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1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang

sangat pesat. Hal ini pun terjadi pada perkembangan komunikasi yang sudah

mencapai era baru yang lebih kompleks. Bungin (2006, h. 113) mengatakan saat ini

komunikasi sebagai penyebaran informasi sudah lebih cepat, serentak, dan sanggup

menjangkau yang tidak terbatas. Komunikasi yang terjalin menggunakan media inilah

yang disebut Computer Mediated Communication.

Computer Mediated Communication atau CMC merupakan suatu transaksi

komunikasi yang terjadi antara dua komputer atau lebih yang tersambung pada suatu

jaringan. Secara singkat komunikasi ini bisa disebut komunikasi dalam format

komputer misalnya pesan instan, e-mail, atau chat room. Pengertian CMC menjadi

luas ketika dimaknai sebagai aktifitas manusia di daalam komputer, hal ini mencakup

soal proses, kondisi dan tujuan yang mungkin berbeda dengan yang tidak

menggunakan medium komputer (Setianto, 2012, h. 253).

Penggunaan jenis sarana komunikasi akan mempengaruhi keserempakan

waktu komunikasi. Menurut Warschauer (2001, h. 207) terdapat dua jenis CMC yaitu

Synchronous Computer-mediated Communication dan Asynchronous Computer-

mediated Communication. Synchronous Computer-mediated Communication adalah

komunikasi menggunakan komputer sebagai media, yang terjadi secara serempak,



waktu nyata (real time) seperti text chat dan video chat. Asynchronous Computer-

mediated Communication adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan

dilakukan secara tunda seperti email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca

dan menulis dokumen melalui World Wide Web.

Menururt McQuail (2013, h. 156) mengatakan CMC sebagai ‘media baru’

dapat digunakan berdasarkan jenis penggunaan, konten, dan konteks tertentu salah

satunya yaitu sebagai media komunikasi. McQuail menambahkan, penggunaan

telepon (yang semakin mobil) dan surat elektronik, secara umum kini konten dapat

bersifat pribadi dan mudah dihapus dan hubungan yang tercipta lebih kuat daripada

informasi yang disampaikan. Oleh karena itu komunikasi dapat dilakukan dengan

bermedia dengan fasilitas dari CMC. Adanya media komunikasi online dari

Synchronous Computer-mediated Communication seperti chatting atau video chat

memudahkan individu dalam melakukan komunikasi melalui media.

Komunikasi melalui internet bagi sebagian orang lebih menarik dibandingkan

berkomunikasi secara langsung tatap muka (Walther, 1996, h. 3). McKenna, Green,

dan Gleason (2002) melakukan studi terhadap mahasiswa untuk mengetahui

kedalaman dalam hubungan di internet. Hasilnya bahwa orang-orang dapat lebih baik

mengungkapkan kebenaran dirinya untuk orang lain pada internet. Mereka yang

secara sosial cemas dan kesepian lebih merasa bahwa mereka lebih baik dapat

mengekspresikan diri mereka yang sebenarnya dengan orang lain pada internet. Studi

ini juga menemukan bahwa mahasiswa lebih menyukai berkomunikasi online

dibandingkan dengan pertemuan tatap muka. Namun tidak selamanya berkomunikasi



online berjalan baik, mereka mengungkapkan bahwa terkadang ada kesalahpahaman

sehingga diharuskan untuk berkomunikasi tatap muka.

Komunikasi melalui media dapat dilakukan melalui media permainan

interaktif (interactive play media). McQuail (2011, h. 156) menjelaskan media ini

berbasis komputer atau video game, ditambah realitas virtual. Inovasi utamanya

terletak pada interaktivitas dan dominasi dari kepuasan saat dimainkan. Game online

merupakan salah satu media permainan interaktif yang populer saat ini. Game online

adalah suatu bentuk permainan yang dihubungkan melalui jaringan internet. Game

online tidak terbatas pada perangkat yang digunakan. Game online bisa dimainkan di

komputer, laptop, dan perangkat lainnya, asalkan gadget tersebut terhubung dengan

jaringan internet (Aji, 2012, hal.1).

Dalam game online bentuk interaktivitas merupakan hal yang utama. Pemain

bisa melakukan interaksi dengan pemain lainnya. Interaksi tersebut dapat dengan

adanya fasilitas yang mendukung dari game tersebut berupa synchronous computer-

mediated communication yaitu chatbox, maupun menggunakan voice chat. Sehingga

para pemain dapat saling berkomunikasi. Komunikasi yang terjalin antar pemain

dalam chatbox yang berisikan semua anggota pemainnya. Sehingga para pemain yang

terbentuk merupakan sebuah kelompok. Julia T. Wood (2013, h. 202) mengatakan

kelompok didefinisikan sebagai tiga orang atau lebih yang berinteraksi seiring waktu,

bergantung pada satu sama lain dan menaati aturan main yang sama untuk mencapai

tujuan yang sama.



Game online merupakan media baru yang digunakan untuk berkomunikasi

secara online. Salah satu kelebihan game online dibanding game offline yaitu para

pemain bisa menjalin komunikasi dengan para pemain lain yang belum pernah

mereka kenal sebelumnya. Para pemain game online ini saling berinteraksi di dalam

dunia virtual. Mereka bahkan bisa dengan mudah mengekspresikan perasaan dan

pikirannya di dalam dunia virtual tersebut. Sebagaimana diungkapkan Howard

Rheingold (dikutip dari Suparno, Sosiawan, & Tripambudi, 2012) sebagai berikut:

“People in virtual communities use word on screen to exchange pleasantries
and argue, engage in intellectual discourse, conduct commerce, exchange
knowledge, share emotional support, makes plans, brainstorms, gossip, feud,
fall in love, find friend and lose them, play games, flirt, create a little high art
and lot of idle talk.”

Dari sekian banyak game online, salah satu game yang memungkinkan para

pemain untuk melakukan komunikasi yaitu DotA 2. Game DotA 2 merupakan jenis

game Massively Multiplayer Online Role-Playing game (MMORPG). Jenis game ini

melibatkan banyak pemain dan memberi mereka kesempatan untuk sama-sama

bermain, berinteraksi, dan bertualang serta membentuk komunitasnya sendiri di dunia

maya. Melalui keberadaan MMORPG ini muncullah dinamika-dinamika baru pada

para pemainnya. Ada interaksi antara para pemain, yang dapat mengarah pada

terbentuknya persahabatan di antara mereka atau terbentuknya suatu komunitas game

meskipun mereka belum bertatap muka secara langsung (Adyapradana, 2012).

DotA 2 sebagai game yang berbasis MOBA (Massive Online Battle Arena)

merupakan game yang mempertarungkan antara tim satu dengan tim yang lainnya

dalam arena yang sama. Tim berisikan masing-masing lima pemain. Tujuan utama



dalam game ini adalah untuk menghancurkan ancient (markas) musuh. Apabila salah

satu dari ancient itu sudah hancur, maka tim yang ancient-nya hancur kalah. Setiap

pemain mengontrol satu karakter "Hero" yang berfokus pada menaikan level,

mengumpulkan gold, membeli item dan melawan tim lawan untuk menang

(blog.dota2.com). Seperti yang diungkapkan sebelumnya para pemain game online

membentuk sebuah kelompok yang didalamnya para pemain saling berkomunikasi

satu dengan yang lainnya. Jumlah anggota kelompok pun bisa besar atau pun kecil.

Pada kelompok kecil, para anggotanya mungkin tidak ingin menentang atau

mengkritik ide satu sama lain. Kebanyakan peneliti setuju bahwa lima hingga tujuh

anggota adalah ukuran ideal untuk sebuah kelompok kecil (Hamilton & Parker, 2001

dalam Wood, 2013, h. 209). Sehingga pada permainan game DotA 2 para pemain

yang beranggotakan lima orang termasuk dalam kelompok kecil.

Kelompok kecil dalam game online DotA 2 memiliki anggota yang beragam

dari segi latar belakang atau kemampuan bermain pada tiap anggotanya. Hal ini

terjadi karena mereka membentuk kelompoknya dalam sebuah virtual online. Hal

tersebut diungkapkan Kelley & Littman dalam (Wood, 2013, h. 203) bahwa

kelompok terdiri dari orang-orang yang membawa latar belakang dan kemampuan

yang berbeda-beda ke dalam satu proyek. Sehingga bentuk komunikasi yang terjalin

antar pemain game DotA 2 yaitu komunikasi kelompok kecil. Seperti yang dikatakan

Muhammad (2000, h. 182) bahwa komunikasi kelompok kecil yaitu suatu kumpulan

individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan

satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu



sama lain, dan anggotanya saling berkomunikasi dalam satu ruang. Dalam kelompok

kecil game DotA 2, para pemain berkomunikasi dalam satu ruang yaitu melalui

chatbox.

Masing-masing tim di dalam game online DotA 2 ada jenis peran pemain

untuk memainkan game tersebut. Hal inilah yang membedakan game DotA 2 dengan

game-game yang lainnya. Mustofa (2015) menyebutkan ada empat jenis role (peran)

pemain dalam game DotA 2 yaitu:

1. Midlaner, adalah orang yang bermain di lane tengah, dan biasanya akan
bertarung satu lawan satu dengan Midlaner musuh.

2. Offlaner, adalah peran yang unik dan sangat berbahaya. Seorang Offlaner
akan bermain sendirian di lane melawan dua orang hero musuh.

3. Support, adalah peran untuk membantu peran-peran lain. Terkadang
support juga biasa disebut ‘babu’.

4. Carry, adalah peran utama dalam tim, tanpa seorang Carry sudah pasti tim
tidak akan bisa memenangkan pertandingan. Carry adalah peran yang
bertanggungjawab “menggendong” tim menuju kemenangan. Carry sering
disebut juga sebagai “posisi satu” karena dia adalah pemain yang
mendapatkan prioritas tertinggi untuk menyerang musuh.

Masing-masing peran tersebut sangat penting agar tim yang dijalankan dapat

memenangkan permainan tersebut. Dari wawancara pada tanggal 10 Maret 2016 yang

telah dilakukan peneliti terhadap salah satu pemain game DotA 2 ditemukan bahwa

terdapat dua sistem permainan DotA 2. Pertama, pemain dapat bermain secara tim

yang memang sudah terbentuk dari awal, kedua pemain dapat bermain secara acak

(random) untuk memainkan permainan. Game yang dijalankan oleh tim yang sudah

terbentuk, para pemain saling sudah mengetahui karakter dari setiap pemain dalam



tim. Sehingga pembagian peran pada tim sudah dapat ditentukan. Hal yang berbeda

terjadi ketika pemain bermain sendiri. Pemain yang bermain sendiri akan

mendapatkan pemain tim secara acak yang belum mereka kenal sebelumnya. Dalam

kondisi ini mereka saling memilih memperebutkan peran yang mereka inginkan.

Tiap pemain dalam game DotA 2 saling melakukan interaksi dan saling

melakukan komunikasi. Pemain dapat megirimkan pesan kepada teman satu tim

melalui fitur chat dan audio microphone yang disediakan oleh game tersebut. Para

pemain biasanya berkomunikasi dengan rekan satu tim mereka terkait strategi untuk

menyerang tim lawan. Mereka berkomunikasi secara rahasia, sehingga tidak ada

lawan lain dapat mendengar atau membaca pesan itu sendiri (Rayo, 2012). Dalam

game DotA 2 juga terdapat fitur chat yang dapat mengirimkan pesan kepada para

pemain tim lawan. Rayo (2012) menambahkan biasanya pemain menggunakan ‘trash

talk’ untuk meremehkan, mengejek, atau berkomentar sombong terhadap tim lawan.

Penggunaan ‘trash talk’ bahkan dapat memberikan suasana yang menyenangkan atau

bahkan membuat permainan menjadi buruk untuk para pemain dalam memainkan

game DotA 2.

Para pemain berusaha untuk meyakinkan pemain lain agar dapat

memperebutkan peran yang diinginkannya dan pemberian perintah selama

permainan. Dalam upaya memperebutkan peran dan pemberian perintah, peneliti

berasumsi bahwa di dalam komunikasi kelompok tersebut para pemain

menegosiasikan power. Power sendiri banyak terjadi dalam setiap hubungan seperti

pertemanan, hubungan romantis, keluarga, atau pun kolega kerja (DeVito, 2013, h.



313). Seperti yang dikatakan Steven A. Beebe, J. Beebe, dan Redmond (1996, h. 209)

bahwa power dalam hubungan interpersonal berarti kemampuan untuk

mempengaruhi yang lain agar orang lain dapat melakukan apa yang diinginkan.

Ruben dan Stewart (1998, h. 270) menyatakan bahwa dalam hubungan

interpersonal, power dimiliki satu orang dan hubungannya bersifat asimetris. Ada

banyak situasi yang sama ketika asimetri mempengaruhi dalam berkomunikasi.

Ruben dan Stewart juga menambahkan hubungan seperti dokter dan pasien, guru dan

murid, atau orang tua dan anak adalah salah satu contoh yang paling umum. Pada

masing-masing hubungan, salah satu anggota memiliki kontrol atas aspek tertentu

dari kehidupan lain, keadaan yang umumnya memiliki dampak besar pada pola

komunikasi interpersonal yang makin berkembang.

Dalam hubungan seperti pertemanan terdapat kecenderungan untuk simetris

(Ruben & Stewart, 1998). Maka dalam bentuk komunikasi seperti ini power bisa

didapatkan oleh siapa saja. Terkait dengan penelitian ini, hubungan interpersonal

antar pemain game DotA 2 merupakan hubungan bersifat simetris. Hal ini karena tiap

pemain memiliki kedudukan yang sama ditemukan dalam level yang sama juga,

sehingga siapa pun bisa mendapatkan power.

French & Raven (1968, dalam DeVito, 2013, h. 330) lebih lanjut menjelaskan

bahwa terdapat beberapa tipe power dalam hubungan, yaitu:

a. Referent Power (Kekuasaan Rujukan), adalah power  yang didasari pada satu
hubungan ‘kesukaan’ atau liking, dalam arti ketika seseorang mengidentifikasi
orang lain yang mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang
diinginkannya.



b. Legitimate Power (Kekuasaan yang Sah), adalah power yang sebenarnya
(actual power), ketika seseorang melalui suatu persetujuan dan kesepakatan
diberi hak untuk mengatur dan menentukan perilaku orang lain dalam suatu
hubungan atau organisasi.

c. Expert Power (Kekuasaan Ahli), adalah power yang memfokuskan diri pada
suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan, pastilah ia
memiliki pengetahuan dan keahlian.

d. Information and Persuasion Power (Kekuasaan Informasi dan Persuasi),
adalah power informasi atau persuasi memiliki informasi secara logis dan
persuasif. Jika orang lain percaya bahwa seseorang memiliki kemampuan
persuasif, maka dia memiliki kekuasaan persuasi yang bisa digunakan sebagai
kekuatan.

e. Reward Power (Kekuasaan Penghargaan), adalah power yang memusatkan
perhatian pada kemampuan untuk memberi ganjaran atau imbalan atas
pekerjaan atau tugas yang dilakukan orang lain.

f. Coercive Power (Kekuasaan Paksaan atau Ancaman), adalah power yang
lebih memusatkan pandangan kemampuan untuk memberi hukuman kepada
orang lain

Joseph S. Nye (2006) menyebutkan bahwa ada dua macam taktik power yaitu soft

power (kekuasaan halus) dan hard power (kekuasaan keras). Soft power adalah

kemampuan mendapatkan apa yang diinginkan dengan membuat orang tertarik,

bukan dengan paksaan atau uang. Hard power adalah kemampuan mengendalikan

orang lain dengan cara memaksa agar orang tersebut melalukan apa yang

diinginkannya.

Terdapat beberapa literatur yang mengkaji tentang power dalam komunikasi.

Seperti jurnal telaah dari Jens Allwood (1980) yang mengatakan bahwa pengaruh

kekuasaan terjadi dalam hubungan. Dalam jurnalnya disebutkan bahwa terdapat

perbedaan aktivitas struktur power antara formal dan informal. Formal power adalah



kekuasaan yang didasari pada posisi individual dalam suatu kelompok, sedangkan

informal power adalah kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik yang dimiliki

seorang individu.

Jurnal kedua dari James C. McCroskey dan Virginia P. Richmond (1983)

yang meneliti tentang power dalam ruang kelas antara guru dan persepsi siswa, yaitu

bagaimana guru mengkomunikasikan power terhadap siswa. McCroskey dan

Richmod menambahkan jenis power yang diberikan akan memiliki berdampak besar

pada kualitas komunikasi guru-siswa. Penelitian tersebut berfokus untuk mengetahui

sejauh mana guru dan siswa telah berbagi persepsi penggunaan power di dalam kelas.

Hasilnya dari penelitian tersebut adalah coercive power menghasilkan persepsi

negatif, sedangkan reward, referent, dan expert power menghasilkan persepsi positif.

Jurnal ketiga penelitian Charles G. Bentley, Renee V. Galliher dan Tamara J.

Ferguson (2007) yang meneliti tentang aspek power dan agresivitas dalam hubungan

interpersonal romantis remaja. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 92 pasangan

remaja dari wilayah pedesaan Rocky Mountain dari Amerika Serikat. Penelitian

tersebut menunjukkan bahwa langkah-langkah dari relasional power pada pasangan

remaja yang berkorelasi dengan agresi dan kepuasan hubungan ditahap selanjutnya.

Lebih lanjut dipaparkan bahwa masih benar peran gender disosialisasikan yang

menggambarkan perempuan untuk lebih posisi tunduk atau laki-laki lebih memiliki

power, namun penelitian ini menunjukan bahwa ada faktor yang mempengaruhi

power dari segi demografis seperti latar belakang, usia dan etnis.



Melalaui beberapa literatur yang ditemukan peneliti tentang power dalam

komunikasi sebagaimana dipaparkan di atas, banyak ditemukan kajian power yang

terdapat pada hubungan bersifat asimetris. Berdasarkan penelusuran peneliti pula,

studi yang membahas tentang power dalam hubungan simetris masih belum banyak

dilakukan. Padahal power juga terdapat pada hubungan yang bersifat simetris seperti

penelitian yang dilakukan Charles G. Bentley, Renee V. Galliher dan Tamara J.

Ferguson pada tahun 2007.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini mencoba menindak-lanjuti

beberapa penelitian sebelumnya dengan melihat bagaimana power dikomunikasikan

dalam komunikasi kelompok kecil antar pemain pada permainan game DotA 2.

Penelitian ini ingin menganalisis bagaimana para pemain mengkomunikasikan power

dalam komunikasi kelompok kecil game online DotA 2. Penelitian ini menjadi

menarik karena belum banyak penelitian tentang power dalam komunikasi melalui

media, khususnya melalui game online.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kekuasaan (power) dikomunikasikan masing-masing pemain

dalam komunikasi kelompok kecil melalui permainan game DotA 2?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana power

dikomunikasikan oleh setiap pemain dalam komunikasi kelompok kecil melalui

media pada game DotA 2 di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mengisi kekurangan studi

tentang power and communication pada hubungan simetris dalam komunikasi

online.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi pemain game DotA 2, peneliti berharap dapat memberikan

pengetahuan bagaimana pemain dapat mengkomunikasikan power.


