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Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh

komunikasi kelompok kecil yang dilakukan
dalam dunia maya khususnya game online
DotA 2 yang melibatkan antar pemainnya.
Penelitian ini menjadi menarik karena belum
banyak penelitian tentang power dalam
komunikasi melalui media, khususnya
melalui game online. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan dan menganalisis
cara mengkomunikasikan power yang
digunakan pemain game DotA 2. Penelitian
menggunakan metode kualitatif, teknik
pengumpulan data dengan wawancara dan
observasi guna mendapatkan informasi data
penelitian dibutuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
(1) Terdapat kekhasan dalam komunikasi
melalui online yang dilakukan para pemain
yaitu dengan akun anonimitas sehingga
terdapat kecenderungan lebih terbuka untuk
mengungkapkan diri atau komunikasi lebih
bebas seperti penggunaan kata-kata umpatan
terhadap pemain lain. Penggunaan akun
anonim ini difungsikan untuk
menyembunyikan identitas aslinya sehingga
hal tersebut menjadi keuntungan dalam
berkomunikasi karena ketidaktahuan
identitas asli antar pemain. (2) Expert power
yang didapat pemain adalah dengan
penunjukkan statistik permainan sebelumnya
seperti jumlah kemenangan, jumlah
kekalahan, atau report dari pemain lain,
karena pada dasarnya para pemain hanya
terhubung secara online bukan secara offline.
Selain itu, hal yang menarik disini adalah
penggunaan akun anoniminas yang
mendorong pemain untuk melakukan
coercive power. Karena dengan tidak
menggunakan identitas aslinya, maka para
pemain dapat lebih leluasa untuk memaksa

sehingga pemain lain dapat mengalah dan
mengikuti perintahnya. (3) Para pemain yang
memiliki motif achievers cenderung
mengkombinasikan hard power dan soft
power dalam mengkomunikasikan power,
sedangkan pemain yang memiliki motif
socializers cenderung menggunakan soft
power dalam mengkomunikasikan power.
Hal ini terjadi karena pemain dengan tipe
achievers mempunyai ambisi menang yang
sangat tinggi, sedangkan pemain dengan tipe
socializers hanya ingin mencari relasi saja
sehingga komunikasi yang digunakan lebih
halus.
Kata kunci: Pemain DotA 2,
Mengkomunikasikan Power, Komunikasi
Kelompok Kecil

1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang

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.

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).

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. 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.

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).

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.



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?
2. 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 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.

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’.

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.Format
pesan.

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.

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 memilih 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Kerangka Pemikiran

3 Metodologi Penelitian
3.1 Paradigma dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma
interpretif. Menurut Neuman (2013, h. 116)
paradigma interpretif adalah analisis
sistematis mengenai aksi sosial yang
bermakna melalui observasi manusia secara
terperinci dan langsung dalam latar alamiah,



supaya bisa memperoleh pemahaman dan
interpretasi mengenai cara orang
menciptakan dan mempertahankan dunia
sosial mereka. Paradigma interpretif
memunculkan tuntutan tertentu terhadap
peneliti yang meliputi pertanyaan yang
diajukan dan interpretasi yang diterapkan
(Denzin dan Lincoln, 2009, h. 16). Tujuan
penelitian ini adalah untuk meneliti power
dikomunikasikan melalui game online DotA
2 didasarkan pada perspektif dan
pengalaman orang yang diteliti yaitu para
pemain game tersebut, sehingga penelitian
ini dirasa tepat menggunakan paradigma
interpretif.

Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu kualitatif dengan
menggunakan jenis penelitian deskriptif.
Menurut Sugiyono (2014, h. 9) metode
kualitatif digunakan untuk mendapatkan data
yang mendalam, suatu data yang
mengandung makna atau data yang
mendalam, suatu data yang mengandung
makna atau data yang sebenarnya. Di
samping itu, kualitatif adalah penelitian yang
menggunakan latar alamiah maksud
menafsirkan fenomena yang terjadi dan
dilakukan dengan maksud menafsirkan
fenomena yang ada dan dilakukan dengan
jalan melibatkan berbagai metode yang ada,
sedangkan metode yang biasanya
dimanfaatkan adalah interview, observasi,
dan pemanfaatan dokumen (Moleong, 2010,
h. 4). Dalam metode penelitian ini, fenomena
yang diteliti hasilnya bukan berupa bilangan
angka tetapi berbentuk kata-kata atau
kalimat.

3.2 Fokus Penelitian
Dalam melakukan penelitian perlu

dilakukan fokus penelitian. Menurut
Moleong (2007, h. 94) penetapan fokus
dapat membatasi studi serta berfungsi untuk
memenuhi kriteria-kriteria keluar-masuk
informasi yang baru diperoleh di lapangan.
Dalam bermain game online DotA 2 para
pemain saling berkomunikasi dengan para
pemain lain ketika bermain dengan pemain
dikenal atau ketika bermain dengan pemain
asing (random).

Dalam proses komunikasi kelompok
melalui game DotA 2, para pemain
menggunakan cara-cara dalam
berkomunikasi. Cara-cara dalam
berkomunikasi ini berupa istilah dan kata-
kata yang digunakan oleh pemain agar
mendapatkan apa yang diinginkannya. Kata-
kata disini berupa komunikasi verbal untuk
meyakinkan pemain lain. Pemilihan kata
yang dipakai pemain tentu memberikan
makna yang beragam untuk
mengkomunikasikan power. Dari
penggunaan kata-kata juga peneliti dapat
menemukan strategi mengkomunikasikan
power yaitu apakah hard power atau soft
power.

3.3 Sumber data
Menurut Kriyantono (2006, h. 37)

data kualitatif adalah data yang berbentuk
kata-kata, kalimat-kalimat, narasi-narasi.
Selain itu menurut Sugiyono (2008, h. 82)
data penelitian kualitatif merupakan data
primer yang hasil temuan peneliti yang
diperoleh melalui penggalian data secara
mendalam. Data dalam penelitian ini berupa
hasil wawancara yang digunakan peneliti
dengan informan. Peneliti menggunakan in-
depth interview dan observasi non partisipan
untuk mengetahui power dikomunikasikan
dalam komunikasi kelompok melalui game
online DotA 2. Peneliti membutuhkan
informan yang kredibel untuk menjawab
semua pertanyaan dengan tepat serta peneliti
akan terlibat langsung ke dalam permainan
game DotA 2. Oleh karena itu, dibutuhkan
pemilihan informan yang tepat.

3.4 Teknik Pemilihan Informan
Dalam penelitian ini, teknik sampling

yang digunakan adalah teknik purposive
sampling. Teknik ini dilakukan dengan cara
orang-orang yang diseleksi atas dasar
kriteria-kriteria tertentu yang ditentukan oleh
peneliti berdasarkan tujuan penelitian
(Kriyantono, 2006, h. 158). Dalam hal ini,
peneliti menentukan kriteria-kriteria
informan berdasarkan data awal pada proses
pra penelitian dan didasarkan pada fokus
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.



Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
lima informan yang telah dipilih dengan
kriteria yang telah ditentukan. Berikut
kriteria informan dalam penelitian ini.
1. Informan yang ditunjuk harus mengalami
langsung situasi yang berkaitan dengan topik
penelitian, maka informan bisa laki-laki atau
perempuan yang bermain game online DotA
2.  Game DotA 2 sendiri merupakan game
untuk kategori remaja yaitu untuk umur 13
tahun ke atas (blog.dota2.com), maka
peneliti akan memilih informan yang berusia
13 tahun ke atas.
2. Calon informan merupakan pemain DotA
2 berwarga negara Indonesia. Hal ini karena
topik penelitian yang peneliti teliti adalah
para pemain Indonesia.
3. Memainkan game DotA 2 paling tidak
sudah satu tahun. Informan ini dipilih
berdasarkan data wawancara yang peneliti
lakukan karena pada tingkat tersebut pemain
dapat dikatakan rutin bermain. Oleh karena
itu dalam skala tersebut peneliti berasumsi
bahwa calon informan tersebut sudah paham
tentang permainan game DotA 2.
4. Bersedia diwawancarai dan direkam
aktivitasnya selama wawancara atau selama
penelitian berlangsung, diharapkan setelah
hasil penelitian ini dipublikasikan tidak ada
tuntutan dari pihak manapun terutama
informan sebagai penyumbang data.
5. Bersedia terlibat dalam penelitian dan
memberikan persetujuan untuk
mempublikasikan hasil penelitian. Oleh
karena itu, informan yang bersedia
menandatangani form penelitian yang
diberikan peneliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Dalam sebuah penelitian,

pengumpulan data sangat penting dilakukan,
karena data yang dikumpulkan adalah
sumber satu-satunya untuk membuat
penelitian menjadi sumber informasi bagi
penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan dua teknik pengumpulan data
yaitu wawancara mendalam dan observasi
non partisipan. Menurut Kriyantono (2006,
h. 102) wawancara mendalam adalah suatu
cara mengumpulkan data atau informasi

dengan cara langsung bertatap muka dengan
informan agar mendapatkan data yang
lengkap dan mendalam. Menurut Hadi dalam
Sugiyono (2014, h. 145) mengemukakan
bahwa, observasi merupakan aktivitas,
kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau
suasana tertentu, dan perasaan emosi
seseorang. Melalui observasi, peneliti belajar
tentang prilaku, dan makna dari perilaku
tersebut. Observasi dilakukan untuk
memperoleh gambaran riil suatu peristiwa
atau kejadian untuk menjawab pertanyaan
penelitian. Dalam observasi ini, peneliti
menggunakan observasi non partisipan.
Observasi yang dilakukan peneliti tidak
menyatu dengan yang diteliti, peneliti hanya
sekedar sebagai pengamat.

3.6 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teknik analisis data
model interaktif Miles dan Huberman.
Teknik analisis ini peneliti gunakan karena
peneliti terus bergerak selama pengumpulan
data tersebut sampai tuntas, sehingga datanya
sudah jenuh. Dalam teknik analisis model
Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014,
h. 246) mengemukakan bahwa terdapat
beberapa tahapan dalam analisis data.

3.7 Teknik Keabsahan Data
Teknik triangulasi yang digunakan

peneliti adalah triangulasi metode. Seperti
yang dikatakan Sugiyono (2014, h. 274)
triangulasi metode dilakukan dengan cara
membandingkan informasi atau data dengan
cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal,
dalam penelitian kualitatif peneliti
menggunakan metode wawancara, obervasi,
dan survei. Untuk memperoleh kebenaran
informasi yang handal dan gambaran yang
utuh mengenai informasi tertentu, peneliti
menggunakan metode wawancara dan
obervasi atau pengamatan untuk mengecek
kebenarannya.

4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Penyajian Data

Bab ini menjelaskan tentang data
yang didapatkan dari temuan penelitian



dalam bentuk wawancara. Peneliti kemudian
mengelompokkan data-data tersebut ke
dalam beberapa kelompok data sebagai
berikut:
1. Tujuan pemain dalam bermain game
DotA 2. Pada kategori tersebut peneliti
memaparkan data-data yang diperoleh
peneliti dari informan mengenai tujuan
mereka dalam bermain game DotA 2. Secara
umum gambaran yang didapatkan peneliti
dari hasil wawancara dengan para pemain
DotA 2 adalah para pemain memiliki tujuan
yang beragam. Namun kebanyakan peneliti
menemukan tujuan untuk meraih
kemenangan yang agar dapat menaiki
peringkat (MMR) dan terdapat beberapa
pemain yang memiliki tujuan untuk mengisi
waktu luang dan untuk bersenang-senang.
Peringkat MMR dianggap penting untuk
mengukur skill. Selain itu, dari pernyataan-
pernyataan yang diberikan oleh para pemain
di atas, ada pemain yang memiliki tujuan
lain yaitu untuk berinteraksi dengan pemain
baru.
2. Gambaran peran-peran dalam DotA 2
dan peran yang diinginkan dari tiap pemain.
Pada kategori tersebut peneliti memaparkan
data mengenai gambaran secara umum
peran-peran yang ada dalam game DotA 2.
Para pemain memaparkan fungsi dari
masing-masing peran yang ada dalam
permaian. Selain itu peneliti mencoba
memaparkan peran yang diinginkan dari
tiap-tiap pemain. Dari setiap pemain yang
peneliti teliti, para pemain memiliki alasan
yang berbeda-beda mengapa peran tersebut
dipilih. Secara umum gambaran yang
didapatkan peneliti dari hasil wawancara
dengan para pemain adalah dalam peran
Carry merupakan peran yang paling penting
dan paling populer dalam game DotA 2.
Sedangkan peran Support merupakan peran
yang dianggap hanya pembantu dalam tim.
Namun beberapa informan menganggap
Support adalah peran krusial dalam tim
karena jika tidak ada Support maka tim bisa
kesulitan dalam bermain. Meskipun begitu
semua peran memiliki kelebihan dan
kekurangan masing-masing dalam bermain.
Namun dari pernyatan-pernyataan diatas, ada

satu informan yang lebih memilih untuk
menjadi Support. Meskipun hanya sebatas
seperti pembantu dalam tim, peran Support
dianggapnya lebih menyenangkan dengan
dapat membantu tim walaupun jarang
dianggap spesial dalam tim.
3. Cara Negosiasi Peran dan Kata-kata
yang Digunakan Pemain dalam
Mendapatkan Peran yang Diinginkan. Pada
kategori tersebut peneliti mencoba
memaparkan data-data yang berhubungan
dengan para pemain cara komunikasi seperti
apa yang digunakan agar dapat meyakinkan
pemain lain untuk mendapatkan peran yang
diinginkan. Peneliti dapat memaparkan
bahwa cara dari tiap pemain berbeda-beda.
Selain itu, peneliti menjabarkan kendala-
kendala yang ditimbulkan dari tiap pemain
saat pemilihan peran berlangsung. Secara
umum gambaran yang didapatkan peneliti
dari hasil wawancara dengan para pemain
adalah dalam memperebutkan peran, para
pemain lebih memilih cara dengan
berkomunikasi secara baik-baik dengan
pemain lain. Cara tersebut dianggap para
pemain cukup efektif untuk meyakinkan
pemain lain. Namun beberapa diantara
pemain merasa bila kondisi dalam tim
banyak yang menginginkan peran tersebut
juga terkadang cara memaksa perlu
dilakukan. Selain itu, dari pernyataan-
perntayaan di atas, ada satu pemain yang
langsung menggunakan cara memaksa. Cara
tersebut dianggap paling efektif untuk
menyuruh pemain lain agar mengalah.
4. Komunikasi kelompok dalam
permainan game DotA 2. Pada kategori
tersebut peneliti memaparkan data-data dari
komunikasi kelompok yang dilakukan para
pemain selama permainan berlangsung.
Selain itu peneliti juga memaparkan
perbedaan cara komunikasi yang dilakukan
ketika bermain dengan pemain asing atau
dengan teman sendiri. Secara umum
gambaran yang didapatkan peneliti dari hasil
wawancara dengan para pemain adalah
komunikasi pasti diperlukan selama
permainan berlangsung. Komunikasi yang
dilakukan berupa informasi dari pemain
untuk menyerang atau bertahan. Sehingga



komunikasi yang terjalin adalah seputar
koordinasi dalam permainan berlangsung.
Koordinasi yang dilakukan pemain adalah
berkomunikasi dengan pemain lain untuk
meminta bantuan atau menyuruh pemain
lain. Selain itu, trash talk selama permainan
kerap berlangsung antar pemain terutama
saat bermain dengan pemain asing. Ada pun
cara penyampaian komunikasi dalam
berkoordinasi mungkin berbeda bila pemain
bermain dengan pemain yang sudah dikenal
atau bermain dengan pemain asing.
5. Tipe-tipe pemain dan perilaku
terhadap pemain. Pada kategori tersebut
peneliti memaparkan data-data terkait tipe
pemain yang disukai dan tidak disukai oleh
para pemain. Selain itu peneliti juga akan
memaparkan data-data dari perilaku yang
ditunjukan terhadap pemain-pemain tersebut.
Dari setiap pemain memiliki sikap dan reaksi
yang berbeda-beda terhadap situasi dalam
tim. Secara umum gambaran yang
didapatkan peneliti dari hasil wawancara
dengan para pemain adalah tipe pemain yang
membuat nyaman dalam tim adalah pemain
yang pengertian terhadap pemain lain. Dari
segi komunikasi yaitu para pemain yang
tidak hanya berbicara saja, namun bentuk
perilaku dalam tim. Para pemain pun merasa
senang bila mendapatkan pemain seperti itu
sehingga mereka juga memperlakukan hal
yang sama kepada tipe pemain tersebut. Hal
ini dilakukan agar menjaga kondisi tim
menuju kemenangan.

Selain itu ada pula tipe-tipe pemain
yang tidak disukai oleh para pemain. Pemain
dengan tipe banyak bicara hingga
menimbulkan trash talk atau bahkan yang
diam saja tidak ada respon adalah tipe-tipe
yang tidak disukai oleh pemain Para pemain
memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap
pemain-pemain tersebut, namun secara
umum para pemain memilih untuk tetap
berada di jalur permainan walaupun
terkadang mood mempengaruhi dalam
bersikap. Para pemain memilih untuk
melakukan trash talk kepada pemain lain
yang dianggap bermain buruk. Ada pula
pemain yang memilih untuk keluar dari
game dikarenakan perasaan permainan yang

sudah sangat buruk dan terlihat akan kalah.
Namun dari pernyataan-pernyataan yang
diberikan oleh para pemain di atas, secara
umum mereka memilih menjalankan
permainan hingga selesai dikarenakan bila
keluar dari permainan akan mendapatkan
hukuman (report) dari server game DotA 2.
6. Trash Talk dan pujian setelah
permainan berakhir. Pada kategori tersebut
peneliti akan memaparkan data-data terkait
komunikasi yang terjadi setelah permainan.
Dari data yang diperoleh peneliti,
komunikasi yang dilakukan antar pemain
adalah berhubungan dengan hasil permainan
yaitu menang atau kalah. Peneliti dapat
memaparkan bahwa pujian kerap dilakukan
bila hasil permainan adalah menang. Namun
jika kalah para pemain kerap melakukan
trash talk atau makian terhadap pemain lain.
Secara umum gambaran yang didapatkan
peneliti dari hasil wawancara dengan para
pemain adalah komunikasi ternyata tidak
berakhir begitu saja meskipun permainan
telah berakhir. Para pemain masih saling
berinteraksi dengan pemain lain berupa
obrolan seputar hasil dari permainan. Bila
hasil dari permainan adalah menang para
pemain lebih saling memuji satu dengan
lainnya dan ucapan terima kasih atas
permainan yang baik. Namun jika permainan
berakhir dengan kekalahan, para pemain
tidak segan menggunakan trash talk untuk
saling memaki dan menyalahkan pemain
lain.
4.2 Pembahasan
4.2.1 Kecenderungan Komunikasi yang
Dilakukan Pemain dalam Game DotA 2

Pada fase awal komunikasi kelompok
yaitu sebelum mulai permainan para pemain
harus memilih peran agar dapat memainkan
game DotA 2. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa bila bermain dengan
pemain asing, sebagian pemain lebih
cenderung menunggu, dibanding berinisiatif
mengawali komunikasi. Hal ini terjadi
karena para pemain mengalami
ketidakpastian dalam hubungan awal
permainan game DotA 2. Para pemain tidak
dapat memprediksi atau menggambarkan
sikap, karakter, dan perilaku pemain lain



karena pemain tersebut belum pernah
bertemu sebelumnya. Sebagaimana yang
dikatakan West & Turner (2007, h. 187)
bahwa setiap orang mengalami
ketidakpastian dalam perjumpaan awal pada
setiap hubungan. Ketidakpastian yang
dialami para pemain pada perjumpaan awal
meliputi ketidakpastian kognitif dan
ketidakpastian perilaku. Kepastian kognitif
yang dialami pemain yaitu berupa
ketidaktahuan sikap dan pengetahuan seputar
permainan pemain asing karena pada
dasarnya mereka belum pernah bertemu
sebelumnya. Kepastian perilaku yang
dialami pemain yaitu berupa perilaku dan
cara komunikasi pemain asing yang tidak
diketahui oleh pemain. Berger & Bradac
(1982 dalam West & Turner, 2007, h. 174)
mengatakan ketidakpastian kognitif
(cognitive uncertainty) adalah tingkat
ketidakpastian yang berhubungan dengan
kognisi atau sikap, sedangkan ketidakpastian
perilaku (behavioral uncertainty) adalah
tingkat ketidakpastian yang berhubungan
dengan perilaku. Sehingga dalam
komunikasi yang dilakukan pemain
mengikuti komunikasi awal yang dilontarkan
pemain lain. Hal ini pula yang menentukan
komunikasi untuk fase berikutnya yaitu saat
permainan berlangsung.

Hasil dari penelitian ini adalah
respons komunikasi yang diberikan pemain
beragam tergantung pada pemain lainnya.
Bila komunikasi yang dilontarkan pemain
lain (asing) menunjukkan secara baik dengan
sapaan dan tidak menggunakan kata kasar
atau pun trash talk, maka para pemain akan
bersikap dengan menerima pemain tersebut
secara terbuka dengan tidak menggunakan
kata-kata yang kasar juga, sehingga
komunikasi yang terjalin adalah komunikasi
yang efektif sebagaimana yang disebutkan
Rakhmat (2008, h. 13) bahwa komunikasi
yang efektif adalah komunikasi yang dapat
menimbulkan kesenangan serta
mempengaruhi sikap peserta komunikasinya
dalam bertindak.

Sementara itu, bila respon
komunikasi yang dilontarkan pemain lain

sejak fase awal permainan menunjukkan
dengan kata-kata kasar, para pemain
cenderung membalasnya dengan kata-kata
kasar sehingga timbulnya trash talk selama
permainan berlangsung. Hal ini berujung
pada komunikasi yang tidak efektif. Adanya
saling memaki satu dengan lainnya dan
penggunaan kata-kata kasar di dalam tim
menjadi hambatan ketika bermain. Sehingga
para pemain cenderung memberikan reaksi
yang seimbang, hal tersebut sesuai yang
diungkapkan Raven dan Rubin (dalam
Dayakisni & Hudaniyah, 2009, h. 88) bahwa
proses pengungkapan diri pada individu
memiliki kecenderungan mengikuti norma
resiprok atau timbal balik.

Pada fase akhir permainan para
pemain melakukan komunikasi kelompok
dengan pemain lain yaitu berkaitan dengan
hasil permainan. Komunikasi dilihat dari
hasil permainan yaitu menang atau kalah.
Bila permainan berakhir dengan menang,
para pemain cenderung berkomunikasi
dengan melontarkan pujian terhadap pemain
lain, sedangkan bila permainan berakhir
dengan kekalahan para pemain kerap
menyalahkan pemain lain karena
permainannya yang buruk. Ejekan dan
makian adalah cara komunikasi yang
digunakan para pemain dalam meluapkan
kekesalannya. Secara umum para pemain
tidak begitu memiliki banyak perbedaan
yang menonjol ketika bermain dengan
pemain asing atau pemain yang sudah
dikenal. Perbedaannya hanya pada pesan
komunikasi yang tunjukkan yaitu bila
permainan berakhir dengan kekalahan ketika
bermain dengan pemain yang sudah dikenal
bersifat tidak serius.

Selain itu, temuan lain dari penelitian
ini adalah para pemain sendiri tidak
menggunakan identitas aslinya ketika
bermain khususnya saat bermain dengan
pemain asing. Identitas yang dipakai para
pemain adalah identitas anonim. Anonimitas
sendiri merupakan karakteristik new media
yang menunjukkan variasi luas di antara
orang-orang penggunanya (McQuail, 2011,
h. 158). Penggunaan akun anonim menjadi
menarik karena para pemain cenderung lebih



mudah dalam berkomunikasi seperti
penggunaan trash talk atau kata-kata
umpatan dalam mengekspresikan bentuk
emosional, sebagaimana yang disebutkan
Taylor, Peplau, & Sears (2009, h. 335)
bahwa anonimitas yang terdapat dalam
komunikasi online memudahkan seseorang
untuk mengungkapkan informasi
personalnya, hal ini karena individu merasa
lebih mampu mengekspresikan aspek-aspek
dari diri mereka saat berinteraksi secara
online. Selain itu anonimitas juga
difungsikan untuk menyembunyikan
identitas aslinya sehingga hal tersebut
menjadi keuntungan dalam berkomunikasi
karena ketidaktahuan identitas asli antar
pemain. Hal tersebut sama dengan yang
dikatakan Sparks (dikutip dari Kaid, 2004)
bahwa anonimitas dianggap sebagai
keuntungan karena menghilangkan tekanan
lain, menghilangkan kriteria sosial yang bisa
diidentifikasi seperti umur, jenis kelamin,
ras, dan aksen yang dapat menimbulkan
prasangka yang lain.

4.2.2 Identifikasi Power dalam Game
Online DotA 2

Dari temuan penelitian menunjukkan
bahwa kelompok kecil dalam game DotA 2
tidak ada aturan yang jelas siapa yang dapat
memimpin dalam kelompok tersebut.
Sehingga pola komunikasinya pun tidak
terpusat kepada satu pemimpin saja,
melainkan semua anggotanya dapat
berkomunikasi secara terbuka baik dalam
berkoordinasi atau pemberian perintah.
Sehingga power dalam kelompok kecil
tersebut bisa didapatkan oleh siapa saja. Hal
ini disebabkan jumlah anggota yang kecil
memungkinkan semua anggota bisa
berkomunikasi secara relatif mudah, baik
sebagai sumber maupun sebagai penerima
informasi.

Struktur power dalam kelompok
kecil pada DotA 2 cenderung hirarki dimana
bisa saja dalam kelompok tersebut muncul
pemain-pemain yang memiliki power lebih
besar dibandingkan pemain lainnya. Power
yang ditonjolkan pemain berupa karakter
dalam bermain serta cara dalam

berkomunikasi. Namun ada pula pemain
yang cenderung lebih mudah mengalah dan
tidak terlalu menunjukkan powernya ketika
bermain. Hal tersebut seperti yang
diungkapkan Wood (2013, h. 211) bahwa
struktur power hirarki dalam kelompok bisa
jadi lebih rumit dengan terdapat lebih dari
satu pemimpin dalam kelompok tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan
saat bermain dengan pemain asing terdapat
pemain yang mengkomunikasikan power
secara halus dengan meminta sejak awal
permainan sampai akhir permainan.
Penggunaan kata-kata “tolong, please”
dipakai untuk meyakinkan pemain lain agar
pemain lain dapat percaya. Sehingga pesan
verbal yang disampaikan lebih kepada
meminta dan tidak ada pemaksaan didalam
mengkomunikasikan power. Sehingga gaya
bahasa yang digunakan lebih kepada
powerless. Hal ini dikarenakan adanya
keraguan dalam komunikasi awal permainan
karena pemain yang belum pernah bertemu
sebelumnya. Sebagaimana yang disebutkan
Erickson (dikutip dari Novitasari &
Setiawan, 2016) bahwa gaya bahasa
powerless merupakan gaya bahasa yang
mengandung kalimat pengelakan,
penekanan, dan keraguraguan yang membuat
ungkapan kurang meyakinkan. Sehingga
pemberian perintah terlihat seperti
permintaan.

Selain itu, power dapat
dikomunikasikan pemain melalui
penunjukan keunggulan diri. Maksud dari
keunggulan diri disini adalah meyakinkan
pemain bahwa dirinya adalah pemain yang
hebat dan ‘jago’ dalam memainkan permaian
game DotA 2. Kata-kata yang digunakan
pemain seperti “I will pick Carry guys, trust
me I play Carry so good, I’m pro”.
Penggunaan kata-kata tersebut tidak hanya
sekali saja digunakan, namun ada pemain
yang terus-menerus mengatakan bahwa
dirinya ‘pro’ untuk terus mendapatkan apa
yang diinginkannya selama permainan
sehingga bujukan tersebut mempunyai kesan
pemaksaan didalam komunikasi power
tersebut. Paksaan tersebut merupakan



coercive power sebagaimana yang dikatakan
French dan Raven (dalam DeVito, 2013, h.
330) bahwa coercive power adalah power
yang lebih memusatkan pandangan
kemampuan untuk memberi hukuman dan
paksaan kepada orang lain agar orang lain
dapat menururti kemauannya.

Ada hal yang menarik dari hasil
penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa
ketika bermain dengan teman yang sudah
dikenal, ada pemain yang memang sudah
didorong untuk mengisi peran tersebut
sehingga pemain tidak perlu
mengkomunikasi power, adanya sistem
MMR (Match Making Rating) yang
dipercayai mereka sehingga pemain yang
memiliki MMR lebih tinggi dianggap lebih
handal dalam bermain. Dalam hal ini pemain
tersebut memiliki kualitas yang baik di mata
teman-temannya. Sehingga mereka memiliki
kecenderungan expert power dan legitimate
power dari pemain-pemain lain yang sudah
dikenal. Expert power yaitu power yang
memfokuskan diri pada suatu keyakinan
bahwa seseorang yang mempunyai
kekuasaan, pastilah ia memiliki pengetahuan
dan keahlian sedangkan legitimate power
adalah power ketika seseorang melalui suatu
persetujuan dan kesepakatan diberi hak
untuk mengatur dan menentukan perilaku
orang lain dalam suatu hubungan atau
organisasi (French & Raven, 1968 dalam
DeVito, 2013, h. 330).

Gaya bahasa yang digunakan para
pemain ketika bermain dengan pemain yang
sudah dikenal cenderung lebih kepada
powerful. Sudah adanya hubungan yang erat
dan sering bermain bersama menunjukkan
komunikasi yang kuat dan tegas. Hal tersebut
seperti yang diungkapkan Erickson dalam
Novitasari dan Setiawan (2016) bahwa gaya
bahasa powerful merupakan gaya bahasa
yang lebih ditunjukkan secara langsung dan
lugas serta tidak ada keraguan dalam
berkomunikasi didalamnya. Sehingga
pemberian perintah atau penunjukkan diri
terlihat lebih kuat. Pemilihan kata-kata yang
digunakan lebih tegas seperti “Woy cepetan
bantuin gua! Push terus lewat bawah! Beliin

gua armor woy!” merupakan kata-kata yang
digunakan dalam berkomunikasi.

Dalam penelitian ini, diakhir
permainan para pemain kerap melakukan
pujian terhadap pemain bila permainan
berakhir dengan kemenangan. Tidak ada
perbedaan yang terlihat ketika melakukan
pujian bila bermain dengan pemain asing
atau saat bermain dengan teman. Ucapan
terimakasih kerap dilakukan pemain karena
telah bermain baik selama permainan. Maka
dalam hal ini pemain memberikan
penghargaan berupa reward power terhadap
pemain lain. Seperti yang dikatakan French
& Raven (1968, dalam DeVito, 2013, h. 330)
bahwa reward power tidak selama
memberikan ganjaran berupa barang, namun
penghargaan tindakan atau ucapan
terimakasih dapat dikatakan reward power.
Kata-kata seperti “thaks bro, GGWP (good
game well play) team” adalah ungkapan
pujian dari para pemain terhadap pemain
lain.
4.2.3 Motif Permainan dengan Cara
Power Dikomunikasikan pada Setiap
Pemain

Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat
pemain yang cenderung menggunakan taktik
hard power untuk menegosiasikan peran atau
pemberian perintah selama permainan. Hard
power yang digunakan lebih memaksa dalam
berkomunikasi seperti penggunaan kata-kata
yang yang mempromosikan dirinya namun
ditambah dengan memaki pemain lain karena
pemain lain tidak akan bisa bermain sehebat
dirinya. Sebagaimana yang dikatakan Joseph
S. Nye (2006) hard power adalah
kemampuan mengendalikan orang lain
dengan cara memaksa agar orang tersebut
melalukan apa yang diinginkannya. Taktik
power tersebut dianggap pemain lebih efektif
agar pemain lain mau mengikuti
kemauannya.

Sementara itu, hasil lain dari
penelitian ini yaitu terdapat pemain yang
cenderung menggunakan taktik soft power
untuk menegosiasikan peran atau koordinasi
selama permainan berlangsung. Bentuk soft
power yang digunakan berupa permintaan
dengan menggunakan kata-kata halus tanpa



adanya pemaksaan dalam berkomuunikasi.
Cara soft power menurut Nye (2006) adalah
kemampuan mendapatkan apa yang
diinginkan dengan membuat orang tertarik,
bukan dengan paksaan.

Hasil penelitian ini yaitu cara
komunikasi yang digunakan tipe pemain
achievers lebih menunjukkan dirinya handal
dalam permainan, sehingga cara yang lebih
digunakan adalah cara langsung dengan
bertindak memaksa dalam
mengkomunikasikan power. Taktik power
yang digunakan adalah hard power. Cara
hard power dianggap adalah cara paling
tepat agar pemain lain dapat mengalah.
Namun cara hard power memang bukan cara
yang utama selalu dipakai para pemain
bertipe achievers. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa informan lainnya
seperti menggunakan soft power sebagai
langkah awal komunikasi dengan pemain
lain. Sehingga cara soft power yang
dilakukan adalah untuk melihat respon
pemain lain khususnya pemain asing.
Komunikasi awal yang dilancarkan tidak
dengan mudah diterima begitu saja oleh
pemain lain. Terkadang respon pemain lain
menunjukan sikap yang memaksa. Maka cara
lain yang digunakan adalah dengan
menggunakan hard power. Sehingga ada
juga kecenderungan pemain yang bermotif
achievers yang mengkombinasikan kedua
taktik power tersebut dalam
mengkomunikasikan power dalam permaian
DotA 2.

Sementara itu, temuan lain dari
penelitian ini adalah ada salah satu pemain
yang memiliki tujuan bukan untuk menang
namun untuk mencari relasi. Dalam hal ini
pemain lebih senang ketika bertemu dengan
orang baru. Informan memiliki motif
bermain tipe socializers yang suka interaksi
dengan pemain lain. Menurut Bartle (1996)
bahwa 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. Sehingga pemain sendiri tidak
begitu mementingkan kemenangan, baginya

keseruan dalam berinteraksi dengan orang
luar adalah hal yang menarik. Hasil
penelitian ini yaitu cara komunikasi yang
dilakukan tipe socializers lebih kepada soft
power. Tidak ada bentuk pemaksaan dalam
berkomunikasi didalam chat. Hal ini
dikarenakan tujuan pemain yang ingin
mencari relasi mencoba menciptakan sebuah
komunikasi yang nyaman diantara pemain.
Sehingga penggunakan kata-kata pun tidak
ada yang menunjukkan kata-kata kasar.

5. Kesimpulan dan Saran
a. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis
komunikasi power yang dilakukan para
pemain game online DotA 2. Setelah
tahapan-tahapan penelitian, peneliti menarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat kecenderungan yang berbeda

ketika para pemain berkomunikasi
dengan pemain yang dikenal dan ketika
bermain dengan pemain asing. Para
pemain cenderung lebih mudah dalam
berkomunikasi ketika bermain dengan
pemain yang dikenal hal ini karena
hubungan mereka yang sudah intim
sehingga personal idiom dengan kata-
kata umpatan mudah dilakukan,
sedangkan ketika bermain dengan
pemain asing para pemain mengalami
ketidakpastian pada tahap awal hubungan
bermain hal ini karena para pemain
belum pernah bertemu sebelumnya
sehingga karakter dari pemain asing tidak
diketahui. Komunikasi melalui media
cenderung lebih terbuka untuk
mengungkapkan diri atau komunikasi
lebih bebas seperti penggunaan kata-kata
umpatan terhadap pemain lain.
Penggunaan akun anonim ini di
fungsikan untuk menyembunyikan
identitas aslinya sehingga hal tersebut
menjadi keuntungan dalam
berkomunikasi karena ketidaktahuan
identitas asli antar pemain.

2. Power dapat diidentifikasikan dari
komunikasi yang digunakan oleh para
pemain ketika bermain dengan pemain



yang dikenal dan pemain asing. Coercive
power dan reward power adalah power
yang dikomunikasikan ketika bermain
dengan pemain asing. Komunikasi yang
dilakukan pun cenderung menggunakan
gaya bahasa yang powerless, sedangkan
expert power, legitimate power, dan
reward power adalah power yang
dikomunikasikan ketika bermain dengan
pemain yang dikenal. Komunikasi yang
dilakukan pun cenderung menggunakan
gaya bahasa yang powerful ketika
bermain dengan pemain yang sudah
dikenal. Expert power juga dapat
dilakukan pemain ketika bermain dengan
pemain asing yaitu dengan penunjukkan
statistik permainan sebelumnya seperti
jumlah kemenangan, jumlah kekalahan,
atau report dari pemain lain, karena pada
dasarnya para pemain hanya terhubung
secara online bukan secara offline. Selain
itu, hal yang menarik disini adalah
penggunaan akun anoniminas yang
mendorong pemain untuk melakukan
coercive power. Karena dengan tidak
menggunakan identitas aslinya, maka
para pemain dapat lebih leluasa untuk
memaksa sehingga pemain lain dapat
mengalah dan mengikuti perintahnya.

3. Motif para pemain dalam memainkan
game DotA 2 mempunyai hubungan
dengan taktik power yang digunakannya.
Para pemain yang memiliki motif
achievers cenderung mengkombinasikan
hard power dan soft power dalam
mengkomunikasikan power, sedangkan
pemain yang memiliki motif socializers
cenderung menggunakan soft power
dalam mengkomunikasikan power. Hard
power yang digunakan pemain berupa
cara memaksa dengan menggunakan
penunjukkan promosi diri yang berulang-
ulang serta kata-kata umpatan dalam
mengkomunikasikan power, lalu soft

power yang digunakan pemain adalah
penggunaan kata-kata halus dengan
meminta pertolongan serta tidak
menggunakan kata-kata kasar dalam
mengkomunikasikan power.

b. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang

telah diperoleh maka beberapa saran yang
dapat disampaikan pada skripsi ini adalah :
1. Untuk penelitian selanjutnya dapat

mengkaji lebih dalam tentang power
communication secara lebih luas, karena
penelitian seputar power communication
belum begitu banyak dilakukan.

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat
mengkaji lebih dalam tentang
penggunaan trash talk dalam tema
penelitian yang lain.

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat
mengkaji lebih dalam tentang anonimitas
dalam jenis new media lainnya.

4. Untuk penelitian selanjutnya dapat
mengkaji menggunakan teori
conversation analysis.
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