
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Computer Mediated Communication melalui Game Online

Kemajuan teknologi sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Hal ini

pun ditandai oleh berkembangnya internet yang memudahkan komunikasi menjadi

lebih cepat dan kompleks (Bungin, 2006, h. 113). Bahkan orang dapat berkomunikasi

dengan siapa saja di berbagai tempat di dunia ini, hanya dengan memanfaatkan

seperangkat komputer yang tersambung ke internet (LaQuey, 1997, h. 1). Warschauer

(2001, h. 207) menambahkan, komunikasi melalui komputer dan jaringan internet

inilah yang disebut Computer Mediated Communication (CMC).

Menurut Gurak (dalam Sedletsky dan Aitke, 2004, h. 213) ada empat

karakteristik CMC yaitu sebagai berikut:

1. Speed, mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk mengirim dan
menerima pesan yang sangat cepat.

2. Reach, mengacu pada kemampuan manusia untuk saling berhubungan
dengan orang-orang yang berbeda pada jarak yang jauh.

3. Anonymity, mengacu pada perilaku manusia yang menciptakan suatu
identitas online, menyatakan diri sebagai seseorang yang bukan mereka,
manipulasi gender, umur, pekerjaan, status, dan sebagainya.

4. Interactivity, mengacu pada kemampuan media online untuk tidak hanya
menerima pesan, tetapi juga bereaksi terhadapnya.

Seperti yang diungkapkan di atas, CMC memiliki fitur karakteristik yang

disebut sebagai interaktivitas adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh

pengguna komputer dengan pengguna komputer lainnya dan atau dengan komputer

itu sendiri (Straubhaar & LaRose, 2008, h. 402). Definisi ini terbagi menjadi dua,



karena para ahli komunikasi menganggap aktivitas dari CMC sebagai proses

komunikasi antara dua pengguna komputer, sedangkan proses komunikasi antara

pengguna computer dengan komputer itu sendiri merupakan definisi dikemukaan oleh

para ahli komputer. Program-program dalam komputer memberikan feedback sesuai

dengan kita menjalankannya. Ini adalah bentuk interaktivitas dari pengguna komputer

dengan pengguna lainnya biasanya dilakukan melalui program-program yang

terhubung di internet.

Menurut Sosiawan (2004, h. 7) CMC mempunyai tiga sifat sebagai fasilitas

dari adanya internet, pertama asynchronus computer-mediated communication. Sifat

dari asynchronus computer-mediated communication ini adalah komunikasi dengan

adanya penundaan karena data yang disampaikan tidak sinkron dan harus melalui

penyampaian dan rute transmisi yang relatif singkat untuk sampai kepada alamat

dituju. Rute yang dimaksud ini adalah proses pengiriman pesan melalui komputer

pengirim diteruskan oleh jaringan transmisi hingga diterima ssekaligus penyampaian

pesan pada komputer penerima. Contohnya adalah penggunaan e-mail.

Sifat yang kedua adalah Synchronus Computer-mediated Communications.

Pada sifat ini proses transfer data secara sinkron dan langsung, antara dua atau lebih

tempat yang diselingi sela waktu yang singkat. Contoh: fasilitas chatting yang

memungkinkan informasi percakapan berupa teks dibawa dari pengirim informasi

(komunikator) kepada penerima informasi yang dituju (komunikan) antara dua orang

atau lebih informasi yang disampaikan bisa bersifat terbuka jika peserta

komunikasinya adalah sekelompok orang. Informasi juga bersifat pribadi bila peserta

komunikasinya hanya terdiri dari dua orang.



Sifat yang terakhir adalah Free Communication. Fasilitas ini lebih berfungsi

sebagai perpustakaa global yang berorientasi untuk kepentingan publik. Selain itu,

internet juga menyediakan informasi yang menghibur dengan bentuk variatif seperti

teks, audio, dan video.

Seiring dengan perkembangan waktu, komunikasi dalam kelompok kecil juga

dapat dilakukan dengan melalui media. Muhammad (2002, h. 182) mengatakan

komunikasi kelompok kecil merupakan komunikasi yang berlangsung secara tatap

muka karena komunikator dan komunikan berada dalam situasi saling berhadapan

dan saling melihat. Para anggotanya saling berinteraksi satu sama lain dan lebih

intens. Namun perkembangan teknologi memungkinkan komunikasi dalam kelompok

juga bisa dilakukan dengan media dengan bantuan internet yang para anggotanya

saling terhubung dengan pada jaringan yang sama. Adanya media komunikasi online

dari synchronous computer-mediated communication seperti chatting atau video chat

memudahkan individu dalam melakukan komunikasi kelompok secara online.

CMC memiliki suatu sistem yang dapat mendukung proses komunikasi,

seperti halnya komunikasi tatap muka, pesannya dapat disampaikan secara verbal

maupun non-verbal. Maryani (2005, h. 96) menyebutkan ada lima macam sistem

media yang mendukung komunikasi verbal dan non-verbal yaitu:

1. Text (naskah), terdiri dari huruf, angka, tanda baca, dan karakter spesial
2. Graphics (grafik), terdiri dari garis, bulatan, kotak, shading, fill colors dan

lain-lain.
3. Images (gambar), terdiri dari gambar tidak bergerak, digambarkan seperti

banyak warna dalam suatu gambar yang kecil (pixels) bisa juga fotografi
maupun lukisan.

4. Audio (suara), terdiri dari berbagai macam bunyi, seperti suara manusia,
musik, dan spesial effect.



5. Video (gambar bergerak), terdiri dari gambar yang dimunculkan secara
berturut-turut dan cepat untuk menunjukan suatu pergerakan yang halus.

Komunikasi kelompok juga dapat dilakukan melalui game online. Game

online sendiri merupakan salah satu kategori new media permainan interaktif. Seperti

yang dikemukaan McQuail (2011, h. 156) media permainan interaktif (interactive

play media) adalah jenis media yang berbasis komputer dan video game, ditambah

peralatan realitas virtual. Inovasi utamanya terletak pada interaktivitas dan mungkin

dominasi dari kepuasaan ‘proses’ atas ‘penggunaan’.

Game online didefinisikan Jhon C. Beck (2001, h. 92) sebagai game komputer

yang dapat dimainkan oleh banyak pemain melalui internet. Biasanya disediakan

sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa online atau dapat diakses

langsung (mengunjungi halaman web yang bersangkutan) atau melalui sistem yang

disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan tersebut.

Game online dibagi menjadi beberapa genre. Menurut Grace (2005) game

online dikelompokkan menjadi beberapa genre, antara lain:

1. First Person Shooter (FPS), game ini mengambil pandangan orang
pertama pada gamenya sehingga seolah-olah pemain berada dalam game
tersebut.

2. Real-Time Strategy, adalah game yang permainannya menekankan
kepada kehebatan strategi pemainnya untuk memainkan lebih dari satu
karakter.

3. Cross-Platform Online, merupakan game yang dapat dimainkan secara
online anatara hardware/console game yang berbeda.

4. Browser games, merupakan game yang dapat dimainkan pada computer
internet browser yang sudah menduking sistem javasscript, php, maupun
flash.



5. Massive Multiplayer Online Games Role Playing Games (MMORPG),
adalah game yang para pemainnya bermain dalam dunia yang skalanya
besar (>100 pemain), setiap pemain dapat berinteraksi langsung seperti
halnya dunia nyata.

Dalam game MMORPG, elemen komunikasi antar pemain terlihat.

Komunikasi antar pemain dapat terjadi in-game maupun out-game (Wiklund, 2005).

Adyapradana (2012) mengatakan komunikasi out-game dapat terjadi dalam web-

based forum game online itu sendiri. Dalam komunikasi out-game berbagai informasi

terkait game online tersebar, termasuk topik seperti tips, strategi, dan kode-kode yang

memunculkan fitur tersembunyi dalam game (cheat). Terkadang komunikasi antar

pemain membutuhkan kombinasi antara komunikasi in-game dan out-game.

Komunikasi in-game dapat terjadi tidak hanya ketika para pemaian menggunakan

kepribadian pemain itu sendiri.

Komunikasi in-game sendiri dibagi menjadi komunikasi in-character dan out-

character. Adyapradana (2012) mengungkapkan komunikasi in-character terjadi

apabila mengikuti gameplay dari suatu game, dimediasikan melalui karakter pemain,

dan biasanya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan dalam game

yang sedang dilakukan. Komunikasi out-character juga dapat terjadi dalam game.

Komunikasi out-character terjadi ketika para pemain membahas hal-hal yang tidak

berhubungan dengan game yang dimainkan. Namun komunikasi out-character ini

cenderung dihindari karena memiliki efek negatif terhadap suasana dan alur

permainan.

Setiap pemain game online memiliki karakter dan tujuan tersendiri untuk

memainkan game tersebut. Sebagian besar para pemain mengatakan untuk bersenang-



senang (Bartle, 1996). Namun jawaban itu dianggap kurang detail sehingga Bartle

mengamati perilaku para pemain game online. Dari hasil pengamatan dan

perbincangannya dengan para pemain, Bartle (1996) merumuskan 4 tipe karakter

pemain berdasarkan motif dan perilaku yang biasa disebut ‘Tipologi Bartle’ yaitu:

1. Achievers: tipe yang suka bertindak di dunia. Mereka adalah tipikal
gamer, bermain untuk menang. Kompetitif dan menikmati mengalahkan
tantangan yang sulit apakah mereka ditetapkan oleh permainan atau
sendiri. Lebih menantang tujuan, sehingga dapat mendominasi lawan-
lawannya.

2. Explorers: tipe yang suka interaksi di dunia. Mereka senang dalam
penemuan. Mereka ingin menjelajahi dunia - bukan hanya geografi, tetapi
juga rincian halus dari permainan. Pemain ini mungkin berakhir
mengetahui bagaimana permainan bekerja dan berperilaku lebih baik
daripada pencipta permainan sendiri.

3. Socializers: tipe yang suka interaksi dengan pemain lain. Mereka banyak
menghabiskan waktu dengan chatting. Socializers lebih tertarik untuk
memiliki hubungan dengan pemain lain dari bermain game itu sendiri.
Mereka membantu untuk menyebarkan pengetahuan dan sering terlibat
dalam aspek komunitas dari permainan.

4. Killers: tipe yang suka bertindak dengan pemain lain. Mereka ingin
mendominasi pemain lain, baik melalui intimidasi atau melalui politisasi.
Tipe ini ingin memprovokasi dan menyebabkan drama dan / atau
memaksakan mereka atas pemain lain dalam lingkup yang diberikan oleh
dunia maya. Troll, hacker, curang, termasuk dalam kategori ini.

Keempat tipe tersebut bukanlah hal yang mutlak. Bartle (1996) menambahkan

masing-masing pemain bisa saja memiliki sebagian dari beberapa tipe di dalam diri

pemain. Hal tersebut bisa terjadi karena setiap pemain bisa berubah tipe sewaktu-

waktu.

Dari pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa game genre MMORPG

merupakan permainan jaringan, interaksi antara satu orang dengan lainnya untuk



mencapai tujuan, melaksanakan misi dalam dunia virtual. Game DotA 2 termasuk

game bergenre MMORPG yang melibatkan banyak pemain dan memberi mereka

kesempatan untuk sama-sama bermain, berinteraksi, dan bertualang serta membentuk

komunitasnya sendiri di dunia maya. Dalam game DotA 2 bentuk interaktivitas

merupakan hal yang utama. Pemain bisa melakukan interaksi dengan pemain lain

yang berada dalam satu tim yang sama atau bahkan dengan tim lawan. Interaksi

tersebut dapat dengan adanya fasilitas yang mendukung dari game tersebut berupa

synchronous computer-mediated communication yaitu chatbox yang tersedia di

bagian bawah, maupun menggunakan voice chat. Komunikasi kelompok dengan tim

perlu dilakukan untuk memilh hero serta membangun strategi dalam memenangkan

pertandingan.

Dalam permainan game online khususnya DotA 2, para pemain melakukan

komunikasi kelompok. DeVito (1997) menjelaskan didalam komunikasi kelompok

terdapat hubungan interpersonal antar anggotanya. Hal ini terjadi karena pada

dasarnya kelompok tersebut terbentuk yang didalamnya memiliki pengaruh satu sama

lain, memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain, adanya tujuan bersama, dan

saling terikat satu sama lain.

Sehingga kelompok kecil merupakan sebuah hubungan interpersonal antar

anggota didalamnya. Sebuah hubungan dibentuk ketika terjadinya pengolahan pesan

yang timbal balik, sebagaimana diungkapkan oleh Ruben dan Stewart (2006, h. 244).

“a relationship is formed whenever reciprocal processing occurs, that is,
when two or more individuals mutually take account of and adjust to one
another’s verbal or nonverbal behaviour”



Dengan demikian, apa yang disebut sebagai hubungan interpersonal adalah

hubungan yang berdasarkan pada pengolahan pesan yang timbal-balik (the reciprocal

message processing). Sebuah hubungan bisa tercipta oleh karena keadaan ataupun

karena pilihan. Hubungan karena keadaan berarti seorang individu tidak bisa memilih

namun murni karena kehidupannya bersinggungan dengan hidup orang lain dalam

beberapa kesempatan (Beebe, Beebe, dan Redmond, 2005). Misalnya hubungan

dengan anggota keluarga, guru, teman sekelas dan rekan kerja. Sementara hubungan

berdasarkan pilihan adalah hubungan yang dicari atau dengan sengaja dibangun

antara lain dengan sahabat, kekasih, dan suami atau istri.

Oleh karena itu para pemain di dalam game DotA 2 juga dapat disebut

hubungan interpersonal yang berdasarkan pilihan. Secara spesifik hubungan

interpersonal dalam game DotA 2 adalah friendship atau pertemanan. Menurut

DeVito (2013, h. 282) friendship adalah hubungan interpersonal diantara dua orang

yang saling bergantung, produktif dan ditandai dengan hal positif bersama. DeVito

(2013, h. 283) juga membagi tipe-tipe friendship yaitu friendship of reciprocity,

friendship of receptivity, dan friendship of association.

Friendship of reciprocity merupakan tipe pertemanan yang ideal, ditandai

dengan loyalitas, pengorbanan diri, rasa saling menyayangi dan kemurahan hati.

Persahabatan timbal balik berdasarkan pada kesetaraan. Setiap individu berbagi

secara seimbang dalam memberi dan menerima manfaat dari hubungan mereka.

Friendship of receptivity adalah pertemanan yang terdapat ketidakseimbangan

dalam memberi dan menerima, satu orang akan lebih banyak memberi dan orang

lainnya menjadi penerima. Bagaimanapun juga ini adalah ketidakseimbangan positif,



karena setiap orang memperoleh sesuatu dari hubungan. Persahabatan ini biasanya

terbangun antara guru dan murid, dokter dan pasien. Pada kenyataannya, perbedaan

status sangat penting dalam membangun hubungan penerimaan.

Friendship of association yaitu pertemanan yang bersifat sementara. Ini

didefinisikan bukan sebagai persahabatan sejati. Pertemanan asosiasi seperti halnya

dengan teman sekelas, tetangga atau rekan kerja. Tidak terdapat loyalitas besar,

kepercayaan besar, tidak ada prinsip memberi dan menerima secara sungguh-

sungguh.

Terkait dengan para pemain dalam game DotA 2, hubungan mereka terdapat

tipe friendship of reciprocity dan friendship of association tergantung pada

bagaimana mereka bermain. Pada friendship of reciprocity ketika para pemain

bermain dengan pemain yang sudah lama dikenal. Lalu pada friendship of association

ketika para pemain bermain dengan pemain asing. Hal ini dikarenakan para pemain

berhubungan untuk kepentingan bermain saja. Namun bukan tidak mungkin

perkembangan hubungan tersebut dapat berkembang kepada hubungan lebih intim.

2.2 Power dalam Kelompok Kecil pada Game DotA 2

Di dalam kelompok, power sering ditemukan dalam berbagai hubungan.

Seperti yang dikatakan DeVito power banyak terjadi dalam setiap hubungan seperti

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

313). House (dalam Maryanti, 2011, h. 45) mengatakan power adalah kapasitas atau

kemampuan untuk menghasilkan dampak atau akibat pada orang lain. Seperti yang



diungkapkan sebelumnya, dalam game DotA 2 komunikasi yang terjadi dalam

kelompok kecil.

Gambar 2.1 Model Komunikasi Kelompok Kecil
(Sumber: DeVito, 1997, h. 344)

Pola komunikasi seperti di atas, menurut beberapa penelitian merupakan pola

komunikasi dalam kelompok yang paling efektif yaitu pola semua saluran. Karena

pola semua saluran tidak terpusat pada satu orang pemimpin, dan paling cepat

memberikan kepuasan kepada anggota-anggotanya, dan yang paling cepat

menyelesaikan tugas bila tugas itu berkenaan dengan masalah yang sukar (Rakhmat,

2005, h.163). Hal ini terjadi pada komunikasi kelompok kecil pemain game DotA 2,

para pemain dapat secara aktif saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Karena

pada dasarnya tidak ada aturan yang jelas siapa yang memiliki power sebagai

pemimpin, melainkan power bisa didapatkan oleh siapa saja.



Menurut Julia T. Wood (2013, h. 205), power merupakan salah satu fitur yang

mempengaruhi partisipasi pada kelompok kecil. Terdapat jenis-jenis yang berbeda,

atau cara-cara mempengaruhi orang lain didalam kelompok tersebut. Wood (2013, h.

205) membagi dua jenis power dalam kelompok kecil yaitu kekuasaan di atas (power

over) dan kekuasaan untuk (power to).

Power over adalah kemampuan untuk membantu atau mencelakai orang lain.

Power bentuk ini biasanya diekspresikan dalam cara-cara yang menggarisbawahi

status dan visibilitas orang yang memegang pengaruh. Seorang pemimpin kelompok

mungkin menunjukkan power di atas anggota dengan memberikan pengajaran,

laporan positif dan visibilitas pada kelompok (Wood, 2013, h. 210). Kemudian yang

kedua power to adalah kemampuan untuk memberdayakan orang lain untuk mencapai

tujuan (Conrad & Poole, 2004, dalam Wood, 2013, h. 210). Pada kelompok kecil,

power to melibatkan kapasitas untuk menciptakan komunitas, menginspirasikan

loyalitas, dan membangun semangat tim, sehingga semua anggota menjadi produktif

dan puas (Boulding, 1990, dalam Wood, 2013, h. 205)

Sebagai esensi dari power, pengaruh diperlukan untuk menyampaikan

gagasan, mendapatkan penerimaan dari kebijakan atau rencana dan untuk memotivasi

orang lain agar mendukung dan melaksanakan berbagai keputusan. Martin (2005)

mengatakan jika power merupakan kapasitas untuk menjalankan pengaruh, maka cara

menjalankan power tersebut dilaksanakan berkaitan dengan perilaku mempengaruhi.

Martin (2005) juga menambahkan ada empat macam pengaruh power dalam

komunikasi kelompok kecil yaitu:



1. Power dapat mempengaruhi apa yang dilakukan seseorang, ketika ia
melakukannya, dan dengan siapa ia melakukannya.

2. Power juga dapat mempengaruhi pilihan seseorang dalam hubungan
dengan teman, hubungan romantis, hubungan keluarga dan hubungan di
tempat bekerja.

3. Power juga mempengaruhi seberapa sukses seseorang merasakan
hubungan tersebut.

4. Power juga dapat menimbulkan makna "seksi" bagi perempuan maupun
laki-laki

Ruben dan Stewart (1998, h. 270) membagi sifat power dalam hubungan

interpersonal menjadi dua yaitu asimetris dan simetris. Hubungan bersifat asimetris

adalah hubungan yang salah satu anggota memiliki kontrol atas aspek tertentu dari

kehidupan lain, keadaan yang umumnya memiliki dampak besar pada pola

komunikasi yang makin berkembang. Contohnya yaitu seperti dokter dan pasien,

guru dan murid, atau orang tua dan anak. Sedangkan hubungan bersifat simetri adalah

hubungan seperti pertemanan yang memiliki kesetaraan. Maka dalam bentuk

komunikasi seperti ini power bisa didapatkan oleh siapa saja.

Dalam game DotA 2 hubungan interpersonal bersifat simetris. Hal ini terjadi

karena di dalam game DotA 2 para pemain memiliki kedudukan yang sama karena

mereka belum pernah bertemu sebelumnya dalam satu level yang sama. Oleh karena

itu power bisa didapatkan oleh siapa saja. Hal ini yang mendorong para pemain untuk

mempengaruhi pemain lain agar mendapatkan power.

Konteks power dalam game DotA 2 berupa cara pemain mengkomunikasikan

power untuk mendapatkan peran yang diinginkan. Peran-peran tersebut diantaranya

Carry, Support, Midlaner, dan Offlaner. Oleh karena itu jika pemain dapat



meyakinkan para pemain lain untuk mendapatkan peran yang diinginkannya, maka

pemain tersebut berhasil mengkomunikasikan power. Selain itu pemberian perintah

selama permainan merupakan salah satu bentuk mengkomunikasikan power.

DeVito (2013, h. 313) menyebutkan bahwa dalam hubungan interpersonal ada

beberapa prinsip power yang sangat penting. Prinsip-prinsip ini menjelaskan

bagaimana power dioperasikan dan bagimana mengatur power agar lebih efektif.

Prinsip pertama adalah sebagian orang lebih berkuasa dari pada yang lainnya.

Beberapa orang dilahirkan untuk memiliki power dan beberapa dari mereka yang

tidak terlahir dengan itu belajar untuk bisa memiliki power juga. Secara singkat,

beberapa orang mempunyai power sedangkan yang lain tidak. Power biasanya

berbentuk hubungan, dalam arti bahwa satu pihak yang memerintah dan ada pihak

yang diperintah. Satu pihak yang memberi perintah dan satu pihak yang mematuhi

perintah. Dalam hubungan simetris power tidak serta-merta diperoleh begitu saja,

namun power dapat dimiliki dengan belajar ataupun dengan pengalaman.

Prinsip kedua yaitu power dapat dibagi. DeVito (2013) mengatakan

memberdayakan orang lain memungkinkan mereka untuk mendapatkan power dan

kontrol atas diri mereka sendiri dan terhadap lingkungan. Memberdayakan orang lain

memiliki banyak keuntungan; misalnya, memberdayakan orang agar lebih proaktif

dan lebih bertanggung jawab. Memberdayakan orang lain melibatkan strategi seperti

menjadi positif, menghindari agresivitas verbal dan bertindak kasar, serta dapat

mendorong pertumbuhan hubungan.

Prinsip ketiga yaitu power/kekuasaan dapat meningkat atau menurun, power

itu tidak pernah statis. Meskipun setiap orang sangat berbeda dalam jumlah power



yang digunakannya, namun setiap orang dapat meningkatkan power dalam beberapa

cara. Namun power juga dapat menurun, mungkin cara yang paling umum turunnya

power ketika individu gagal mengendalikan perilaku orang lain.

Prinsip keempat adalah power mengikuti prinsip “kurang ketergantungan”.

Dalam hubungan interpersonal, orang yang memegang power adalah orang kurang

tertarik dan kurang bergantung pada imbalan dan hukuman yang dikendalikan oleh

orang lain. Semakin kurang tertarik seseorang terhadap hubungan, maka semakin

besar kekuasaan orang itu. Seseorang yang memiliki power yang lebih besar dalam

suatu hubungan, biasanya lebih mudah untuk merusak atau memutuskannya.

Prinsip kelima adalah power menghasilkan hak istimewa. Ketika seseorang

memiliki power terhadap orang lain, maka dia juga memiliki hak istimewa. Secara

sadar hak istimewa tersebut datang dari lisensi power yang sudah ada. Seperti contoh

guru boleh datang terlambat ke kelas sedangkan murid tidak boleh atau bos yang

boleh datang rapat terlambat sedangkan karyawan tidak boleh. Dalam hubungan

simetris game DotA 2, ketika pemain memiliki power maka ia memiliki hak istimewa

berupa mendapatkan peran yang diinginkannya.

Prinsip yang terakhir adalah power memiliki dimensi budaya, setiap budaya

memiliki power yang berbeda-beda. Di Asia, Afrika, dan budaya Arab, juga dalam

kebudayaan sebagian kawasan Eropa seperti Italia dan Yunani, ada jarak power yang

besar antara laki-laki dan perempuan. Pria memiliki power yang lebih besar, dan

perempuan diharapkan untuk menyadari hal ini dan mematuhi implikasinya. Pria

membuat keputusan penting dan memiliki kata akhir dalam setiap perbedaan

pendapat.



French dan Raven (dalam DeVito, 2013, h. 330) menjelaskan bahwa ada tipe-

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. Dalam game DotA 2 khusunya bermain jenis

random, refent power sulit diterapkan. Hal ini dikarenakan para pemain

yang tidak saling kenal, namun referent power bisa didapatkan ketika

bermain dengan pemain yang biasa bermain bersama.

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. Dalam game DotA 2 para

pemain bisa saja mendapatkan legitimate power atas persetujuan pemain

lain khususnya ketika bermain dengan pemain yang dikenal karena

kedekatan yang sudah ada didalam hubungan.

c. Expert Power (Kekuasaan Ahli), adalah power yang memfokuskan diri

pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan,

pastilah ia memiliki pengetahuan dan keahlian. Dalam game DotA 2 para

pemain dapat meyakini pemain lain dengan keahlian atau pengalaman

dalam bermain. Walau pun para pemain tidak secara langsung menunjukan

keahliannya, namun para pemain dapat meyakini dengan memperlihatkan



level permainannya. Hal ini dapat menunjukan pemain memiliki expert

power.

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 persuasif yang bisa digunakan

sebagai kekuatan. Di dalam game DotA 2 para pemain dapat menggunakan

tipe power ini dengan menggunakan kata-kata persuasif agar pemain lain

dapat mempercayainya. Dasar-dasar persuasif pun harus jelas misalnya

memiliki pengetahuan dan informasi seputar game tersebut berupa karakter

atau hero.

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. Reward power tidak

selama memberikan ganjaran berupa barang, namun penghargaan tindakan

atau ucapan terimakasih dapat dikatakan reward power. Hal ini yang dapat

terjadi di dalam game Dota 2. Pemain mungkin tidak memberikan sesuatu

kepada pemain lain atas perbuatan dalam membantunya dalam permainan,

namun ucapan terimakasih sudah dapat meghargai pemain lainnya.

f. Coercive Power (Kekuasaan Paksaan atau Ancaman), adalah power yang

lebih memusatkan pandangan kemampuan untuk memberi hukuman

kepada orang lain. Dalam hal game DotA 2 para pemain dapat

menggunakan coercive power. Penggunaan power dengan mengancam



pemain lain dan memaksa digunakan pemain untuk mendapatkan peran

yang diinginkan atau penggunaan trash talk, walau pun cara tersebut

banyak tidak disukai oleh pemain 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. Terkadang soft power dianggap bayak orang sebagai taktik yang

terbaik untuk mengkomunikasikan power, namun Nye (2006) mengatakan bahwa

seseorang yang cerdas dalam menjalankan power adalah mereka yang berhasil

menggabungkan hard power dan soft power.

Joseph S. Nye (2006) juga menambahkan taktik tersebut dapat digunakan

dalam konteks komunikasi dalam tim. Dalam hal ini taktik power digunakan dalam

gaya kepemimpinan dalam sebuah hubungan di dalam organisasi. Sebagai contoh,

taktik power tersebut dapat digunakan oleh pemimpin terhadap karyawannya.

Tidak hanya tipe-tipe dan taktik saja dalam mengkomunikasikan power dalam

hubungan, DeVito (2007, h. 318) juga mengemukakan bahwa ada cara-cara lain

untuk mengkomunikasikan power. Cara untuk mengkomunikasikan power menurut

DeVito yaitu speaking power, nonverbal power, listening power, compliance-gaining

strategies and compliance-resisting tactics, dan empowering other. Berikut

penjelasan lebih jelas cara mengkomunikasikan power menurut DeVito (2007, h.

318):



a. Speaking power: berbicara dengan jelas, menghindari keraguan, dan

menyatakan diri dengan kritis.

b. Nonverbal power: menghindari perilaku diri yang dapat mengganggu

orang lain dalam objek pembicara. Menggunakan penampilan yang

konsisten, dan menghindari gerakan yang berlebihan juga dapat

membantu untuk mempengaruhi orang lain.

c. Listening power: mendengarkan secara aktif dengan respon sederhana,

mempertahankan kontak mata dan postur yang terbuka, dan

meghindari pencelaan/interupsi.

d. Compliance-gaining strategies (strategi mendapatkan kepatuhan) dan

compliance-resisting tactics (taktik menolak kepatuhan): cara ini

berguna mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang

dinginkan atau memungkinkan untuk menolak pengaruh upaya

lainnya. Compliance-gaining strategies seperti, mengekspresikan

kesukaan orang, membuat janji, dan mengancam. Sedangkan

compliance-resisting tactics seperti, mengatur identitas diri dan

bernegosiasi. Marwell dan Schimitt (dalam Littlejohn, 2009, 177)

mengungkapkan ada lima strategi umum dalam compliance-gaining

strategies yaitu rewarding (termasuk di dalamnya memberikan janji),

punishing (termasuk mengancam), expertise (menunjukan

pengetahuan terhadap penghargaan), impersonal commitment

(misalnya daya tarik moral) dan personal commitment (misalnya

utang).



e. Empowering other (memberdayakan orang lain): cara ini

memungkinkan mereka untuk memperoleh kekuasaan dan kontrol atas

diri mereka sendiri dan terhadap lingkungan. Memberdayakan orang

lain memiliki banyak keuntungan misalnya, orang yang diberdayakan

dapat menjadi lebih proaktif dan lebih bertanggung jawab.

Memberdayakan orang lain melibatkan strategi yang menjadi positif,

menghindari agresivitas verbal dan bertindak kasar, dan mendorong

pertumbuhan, serta khususnya membantu dalam kasus rasa malu atau

ketakutan komunikasi tinggi.

Terkait dalam penelitian ini compliance-resisting tactics dapat digunakan

untuk mengkomunikasikan power antar pemain, namun peneliti menemukan bahwa

compliance-resisting tactics sama dengan tipe-tipe power French dan Raven. Oleh

karena itu peneliti menggunakan tipe-tipe power dari French dan Raven dan taktik

power dari Joseph S. Nye untuk mengidentifikasi bagaimana power dalam

komunikasi kelompok antar pemain game DotA 2.

DeVito (2013, h. 320) mengatakan terkadang power sudah melekat di dalam

individu. Power dapat dilihat dari kredibilitas individu tersebut. Jika orang lain

melihat individu tersebut berkompeten, memiliki pengetahuan luas, memiliki karakter

baik, dan berkarisma tentunya orang lain akan menggap individu tersebut memiliki

kredibilitas yang baik. Terkait dengan game DotA 2, para pemain yang sudah sudah

dikenal power mungkin saja sudah didapat kan karena ada rasa saling percaya karena

hubungan mereka yang sudah sering bermain bersama. Namun hal yang berbeda

ketika para pemain bermain dengan pemain asing. Para pemain tidak saling



mengetahui apakah pemain lain memiliki kredibilitas yang baik dalam memainkan

permainan tersebut. Hal ini disebabkan karena jenis permainan yaitu permainan

random. Jenis permainan ini yaitu para pemaian bermain membentuk tim yang tidak

dikenal sebelumnya dan dipilih secara acak oleh server game DotA 2. Oleh karena itu

para pemain berusaha menunjukan kredibilitasnya dalam bermain game DotA 2.

Gaya bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi merupakan salah satu cara

untuk mengkomunikasikan power. Pemilihan kata-kata dapat menentukan bagaimana

power dikomunikasikan. Menurut Erickson dalam Novitasari & Setiawan (2016) ada

dua macam gaya bahasa yaitu powerless dan powerful. Gaya bahasa powerless adalah

gaya bahasa yang ungkapan yang diucapkan mengandung kalimat pengelakan,

penekanan, dan keraguraguan yang membuat ungkapan mereka kurang meyakinkan,

sedangkan gaya bahasa powerful adalah gaya bahasa yang ungkapan yang diucapkan

tidak mengandung pengelakan, penekanan, dan keragu-raguan dan membuat

pernyataan mereka kuat. Sehingga terdapat keyakinan dalam memberikan pernyataan

didalamnya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti, studi power dalam hubungan cukup banyak

dilakukan dalam ranah komunikasi. Salah satunya pernah dilakukan oleh McCroskey

dan 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. Penelitian tersebut menggunakan analisis kuantitatif, dengan

metode survey. Hasil dari penelitian tersebut adalah coercive power menghasilkan

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

persepsi positif. Meskipun demikian, penelitian tersebut hanya mengkaji power

dalam hubungan asimetris.

Sementara itu, penelitian yang mengulas tentang power dalam hubungan

simetris pernah dilakukan oleh Bentley, Galliher, dan Ferguson (2007) yang meneliti

tentang aspek power dan agresivitas dalam hubungan interpersonal romantis remaja.

Penelitian tersebut menggunakan analisis kuantitatif, dengan metode survey.

Penelitian tersebut dilakukan terhadap 92 pasangan remaja dari wilayah pedesaan

Rocky Mountain dari Amerika Serikat dan menunjukkan bahwa langkah-langkah dari

relasional power pada pasangan remaja yang berkorelasi dengan agresi dan kepuasan

hubungan ditahap selanjutnya. Hasil penelitian tersebut laki-laki yang memiliki

pengalaman lebih dalam pengambilan keputusan, sedangkan perempuan cenderung

untuk berhati-hati dalam menjalankan hubungan. Penelitian ini juga menunjukan

bahwa ada faktor yang mempengaruhi power dari segi demografis seperti latar

belakang, usia, dan etnis.

Penelitian yang mengulas tentang power dalam hubungan asimetris dengan

metode kualitatif juga pernah dilakukan oleh Petra Králová (2012). Tujuan dari

penelitian tersebut adalah untuk menganalisis hubungan power dalam komunkasi

dokter dan pasien. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan

menggunakan metode observasi. Metode yang dilakukan berupa observasi dengan



mengamati komunikasi dokter dan pasien saat berbicara tatap muka antara dokter dan

pasien saat di tempat pengobatan.

Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa power dimiliki dokter untuk

mengontrol pasien. Karena pada dasarnya pasien yang membutuhkan dokter untuk

membantu pasien dalam hal pengobatan. Hal ini dijelaskan dengan untuk

mengumpulkan informasi, dokter mengajukan pertanyaan, lalu pasien yang

menjawab. Pengajuan pertanyaan yang diajukan dokter dianggap power lebih karena

di dalam percakapan tersebut, dokter dapat mengarahkan percakapan atau pun

mengakhiri percakapan.

Selain itu, ada hal menarik lainnya yang telah diamati oleh Petra Králová.

Penggunaan bahasa medis yang dilakukan dokter membuat pasien cenderung lebih

ingin mengetahui maksudnya, sehingga percakapan keduanya lebih panjang. Expert

power yang dimiliki dokter membuat pasien mengikuti seluruh perintah dokter,

bahkan ketika dokter telah mengdiagnosa pasien dengan penyakit tertentu.

Penelitian selanjutnya datang dari Frederick Anyan (2013) yang menganalisis

hubungan power antara pewawancara dan diwawancarai dalam desain penelitian

kualitatif. Penelitian tersebut mengamati proses wawancara antara pewawancara dan

pihak yang diwawancarai. Power dalam wawancara dapat dibangun dan ditentukan

oleh status sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, dan jenis kelamin atau

identitas etnis pihak yang terlibat. Karena pada dasarnya, wawancara dilakukan untuk

mendapatkan atau menggali informasi.

Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa power dijalankan bisa bersifat

terbuka atau tertutup. Dalam sebuah kondisi wawancara, pewawancara ingin



menggali lebih dalam topik bahasan. Pihak pewawancara dapat menggunakan power

terbuka dengan memaksa untuk pihak diwawancara untuk menjawab pertanyaan

sampai pihak pewawancara puas dengan hasil yang ia terima. Selain itu pihak

pewawancara dapat menggunakan power tertutup dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang mengarah kepada topik bahasan yang ingin digali lebih dalam. Pihak

yang diwawancarai juga memiliki power dalam kondisi wawancara. Pihak

pewawancara bisa untuk menolak menjawab pertanyaan atau bahkan mengakhiri

wawancara. Oleh karena itu hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa power

dimiliki oleh kedua pihak yaitu pewawancara dan pihak diwawancara.

Dalam konteks permainan DotA, penelitian dilakukan Vikko El Tossi (2012)

tentang strategi komunikasi dari leader tim DotA agar tim tersebut dapat

memenangkan permainan. Penelitian tersebut menggunakan desain penelitian

kualitatif deskriptif dengan metode wawancara terhadap para leader tim DotA.

Strategi dalam permainan game DotA sangat dibutuhkan. Di samping itu, diperlukan

pula komunikasi yang efektif agar tim dapat tetap kompak. Hasil penelitian

menunjukan bahwa strategi perencaan, implementasi, dan integrasi masing-masing

dibutuhkan dalam leader tim DotA.

Keterkaitan leader tim dalam menjalankan komunikasi antar tim anggota juga

perlu dijaga dengan baik. Tossi juga menambahkan peran leader pada tim DotA

merupakan sosok yang ‘menggendong’ tim untuk menjalankan strategi dan

memenangkan permainan. Penelitian tersebut berfokus kepada tim DotA yang telah

terbentuk dari awal, sehingga pembagian peran dalam game tersebut sudah ditentukan

dari awal. Dipaparkan lebih lanjut oleh Tossi bahwa strategi komunikasi yang



dilakukan pun dapat dikomunikasikan secara tatap muka saat berkumpul bersama

sebelum memulai permaian.

Dari pemaparan di atas, peneliti menemukan beberapa penelitian tentang

power dan penelitian seputar game DotA. Namun pada penelitian McCroskey dan

Richmond (1983) ataupun Petra Králová (2012) power yang diteliti masih dalam

hubungan asimestris. Sementara itu, dalam hubungan simetris, power diteliti dengan

menggunakan desain penelitian kuantitatif seperti yang telah dilakukan Bentley,

Galliher, dan Ferguson (2007). Selain itu, penelitian dari Frederick Anyan (2013)

meneliti power di dalam sebuah wawancara merupakan komunikasi offline secara

tatap muka. Selain itu, sejauh penelusuran peneliti, penelitian tentang game DotA

masih terbatas pada tim yang telah terbentuk dari awal, sehingga pembagian peran

dalam game tersebut sudah ditentukan dari awal seperti penelitian Tossi (2012).

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 yang

bersifat hubungan simetris. Selain itu penelitian ini juga mengkaji permainan DotA

ketika bermain dengan pemain asing (random) dan ketika bermain dengan pemain

yang sudah dikenal. Sehingga nantinya peneliti dapat mengemukakan perbedaan

power dikomunikasikan ketika bermain dengan pemain asing dan ketika bermain

dengan pemain dikenal.



2.4 Kerangka Pemikiran

Tujuan dari penelitian ini adalah analisis bagaimana power dikomunikasikan

dalam game online DotA 2. Jenis game DotA 2 yang diteliti adalah permaian random

dan dengan pemain yang sudah dikenal, oleh karena itu para pemain hanya bisa

saling berkomunikasi saat permainan akan dimulai. Berawal dari komunikasi

kelompok melalui game online DotA 2, para pemain melakukan interaksi sehingga

terjadi komunikasi kelompok melalui synchronous CMC. Dalam menjalankan

permainan tersebut, para pemain memiliki motif bermain yang beragam. Dalam

penelitian ini, peneliti berusaha menggali motif tersebut dengan menggunakan

tipologi Bartle (1996) antara lain yaitu achievers, explorer, socializer, dan killers.

Dalam memainkan game DotA 2, para pemain melakukan komunikasi dengan

pemain lain. Namun permasalahannya ada pada bagaimana power dikomunikasikan

dari tiap-tiap pemain mengingat hubungan mereka merupakan hubungan simetris.

Seperti yang diketahui sebelumnya pada hubungan simetris power dapat dimiliki

siapa saja. Oleh karena itu, para pemain memiliki kesempatan yang sama dalam

permainan game DotA 2. Dalam titik ini, peneliti ingin melihat keterkaitan tipe power

yang dikomunikasikan masing-masing pemain. Seperti yang diungkapkan French dan

Raven (1968) bahwa ada beberapa tipe power dalam hubungan yaitu referent,

legitimate, expert, information persuasion, reward, dan coercive.

Dalam upaya mengkomunikasikan power, para pemain menggunakan strategi

untuk mendapatkan power tersebut. Oleh karena itu para pemain menggunakan

berbagai macam strategi dalam mengkomunikasikan power. Dalam strategi



mengkomunikasikan power, Joseph Nye (2006) menyatakan terdapat dua macam

taktik power yaitu hard power dan soft power.

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, tipe-tipe power dan taktik

mengkomunikasikan power digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana strategi

komunikasi para pemain untuk mendapatkan peran yang diinginkan. Dengan

demikian, bagan kerangka pemikiran sebagai berikut.

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

Game DotA 2

Kom. Kelompok
antar Pemain

Hubungan Simetris

Power

Tipe Power

Strategi Power Taktik Power

Soft Power

Hard Power

Motif Bermain Game

Achievers Explorer Socializers Killers




