikatakan orang 

dikenal biarpun dia mau nunjukan dirinya kalo mau jika belurn kenai riil 

ketemu langsung sih mungkin bisa soalnya mungkin V: ketemu langsung 

kita bisa lihat dia langsung gitu bisa tau dia gimana baru tahu ada yang 

dia ada menyembunyikan. disembunyikan 

P : Kalo menurutmu banyak mana sih orang di dunia 

virtual itu mereka eh.. ./(1king atau mereka 
! 

memperlihatkan dirinya yang sebenamya ? ) 

I : Kebanyakan kalo di dunia virtual mereka lebih V: Orang banyakjakingj 
I 

banyak faking ya soalnya kan mungkin untuk V: Mengambil keuntunganj 
' 

mengambil keuntungan dari kita gitu di dunia virtual. 

P : Kalo kamu sendiri gimana ? 

I: Mm .. kalo saya sih biasa-biasa saja ngga ada yang V: B tidakfake dan 

fake terns ngga ada yang asli jadi ya .. ya gitu deh tidak ada yang asli 

pokoknya kayak gitu. 

P : Bisa dijelaskan lebih lanjut karena pernyataan 

membingungkan, bisa asli bisa.. bisa ngga fake itu 

gimana? 

J: Ya .. kadang ada saatnya kita nunjukin diri yang asli V: Kadang tunjukkan 

! 

792 kadang ngga kan di dunia virtual, ya gitu deh. diri asli kadang ngga 

793 P : Maksudnya bisa dijelaskan dengan contoh mungkin, 
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794 

795 

'796 

797 

798 

1799. 

800 

801 

802 

803 

804 

805 

806 

807 

808 

1809 

810 

yang ngga. yang nggafake dan ngga asli itu gimana? 

I : Yang fake sama yang asli gitu ya, ya yang fake 

mungkin kalo .. kalo dia bohongin gua gitu mungkin V: Fake kalo dlbohongi 

ya gua bohongin balik gitu kalo yang ash ya palingan 

mungkin waktu kita cerita-cerita gitu dia tanya-tanya V: Asli kalo ditanya 

tentang.. tentang nama alamat gitu mungkin kan alamat dan nom or HP 

agak-agak.. ngga enak kan kalo kita bohong tentang 

alamat gitu, nomer HP gitu ya mungkin diberitahu 

yang asli gitu. 

P : Jadi kalo kamu melakukan faking dalam dunia 

temen gitu. untuk ganggu temen 

P : Maksudnya gangguin temen itu seperti apa ? 

I: Ya biar .. biar dia jengkel gitu kan seneng gitu V: Seneng melihat 

ngeliatin orang jengkel. orang jengkel 
I 

P : Kenapa kamu merasa seru melihat orang itu jengkel ? 
1 

811 I: Ya .. gimana ya semangat ya. V: Semangat 

I 812 P: Eh .. terns kalo kamu melihat image dirimu dalam 

813 dunia riil apakah kamu merasa percaya diri untuk 

814 melakukan relasi dengan orang lain ? 

815 I : Kalo untuk berkenalan .. kalo hanya untuk berkenalan R: Percaya diri untuk 

816 terus berteman sih percaya-percaya diri aja apa sih berkenalan dan 

817 yang ngga percaya diri sekarang. berteman 

818 P : Eh.. maksudnya apa sih yang ngga percaya diri 

819 sekarang tuh ? 

820 I : Maksudnya ngapain sih ngga percaya diri sekarang R: Tidak ada gunanya 

821 kan ngga ada gunanya kalo kita ngga PD gitu kan tidak PD 

822 malah merugikan diri sendiri kalo ngga PD. 

823 P : Mm.. bisa diceritakan dengan contoh mungkin jadi 

824 ngga sekedar.. ? 

825 I : Ya contohnya kan zaman sekarang ini kita kan harus 
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826 punya temen yang banyak ya misalnya untuk bantu R: Teman untuk bantu 

827 kalo ntar lulus ada keijaan apa gitu kan semakin cari keija waktu lulus 

828 banyak teman semakin banyak kesempatan kan 

829 opportunity gitu jadi ngapain kita ngga PD kalo R: Ngapain tidak PD 

830 untuk berkenalan doank gitu. untuk kenalan saja 

831 P : Mm.. kalo misalnya kamu melihat image dirimu 

832 dalam dunia virtual apakah kamu merasa percaya 

833 diri'l 

834 

835 

I : Amat sangat percaya diri. 
' 
' V: Amat sangat percaya! 

P : Bisa dijelaskan amat sangat itu gimana ? diri 

836 I: Ya .. ya ngga malu-malu gitu kalo untuk berkenalan V: Tidak malu-malu 

gitu 

P : Eh .. apa itu ngga berbeda dengan kamu dalam dunia 

riil ? 

I : Kalo di dunia riil kan whips nah kendalanya mungkin 

berkenalan 837 

838 

839 

840 

841 

842 

cuman .. ya .. kalo asal menurut saya perlu jadi temen IV: Perlu jadi temen 

ya kenalan, kalo di dunia virtual sih cuek yang barn kenalan 

843 penting kan kenalan ya udah gitu aja. V: Cuek yang penting 

844 P : Apa yang buat kamu bisa cuek dalam dunia virtual? kenalan 

845 1: Kan itu kan cuma di game kita kemungkinan besar /V: Cuek karena 

846 ngga melanjutkan ke dunia riil kan bertemannya kemungkinan besar 

847 paling cuma di game gitu untuk maen bareng gitu ngga lanjut di riil 

848 ngga ada hubungan di riil kan mungkin. 

849 P : Eh .. kenapa kok kalo misalnya ngga ada maksudnya 

850 kan cuma kamu kenalan di dunia virtual kamu jadi 

851 lebih percaya diri dan kamu Iebih mudah dalam 

852 dunia virtual? 

853 I: Ya karena ngga ada resiko apa-apa kan kalo kenalan V: Ngga ada resiko apa-

854 di dunia virtual ngga ada resiko di bener-bener apa kaJo kenaJan 

855 dibohongin gitu kan ngga ada resiko kita percaya V: Ngga ada resiko 

856 sam a orang itu penuh kan jadi ya kayaknya. sih Iebih dibohongi karena tidak 

857 gampang gitu kalo di dunia virtual. percaya penuh 

' 
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P : Yang dimaksud resiko itu seperti apa ? 
I 

I: Ya bener-bener dibohongin kan kalo di dunia virtual V: Dibohongi cuek,just I 

mungkin dibohongin doank kan cuek lah ngga a game 
I 

ngambil pikir just a game gitu ada barang yang.. V: Barang hilang ngga I 
I 

yang ilang gitu rugi apa gitu ngga masalah kan .. kan masalah I 

cuma game gitu kalo di- riil kan kalo bener-bener R: Rugi kasih keperca, 

dibohongin kan rugi bener misalnya kalo udah .. udah kalo dibohongi 

ngasih kepercayaan gitu kan kalo kita dibohongin R: Tidak enak kalo I 
I 

I 

gitu kan ngga enak gitu. dibohongi 

P : Ada pengalaman mungkin ? 

I : Sejauh ini mungkin ada banyak pengalaman ya R: Banyak pengalaman I 

mungkin 3 pengalaman atau 4 mungkin ya sering dibohongi 1 

dibohongin gua. 

P : Riil atau virtual? 

I : Ini untuk yang di riil ya kalo di virtual gua ngga V: Tidak arnbil pusing, 

ambil pusing itu ngga masalah cuek aja. cuek saja 

P : Eh .. jadi kamu sering ya maksudnya ya 4 kali bukan .. 

bukan pengalaman yang sedikit aku pikir itu eh .. 

dampak kamu resikonya itu seperti apa ? 

I : Dampak resikonya ya agak jaga-jaga gitu iya dampak R: Dampaknya agak 

resikonya ya agak jaga-jaga gitu dalarn berternan jaga-jaga dalarn 

ngasih kepercayaan sarna ternan ya agak jaga-jaga berteman dan ngasih 

dikit gitu. kepercayaan 

P : Mm .. yang dimaksud eh .. kamu hati-hati dan ngga 

selalu percaya itu seperti apa? 

1: Ya saya .. 

P : Eh.. rnaksudnya ngga percaya 100% itu gtmana 

secara riilnya dengan.. dengan ternan karnu itu 

hubungannya itu seperti apa? 

I: Ya jadinya ya biasa saja curnan kan ngga .ngga R: Tidak benar-benar 

I bener-bener percaya apa yang dia katakan gitu. percaya yang dikatakan 

1 P : Kalo ternan yang sudah karnu percaya 100% itu ada 

I 
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890 apa ngga ? I 

891 I : Kalo untuk saat ini rnungkin ada beberapa ya.. 3 I R: Yang dipercaya 
i 

892 orang mungkin ya 100%. \toO% hanya 3 orang 

893 P : Riil sernua ? \ 

894 I : lya riil semua. R: Riil sernua 

895 P : Apa yang buat karnu percaya sama ternan-ternanrnu 

896 itu? 

897 I: Ya rnungkin karena udah kenai lama udah tau R: Kenallarna, tahu 

898 karakternya terus dia juga udah percaya sarna kita karakter, ternan percaya, 

899 gitu udah kayak saudara sendiri gitu jadinya ya.. seperti saudara 

900 otornatis saya percaya.. percaya sarna dia rnungkin 

901 dari pengalarnan gitu ya. 

902 P : Eh .. bagairnana karnu bisa rnengatakan kamu percaya 

903 sarna orang apa yang buat karnu yakin bahwa karnu 

904 sudah bisa rnernpercayai dia ? 

905 l: Ya.. dari pengalarnan ya dia ngga pernah R: Percaya bila ternan 

906 rnengecewain gua gitu terus ngga pernah bohongin tidak pernah ngecewain 

907 gua gitu ya kayak gitu. dan bohongin 

908 P : Sebenarnya kualitas ternan seperti apa sih yang karnu 

909 cari? 

910 

911 

912 

I : Kualitas ternan yang 

mengkhianati k:ita gitu. 

P : Eh .. hanya itu aja ? 

bener-bener ngga akan Cari ternan yang ngga 

rnengkhianati 

913 I : Iya untuk saat ini itu aja terus selain mengkhianati 

I 914 juga yang siap sedia rnernbantu kita saat-saat kita Siap rnernbantu saat 

915 butuh bantuan gitu doank. dibutuhkan 

916 P : Aku ngeliat karnu sering mengatakan kalo rnisalnya 

917 karnu itu ngga bisa percaya sama orang terus karnu ,I 

\ 918 takut dikianati f:,ritu sepertinya pengalaman yang 
1 

919 pernah karnu rasakan sebelumnya itu bener-bener II 

920 rnernpengaruhi kamu dan mernbekas gitu ya ? \ 

L_92 ___ l __ L_I_: __ Iy_a __ pe_n_g_a_la_m __ ann __ y_a_I_.t_u_k_an __ u_da __ h_b_e_r_ap_a __ k_al_i_y_a_u_da __ h_LR_:_P ___ en~ 
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4 kali kan itu bener-bener dalem. dikhianati benar-benar 

P : Eh .. terns bagaimana hubunganmu dengan temanmu dalam dan burnk 

itu? 

I: Ya .. sampa1 sekarang ya kita ngga .. ngga berteman R: Tidak mau berteman 

lagi musuhan terns gitu jadinya kan kalo ketemu lagi, musuhan 

ngga nyapa sama sekali gua biarpun dianya nyapa ya R: Tidak menyapa · 

cue kin aja gitu ngga bakalan jadi tern en lagi gitu R: Tidak bakal jadi 

doank. ternan lagi 

P : Eh.. menurut kamu lebih mudah mana kamu 

mendapatkan ternan di dunia riil atau virtual? I 
I 

I : Mm .. kalo untuk mendapatkan .. mendapatkan ternan V: Mudah mendapatkallj 

kayaknya dua-duanya sama aja ya ngga ada yang.. ternan I 
yang mana mudah yang mana susah kayaknya ngga R: Mudah mendapatkanj 

ada ya kayaknya semuanya gampang gitu. ternan [ 

P : Eh .. yang membuat gampang itu dari faktor kamunya 

atau memang teman-temannya ? I 
I: Mm .. tergantung ya mungkin dari fak'i:or guanya Yang buat gampang daril 

I 

mungkin juga dari faktor dianya mau berteman sama faktor B sendiri dan 

gua gitu. temannya I 
I 

P : Apa sih yang dari fak1:or kamunya apa sih yang buat I 
kamu mudah berteman? I 

' ' I 

I : Eh.. ya kan sekarang saya kan agak aktif ya agak Mudah berteman karena 1 

I 

I 

kamu sendiri ngga .. ngga bisa percaya sama mereka 

seneng berbicara jaclinya ya mungkin .. mungkin bagi agak senang bicara 

dia mudah gitu komunikasi sama kita gitu. Temanjadi mudah 

P : Eh .. kamu bilang kalo kamu mudah dapat ternan tapi komunikasi 

jadi itu hanya untuk ternan-ternan sekedar kenai 

biasa? 

I : Ya .. kan ngga percaya sepenuhnya kan bukan berarti R:Tidak percaya bukan 100%1 

ngga percaya 1 00% kan .. kan ada kepercayaan dikit R:Ada kepercayaan diki~ 
gitu jadinya ya mungkin .. mungkin dia bisa jadi R: Ternan kenal biasa I 
temen deket tapi mungkin dalam waktu yang agak- bisajacli ternan dekat J 
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[ agak lama terns mungkin ada pengalaman-j dalam wak1:u lama dan j [954 

955 

956 

957 

I
ll pengalaman mungkin yang bisa bikin dia jadi temen I ada pengalaman tertentuj 

deket gitu. f I 
P : Eh .. pengalaman yang seperti apa ? ( 

1 

1 958 

959 

960 

961 

962 

963 
I 

i 
I 

I: Ya .. nah untuk karakteristik temen sih kayaknya saya ! 
I 

tidak bisa menjelaskan ya kalo hal itn ya. I 
I 

P : Maksudnya teman yang bisa kamu percayai setelah [ 

ini karakteristik.-nya atau mungkin eh .. ada hal yang I 
membuat kamu bisa percaya sama dia maksudnya 

pengalaman mungkin ya pengalaman yang 

menyenangkan atau gimana? 

I 

I 1964 

965 I : Ngga harus selalu pengalaman yang menyenangkan Tidak harus pengalaman[ 

966 kan pengalamannya tergantung.. tergantung situasi menyenangkan 

967 dan kondisi jadi tidak bisa saya jelaskan untuk hal 

968 Ill!. 

969 P : Nah sekarang tentang pasangan, kamu punya 

pasangan sekarang ? 
I 

970 

971 

972 

973 

I: Untuk saat ini ngga ada ya. 

P ·. Ow .. kenapa? 

R: Tidak ada pasangan J 

'saat ini 

I: Ya .. untuk saat ini belom ada yang cocok aja. Bel urn ada yang cocok 

974 P: Tapi eh .. sebenamya banyak yang mungkin bemiat 

975 seperti itu sama kamu dan kamu merasa ngga cocok 

976 gitu? 

977 l: Ngga tau ya itu ya tergantung ngga tau itu ya R: Mungkin ada yang 

978 mungkin.. mungkin ada mungkin ngga tau ya bemiat mungkin ada 

979 mungkin ngga ada ya ngga tau itu ya. yang tidak 

980 P : Mungkin ada itu seperti apa mungkin yang eh .. 

981 temen cewe tapi yang.. yang mungkin belom 

982 dianggep pacar atau gimana? 

983 I : Oh.. kalo itu ada beberapa ya susah saya . R: Teman cewe yang 

984 menjelaskannya. belum dianggap pacar 

[ 985 J P : Maksudnya ada beberapa itu g1mana dan eh.. be_b_e_ra_p_a _____ -' 
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hubunganmu kamu sama mereka tuh gimana se ? ) I 
I: Eh .. hubungan saya dengan mereka agak akrab gitu J R:Hubungan agak akrabj 

terus tapi mereka ngga tinggal di daerah Surabaya I tapi ngga tinggal di I 

I 
untuk saat ini.. untuk saat m1 mungkin ngga tau Surabaya 

untuk kedepannya. 

P : Maksudnya untuk kedepannya tinggalnya atau 

hubungannya ? 

I : Ya mungkin hubungan dan tinggalnya dua-duanya. 

P : Menurut kamu lebih dekat mana sih kamu sama 

mereka ini atau sama ternan-ternan dekatmu tadi 

yang sudah kamu ceritakan sebe1umnya ? 

I : Mm .. untuk saat ini sih mungkin saya lebih dekat R: Lebih dekat sama 

dari.. sam a tern en deket say a ya soalnya kita kan ternan dekat 

ketemu tiap minggu gitu terns sering bahas-bahas R: Ketemu tiap minggu, 
I 

masalah apa gitu mungkin terus problem apa gitu ya bahas masalah 

mungkin lebih deket dengan temen deket ya soalnya R: Ternan cewe agak 

mereka kan agak jauh gitu dari gua paling untuk ljauh, komunikasi kalau 

komunikasi paling mungkin kalo perlu aja gitu atau 1 perlu atau pengen 
I 

kalo pengen ngobrol gitu sama mereka atau kalo ngobrol 

gimana lah pokoknya jarang. 

P : Eh.. kamu apakah kamu punya keinginan untuk 

meneruskan maksudnya hubunganmu dengan mereka 

tapi kamu juga mengatakan misalnya kamu jarang 

kalo kamu pengen aja apa memang kamu eh .. tidak 

benar-benar memiliki minat dengan mereka? 
I 

I : Ya kalo untuk itu kayaknya sih masih .. masih mau R: Dengan ternan cewe J 

saya teruskan ya cuman kan cumanjust .. just afriend masih mau diteruskan 
I 

gitu kan ya untuk saat ini sih masih pengen lah 

1014 nerusin soalnya kan bisa cerita-cerita gitu seru gitu R: Bisa cerita-cerita se, 

1015 cerita-ceritanya. I 

L

-10--1-6-.L...P_:_A_da_h_a_l __ b_e_rb_e_d_a_n_gg_a_a_n_ta_r_a_t-em_e_n--t-em_e_n_d_e_k_e_tm_u--L._______ ) 1017 yang .. yang tadi yang tern en deketmu cowo yang di __j 



1018 

1019 

1020 

riil itu sam a .. mereka yang cewe tadi itu ? 

I : Ya ada lab kan keba .. kebanyakan mereka yang cewe 

itu kan biasanya ceritain curhat gitu macam-macam 
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R: Cewe biasa ceri:-l 

curhat ra I 
I 

1021 gitu dah kalo dengan ternan ya paling kita bicara R: Ternan dekat cerita 

1022 tentang masalah-masa1ah gitu terns problem-problem tentang masalah, 

1023 -terns kejadian-kejadian yang telah dialami yang gua kejadian yang·dialami 

1024 a! ami gitu gimana gitu saling berbagi kalo dengan R: Saling berbagi 

1025 ternan-ternan cewe itu paling mungkin dengerin R: Dengerin curhat 

1026 mereka curhat terns cerita-cerita dengan mereka terns \temen cewe, cerita-

1027 ya .. ya begitulah. cerita 

1028 P : Eh.. terns sebenarnya kualitas pasangan seperti apa 

1029 yang kamu cari ? 

1030 I: Pertanyaan pribadi itu ya? 

1031 P: Ngga pribadi. 

1032 I : Kriterianya ya mungkin penampilan menarik terns R: Cari pasangan yang 

1033 baik gitu terns cocok dengan gua terns mungkin .. eh .. penampi1annya menarik 

1034 gimana ya susah ngomongnya ya pokoknya untuk R: Baik 

1035 kriteria mungkin 3 yang di atas tadi ya cukup. R: Cocok 

1036 P: Jadi kamu tipe orang yang mementingkan 

penampilan mungkin ? 

I : Mm.. tadi mungkin nyebutinnya yang pertama ya R: Penampilan bukan 

tapi ngga lah itu bukan kriteria utama ya k:riteria k:riteria utama 

utama mungkin sifatnya baik terns dianya cocok 

1037 

1038 

1039 

1040 

1041 

1042 

1043 

1044 

1045 

1046 

1047 

1048 

1049 

sama gua gitu ya mungkin kayak gitu. 

I

I 

P : Cocok itu dalam hal apa sifat atau hobi atau .. hobi 
. ? I atau apa g1tu , \ 

I : Kalo soal hobi sib kayaknya ngga masalah ya 
1 

R:Cocok dalam hal sifat~ 
mungkin dalam hal sifat ya mungkin ya ngga 

ban yak.. apa ngga banyak ngga ban yak perbedaannya 

ngga banyak perbedaan 

jadi kan kalo ngga banyak perbedaan kan mungkin R: Cari pasangan yang 

sering timbul konflik gitu dan untuk menghindari cocok untuk hindari 

konflik kan lebih baik cari yang cocok gitu. konflik 

I 



[1050 

11051 

1052 

1053 

1054 

1055 

1056 

1057 

1058 

1059 

1060 

1061 

1062 

1063 

1064 

1065 

1066 

1067 

1068 

1069 

1070 

1071 

1072 

1073 

1074 

1075 

1076 

1077 

1078 

1079 

1080 

1081 

P : Tadi kamu bilang kan kalo sifatmu itu agak sombong 

terns congkak apa kamu juga mencari kesamaan sifat 

dari cewe yang seperti itu juga ? 
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I : Itu kan kekurangan saya ya kalo untuk kesamaan R: Bukan kesamaan 

sifat ya bukan sifat yang kekurangan ya yang sama dalam kekurangan 

ya mungkin sifat-sifat yang lain lah: 

P : Seperti apa ? 

I : Mm.. seperti apa ya.. mm.. ya pokoknya orangnya R: Pasangan yang 

seneng bercanda gitu terus ngga suka ngambek gitu senang bercanda, ngga 

mungkin kayak gitu ya. suka ngambek 

P : Berarti kamu orangnya ngga suka ngambek ? 

I: Untuk saat ini ngga pemah marah cuman kalo marah R:Ngga pemah marah 

Jangsung dendam. R: Marah langsung 

P : Tadi kamu mengatakan kalo ada teman-teman virtual dendam 

yang berlanjut ke dunia riil kamu bisa cerita tentang 

mereka? 

I: Ceritanya maksudnya tentang g~.mana, ow.. gua 

rnungkin kenalnya waktu itu di game virtual R: Kenal di game, 

rnungkin 1a~ut ke riilnya rnungkin setelah kita cerita-cerita di te1pon, 

cerita-cerita di telpon terns mungkin dia ngajakin gua ajakjalan-jalan 

jalan-jalan ke sana gitu nab waktu kita .. waktu gua R: keternuan, bila orang 

keternuan di sana mungkin rasanya kok cocok baik dan cocok jadi 

orangnya baik gitu ya udah akbimya kita ternan gitu teman 

ya udah. 

P : Menurut kamu temerunu dari dulu sampai sekarang 

itu berubah-berubah ngga sib ? 

I: Ya .. kayaknya sih berubah-ubah soalnya kan dulu R: Ternan berubab-ubah 

dengan sekarang kan udah beda beda kan dengan R: Teman dulu banyak 

teman yang dulu kan mungkin udah banyak yang yang lupa, banyak kenal 

lupa gitu teman yang bam rnungkin banyak yang bam 

kenai gitu ya udah rnungkin kayaknya beda. 
i 

P : Kalo ternan dekat ? J 
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1082 

1083 

1084 

1085 

1086 

I : Kalo untuk ternan dekat saya nernuinnya itu rnungkin 

baru sekitar 6 tahunan yang lalu rnungkin 6 tahun - 5 

tahun yang lalu untuk sarnpai sekarang mereka itu 

jadi ternan deket. 

P : Jadi untuk ternan dekat terus ya sarnpai sekarang 

R: Ternan dekat baru 5-~ 

6 tahun lalu ketemu i 
R:Masih berteman dekat[ 

sekarang I 

1087 ngga pemah berubah tapi eh .. ada yang maksudnya 

1088 sudah ngga dari ternan dekat terus jadi bukan ternan 

1089 dekat lagi? 

I 090 I : Eh .. dulu sih rnungkin I.. 2 orang ya 1 orangnya tuh R: Ada yang tidakjadi 

1091 ngga tau kernana sekarang ya yang satunya sekarang ternan dekat, satu tidak 

1092 udah meninggal ya kayaknya gitu lah pokoknya. tabu kemana, satu 

I 093 P : Kaio tadi karnu biiang yang dikhianati itu ternan rneninggai 

1094 dekatmu atau ternan biasa ? 

I095 I I: Sayangnya yang dikhianati itu ternen deket ya R: Dikhianati ternen 

I 096 ' jadinya rasanya girnana gitu pengalamannya girnana deket 

gitu pengalarnan yang bener-bener buruk. R: Pengalarnan yang 1097 

1098 

1099 

P : Jadi itu termasuk ternan dekat yang kernudian ngga bener-bener buruk 

jadi ternan dekat lagi ? 

1100 l : Iya. 

1101 P: Eh .. kalo boleh tau di dunia virtual itu kamu rneras .. 

I I 02 pemah ngga rnerasa tertarik sama orang karena 

1103 penarnpilannya dia ? 

1104 I: Oh .. kalo dalam hal penampilan sih ngga .. ngga V:Tidak tertarik karena 

1105 terlalu ya rnungkin kalo di game mungkin tertarik penampilan 

1106 karena rnungkin orangnya baik gitu ya curnan gitu V: Orangnya baik 

1107 aja ngga ada .. ngga ada karena penampilannya itu. 

I 1108 P: Baik itu da1am hal apa? 

Ill 09 I : Mungkin.. rnungkin dalam hal waktu kita maen V: Wakl:u main bareng 

i 1110 bareng kitta mungkin terus.. dianya ngga.. ngga tidak macam-macam 
i 
11 1 1 1 macern-macern gitu rninta apa.. minta apa gitu mintanya 

jl112 , rnisalnya kalo dapet barang g:itu ya kayak g:itu lah. 

~.~~~P __ :_E_h_ .. _J_a_d_i_b~a-ik~ __ y_a_i_tu __ k_a_rn_u __ m_a_u __ be_rt_e_m_a_n __ d_e_n_ga_n~----------------~ 
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1115 

11 1 6 

[1117 

1118 

1119 

1 120 

1121 

1122 

1123 

1124 

1125 

1126 

1127 

1128 

1129 

1130 

1131 

1132 

1133 

1134 

[1135 

1136 

1137 

1138 

1139 

1140 

1141 

1142 

[1143 
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orang karena dia itu maksudnya ngga minta macem-

macem atau gimana ? 

I : Ngga juga sih mungkin dalam arti yang baik 

mungkin sifatnya baik gitu terns orangnya enak V: Enak diajak ngobrol 

diajakin ngobrol gitu ya mungkin kayak gitu. 

P : Mm .. kamu pemah ngga eh .. kalo kamu lagi maen 

terns kamu merasa males gitu untuk melakukan 

aktivitas yang lain ? 

I : Selama ini kalo gua maen kayaknya ngga lah ngga Ngga malas lakukan 

ada males melakukan aktivitas misalnya kalo ada aktivitas lain 

keperluan apa gitu ya maennya mungkin tinggalin Kalau ada keperluan 

bentar gitujadi untuk saat ini ngga ada ya kayak gitu. main ditinggalin bentar 

P: Termasuk dengan kegiatan dengan ternan-ternan jadi 

kamu bisa meninggalkan aktivitas bermainmu untuk 

eh .. pergi dengan teman-teman walaupun kamu juga 

punya intensitas beermain yang lama ya sepertinya ? 

I: Iya untuk pergi dengan teman-teman mungkin bisa Bisa luangkan wak1u 

luangkan waktu ya ngga ada .. ngga-ngga terlalu pergi dengan teman 

maniak maen gitu. 

P : Kamu lebih mudah mana di riil sama di virtual? 

I : Mm .. untuk keterbukaan diri sih Jebih mudah di riil R: Proses jadi ternan 

ya soalnya kan kalo di virtual kan banyak.. banyak dekat lebih mudah 

proses faking m~faking jadinya ya .. ya menurut saya V: Ban yak proses faking 

sih lebih mudah di riil. I 
P : Eh .. kalo misalnya di rii1 itu gimana kan katanya kalo 

di virtual kan proses faking mr;faking ka1o di riil itu 

apa yang memudahkan sih ? 

I : Mungkin karena kita udah kenalan lama gitu R: Kenal1ama, bisa 

mungkin jadi bisa lebih terbuka gitu terns udah tau lebih terbuka 

sifat-sifatnya udah tau orangnya kayak gimana gitu. R: Tabu sifat dan 

P : Kalo misalnya dalam dunia virtual kamu biasanya orangnya 

terbuka eh.. pemah ngga terbuka sam a orang dan 
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1146 terbukanya itu dalarn hal apa ? 

1147 I: Mm .. untuk di dunia virtual kayaknya ngga pernah V: Ngga pernah terbuka 

1148 ya 

1149 P: Jadi kalo di dunia virtual itu karnu hanya 

1150 membicarakan masalah dunia virtual itu aja ? 

1151 I : Kebanyakan sih kayak gitu. · V: Bicarakan masalah 

1152 P : Kalo dengan teman-temanmu di dunia virtual dan virtual saja 

1153 kemudian berlanjut ke dunia riil? 

1154 I : Mm.. kayaknya sih ngga pemah ya ngobrol.. R: Tidak ngobrol 

1155 masalah-masa1ah pribadi dengan rnereka ya rnasa1ah pribadi dengan 

1156 rnungkin .. mungkin ngobrol rnasa1ah game terns ternan yang dikena1 dari 

1157 masalah-rnasalah yang ada doank ngga-ngga rnasalah virtual 

1158 pribadi ya masalah-masalah sehari-hari paling Bicarakan masalah sehari-

1159 

1160 

seputar game ya .. ya seputar yang terjadi saat itu. 

P : Kalo dengan yang di dunia riil ? 

hari, seputar game 

1161 I: Kalo dengan ternen deket mungkin sering ya kita eh .. R: Bicarakan rnasa1ah 

1162 saya itu apa rnenceritakan rnasalah-rnasalah pribadi pribadi dengan ternan 

1163 terns rnasa1ah-masa1ah yang ada gitu. dekat 

P : Kalo menurutmu eh .. tahap proses keterbukaan diri 

itu 1ebih mudah dilakukan di mana ? 

1164 

1165 

1166 

1167 

1168 

I : Menurut saya sih lebih mudah di dunia riil ya untuk 

proses keterbukaan diri soalnya kan di dunia riil.. 

dunia riil kita ya .. ya ngga enak gitu lah ka1o terlalu 

R: Proses lebih mudahj 

R:Tidak enak rahasiak 

1169 merahasiakan sesuatu kalo .. apalagi kalo ternan deket rnasa1ah dengan ternan 

1170 kalo dengan ternan-ternan biasa sih ngga rnasalah dekat, ternan biasa tidak 

1171 bagi saya. rnasalah 

1172 P : Ka1o rnenurntmu ada perbedaan ngga sih rasa 

1173 

1 I 74 

1175 

percaya dengan orang di dunia riil sarna virtual ? 

Ada soalnya kalo di dunia riil kan kita ngga R: Tidak sepenuhnya 

sepenuhnya.faking mefakmg kalo di dunia virtual ya ljaking 

1176 sering kan saling berbohong gitu saling merahasiakan V: Sering saling bohong 

1177 apa gitu ya kayak gitu. untuk rahasiakan sesuatu 

' 
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11178 

I 1179 

[n8o 

I P : Saling merasakan apa ? 

j I : Merahasiakan. 
I 

I P : Merahasiakan apa maksudnya ? I 

I

I 1181 

1182 

[r 
' 

Ya misalnya masalah pribadinya dia masalah IV: Rahasiakan ma.salah 

pribadinya gua terns apa gitu ya pokoknya yang ngga l pribadi 
I 

V: Tidak layak dibicarakan 
' 

1183 

1184 

1185 

1186 

1187 

1188 

1189 

1190 

1191 

1192 
I 

Iayak dibicarakan di dunia virtual gitu. 

P : Menurut kamu orang itufaking kalo gimana sib ? 

I: Eh .. mungkin kalo membahas tentang dirinya dia gitu V: Fakinguntukmenutupi 

mungkin sering kan dia apa menutup-nutupi dirinya kejelekan dan kebaikan 

kejelekan-kejelekannya, kebaik-baikannya gitu kan. 

P : Dari mana kamu tau kalo dia itu menutupi dirinya 

yang sebenarnya ? 

I : Dari kata-katanya tulisannya tuh bisa kan dia 

tulisannya agak ngawur gitu bisa lah kita liat 

pokoknya. 

1193 1 P : Mm.. ka1o misalnya dalam hal peraturan itu 

1194 peraturan kamu membuat suatu ketentuan khusus 

1195 ngga dengan ternan dekatmu? 

1196 I : Kalo untuk ternan dekat kayaknya ngga ada ya R: Dengan ternan dekat 

1197 peraturan-peraturan apa-apa gitu ka1o untuk temen- tidak ada peraturan 

1198 temen biasa kayaknya peraturan kayak gitu ngga ada 

1199 deh, maksudnya untuk peraturan itu kayak gimana 

1200 sih? kayaknya ngga ada deh. 

1201 P : Misalnya kalo dia ingin jadi temen deket kamu maka 

1202 dia barus seperti apa gitu? 

1203 I: Kayaknya sib ngga ada ya cuman kalo untuk jadi R: Jadi ternan dekat dari 

1204 ternan dekat kan mesti berdasarkan penga1aman kita penga1aman, sudah 

1205 sama dia sudah seakrab apa gitu. seakrab apa 

1206 P : Kalo misalnya tadi kan kamu bilang ngga membuat 

1207 peraturan, eh .. kenapa kamu ngga membuat peraturan 

1208 dengan temanmu 7 

1209 I: Eh .. kita kan kalo dengan ternan dekat ngapain kita R: Peraturan hanya akan 
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1210 membuat peraturan itu bukankah akan hanya batasi pertemanan 

1211 membatasi pertemanan. dengan teman dekat 

1212 P: Jadi ya eh .. kamu lebih suka merekajadi apa adanya 

1213 diri mereka? 

1214 I: lya. R: Suka diri teman apa 

1215 P: Eh .. lalu bagaimana dengan eh .. peran power dalam adanya 

1216 hubungan kamu dengan teman apakah karnu 

1217 rnenginginkan yang seirnbang atau karnu lebih suka 

1218 bila kamu lebih unggul dari ternanrnu? 

1219 I : Saya selarna ini masih belom punya pikiran untuk R: Belum punya pikiran ' 

1220 seperti itu ya untuk menjadi Iebih unggul atau rnenjadi 1ebih unggul 

1221 rnenjadi kayak girnana gitu ya mungkin seirnbang lah Seirnbang 

1222 ngga ada .. ngga ada yang rendah ngga ada yang 

1223 tinggi gitu. 

1224 P : Sarnpai sekarang dengan semua ternanrnu kamu juga 

1225 rnerasakan adanya keseimbangan? 

1226 I: Mrn .. untuk saat ini sih iya tergantung aJa dari R: Ka1o dari ternan 

1227 rnerekanya sendiri gitu merekanya mau melihat kita tergantung rnereka 

1228 dari rendah atau girnana itu terserah mereka ngga tau rnerendahkan atau tidak 

1229 gua tapi kalo rnenurut saya sih saya ngga 

1230 mernberikan batasan kayak gitu ya. 

1231 P : Jadi selama ini kamu rnelihat kalo hubunganmu 

1232 dengan ternan dekatmu itu ya rnaksudnya berjalan 

1233 seperti ya maksudnya seirnbang kamu dan dia saling 

1234 sarna-sarna maksudnya sama-sarna ya .. 

1235 kedudukannya sama atau gimana? 

1236 I : Sampai .. sampai saat ini persaaan iya kayak gitu saya R: Tidak merasa lebih 

1237 ngga pemah merasa lebih tinggi dari mereka gitu tinggi malah rendah 

1238 malahan mungkin merasa 1ebih rendah gitu rnungkin. 

1239 P: Eh .. yang dimaksud dengan merasa lebih rendah itu 

1240 gimana sih ? 

I : Ya karena saya banyak kekurangan-kekurangan yang R: Banyak kekurangan 



1242 

1243 

I 
1244 

1245 

1246 

1247 

1248 

1249 

1250 

1251 

1252 

1253 

1254 

1255 

1256 

1257 

1258 

1259 

1260 

1261 

1262 

1263 

1264 

1265 

1266 

1267 

1268 

1269 

1270 

1271 

1272 

1273 

masih harus saya perbaikin gitu mungkin. 

P : Eh.. kalo menurutmu bagaimana peran temanmu 

dalam kamu membuat keputusan ? 
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yang harus diperbaiki 

I : Kalo keputusan untuk diri sendiri kebanyakan saya R: Untuk diri sendiri 

memutuskan untuk sendiri ya kalo untuk keputusan- memutuskan sendiri 

keputusan bersama mungkin derigan teman-teman R: Keputusan bersama 

dekat mungkin kita putusinnya bareng gitu kalo ada diputusin bareng 

masalah kita ceritain tanya pecahin bersama gitu. 

P: Jadi kamu ngga pemah membuat keputusan secara 

sepihak kalo itu menyangkut dengan tema-teman ? 

I: Kalo dengan teman-teman yang bener-bener dekat Dengan ternan dekat 

sih kayaknya ngga pemah, ngga pemah buat bener- tidak pemah buat 

bener membuat keputusan yang sepihak. 

P: Kalo dengan teman dekat itu,kalo dengan teman 

biasa? 

keputusan sepihak 

I : Kalo dengan teman biasa tergantung masalahnya itu Dengan ternan biasa 

apa kalo merugikan saya sih saya ngga mau jelasnya tergantung merugikan 

kan. 

P : J adi eh .. kamu tuh ngga rnau orang lain juga untuk 

membuat keputusan sepihak dengan dirimu ? 

I : Ya seperti itu lah. 

P : Menurut kamu gimana sih peran faktor kedekatan 

jarak dalam kamu itu mengeneralisasi dengan orang 

lain? 

I: Faktor kedekatanjarak itu kayak gimana contohnya? 

P : Ya rnaksudnya kamu sekota kamu bisa sering ketemu 

dengan rnereka gitu ? 

atau ngga 

I · Ow.. kalo soal itu sih bagi saya ngga masalah ya R: Tidak masalah dekat 

karena sekarang kan bisa komunikasi lewat HP, sms, atau tidak 

lewat telpon terns mungkin bisa lewat.. lewat internet 

gitujadi ngga masalah bagi saya kalo hubungan antar R: Tidak masalah 

kota. hubungan antar kota 
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1283 

P : Kalo menurutmu lebih mudah mana sih kamu lebih 

dekat dengan orang apakah itu eh .. tergantung jarak 
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atau ngga ? ' '

1

1 

I : Mm .. kalo itu sih ngga masalah tergan .. kalo jarak 

ngga masa1ah bagi saya bisa juga temen deket kalo .. j I 

bisa juga kalo jadi temen deket kalo dia jauh bisa aja 'R: Bisa jadi ternan dekatl 

itu bisa aja teijadi. biarpun jauh 1 

P : Ada perbedaan ngga sih antara.. antara maksudnya 

temen yang sering kamu ketemu sekota dengan 

ternan yang di lain kota ? 

1284 I : Kalo untuk temen deket kayaknya sih ngga ada ya R:Tidak ada beda ternan 

1285 kalo untuk temen biasa mungkin perbedaannya deket sekota atau tidak 

1286 karena Jarang ketemu mungkin dianya yang R: Temen biasajauh, 

1287 ngelupain gua gitu mungkin kayak gitu. jarang ketemu,lupa 

1288 P : Kalo menurutmu lebih nyaman mana kamu berteman sama B 

I 
1289 

1290 

1291 

dengan orang itu kamu sering ketemu "dengan mereka 

dan kamujaraknya dekat dengan mereka ataujauh? 

I : Eh .. menurut saya sih nyaman-nyaman aja ngga ada R: Nyaman walaupun jauh I 
1292 yang beda biarpun kita sering ketemu kan belom R: Sering ketemu belum 

1293 tentujadi akrab bener-bener kan paling cuman temen tentu ak:rab 

1294 ngerti gitu doank sama aja kayaknya bagi saya kalo R: Jarak tidak masalah 

1295 soal jarak ngga masalah. 

1296 P: Kalo misalnya dalam dunia virtual apakah penting 

1297 kalo misa1nya kamu dengan temanmu itu bisa dekat 

1298 atau ya tidak masalah bagi kamu kalo misalnya 

1299 temanmu itu entah ya di mana lagi hunt apa kamu 

1300 bisa whisper atau gimana ? 

1301 I: Kayaknya sih ngga masalah ya mungkin bisa lewat V: Tidak masalahjauh, 

1302 whisper seperti tadi yang dibilang kayaknya untuk bisa lewat whisper 

1303 temen di virtual kayaknya ngga masalah soa1nya 

1304 banyak temen virtual yang jauh dari Surabaya gitu V: Banyak yangjauh 

1305 kita sering ngobrol-ngobrol lewat game mungkin dari Surabaya 
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11306 

11307 
! 

kadang-kadang lewat telpon kalo dia rna .. kalo dia V: Ngobrollewatgame, 

I ada perlu mendadak gitu. telpon 

I 1308 

11309 

[ P : Kalo dalam hal karakternya perlu ngga kamu melihat 
I 

I eh.. ka1o misal kamu puny a tern en kamu melihat 

1310 I karakternya ada di deket kamu atau gimana ? 

1311 

1312 

I : · Bagi saya sih ngga masalah dia ada di deket aku apa V: Karakter tidak 

ngga pokok'llya kita bisa bicara gitu gitu doank. masalah dekat ngga, asa 

1313 P: Jadi buat kamujarak itu ngga masalah asal kamu bisa bisa bicam 

1314 tetap komunikasi dengan mereka? 

1315 I : lya. 

1316 P : Kalo gitu bagaimanakah peran kesamaan sifat dalam 

1317 kamu menjalin relasi dengan orang lain ? 

1318 I : Mm .. kesamaan sifat.. ya kalo sifatnya cocok sih R: Sifat cocok lebih 

1319 kayaknya lebih mudah deh untuk menjalin relasi kan mudah jalin relasi 

1320 ngga banyak konflik ngga banyak perbedaan R: Tidak banyak konflik, 

1321 pendapat gitu ya kayak gitu. dan beda pendapat I 

1322 P: Jadi kamu ngga menyukai konflik dan perbedaan 

1323 pendapat ? 

1324 I : Eh.. ka1o untuk perbedaan pendapat sih kayaknya R: Perbedaan pendapat 

1325 ngga masalah kalo untuk konflik sih sebisanya untuk tidak masalah 

1326 dihindari terus ngapain kan kita ngada .. apa cari-cari R: Konflik dihindari 

1327 masalah untuk bikin konflik malahan mungkin bisa 

1328 nambah musuh kan lebih baik kita nambah temen 

1329 daripada nambah musuh. 

1330 P : Jadi kamu orang yang bener-bener ngga menyukai ya 

1331 itu konflik dengan ternan ya? 

1332 I: Eh.. kalo bukannya tidak menyukai ya sebisa R: Konflik sebisa 

1333 mungkin bisa kita hindari ya kita hindari kalo ngga mungkin dihindari 

1334 ya ngga masalah mungkin bisa menambah kedekatan R: Kalau menambah 

1335 kita kan ya mungkin .. mungkin ya. kedekatan tidak masalah 

1336 P: Yang dimaksud bisa menambah kedekatan itu 

1337 gimana? 
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1338 I : Ya mungkin dengan adanya konflik dan perbedaan R: Dengan konflik dan 

1339 pendapat mungkin kita menjadi semakin akrab gitu beda pendapat semakin 

1340 ya. akrab 

1341 P : Bagaimana caranya kamu dari konflik bisa menjadi 

1342 1ebih dekat? 

1343 I : Mm .. kalo kita konflik .. misalnya beda pendapaCgitu 

1344 ya kan bisa saling berargumen gitu yang mana yang R: Berargumen mana 

1345 bener terus ntar akhimya dibuktiin akhimya dia yang yang benar, dibuh.'iiin, 

1346 bener ya udah gitu kita ikutin dia ya kan artinya kan ternan benar diikutin 

kita jadi semakin mengerti tentang dia kan gitu. R: semakin mengerti 

P : Eh .. tapi kalo menurut karnu penting mana sih kamu ternan 

punya kontlik dengan ternan karnu atau kesamaan 

sifat dengan ternan karnu ? 

1347 

1348 

1349 

1350 

1351 

1352 

1353 

1354 

1355 

1356 

1357 

1358 

1359 

I : Mm .. kayaknya sih eh .. kesamaan sifat sih tapi kan R: Lebih penting j 

kesamaan sifat., konflik I kalo ada konflik sekali-kali sih ngga masalah sih. 

P : Kalo boleh tau peran penampilan dalam kamu 

menjalin relasi dengan orang lain itu gimana ? 

I : Eh .. kalo untuk peran penampi1an eh say a ngga ambil 

pusing ya soal itu terserah dia mau penampilannya 

kayak gimana pokoknya tidak merugikan saya gitu. 

P · Sarna juga dengan dunia virtual? 

sekali-sekali tidak masalah 

R: Penampilan terserah I 

seperti apa, asal orangnyal 

tidak merugikan I 

I: Eh .. kalo dunia virtual ngga masalah dia V: Tidak masalah I 
1360 

1361 

1362 

1363 

penampilannya gimana mau keren mau jelek mau penarnpilan keren, jelek 

super apa kek ngga masalah urusannya dia itu ngga .. 

ngga ambil pusing saya kalo soal itu. 

P: Eh .. dengan novice pun ngga masalah? 

1364 I: Ngga masalah. V: Tidak masalah novice 

1365 P: Kalo dengan kesamaan sifat di dunia virtual juga 

1366 sama? 

1367 I : Eh kebanyakan kalo di dunia virtual sih sarna. V: Sarna dengan riil 

1368 P: Eh .. terus bagaimanakah peran ketertarikan timbal-

1369 balik antara karnu dengan temanmu ingin menjadi 
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1370 ternan gitu? 

1371 I: Mungkin dari kesarnaan sifat itu ya kita senng Dari sifat sart1a, sering 

1372 bicara, sering bercanda gitu ya rnungkin akhimya bicara, bercanda 

1373 rasanya ya wah orang ini kok asyik diajak ngornong Orang asyik diajak 

1374 gitu ya udah akhimya berlanjutjadi hubungan ternen. ngornong,jadi ternan 

1375 P: Menurut kamu penting ngga sih kalo rnisalnya orang 

1376 yang ingin karnu ajak berternan itu eh .. rnaksudnya 

1377 juga tertarik untuk berternan dengan karnu ataujustru 

1378 ka1o rnisal ngga tertarik itu jadi tantangan atau 

1379 girnana? 

1380 I: Mm .. ya bagi saya sih ngga rnasalah dia tertarik atau R: Tidak rnasalah 

1381 ngga terserah dia ya kalo dia ngga tertarik kan tertarik atau tidak 

1382 otornatis kita ngga jadi ternen ngga rnasalah saya itu. R: Tidak tertarik, tidak 

1383 P: Jadi buat karnu penting orang yang ingin karnu jadi ternan 

1384 jadikan ternan dia tertarik sama kamu untuk tertarik 

1385 jadi ternanjuga? 

1386 I: Ya .. lebih baik kan dia .. dia juga rnau jadi ternan R: Lebih baik kalau 

1387 daripada kita doank yang rnau jadi ternan dia tapi dia ternan tertarikjuga 

1388 ngga suka sarna kita gitu ngga rnau jadi ternan kita R: Kalau ngga suka 

1389 ngapain gitu kita susah-susah. ngapain susah-susah 

1390 P : Kalo dunia virtual ? 

1391 I : Justru itu yang di dunia virtual sama aja lah untuk di V: Sarna aja dengan riil 

1392 dunia virtual dengan dunia riil bagi saya. 

1393 P : Kalo peran saling rnernenuhi kebutuhan rnungkin itu 

1394 girnana? 

1395 I : Mrn .. peran saling rnernenuhi kebutuhan bagi saya R: Tidak masalah temen 

1396 untuk rnencari ternen sih ngga .. ngga ada rnasalah bisa rnernenuhi / 

1397 untuk can ternen yang bisa atau tidak rnernenuhi kebutuhan atau tidak 

1398 kebutuhan rnisalnya kebutuhan kayak girnana gitu 

1399 ngga ada rnasalah itu kayak.-nya sarna aja. 

1400 P: Yang penting karnu sarna ternen kamu bisa cocok ya? 

1401 I: Ya gitu lah. R: Yang penting ternan 
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1402 P : Kalo dalam dtrnia virtual apakah ada peran saling cocok 

1403 memenuhi kebutuhan misalnya kamu sniper ya kamu I 
1404 butuh priest terus kamu berteman dengan dia karena 

1405 hal itu? 

1406 

1407 

1408 

I : Ngga juga ya mungkin karena kebanyakan saya 

· jarang hzlnt bareng sama priest mungkin hunt sendiri 

jadi ngga masalah tuh kaya.knya ngga deh. 

V: Tidak butuh ditemanil 

priest untuk hunt, hunt 1 

sendiri 

1409 P: Jadi dalam dunia virtual pun kamu juga berteman 

1410 dengan mereka karena kamu merasa cocok ? 

1411 I: Iya daripada kita merasa membutuhkan mereka kan V: Daripada butuh lebih 

1412 lebih bagus mencari temen yang bener-bener cocok bagus cocok 

1413 daripada hanya kita butuhkan jadi temennya atau V: Daripadajadi teman 

1414 karena dia butuh gitu dia jadi temen kita kan itu karena butuh, proses 

1415 

1416 

1417 

prosesnya ngga baik gitu kayaknya. 

P : Yang dimaksud prosesnya yang ngga baik itu seperti 

apa? 

tidak baik 

J1418 

1419 

I: Jadi misal dia ntar kalo. kalo ngga butuh kan V: Sudah tidak butuh 

mungkin bisa ditinggalin gitu ya. teman ninggalin 

1420 P: Kalo menurutmu peran dari kompetensi jadi 

1421 kemampuan orangnya itu kalo misalnya kamu ingin 

1422 menjadi temannya dia itu gimana dalam dunia riii 

1423 dulu? 

1424 I: Maksud kompetensi itu kayak apa? 

1425 P: Ya kemampuan dia kepandaian dia kayak gitu? 

1426 I: Ah kalo soal kepandaian sih ngga masalah biarpun R: Kepandaian tidak 

1427 orangnya tidak punya kepandaian apa-apa kayak saya masalah 

1428 cuek aja ngga masalah. 

1429 P: Jadi buat kamu bukan yang terpenting kompetensi 

1430 itu? 

1431 I : Kalo untuk kompetensi bukan yang terpenting ya. R:Bukan yang terpenting 

1432 P: Kalo dalam dtrnia virtual apakah penting kamu 

1433 mempunyai ternan yang eh .. huntnya pinter atau I 
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1434 gimana? 

1435 I: Kayaknya untuk dunia virtual juga sama aJa ya V: Tidak masalah 

1436 ngga .. ngga masalah ya buat apa kita mencari temen V: Buat apa cari yang 

1437 yang bener-bener pinter di dunia virtual gitu ngapain pinter, hanya game saja 

1438 apa gunanya bagi kita itu toh hanya game gitu. 

1439 P: Dari fah.i:or-faktor tadi menurut kamu faktor apa sih 

1440 untuk kamu yang penting menjalin dengan ternan 

1441 jadi tadi bisa disebutkan? 

144 2 I : Eh .. mungkin kesamaan sifat ya gitu. Paling penting kesamaan 

1443 P : Eh .. mengapa itu eh jadi kalo hal-hal yang lain itu sifat 

1444 bagi kamu ngga masalah ? 

1445 I: Iya bagi saya ngga masa1ah untuk jarak sih ngga Jarak, kompetensi, 

1446 masa1ah kompetensi biarpun dia pandai apa ngga pun kebutuhan saling 

144 7 ngga masalah terus yang 4 tadi apa kebutuhan saling me1engkapi, keren tidak 

1448 melengkapi juga ngga masalah toh kita mencari masalah 

1449 temen bukan untuk . saling melengkapi gitu 

1450 ketertarikan misa1 dia keren gitu atau apa gitu 

1451 kayaknya ngga masalah deh oh ketertarikan untuk 

1452 menjadi ternan kalo dia tertarik gitu ok-ok saja bagi Kalo ternan tertarik 

1453 saya gitu. berteman ok-ok saja I 

1454 P: Jadi dua ya kesamaan sitat dan ketertarikan untuk I 

1455 menjadi ternan? 

1456 I: Iya. 

1457 P: Eh sebenarnya apa sih alasan kamu untuk eh .. alasan 

1458 

1459 

1460 

1461 

1462 

1463 

1464 

1465 

kamu berteman dengan orang lain itu kenapa kamu 

berteman membutuhkan ternan ? 

I : Ya mungkin untuk bersosialisasi terns saling berbagi 

masalah berbagi problem terns saling membantu 

misalnya kalo ada yang perlu dibantu ya kayak gitu 

lah. 

P : Yang dimaksud dengan bersosialisasi itu seperti 

apa? 

Berteman untnk bersosialisasi I 

Saling mcrnb""tu I 

I 



1466 

1467 

1468 

1469 

1470 

1471 

1472 

1473 

1474 

1475 

1476 

1477 

1478 

1479 

1480 

1481 

1482 

1483 

1484 

1485 

1486 

1487 

1488 

1489 

1490 

1491 

1492 

1493 

1494 

1495 
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I: Ya mungkin ngobrol-ngobrol cerita-cerita gitu. Ngobrol, cerita 

P : Memangnya kalo ngga ada ternan itu seperti apa ? 

I : Ya kan anak tunggal saya dari dulu saya sudah Anak tunggal, sendirian 

ngerasain sendirian ngga ada tern en gitu jadinya kalo jadi sepi 

ngga ada temen kayaknya sepi gitu terns kayaknya 

hidup curnan sendiri gitu ngga enak gitu jadinya kan Hidup curna sendiri, 

lebih enak ada temen untuk diajakin ngobrol gitu. tidak enak, lebih enak 

P : Sampai sekarang kamu sudah puas dengan eh.. ada ternan ngobro1 

keadaanmu berteman dengan orang lain dengan 

teman-temanmu ? 

I : Sampai sekarang sih iya soalnya kan temen-temen Puas karena ternan udah 

udah banyak terus bisa saling berbagi cerita saling banyak, bisa bagi cerita 

berbagi masalah gitu sama temen. dan masalah 

P: Mm .. kalo dalam RO itu kamu pemah .. pemah 

mengikuti yang program pemikahan itu ? 

l: Mm .. dulu pernah sih untuk mencoba fitur baru itu Pernah menikah di RO, 

skill-skill baru dapet kan nah untuk mencoba itu itu coba fitur, skill baru 

kan harus ni .. married dulu nah pemah sih dulu mencoba sekali 

cobain sekali. 

P : Eh terus kamu memilih pasangan nikah kamu itu 

seperti apa ? 

I: Ya pokoknya yang enak diajakin ngobrol aja waktu V: Memilih yang enak 

nongkrong-nongkrong itu diajakin dia mau langsung diajak ngobrol, waktu 

aja ya udah ngga masalah. nongkrong pasangan 

P : Eh.. butuh berapa lama dari waktu kamu kenai langsung mau diajak 

sampai kamu mengajak dia ? 

I: Ya mungkin 1 jam 1/z jam bisa pokoknya dia mau aja V: Proses mengajak dari 

kan curna mau nyoba fitur baru doank bukan untuk kenai 1 atau 112 jam 

ngelanjutin ke jenjang apa gitu apa gitu kan. cukup 

P : Cewe asli ? 

1496 I: Sayangnya yang dapet itu cewe asli. V: cewe asli 

1497 P : Terus setelah kamu menikah ya di dalam dunia 
L_ ____ l_ ________________________________________ ~----------------~ 



1498 

1499 

1500 

1501 

1502 

1503 

1504 

1505 

1506 

1507 

1508 

1509 

1510 

1511 

1512 

1513 
i 
I 

1514 
I 

1515 

1516 

1517 

I 
1518 

1519 

1520 

1521 

1522 

1523 

1524 

1525 

1526 

1527 

1528 

1529 

VIrtual itu ada ngga sih kegiatan seperti eh pasangan 

lah dalam dunia riil gitu ? 
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I: Mm .. kalo itu terserah dianya ya dianya mau ngajakin V: Kegiatan terserah 

gimana gitu ya gua ngikut terserah dia pokoknya gua 

kan intinya cuma nyobain skillnya doank mau V: B cuma coba skill 

lihatnya gimana gitu keren ngga gitu bagus ngga 

skillnya gitu doank. 

P : Pemah ngga kayak mojok-mojok gitu kan banyak 

ya? 

I : Kalo itu sering mungkin ya setiap kali saya online Setiap online mojok I 

sering gitu. 

P : Eh .. itu dengan maksudnya dengan pasangan kamu di 

dunia virtual atau dengan ya bisa karakter-karakter 

cewe yang lain gitu ? 

I : Mm .. dengan karakter cewe-cewe yang lain ya kalo V: Mojok dengan 

pas dengan pasangan itu paling jarang .. jarang-jarang karakter cewe-cewe lain 

banget soalnya dia .. dia sekarang ngga pemah online V: Mojok dengan 

kanjadinya ya sering dengan temen-temen yang lain. pasanganJarang 

P : Eh .. tapi kalo untuk married di dalam dunia virtual 

itu cuma sekali gitu ? 

I : Kan hanya untuk mencoba .. mencoba jurusnya aja V: Cuma sekali menika~ 

ulang-ulang V: Hanya untuk coba [ 

ngeluarin .. ngeluarin biaya banyak gitu kan percuma Jurus 

kan jadi ngapam kita 

aja gitu kan sama aja intinya. 

P : Eh.. menurut kamu kamu bisa dekat dengan 

pasangan kamu dunia virtual itu ngga setelah kamu 

mungkin ya kayak married atau wedding dalam 

dunia virtual itu? 

I : Kalo untuk deket sih biasanya aja kayaknya paling ya Lebih deketnya cuma 

cuman ngerubah kalimat ngobrolnya doank kalimat merubah kalimat 

manggilnya doank gitu aja. manggilnya 

P : Maksudnya kalimat manggilnya itu gimana ? 
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1530 

1531 

1532 

1533 

I : Ya kayak manggil diganti panggilan yang agak 

mesra paling cuman gitu doank ngga ada masa1ah 

yang lain? 

Diganti panggilan mesral 

I 

P: Contoh? 
I 

1534 I: Contohnya kayak manggil say gitu ya udah cuma manggil 'say' 

1535 kayak gitu. 

1536 P : Eh.. terus kan kamu tadi kan bi1ang sama 

1537 pasanganmu ini ya maksudnya ngga .. ngga terlalu .. 

1538 terlalu sering kamu maksud'e kayak.kayak lebih 

1539 deket atau gimana gitu terns kenapa kok mau 

1540 memilih eh .. ternan cewe dalam dunia virtual itu 

1541 yang lebih dekat ? 

1542 I: Ya .. karena mungkin temen cewe di dunia virtual V: Temen cewe yang 

1543 yang lebih deket itu udah punya jadinya kan susah lebih deket udah punya 

1544 gitu gimana dilemajadinya kan. V: Di1ema 

1545 P: Lebih susah dan dilema itu gimana ya? 

1546 I: Masa disurnh cemi gitu kan ga enak gitu sama yang .. V: Masa disuruh cerai 

154 7 yang pasangan kan pasangannya juga gua kenai gitu. 

1548 P : Bagaimana dengan eh.. setelah kamu jadi pasangan 

1549 apakah kamu juga memberikan hadiah-hadiah gitu I 
1550 pada dia? 

1551 I: Mm.. kalo itu sih jarang ya kalo misalnya dia minta V: Jarang beri hadiah 

1552 gua punya baru gua beli berikan kalo misalnya gua V: kalau minta dan ada 

1553 ngga punya dia minta ya udah gua bilang aja ngga barn diberi 

1554 punya gitu. 

1555 P : Eh .. dengan program adopsi pernahjuga? 

1556 I : Ya .. untuk coba fitur baru pernah juga itu .. itu bukan V: Pernah adopsi 

1557 gua yang mutusin mungkin itu pasangan gua yang Yang mutusin pasangan 

1558 mutusin dia yang mau gitu terns yang diadopsi juga Yang diadopsi ternan pasangan 

1559 temennya dia mungkin ya jadi gua ngga masa1ah itu Tidak masalah cuma 

1560 gua cum a mau nyobain jurnsnya. nyoba jurus 

1561 P : Hubungan kamu dengan ya itu yang anak adopsinya? 
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1562 I : Biasa aja kayak ternen-ternen yang lain gitu di dunia Hubungan seperti 

1563 virtual. ternan-ternan lain 
I 

11564 P : Apa karnu juga rnernberikan barang-barang buat dia 

I 565 gitu seperti yang rnaksudnya kan kalo orang tua dan 

1566 anak di dunia riil gitu kan seperti itu? 

1567 I : Ya kalo dia rninta gitu rnungkin kalo gila punya gua Beri barang kalo anak: 

1568 

1569 

1570 

1571 

11572 
i 

1573 

1574 

1575 

berikan kalo ngga ya ngga. adopsi minta dan B punya 

P : Karnu pemah tergabung da1arn sebuah guild ? 

I : Oh iya dulu pemah ya sampai sekarang pun mungkin Pernah ikut guild 

masihya. 

P : Bisa ceritakan pengalarnanmu di guild itu rnungkin ? 

I: Ya untuk guild yang dulu itu kita akrab gitu sering Guild ak!ab 

hunt bareng gitu terus ngobrol-ngobrol bareng, Sering hunt, ngobrol, 

bercanda bareng ya kayak gitu doank. bercanda bareng 

1576 P : Menurut karnu anak-anak dalarn guild kamu itu 

1577 seperti apa ? 

1578 I : Y a anak -anak dalam guild karena ternen-ternen Anak guild tern en 

1579 sendiri jadinya ya rnereka ya rnenyenangkan gitu sendiri, menyenangkan 

1580 asyik diajak ngobrol gitu doank dan asyik untuk ngobroll 

1581 P: Ternen sendiri itu rnaksudnya dalarn dunia virtual I 

1582 bukan dalam dunia riil? 

1583 I: Ya dalam dunia virtual ternen-ternen yang rnulai Ternen-ternen dari 

1584 

1585 

1586 

1587 

1588 

1589 

1590 

1591 

1592 

1593 

pertarna kali gua rnaen gitu. vtrtual sejak pertama 

malahan di Bandung setelah kita gathering rnungkin 3 kali di Bandung 

kita sernakin akrab ya tarnbah keakraban ya kayak Tambah akrab 

gitu doank. 

P: Karnu dulu ikut WoE-WoE gitu? 

I : Mm .. iya ikut itu rnungkin rnrn .. apa .. apa namanya Ikut WoE 

ikut terus gitu loh apa narnanya bukan rajin apa .. 

ngga ya girnana ya yang ikut tiap ada WoE gitu ikut, Setiap WoE ikut 



1594 

1595 

1596 

1597 

1598 

1599 

1600 

1601 

1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 

1608 

1609 

1610 

1611 

1612 

1613 

1614 

1615 

1616 

jadinya apa ya mungkin pokoknya ikut terns Iah aku. J 

. . I 
P: Eh .. terus kamu merasa ngga mtsalnya kamu WoE 1tu 1 

ada misalnya antara guild itu ada 

persahabatan .. persahabatan yang bener-bener kerasa 

waktu kerja sama atau gimana terus dengan guild 

musuh itu ada ·rasa permusuhan apa memang ada 

fenomena seperti itu? 
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I: Kalo untuk persahabatan sih mungkin ada ya kalo Ada persahabatan 

untuk permusuhan sih kayaknya ngga masalah lah Permusuhan sepertinya 

kayaknya ngga lah mungkin biar.. biar kita tidak 

bermusuhan kan hanya untuk perang antar castle aja Bermusuhan hartya 

kan bukan bermusuhan untuk dalam bermain kan untuk perang castle 

ngga Iah paling ya musuhannya cuman wak-tu 

rebutan castle doank setelah itu ya ngga gitu. 

P: Yang dimaksud musuhan waktu kamu WoE itu 

seperti apa sih ? 

I : Ya kalo ketemu saling bunuh gitu doank. 

P : Mm.. kalo menurutmu eh.. proses dari kamu itu 

kenalan sama orang samapai kamu itu jadi ternan 

de kat kamu itu lebih mudah di riil atau virtual ? 

I : Menurut saya sih lebih mudah di riil ya, ya karena 

kalo di virtual kan banyak kebohongan-kebohongan 

yang tidak.. tidak kita ketahui ya yang seperti tadi 

R: Proses jadi ternan 
dekat lebih mudah 
R: Banyak kebohongan 

1617 kan udah dibilang udah saya bilang kan lebih enak di R: Lebih enak bisa tahu 

1618 vir.. di riil karena di riil bisa tau orangnya langsung sifat orang langsung 

1619 itu bisa tau orangnya langsung sifatnya. 

1620 P: Apa dalam pertama kali ketemu orang kamu bisa 

1621 langsung memutuskan kamu eh .. mau menjadi ternan 

1622 atau? 

1623 I : Dengan pengalaman sampai saat ini kayaknya bisa. 

1624 P : Itu dari mana, dari apa yang dibicarakan atau ? 

1625 I : Dari sifat dan tingkah Iakunya saya bisa melihat. 

R: Bisa memutuskan jadi 

ternan atau tidak dari pertama 

R: Dilihat sifat dan 



1626 

1627 

1628 
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1647 
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1649 

1650 

1651 

1652 

1653 

1654 

l
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P : Eh.. terus ada ngga sih pengaruhnya setelah kamu tingkah laku 

bermain RO dan eh .. ada perbedaanya ngga dengan 

sebelum kamu bermain? 
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I : Ya .. perbedaannya ya mungkin cuman buat ngilangin Perbedaan untuk 

stres-stres aja terus kalo lagi pengen ngobrol sama menghilangkan stres 

teinen yang jauh kan mungkin bisa lewat game itu Bisa ngobrol dengan 

kan temen virtual yang jauh maksudnya cuman ternan virtual yangjauh 

kayak gitu doank perbedaan yang lain kayaknya ngga Yang lain sama dengan 

ada deh sama aja kayak yang di riil. riil 

P : Memangnya sebelum kamu bermain itu eh.. ada 

bedanya maksudnya kan kalo setelah bermain 

katanya kamu menghilangkan stres bisa 

menghilangkan stres atau maksudnya untuk ternan 

yang lebih jauh kan kamu bisa berkomunikasi ? 

I: Ya .. kan waktu sebelum bermain kan saya ikut Sebelum bermain ikut 

aktivitas-aktivitas yang lain kan kayak les-les gitu les dan klub sepakbola 

kayak klub sepak bola gitu jadinya setelah ngga ikut Tidak ikut lagi baru 

itu baru mulai maen game gitu. 

P : Eh .. jadi pengaruhnya maksudnya karena kamu ngga 

punya aktivitas lagi untuk menghilangkan stres jadi 

setelah itu kamu bermain game dan game itu dapat 

menghilangkan stres kamu gitu? 

mam 

I : Sampai saat ini mungkin game dapat membantu ya Game bantu hilangkan 

menghilangkan stres sedikit demi sedikit. 

P : Kalo misalnya eh .. kamu ngga bisa bermain di dunia 

virtuallagi yang kamu rasakan? 

stres 

I: Ya .. mungkin agak sedih dikit ya soalnya kan ngga Sedih hila tidak main 

ada tempat lain lagi untuk bermain gitu ya mungkin 

bisa cari aktivitas lain tapi mungkin tidak sebagus di Bisa cari aktivitas lain 

game mungkin ya. tapi tidak sebagus game 

P : Maksudnya tidak sebagus di game itu gimana ? 

I : Kalo di game kan mungkin bisa ketemu dengan Di game bisa ketemu 
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ternan yang jauh yang ternan virtual yang jauh bisa ternan virtual yangjauh 

saling cerita kalo untuk aktivitas baru yang kita Aktivitas baru cuma 

temukan kan hanya sebatas yang deket aja kan ketemu yang dekat 

jadinya kan agak sedih gitu. 

P: Jadi eh .. menurut kamu itu sedihnya karena dari 

fah.'ior temannya '7 

Agak sedih 

I : Eh .. ngga juga sih mungkin karena game ada rasa Ada rasa tenang main 

tenang gitu kalo kita maen game kalo aktivitas yang game 

lain kan mungkin .. mungkin bisa menambah stres Aktivitas lain tambah 

mala han ya kan.. ya kan mungkin akan timbul stres 

masalah-masalah baru gitu kalo kita misalnya 

aktivitas olahraga gitu nah biasanya kan pelatih 

olahraga kan netapin targetnya gitu gimana gitu nah 

untuk nentuin.. mencapai targetnya gitu kita harus 

gimana latihan keras apa gitu ya semacam itu 

mungkin nambah masalah-masalah baru gitu. 

P : Memangnya di game ngga ada yang seperti itu 

maksudnya ngga-ngga pemah menimbulkan stres ? 

I : Bagi saya selama ini dibenci, kayaknya ngga ada ya 

itu cuman mungkin emosi sesaat kalo stres di game 

kalo misalnya gaga! gimana itu cuma emosi sesaat Gaga! di game cuma 

ntar paling 5 menit setelah itu uda biasa lagi kan emosi sesaat, cuek 

cuman game cuek aja kalo di aktivitas lain kan 

mungkin .. mungkin kalo gaga! tes gitu kan gimana 

rasanya gitu itu kan bisa kebawa sampai berapa hari 

mikirinnya ya kan. 

P : Selamat sore 

S: Sore 

P : Eh boleh tau ngga eh.. kamu kenai B itu sejak 

kapan? 

S: Waktu SMA, ya kenalnya waktu SMA waktu apa ya Kenai B waktu SMA 
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1689 minjemin kaset anime ya wes itu aja. Minjemin B kaset anime 

1690 P · Loh kamu kok tau-tau minjem kaset anime ke dia itu 

1691 gimana? 

1692 S : Eh ... mula-mula dari cerita-cerita terns akhire ya Cerita-cerita dengan B 

1693 kenal terns akhire ya gitu itu. terns kenai 

1694 P: Gitu itu apa maksudnya? 

1695 S: Ya ahab deb akhimya. 

1696 P : Dari kamu kenai biasa sampai akrab itu kayak apa 

1697 kok kamu bisa jadi temen akrab dia? 

1698 S : Ya kayak apa ya banyak cerita memangnya susah banyak cerita 

1699 aku ngomongnya ini loh Fn kena1nya teko dari aku 

1700 mm.. opo yo yang diomongno sek lupa aku. 

1701 P : Piro tahun lalu ? 

1702 S : SMA 1 tahun piro Fn .. tahun sembilan .. eh .. 2000 an 

[1703 waktu SMP itu ngga piro'o kenai SMA'e kenai baru SMP tidak kenai B, 

1704 akrab. SMA barn kenai 

1705 P : Terns kayak apa carane kamu pertamane temen biasa 

1706 terns sekarang wes akrab toh ? 

1707 S : Eh .. kayak apa ya sehati sejiwa apa ya eh .. ya tadi itu Sehati sejiwa dengan B 

1708 dari pinjem-pinjem terns cerita-cerita ya wes. Minjem terus cerita 

1709 P : Eh.. biasane kamu tuh cerita-cerita sam a dia itu 

1710 masalah apa aja ? 

1711 S : Ya yang lucu-lucu kejadian-kejadian yang lucu. R: Cerita hallucu dengan B 

1712 P: Eh .. kamu sering buat kegiatan sama dia? 

1713 S : Kegiatannya ja1an-jalan, jalan-jalan ke TP sering ke R: Jalan-ja1an dengan B 

1714 TP sih kalo ke luar kotajarang kendaraannya sulit. keTP 

1715 P: Biasanya ka1o jalan-ja1an gitu maksudnya kamu 
i 1716 sama dia itu rutin ngga sih ? 

1717 S: Janjiandulubarupergi. 

1718 P : Biasanya dia mesti mau kalo misalnya kamu ajak? 

1719 S : Eh .. paling sering ya mau soalnya ngga ada ketjaan R: Sering mau diajak 

1720 di rumah perg1 
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1721 P : Eh .. menurut kamu dia itu gimana sih ? 

1722 S : Suka menang sendiri ya pokok' e apa ya kebanyakan B suka menang sendiri, 

1723 nyuruh orang lain de' e keseringan kok tapi de' e apa I ban yak nyuruh orang 

1724 ya melakukan aktivitas ya isa ae. ( 
I 

1725 P : Eh .. itu kayak' e kekurangan yo kalo kelebihan? 

1726 S : Kelebihannya ya suka bantu lah sing susah tern en. B suka bantu tern en sing 

1727 

1728 

P : Maksud' e bantu itu apa coba ceritano-ceritano ? susah 

S: Ada temenku sing susah de'e ngasih kerjaan di \ 

papa'e bantu cari uang di .. apa itu kerja sebagai apa 11729 

1730 

1731 

1732 

1733 

1734 

1735 

1736 

1737 

1738 

1739 

1740 

1741 

1742 

itu ya sebagai tenaga kerja situ lah aku ya ngga tau. 

P: Loh emang'e tadi kan itu kan baru temenmu kalo 

kamu? 

S : Bantu aku bantu .. bantu apa ya .. bantu apa Fn rata- R: Rata-rata B tidak 

rata ngga onok yo soal'e podo-podo iso'e ya ngga pemah bantu 

bantu cuma bantu apa tok yo ulangan ya nyontek yo 

Fn ya itu. 

P : Loh eh .. terus kamu mau jadi temen dia itu karena 

apa gitu kalo katane kok ke1ebihane temyata ngga 

terlalu banyak gitu ? 

S : Rasane sama kayak Fn yo Fn ya karena sejalan jalan R: Sejalan sepikiran 

pikirane ya seperti awal tadi cerita yang apa itu dengan B 

pmJem-pmJem itu pokoknya nyambung lab R: Nyambung dengan B 

1743 pokoknya kalo cerita nyambung. 

1744 P : Jadi maksudnya seja1an itu sejalan kesenangannya ) 

1745 itu apa? \ 

1746 S: Yup sama. 

1747 P: Lah kalo kekurangane itu katane mau menang'e 

1748 sendiri sama suka .. itu suka nyuruh orang ada 1agi 

1749 ngga sing yang lain? 

1750 S : Itu tok kejelekane. 

1751 P : Mm.. terus kalo kamu itu sek.. kalo masalah 

1752 keterbukaan diri bagaimana eh.. keterbukaan dia 
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terhadap kamu ? 1753 

1754 

1755 

1756 

S : % nya terbuka V.. nya tertutup ya kayak apa ya kalo R: B 3/4 terbuka 

masalah pribadi simpen sendiri kalo tentang cerita- R: Masalah pribadi 

cerita biasa terbuka. disimpan sendiri 

1757 P · Eh .. kalo kamu tau kenapa dia kok menyembunyikan 

1758 masalah pribadi ? 

1759 S: Ya .. karena banyak apa .. kayak ngga mau disebamo R: B tidak mau masa1ah 

1760 gitu 1oh ya seperti itu. pribadi disebarkan 

1761 P : Kenapa kok ngga mau disebamo ? 

1762 S : Ya ngga tau tanya dia aja 11. nya gua ngga tau. 

1763 P : Eh .. terns ka1o menurut kamu sudah mengenal dia 

1764 seluruhnya atau ngga sih ? 

1765 S : Sebagian besar sudah sebagian sih besar udah lah R: F udah kenai B 

1766 yang kecil-kecil ngga tau. sebagian besar 

1767 P : Kalo menurutmu dia itu selalu menampilkan sifatnya 

1768 yang sebenamya atau ngga sih ? 

1769 S : Mm .. kalo orang lain wah seperti di mobil kapanane 

1770 sing waktu kita pu1ang dari renang itu. 

1771 P: Maksud'e? 

1772 S : Kayak apa .. kayak kalem gitu ngomonge apa ya .. 

angel ngomonge pokok'e orang smg pertama R: B perlihatkan sifat 

ditemui itu wah memperlihatkan sifat putihnya gitu putih sama orang yang 

loh. pertama ditemui, 
I 

1773 

1774 

1775 

1776 

1777 

1778 

1779 

1780 

1781 

1782 

1783 

1784 

P: Maksud'e emange sifat asline itu hitam gitu ta? 

S : Oh iya kebanyakan hitam yo ngga Fn. R:sifat asli banyak hitaj 

P · Yang dimaksud hi tam itu kayak apa ? 

S : Y a keburukan-keburukannya ditutupi. 

P : Berarti maksudnya banyak keburukan daripada 

kebaikan? 

S : Iya sebagian besar itu hi tam semua. 

I 
R: B menutupi kebumkan I 

P : Kalo sebagian besar hitam semua kamu masih mau . 

yajadi temenannya? 



1785 S : Ya karena rnenyenangkan. 

1786 P : Yang dirnaksud rnenyenangkan itu apanya ? 

1787 S : Ya itu karena sehati sejiwa ya itu seperti tadi. 

1788 P : Kalo .. kalo kamu liat itu eh .. ternen-ternen dia itu 

1789 

I 119o 
I 

banyak ya? 

S : Iya sebagian besar d.i Bandung arnbek Jakarta. · 

P : Itu ternen dari ? 

S: Dari RO. 

P : Eh .. itu rnereka suka rnaksudnya berternan sarna dia 

itu tadi kan karnu ngornong dia banget sisi hitarn 

daripada putih tapi kamu liat rnereka suka sekali 

rnaksudnya seka sekali berternan sarna dia ? 

S : Y a karena sifatnya ya, ya karena sama-sarna.. sarna

sarna itu apa yo.. kayak ngornong 1m langsung 

nyarnbung ya kayak itu jadi suka. 

P : Eh.. tapi rnenurntrnu dia itu rnernperlihatkan SIS! 

sebenamya ngga kalo di ternen-ternennya itu ? 

S : Ka1o itu setengah-setengah kan blorn kenai 
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R: Menyenangkan 

ternenan sarna B 

Sebagian besar ternan B 

d.i Bandung dan Jakarta 

Dari RO 

I 

R:Ternan-ternan sifatnyJ 

sarna dengan B, l 
langsung nyambung I 

! 

I 
R:Ternen-ternen itu barni 

1791 

1792 

1793 

1794 

1795 

1796 

1797 

1798 

1799 

1800 

1801 

1802 

1803 

1804 

1805 

1806 

1807 

1808 

1809 

1810 

1811 

1812 

1813 

1814 

sepenuhnya jadi ternen buat.. apa ya bukan ternen kenai B setengah- I 

I 

dekat lab cuma ternen eh .. Fn lek arnbek wong itu setengah, bukan ternen 

ngornonge ternan apa ? rnungkin sebagai ternan biasa deket 

ya. 

P : Eh .. dia sering ke rumahrnu ini ngga ? 

S : Mrn .. kalo perlu. 

P: Maksud'e ka1o perlu itu girnana? 

S: Eh .. kalo ada permainan barn apa ngerjakan tugas. 

P : Sering nginep apa ? 

S: Dulu waktu SMA R: Waktu SMA B sering 

P : Sekarang ngga pemah Jagi napa ? nginep d.i rumah F 

S: Ya karena ada online ya online de'e rnaen diG terns. R: Sekarang ngga, B 

1815 P: Maksud'e? rnaen d.i G terus 

1816 S : Maen itu Seal Online, RO sernacam itu. 
L_ __ _J ________________________________________ ~----------------~ 



1817 P : T erus ngga pemah nginepe karena ? 

1818 S : Ya karena game itu karena ada hal yang baru pindah 

1819 

1820 

tern pat. 

P : Oh jadi dia nginep di situ ? 
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1821 S : Ya.. tapi ngga terlalu sering se semmggu apa.. B nginep di G ngga 

1822 seminggu 2 kali. terlalu sering, l minggu 

1823 P : Eh.. kalo menurutmu dia itu percaya sam a kamu \2 kali 

1824 ngga? 

1825 S : Ya sebagian besar sih dalam hal apa ? Mm .. 

1826 P : Misa1nya dalam hal apa ? 

1827 

1828 

1829 

1830 

1831 

1832 . 

1833 

1834 

1835 

1836 

1837 

1838 

1839 

1840 

1841 

1842 

S : Ya .. kecuali dalam hal pribadi kalo ngga percaya dia R: B tidak percaya F 

~am~~~~na~. ~am~~~ 

P: Ya dijelaskan semua? 

S : Apa ya .. banyak'e kayak nguruskan .. titip absen 

ngga sih ngga pemah, beli tiket, pergi-pergi gitu 

dipercayakan di aku. 

P: Itu maksud'e nyuruh apa kepercayaan? 

S : Itu kan suka'e nyuruh-nyuruhjadi dipercayai di aku. R: B suka nyuruh

p · Kalo misal' e dalam hal-hal sing buat dia penting gitu nyuruh 

eh.. maksudnya dia lebih percaya ke kamu atau 

temen-temennya yang lain ? 

S: Ya terserah dia sih percaya dari mananya, ya titip 

jnal kalo ngga aku minta bagianku ya gitu-gitu tok. 

P: Jadi kalo dalam dunia virtual itu ya kamu kan juga 

maen toh? 

S : lya memang maen. 

1843 P: Nah kalo di dunia virtual itu percaya sama kamu 

1844 

1845 

1846 

juga? 

S: Iya100%se. 

P : J adi kalo di dunia virtual itu malah 100% ya ? 

R:Di virtual B percaya F 

100% 

184 7 S : Ya soalnya kan cuman game gitu sama-sama R: Cum an game sama-

1848 punyanya itu di virtual. sama punya 
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1849 P : Kalo di dunia riil ? 

1850 S : Di riil kadang dibayarin sebagian besar, yo Fn iyo R: Di rii1 kadang 

1851 jadi laopan, cuma sebatas piro yo dibawah Rp dibayarin B,jadi laopan 

1852 100000 gitu dibayarin. 

1853 P: Kalo di dunia virtual kan 100% memangnya ka1o di 

1854 dunia riil berapa % ? 

1855 S : Kalo buat PS3 kan ngga mungkin yo Fn, ngga 

1856 mungkin dibeli ya 75 an sama hal pribadinya. 

1857 P : Terus misalnya antara sama dia itu ada .. ada ngga ya 

1858 yang lebih mendominasi? 

1859 S: Ya sama-sama bingung pertanyaane. R: Sarna antara F dan B, 

1860 P : Maksudnya itu eh.. dalam kamu berteman itu ada 

1861 ngga sih yang mendominasi entah itu mendominasi 

1862 pembicaraan, mendominasi keputusan? 

1863 S: Dalam pembicaraan ya sama, keputusan dipikirkan R: Samadalampembicaraan 

1864 dulu barn dibahas. Keputusan dipikirkan du1u 

1865 P : Maksudnya dipikirkan sama siapa ? barn d.Ibahas 

1866 S : Eh .. pokoknya dibahas dulu, dipikir dibahas ok.. ok. 

1867 P : Tapi ada ngga yang lebih mendominasi antara kamu 

1868 sama dia? 

1869 S : Apa ya bingung aku pokoknya 1 pikiran itu toh. 

1870 P : Jadi ngga ada yang saling mendominasi ? 

1871 S: Karena sama-sama .. mm .. apa itu sulit ngomongnya 

1872 ngga sih .. apa ya sama-sama mengerti gitu loh yo 

1873 mendominasi itu sama-sama ngertine. 

1874 P: Yang dimaksud mendominasi itu maksud'e dia lebih 

1875 berkuasa gitu 1oh, kalo menurut kamu itu gimana? 

1876 S: Ya ngga 100% mendominasi gitu eh .. kalo aku ngga R B tidak too% 

1877 mau ya ngga isa dipaksain se. 

1878 P: Maksud'e dia pemah mendominasi gitu? 

1879 S : Pemah karena aku butuh. 

1880 P : Maksudnya bisa cerita? 

mendominasi, kalau F tidak 

mau tidak bisa dipaksa 
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i:lS: Eh .. rnisal'e di RO eh .. aku harus gb dia naik level R: F di RO harus 

nanti aku dikasi aitern. gabung B, terns dikasih 

aitern 

I 

1883 I p: 

1884 1 s: 
Oo .. tapi karnu rnau ? 

Iya rnau aja karena juga butuh. 

1885 P : Ow .. berarti itu tirnbal balik donk. 

I 1886 S : Ya bisa dikatakan sama-sama rnembutuhkan. -
I 

1887 P: Eh terns kalo karnu sama dia itu rnernbuat peraturan 

1888 ngga sib sarna dia ? 

1889 S: Ngga ada peraturan sih sarna-sarna ok lah,yes man. R: Tidak ada peraturan, 

1890 P: Maksud'e yang yes man itu sapa? yes man' 

1891 S : Eh .. apa ya pokoknya setuju yes man ikut aja lah. 

1892 P: Jadi kalo karnu sama dia ngga pernah buat 

1893 peraturan-peraturan? 

1894 S : Ngga .. pokoknya rnenyenangkan ikut aja kalo ngga R: Tidak buat peraturan 

1895 ya ngga usa ikut. dengan B, menyenangkar 

1896 P: ·Terns eh .. kalo rnenurutrnu perlakuan dia terhadap ikut saja 

1897 ternan-ternannya itu g1rnana sih rnaksudnya 

1898 rnernperlakukan ternan lain dengan baik atau 

1899 girnana? 

1900 S: Ya .. baik% nya. 

1901 P : Maksudnya baik % nya itu girnana, ngganya Y. nya 

1902 itu girnana ? 

1903 S : Keburukannya Y. nya itu suka menyuruh. 

1904 P: Ow .. jadi dia lebih besar baiknya padahal lebih 

1905 banyak kekurangannya ? 

1906 S : Ow .. % nya itu dalam hal menyurnh burnk sekali. B 3/4nya suka menyuruh 

P : Maksud' e girnana ? 1907 

1908 

1909 

1910 

S : Eh .. rnisal' e kalo dia butuh .. butuh soro gitu apa yo.. Kalau butuh soro nyurut 

nyuruh orang lain wah pokok'e hams gitu. orang, pokok'e harus 

P : Tapi kalo rnisalnya ternan-ternannya rnengeluh gitu 

1911 dia rnau rnendengar ngga ? 

1912 S : Ya rnau kalo dia bisa bantu ya bantu_ R: Ternan rnengeluh, B 
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1913 P: Kalo eh .. misal'e ada yang mengeluh terus eh .. kalo bisa bantu ya bantu 

1914 misal'e dia itu misa1'e ada orang yang menge1uh 

1915 ten tang dia a tau .. dia itu orant,>nya gini-gini dia mau 

1916 ngga berubah buat temennya itu? 

1917 S : Eh .. kalo dia cuek katanya R: B cuekjika ada 

1918 P : Cuek itu maksudnya gimana ? orang mengeluh tentang 

1919 S: Ngga usa didengerin omongannya orang itu dirinya 

1920 pokoknya jadi diri sendiri be yourself 

1921 P : Kalo misalnya yah.. ulang tahun lah dia inget ngga 

1922 u1ang tahun temen-temennya ? 

1923 S: Mm .. ngga pokok'e lek inget ucapin se1amet 1ah 

1924 soalnya ngga pemah ngerayain yang laki-laki itu. 

1925 P: Jadi maksud'e itu kamu ngga pemah dibuat merasa 

spesial sama dia sebagai ternan gitu ? 

S : Mm .. semua sama. I 
1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

P : Eh .. ka1o menurutmu penampi1annya dia itu gimana 

sih? 

S : Pengen keren, pengennya sih tapi apa ya .. merasa 

cocok dipake sama dia apa itu ngga.. terlalu 

mencolok ngga suka dia itu. 

R B pengen keren, tidaj 
I 

suka terla1u menco1ok I 

i 
1933 P: Kalo menurutmu penampilannya ya maksudnya 

1934 bagus atau keren ? 

1935 S: Ya biasa lah penampilannya yang biasa-biasa lah ya R: Penampilan B biasa, 

1936 menengah ke atas penampilannya ngga.. ngga elek menengah ke atas 

1937 soro ya Iumayan lah ngga terlalu ketinggalan. 

1938 P: Kalo menurutmu dia itu kalo kenalan sama orang PD 

1939 ngga? 

1940 S : Mm .. ya kalo sejalan sama ceritanya PD ya kayak R: B PD untuk kenalan 

1941 RO itu. 

1942 P : Menurutmu kalo dia kenalan sama orang itu lebih 

1943 PD mana sih RO sama di riil ? 

1944 S : Kalo aku ngomong sih di RO lebih menyenangkan. V: B di RO lebih PD 



I945 P: Lebih menyenangkan tuh maksudnya gimana buat 

I946 dia itu ? 

I947 S: Ya PD kayak apa ya .. ya sama-sama suka lah jadi 

I948 ceritanya nyambung terns. 

I949 P: Jadi eh .. kalo misalnya di riiL. dunia riil kalo dia 

I950 kenai an sama orang itu dia PD ? 

I95I S : Mm.. sebagian besar setengahnya ngga apa ya 

I952 menceritakan yang senang-senang sebagian besar. 

I953 P : Eh .. tapi kalo kenalan sama orang itu dia PD ngga 

1954 eh .. PD ngga ? 

I955 S : PD kalo di online kenai ngga kenai PD kok. 

I956 P: Kalo di dunia nyata? 
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V: B di online kenai 

ngga kenai PD 

I957 S : Dunia nyata ya .. agak sulit ya kalo udah kenalan isa R: Kalo udah kenalan 

1958 PD. isaPD 

1959 P: Kalo sebelum kenalan itu PD ngga dia kenalan sama 

I960 orang lain ? 

I961 S: Mm .. ngajak kena1an rata-rata dikenalkan. 

I962 P : Eh .. kamu tau kan maksudnya dia maen RO itu ada 

I963 perubahan ngga sih sama seperti sebe1um dia maen 

1964 RO? 

1965 S : Mm .. sama saja. B sama saja sebelum 

1966 P: Dari sifatnya dan waktunyajuga sama saja? dan sesudah main 

I967 S: Iya sama saja belom ada yang berubah. 

I968 P: Sejak kapan kamu kenai dengan B? 

I969 S: Ya .. waktupertamakaliadagameRO,waktuitulagi V: KenalBsejak 

1970 ngehunt di dungeon di sana aku liat ada karakter pertama ada RO, waktu I 

1971 archer lagi mukul monsternya kok gede gitu hunt ' 

I972 damagenya langsung aja aku tanya terns ngobrol-

I973 ngobrol dah. 

1974 P: Sampai sekamng udah berapa lama temenan? 

l2:75 S: Kalo itu ya udah lama, kira-kira udah 3 tahunan V: Sudah 3 tahun 
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1976 sampai sekarang ya masih temenan. temenan sama B 

1977 P: Prosesnya gimana sih sampai kamu deket sama B? 

1978 S: Waduh udah agak ga inget ya gimana, tapi ya waktu V: Sering ketemu waktu 

1979 maen itu seringnya ketemu terns gitu waktu hunt, maen, waktu hunt, 

1980 ngobrol-ngobrol gitu. ngobrol 

1981 P: Memang kamu sering hunt dengan dia? 

1982 S: Kalo dulu sih sering kan sama-sama masih level V: Dulu Jnmt sama B 

1983 kecilnya tapi sekarang udah jarang hunt bareng beda wak'iu masih sama-sama 

1984 !evelnya gede sih. level kecil, sekarang 

1985 P: Maksudnya beda level itu gimana? beda level gede 

1986 S: Ya bedanya kalo dia itu level 90 aku leve/70 ga isa 

1987 sama-sama huntnya kalo sama-sama nanti 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

experiencenya malah keambil sama karakter yang 

level gede. 

P: Tapi kamu masih sering ngobrol ama dia? 

S: Ya ga sering-sering amat sih, paling ngobrolnya 

waktu dia lagi ga hunt terns atau lagi mejeng-mejeng 

gitu. 

P: Memangnya dia itu lebih senng ngehunt atau 1 

mejengnya sih? 

1

1 

S: Kalo dulu kebanyakannya sih ngehunt gitu tapi Dulu B banyakan hunt, 

sekarang udah level gede gitu kebanyakannya sekarang banyak 

mejeng-mejeng ngobrol-ngobrol gitu. mejeng, ngobrol 

P: Dia itu naikin levelnya ngehunt atau bot ? 1 

S: Y a pertama kalinya sih ga bot katanya buat apa V: B ngebot biar cepet II, 

ngebot terns mulai ada yang banyak ngebot gitu jadi naik level 

ikut-ikutan gitu dia, katanya biar cepet gitu naik 

levelnya. 

P: Emang buat dia penting ta level besar? 

S: Ya katanya sih kalo level besar bisa ikut event apa V: Level besar kata B 

gitu atau MVPan gitu ya lebih gampang, kalo bisa ikut event atau 

menurutku sih dia rasanya ada menringkan level MVP 
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I 2008 gede. I 

2009 P: Menurntmu B itu kayak gimana sih orangnya dalam 

2010 RO? 

2011 S: Ya suka ngobrol-ngobrol gitu sama orang tiap ada V: B suka ngobrol-

2012 orang yang ngobrol gitu sama dia langsung cepet ngobrol, cepetnyambung~ 

2013 nyambung gitu jadinya bercanda-canda gitu, dia juga jadi bercanda, suka 

2014 suka ngasih-ngasih aitem gitu ke aku kalo ke orang kasih aitem ke Fa 

20 15 lain sih ga tau aku. 

2016 P: Kalo sama kamu cepet nyambung? 

2017 S: Ya cepet se jadinya ya gitu enak ngobrolnya, 

2018 bercanda gitu. 

2019 P: Biasanya ngobrol tentang apa? 

2020 S: Ya ngobrol-ngobrol tentang monster-monster barn, V: tentangmonster, 

2021 terns equip-equip, terus tempat hunt yang enak, sama equip, tempat hunt, 

2022 MVPan gitu. MVP 

2023 P: Kalo misalnya aitem itu kamu yang minta atau 

2024 dikasih? 

2025 S: Ya kebanyakan sih dikasih soalnya dia ga perlu 

2026 aitemnya jadinya dikasihkan ke aku, kalo yang minta 

2027 juga tergantung aku mintanya apa kalo ada barn 

2028 dikasih, kalo ga ada atau kalo dia masih pake 

2029 aitemnya ya ga dikasih. 

2030 P: Itu tadi kelebihannya kalo kekurangannya? 

2031 S: Kalo kekurangannya sih ga ada rasanya tapi dia ga Kekurangan B tidak ada 

2032 mau kalah gitu sama karakter-karakter lainnya. V: B ngga mau kalah 

2033 P: Ga ada atau kamu ga tau? sama karakter lain 

2034 S: Ya setauku sih ga ada ga tau lagi kalo menurnt orang 

2035 lain. 

2036 P: Kalo menurutmu penampilan dia gimana di RO? 

2037 S: Ya kalo mejeng gitu pakenya yang keren-keren gitu V: B kalau mejeng pake 

2038 equipnya. equip keren 

2039 P: Kalo pake equip keren gitu karaktemya jadi keren 
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2040 ga? 

2041 S: Iya namanya aja equip-equip mahal jadinya ya keren V: Equip mahal jadi keren 

2042 gitu 

2043 P: Menurutmu karaktemya kuat atau ga, terkenal apa 

2044 ga? 

2045 S: Ya kalo kuat sih ya kuat tapi masih ada kalahnya Karakter B kuat tapi 

2046 sama karakter lain, kalo terkenal sih ya ga juga biasa- masih ada kalahnya 

2047 biasa aja kok. 

2048 P: Kalo menurutmu dia terbuka ngga sih sama kamu? 

S: Wah kalo itu sih terbukanya masalah game tapi kalo 

aslinya ga tau aku. 

P: Ga pemah ngomongi masalah personal ta? 

samakarak1erlain 

2049 

2050 

2051 

2052 

2053 

2054 

2055 

2056 

2057 

2058 

2059 

2060 

2061 

2062 

S: Ga pemah tuh, kebanyakan cuma ngobrol masalah V: B terbuka masalah 

game aJa. game 

P: Memangnya kamu ga pemah tanya masalah 

personalnya? 

S: Ya ga, itu kan masalah pribadinya nanti aku tanya- V :Tidak pemah ngomong 

tanya dikiranya usil, itu ya terserah dia mau cerita masalah personal 

atau ga. 

P: Menurut kamu dia percaya ga sama kamu? 

S: Ya percaya sih, waktu aku minjem aitemnya gitu dia V: Percaya buat 

pinjemin ke aku. 

P: Cuman dalam hal minjemin aitem? 

2063 S: Iya itu saja. 

2064 

2065 

2066 

P: Kamu sama dia ada aturan ga dalam berteman? 

S: Ga ada sih, pokoknya ga saling ganggu aja. 

P: Ga saling ganggu itu apa maksudnya? 

2067 S: Ya kayak ga ganggu hunt, kan kalo huntnya sama-

2068 sama t,ritu beda level jadi terganggu experiencenya. 

2069 P: Kalo kamu sama dia ada yang mendominasi atau ga? 

minjemin aitem 

V: T idak ada aturan 

asal tidak saling ganggu 

2070 S: Ga ada sih, ya kalo mau hunt di mana gitu jadinya V: Ga ada yang 

2071 terserah aku mau dimana gitu, dia mau dimana gitu. mendominasi 
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Pasar Morroc Hunt dengan pet Bongun 

~~~·J. 9/GA 
Ultah RO tahun 2006 Event PvP dengan GM 


