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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang

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

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

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

menjangkau yang tidak terbatas. Komunikasi yang terjalin menggunakan media inilah

yang disebut Computer Mediated Communication.

Computer Mediated Communication atau CMC merupakan suatu transaksi

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

jaringan. Secara singkat komunikasi ini bisa disebut komunikasi dalam format

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

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

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

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

Penggunaan jenis sarana komunikasi akan mempengaruhi keserempakan

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

Synchronous Computer-mediated Communication dan Asynchronous Computer-

mediated Communication. Synchronous Computer-mediated Communication adalah

komunikasi menggunakan komputer sebagai media, yang terjadi secara serempak,
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waktu nyata (real time) seperti text chat dan video chat. Asynchronous Computer-

mediated Communication adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan

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

dan menulis dokumen melalui World Wide Web.

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

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

satunya yaitu sebagai media komunikasi. McQuail menambahkan, penggunaan

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

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

informasi yang disampaikan. Oleh karena itu komunikasi dapat dilakukan dengan

bermedia dengan fasilitas dari CMC. Adanya media komunikasi online dari

Synchronous Computer-mediated Communication seperti chatting atau video chat

memudahkan individu dalam melakukan komunikasi melalui media.

Komunikasi melalui internet bagi sebagian orang lebih menarik dibandingkan

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

dan Gleason (2002) melakukan studi terhadap mahasiswa untuk mengetahui

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

mengungkapkan kebenaran dirinya untuk orang lain pada internet. Mereka yang

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

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

ini juga menemukan bahwa mahasiswa lebih menyukai berkomunikasi online

dibandingkan dengan pertemuan tatap muka. Namun tidak selamanya berkomunikasi
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online berjalan baik, mereka mengungkapkan bahwa terkadang ada kesalahpahaman

sehingga diharuskan untuk berkomunikasi tatap muka.

Komunikasi melalui media dapat dilakukan melalui media permainan

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

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

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

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

adalah suatu bentuk permainan yang dihubungkan melalui jaringan internet. Game

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

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

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

Dalam game online bentuk interaktivitas merupakan hal yang utama. Pemain

bisa melakukan interaksi dengan pemain lainnya. Interaksi tersebut dapat dengan

adanya fasilitas yang mendukung dari game tersebut berupa synchronous computer-

mediated communication yaitu chatbox, maupun menggunakan voice chat. Sehingga

para pemain dapat saling berkomunikasi. Komunikasi yang terjalin antar pemain

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

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

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

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

tujuan yang sama.
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Game online merupakan media baru yang digunakan untuk berkomunikasi

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

pemain bisa menjalin komunikasi dengan para pemain lain yang belum pernah

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

dunia virtual. Mereka bahkan bisa dengan mudah mengekspresikan perasaan dan

pikirannya di dalam dunia virtual tersebut. Sebagaimana diungkapkan Howard

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

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

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

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

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

melibatkan banyak pemain dan memberi mereka kesempatan untuk sama-sama

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

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

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

terbentuknya persahabatan di antara mereka atau terbentuknya suatu komunitas game

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

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

merupakan game yang mempertarungkan antara tim satu dengan tim yang lainnya

dalam arena yang sama. Tim berisikan masing-masing lima pemain. Tujuan utama
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dalam game ini adalah untuk menghancurkan ancient (markas) musuh. Apabila salah

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

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

mengumpulkan gold, membeli item dan melawan tim lawan untuk menang

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

membentuk sebuah kelompok yang didalamnya para pemain saling berkomunikasi

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

Pada kelompok kecil, para anggotanya mungkin tidak ingin menentang atau

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

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

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

yang beranggotakan lima orang termasuk dalam kelompok kecil.

Kelompok kecil dalam game online DotA 2 memiliki anggota yang beragam

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

terjadi karena mereka membentuk kelompoknya dalam sebuah virtual online. Hal

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

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

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

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

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

individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan

satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu
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sama lain, dan anggotanya saling berkomunikasi dalam satu ruang. Dalam kelompok

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

chatbox.

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

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

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

pemain dalam game DotA 2 yaitu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

terbentuk, para pemain saling sudah mengetahui karakter dari setiap pemain dalam
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tim. Sehingga pembagian peran pada tim sudah dapat ditentukan. Hal yang berbeda

terjadi ketika pemain bermain sendiri. Pemain yang bermain sendiri akan

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

kondisi ini mereka saling memilih memperebutkan peran yang mereka inginkan.

Tiap pemain dalam game DotA 2 saling melakukan interaksi dan saling

melakukan komunikasi. Pemain dapat megirimkan pesan kepada teman satu tim

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

pemain biasanya berkomunikasi dengan rekan satu tim mereka terkait strategi untuk

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

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

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

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

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

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

bahkan membuat permainan menjadi buruk untuk para pemain dalam memainkan

game DotA 2.

Para pemain berusaha untuk meyakinkan pemain lain agar dapat

memperebutkan peran yang diinginkannya dan pemberian perintah selama

permainan. Dalam upaya memperebutkan peran dan pemberian perintah, peneliti

berasumsi bahwa di dalam komunikasi kelompok tersebut para pemain

menegosiasikan power. Power sendiri banyak terjadi dalam setiap hubungan seperti

pertemanan, hubungan romantis, keluarga, atau pun kolega kerja (DeVito, 2013, h.
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313). Seperti yang dikatakan Steven A. Beebe, J. Beebe, dan Redmond (1996, h. 209)

bahwa power dalam hubungan interpersonal berarti kemampuan untuk

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

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

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

banyak situasi yang sama ketika asimetri mempengaruhi dalam berkomunikasi.

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

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

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

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

komunikasi interpersonal yang makin berkembang.

Dalam hubungan seperti pertemanan terdapat kecenderungan untuk simetris

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

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

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

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

sehingga siapa pun bisa mendapatkan power.

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

bahwa terdapat beberapa tipe power dalam hubungan, yaitu:

a. Referent Power (Kekuasaan Rujukan), adalah power yang didasari pada satu
hubungan ‘kesukaan’ atau liking, dalam arti ketika seseorang mengidentifikasi
orang lain yang mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang
diinginkannya.
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b. Legitimate Power (Kekuasaan yang Sah), adalah power yang sebenarnya
(actual power), ketika seseorang melalui suatu persetujuan dan kesepakatan
diberi hak untuk mengatur dan menentukan perilaku orang lain dalam suatu
hubungan atau organisasi.

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

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

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

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

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

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

kemampuan mendapatkan apa yang diinginkan dengan membuat orang tertarik,

bukan dengan paksaan atau uang. Hard power adalah kemampuan mengendalikan

orang lain dengan cara memaksa agar orang tersebut melalukan apa yang

diinginkannya.

Terdapat beberapa literatur yang mengkaji tentang power dalam komunikasi.

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

kekuasaan terjadi dalam hubungan. Dalam jurnalnya disebutkan bahwa terdapat

perbedaan aktivitas struktur power antara formal dan informal. Formal power adalah
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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.
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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?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana power

dikomunikasikan oleh setiap pemain dalam komunikasi kelompok kecil melalui

media pada game DotA 2 di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mengisi kekurangan studi

tentang power and communication pada hubungan simetris dalam komunikasi

online.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi pemain game DotA 2, peneliti berharap dapat memberikan

pengetahuan bagaimana pemain dapat mengkomunikasikan power.
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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,
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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.
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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.
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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.
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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-
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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
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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”
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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,
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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
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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.
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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:
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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
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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
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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.
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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
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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
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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):
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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).



31

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
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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
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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
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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
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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
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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.
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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
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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
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BAB III

METODE 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
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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.

Penelitian ini dirasa tepat dilakukan dengan metode kualitatif, karena

penelitian ini mencoba memahami power dalam komunikasi kelompok kecil antar

pemain game online DotA 2. Penelitian kualitatif – deskriptif bertujuan membuat

gambaran penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat tentang objek yang diteliti

(Kriyantono, 2006, h. 69). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penelitian

menggunakan metode kualitatif – deskriptif untuk menggambarkan power

komunikasi kelompok antar pemain game DotA 2 secara sistematis, faktual, dan

akurat. Dalam penelitian kualitatif – deskriptif dibutuhkan fokus penelitian, tujuannya

adalah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian.

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).
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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.
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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. 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.
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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,
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peneliti menggunakan observasi non partisipan. Observasi yang dilakukan peneliti

tidak menyatu dengan yang diteliti, peneliti hanya sekedar sebagai pengamat.

Dengan memilih menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi

non partisipatan, peneliti dapat menggali informasi lebih dalam tentang bagaimana

power dikomunikasikan dalam komunikasi kelompok antar pemain game online

DotA 2. Ada pun wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara langsung

secara tatap muka. Dengan demikian, wawancara akan lebih baik sehingga data yang

diperoleh akan lebih lengkap dan dapat diverifikasi. Observasi yang dilakukan

peneliti yaitu peneliti mengamati langsung pemain saat bermain game serta peneliti

akan meminta bukti berupa screen capture saat bermain.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Neuman (2013, h. 559) adalah secara sistematis

menyusun, mengintegrasikan, dan menyelidiki data seta mencari pola dan hubungan

di antara rincian spesifik. Selain itu analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono

(2014, h. 244) merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan temuannya dapat

diinformasikan kepada orang lain. Dengan demikian, analisis data ini mempunyai

peranan penting untuk mengolah data sehingga di dapatkan hasil yang peneliti

inginkan.
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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. Berikut tahapan analisis data Miles dan Huberman.

Gambar 3. 1 Siklus Analisis Data Kualitatif

(Sumber: http://leodavicy.blogspot.co.id/2011/02/analisis-data-kualitatif.html)

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian,

seperti: hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya. Pada

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi non
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partisipan, sehingga data mentah dari penelitian ini adalah transkrip

wawancara.

b. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014, h. 247) yaitu

merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

penting, dicari tema dan polanya. Dari data yang diperoleh pada saat

wawancara kepada informan, peneliti memilih hal-hal yang dapat digunakan

atau penting untuk digunakan dalam penelitian ini untuk dianalisis. Dari data-

data yang tidak terlalu penting atau tidak fokus terhadap peneliti ini dapat

dijadikan data pendukung dan tidak untuk dibuang. Setelah dilakukan

pemilihan, maka data yang terpilih dikategorisasikan dalam tema-tema

tertentu dan menemukan polanya.

c. Penyajian data

Seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014, h.

249), penyajian data ini dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data yang sering

digunakan adalah teks bersifat naratif. Kemudian data ini tersusun sedemikian

rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Data-data ini terkait dengan aktivitas dan alasan yang

dipaparkan oleh informan melalui wawancara.
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d. Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014, h. 252), selain reduksi

data dan penyajian data, tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan

verifikasi. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang

sebelumnya masih tidak jelas (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2014, h.

253). Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun

display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang. Verifikasi

data yang telah didukung oleh data-data yang tepat, maka dapat dijadikan

kesimpulan yang kredibel.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Menurut Kriyantono (2006, h. 70) memeriksa keabsahan data dalam

penelitian kualitatif dilakukan pada proses pengumpulan data dan analisis-interpretasi

data. Pada proses pengumpulam data, peneliti harus memilih subjek penelitian yang

kredibel, yakni dengan mengecek pengetahuan dan pengalaman informan terkait

dengan permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini, dalam memeriksa

keabsahan data, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi, menurut

Moleong (2010, h. 173) yakni suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan (cross

check) atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh.
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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. Dalam

penelitian ini peneliti akan mewawancarai pemain game online DotA 2 dan

melakukan observasi. Data dari beberapa sumber tersebut, akan dideskripsikan, lalu

dicek dengan observasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan goodness kriteria berupa

credibility, transferability, dependability, confirmability. Credibility mencakup

bagaimana hasil penelitian dianggap kredibel atau dapat dipercaya, kriteria ini dapat

dilihat dari sudut pandang informan dalam penelitiaan (Creswell, 2009). Peneliti

menciptakan kriteria dalam memilih informan yang kredibel untuk menjelaskan

power dalam komunikasi kelompok kecil dalam game DotA 2.

Transferability menunjukan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil

penelitian ke subjek penelitian. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami

hasil penelitian untuk menerapkannya, maka peneliti dalam membuat laporannya

harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya (Creswell,

2009). Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut,
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sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil

penelitian tersebut di tempat lain.

Dependability berkaitan dengan terdapatnya akses untuk menilai keseluruhan

tahapan penelitian oleh kolega misalnya, peneliti menunjukan naskah laporan dan

sumber-sumber data yang dimiliki kepada koleganya untuk diberi penilaian apakah

penelitian yang dilakukan sudah memadai (Creswell, 2009). Caranya dilakukan oleh

auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas

peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, dependability akan

dilakukan oleh pembimbing skripsi dan penguji skripsi.

Confirmability mengacu pada tingkatan ketika hasil penelitian dapat

dikonfirmasi oleh pihak lain (Creswell, 2009). Dalam penelitian ini, untuk

mengukuhkan objektivitas, peneliti mencoba menyajikan kelengkapan bangunan

konsep pada kerangka pemikiran, termasuk menyajikan penelitian terdahulu terkait

penelitian sejenis. Data dan informasi mengenai power komunikasi dalam DotA 2

peneliti dapatkan langsung dari informan. Peneliti juga merekam informasi dan

menuliskan transkrip wawancara secara terperinci sehingga dapat dikonfirmasi lebih

jauh kebenarannya.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan authenticity.

Menurut Neuman (2013, h. 171) authenticity berarti memberikan sebuah

keterbukaan, kejujuran, dan laporan yang seimbang tentang kehidupan sosial dari

sudut pandang seseorang yang tinggal dalam kehidupan tersebut sehari-hari. Oleh

karena itu penelitian ini berangkat dari sudut pandang informan penelitian dengan
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menggunakan in-depth interview. Peneliti memberikan waktu informan untuk

bercerita dengan keadaan informal dan santai tanpa adanya tekanan-tekanan yang

dirasakan oleh informan.

Maka peneliti akan memberi peluang subjek untuk bercerita panjang lebar

tentang apa yang dialaminya dalam bermain DotA 2 dalam konteks wawancara yang

informal dan santai. Beberapa kriteria yang diperlukan agar tercipta authenticity pada

saat penelitian adalah sebagai berikut (Bryman, 2004, h. 276).

- Fairness, yaitu apakah penelitian ini secara jujur menampilkan berbagai

kalangan secara proposiona;

- Ontological authenticity, yaitu apakah penelitian ini membantu

masyarakat untuk lebih memahami lingkungan sosialnya.

- Educative authenticity, yaitu apakah penelitian ini dapat membantu

masyarakat untuk lebih menghargai pandangan lain di dalam

manyarakatnya.

- Catalytic authenticity, yaitu apakah penelitian dapat mendorong

masyarakat untuk terlibat mengubah lingkungan sekitarnya.

- Tactical authenticity, yaitu apakah penelitian ini telah memberdayakan

anggota untuk mengambil langkah yang perlu untuk terlibat dalam

melakukan tindakan.



51

3.8 Etika Penelitian

Sebelum terjun ke lapangan dan melakukan wawancara, terdapat beberapa hal

yang harus peneliti pahami untuk dapat menjaga nilai dan norma. Hal ini dikarenakan

dalam penelitian kualitatif akan berfokus pada informan yang akan menjadi sumber

data, sehingga menurut Creswell (2009) ketika peneliti mencoba untuk menggali

informasi yang diperlukan dari seorang informan, sehingga dalam proses ini akan

diperlukan kepercayaan antara peneliti dan informan, sehingga etika penelitian

memainkan peran yang penting dalam proses ini.

Berdasarkan pendapat Creswell (2009) tersebut, maka sebelum melakukan

penelitian terdapat beberapa pedoman yang peneliti lakukan dalam memperlakukan

informan sebagai subjek penelitian yang didasarkan prinsip moral, yakni:

1. Manfaat dan resiko  pada orang-orang yang diteliti

Sudah seharusnya, orang-orang yang dipelajari mendapat manfaat dan

tidak menderita karena keterlibatannya dalam investigasi penelitian. Oleh

karena itu, peneliti membuat situasi wawancara secara santai dan informal

sehingga informan merasa nyaman. Peneliti sebelum melaksanakan

wawancara telah membuat janji terlebih dahulu dan tidak mengganggu waktu

dari informan.

2. Privasi, kerahasiaan, dan anominitas

Dalam hal ini peneliti nantinya menjaga privasi dan identitas subjek

penelitian. Maka dari itu sebelum melakukan wawancara peneliti akan
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memberikan surat pernyataan menjadi informan. Semua subjek penelitian

diminta untuk menandatangani surat pernyataan menjadi informan. Informan

diberi informasi tentang tujuan penelitian dan kerahasiaan mereka dijamin.

Dengan begitu diharapkan data penelitiaan menjadi lebih valid dan dapat

dipercaya.

3. Partisipasi sukarela dan kesediaan terlibat dalaam penelitian

Peneliti dalam penelitian ini memastikan kesukarelaan dan kesediaan terlibat

dalam penelitian. Peneliti bertanya terlebih dahulu mengenai kesediaan

mereka untuk menjadi informan. Tidak ada paksaan dalam memperoleh

kesediaan mereka. Partisipan berhak memutuskan keterlibatannya dalam

penelitian ini, kapanpun mereka inginkan.

4. Memperlakukan subjek penelitian dengan hormat

Peneliti tidak menghakimi pendapat atau jawaban yang dilontarkan

subjek penelitian. Peneliti juga tidak memotong kalimat yang diutarakan

hingga subjek penelitian selesai berbicara.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum DotA 2

Gambar 4. 1 Logo DotA 2

(Sumber: http://store.steampowered.com/app/570/)

DotA merupakan permainan game online berjenis Multiplayer Online Battle

Arena (MOBA) yang juga dikenal dengan action real-time Strategy. Pada jenis ini

pemain mengontrol satu hero dalam salah satu dari 2 tim yang ada. Permainan

MOBA memiliki misi untuk menghancurkan bangunan-bangunan tim lawan, sampai

mencapai bangunan utama dengan dibantu oleh creeps yang dikontrol oleh komputer.

Karakter pemain memiliki bermacam-macam kelebihan dan keuntungan yang dapat

berkembang saat permainan berlangsung, dan dapat membantu strategi dalam tim.

(Rahmawati, 2016, h. 18).
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Sejarah dari MOBA berawal pada tahun 1998 dimana perusahaan game

Blizzard Entertaiment merilis game online dengan judul StarCraft. StarCraft

dilengkapi dengan editing tool yang disebut StarEdit. Para pemain dapat berkreasi

membuat peta dalam StarEdit, dari banyak map yang ada, ada salah satu map yang

sangat popular disebut Aeon of Strife yang dibuat oleh modder bernama Aeon64. Map

tersebut membuat pemain memainkan 1 hero yang berjuang dalam 3 jalur (top. Mid,

bottom). Pada tahun 2002, Blizzard merilis game berjudul Warcraft III: Reign of

Chaos dengan menyertakan pemain berkreasi dengan map. Seorang modder bernama

Eul berhasil mengkomversi AoS ke dalam Warcraf III dan menamakan map tersebut

dengan Defend of the Ancient (DotA). (Rahmawati, 2016, h. 18).

Tahun 2003, setelah merilis Warcraft III: The Frozen Throne, pembuat map

bernama Meian membuat map yang sama persis dengan Eul. Map tersebut disatukan

oleh modder bernama Guinsoo selama beberapa bulan, dari arahannya membuat map

DotA menjadi paling diminati pada setiap kompetisi. Setelah setahun Guinsoo

mengalihkan pengembangan ke asistennya Neichus pada tahun 2005. Namun setelah

beberapa minggu, pengembangan DotA dialihkan lagi ke modder bernama IceFrog

yang memberikan perubahan besar sehingga menyebabkan pengguna DotA saat itu

mencapai satu juta lebih. (Rahmawati, 2016, h. 18).
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Gambar 4.2 Map DotA 2

(Sumber: http://www.pcinvasion.com/a-beginners-guide-to-dota-2-part-one-
the-basics)

Pada tahun 2009, IceFrog dipekerjakan oleh Valve Corporation untuk

melanjutkan DotA. Setahun kemudian Valve Corporation mengumumkan kehadiran

DotA 2 dan mengamankan brand tersebut sebagai kekayaan intelektual. Namun,

Valve tidak memperkenalkan DotA 2 sebagai MOBA, melainkan Action Real-Time

Strategy.

Secara teknis, game ini membagi pemainnya dalam dua tim yaitu The Radiant

dan The Dire. Baik DotA maupun DotA 2 memiliki gameplay yang sama yaitu saling

bertempur antara kedua tim untuk menghancurkan wilayah musuh yang disebut

Ancient (markas). Setiap pemain dapat mengendalikan satu karakter yang disebut

Hero dengan berbagai kemampuan yang berbeda-beda. Hero-hero tersebut dapat
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terus bertambah seiring perubahan-perubahan yang dilakukan oleh desainer game

tersebut (Gotfrag Warcraft 3, 2006).

Pengendalian Hero tersebut ditunjukan untuk meruntuhkan pertahanan musuh

dengan membunuh hero musuh beserta pasukannya hingga kita dapat masuk dalam

wilayah musuh dan menghancurkan Ancient musuh. Ketika Ancient hancur, maka tim

yang menghancurkannya adalah pemenangnya. Selama dalam permainan dengan

membunuh hero musuh, kita mendapatkan gold dan experience. Hal inilah yang dapat

meningkatkan skill yang dimiliki tiap-tiap hero.

4.2 Profil Informan

Dalam Penelitian ini, peneliti melakukan penelitian kepada lima informan

yang merupakan pemain game online DotA 2. Kelima informan ini dipilih karena

termasuk dalam kriteria informan yang peneliti tentukan. Informan-informan ini

memiliki cara yang berbeda-beda dalam tujuan bermain ataupun mengkomunikasikan

power kepada pemain lain. Berikut ini adalah profil-profil informan dalam penelitian

ini:

a. Dwi Suta Mahirawan

Dwi Suta Mahirawan biasa dipanggil Suta adalah seorang mahasiswa yang

berusia 22 tahun yang merupakan pemain game DotA 2 sejak tahun 2014.

Suta dapat menghabiskan waktu bermain game DotA2 dalam sehari bisa

sampai empat jam bahkan lebih. Suta biasa memainkan game DotA 2 dari jam
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6 sore hingga jam 10 malam. Bahkan bila waktunya benar-benar kosong bisa

bermain sampai jam 1 pagi.

b. Hadi Surya Chandra

Hadi Surya Chandra biasa dipanggil Chandra adalah seorang mahasiswa yang

berusia 22 tahun yang sudah memainkan game DotA 2 selama empat tahun.

Chandra memainkan game DotA 2 sejak pertama kali game ini diluncurkan

yaitu sejak tahun 2012. Chandra dapat membatasi dalam bermain game DotA

2 yaitu dalam seminggu biasa memainkan tiga kali atau lebih lengkapnya

dalam satu kali main yaitu satu game. Chandra sendiri biasa memainkan game

DotA 2 pada malam hari menjelang tengah malam.

c. Ivan Ardiansyah

Ivan Ardiansyah biasa dipanggil Ivan merupakan seorang mahasiswa yang

berusia 23 tahun yang telah memainkan game DotA 2 sejak semester 3 saat

kuliah bila dihitung sudah bermain sekitar 2 tahun lebih. Ivan biasa

memainkan game DotA 2 pada malam hari dan dalam 2 hari dapat

memainkan 3-4 game, namun bila ada waktu luang Ivan bisa bermain setiap

hari dan rata-rata bermain sehari dapat 1-2 game.

d. Yurian Iqbal Ramadhan

Yurian Iqbal Ramadhan biasa dipanggil Iqbal merupakan seorang karyawan

swasta berusia 23 tahun yang sudah memainkan game DotA 2 selama lebih
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dari 3 tahun. Iqbal termasuk pemain yang cukup sering memainkan game

DotA 2. Iqbal biasa memainkan game DotA 2 setiap hari. Bahkan saat ada

waktu kosong Iqbal dalam sehari bisa memainkan 3-4 game.

e. Amir Imam Nawawi

Amir Imam Nawawi biasa dipanggil Amir adalah seorang pemain game DotA

2 berusia 20 tahun. Amir sendiri sudah memainkan game dari DotA pertama

yaitu sejak kelas lima SD. DotA 2 sendiri sudah dimainkan Amir sejak SMP

atau sekiar sudah 4 tahun lebih. Amir bisa dikatakan selalu bermain setiap

hari. Bila sedang santai Amir bisa memainkan 4-5 game dalam sehari.

4.3 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.

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
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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.

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.

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.

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.
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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.

Berikut ini adalah penjelasan lebih lengkap mengenai kategori-kategori yang telah

ditemukan.

4.3.1 Tujuan Pemain dalam Bermain Game DotA 2

Pada kategori ini peneliti menemukan tujuan bermain game online DotA 2

dari lima informan. Karakter pemain yang mempunyai tujuan ingin mengasah skill

dan menaikan MMR (Match Making Rating) adalah tujuan utama dari pemain game

DotA 2. MMR sendiri adalah angka untuk memperkirakan kemampuan seorang

pemain. Semakin tinggi nilai MMR, semakin tinggi kemampuan yang dimilikinya.

Seperti pada Iqbal, yang memiliki tujuan memainkan DotA 2 adalah untuk mengasah

skill sehingga bisa menaikan MMR. Iqbal juga ingin dilihat hebat dengan rangking

yang semakin tinggi maka orang akan menganggap Iqbal tersebut hebat. Berikut

kutipan hasil wawancara dengan Iqbal:

“Pertama ya pengen mengasah skill juga kan biar berkembang, sama
kalau misalnya di DotA itu ada fitur namanya MMR, ya semacam
rangking jadi kalau semakin tinggi rangkinnya jadi semakin wah
dilihat orang lain. Biar dianggap bisa bermain sama kalau rangking
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kita semakin tinggi maka kita bakal ketemu musuh yang semakin
tinggi juga, jadi disesuaiin.” (Iqbal, wawancara pada 23 Juli 2016).

Iqbal memaparkan lebih lanjut bahwa bila MMR sudah tinggi maka dia

senang untuk menunjukan rangkingnya kepada teman-temannya. Menurut Iqbal hal

ini menjadi kepuasan tersendiri baginya. Kepuasan makin bertambah jika Iqbal

berhasil melewati atau mengalahkan MMR temannya. Bahkan hal ini bisa menjadi

bahan ejekan untuk temannya. Berikut wawancaranya:

“Oh maksudnya wah itu kalo MMR makin tinggi jadi bisa dilihat
sama temen-temen yang main juga ya dibilang manteplah. Kan
temen-temen juga banyak yang main tuh, biasanya kalau ketemu suka
nanya MMR-nya udah berapa. Apalagi kalau udah ngalahin temen
yang kadang suka ngejek kita, ya udah seneng aja diejek balik kayak
“ah cupu lu MMR lu segini” ya gitu sih. Tapi kadang dia gak terima
malah bilang curang hahaha.” (Iqbal, wawancara pada 15 September
2016).

Selain untuk mengasah skill dan menaikan MMR. Iqbal mengatakan bahwa

skill pemain dapat diukur dari MMR yang diraihnya. Sehingga tujuan lain dari Iqbal

adalah untuk memenangkan permainan. Karena bila ingin diakui hebat, maka harus

banyak memenangkan permainan agar MMR tinggi. Iqbal menambahkan bahwa

berusaha mungkin untuk tidak sampai kalah karena itu dapat menurunkan peringkat

MMR. Berikut kutipan wawancaranya:

“Ya jelas harus menang gamenya, soalnya kan kalo MMR mau naik
ya harus menang-menang terus. Pokoknya jangan sampe turun deh
MMR-nya. Misalnya nih dalem seharian main kalo gak bisa naikin
MMR ya setidaknya segitu juga jangan turun deh. Nah dari MMR
juga kita tau skill udah sampe mana.” (Iqbal, wawancara pada 15
September 2016).
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Demikian pula dengan Amir, informan ini juga memiliki tujuan untuk

mengasah skill. Menurut Amir dengan bermain dengan skill yang maka akan terlihat

hebat. Selain itu, tujuan lain dari Amir memainkan game DotA 2 juga untuk

menaikan MMR sehingga peringkatnya makin tinggi. Berikut hasil wawancara

dengan Amir:

“Mengasah skill aja sih biar lebih jago, kalau makin jago kan bisa ikut
lomba juga. Sama ngejar rangking juga, ya MMR itu.” (Amir,
wawancara pada 26 Juli 2016).

Amir mengatakan pengukuran skill dapat dilihat dari banyaknya kemenangan

yang diraih. Semakin banyak menang maka memiliki skill yang bagus pula. Atas

pengukuran itu juga maka orang dapat dikatakan hebat. Oleh karena itu kemenangan

juga merupakan hal yang penting untuk Amir. Berikut kutipan wawancaranya:

“Maksudnya kalo menang-menang terus, bearti skillnya bagus. Nah
kalo gua punya skill bagus ya otomatis jadi keliatan jagolah. Ya
sama jugalah MMR gua juga naik. Jadi ya harus bisa menanglah.”
(Amir, wawancara pada 17 September 2016).

Hal yang berbeda diutarakan oleh Chandra. Informan ini memiliki

kecenderungan bermain hanya sebagai sarana hiburan. Chandra menambahkan bahwa

bermain game DotA 2 untuk bersenang-senang saja. Berikut hasil wawancara dengan

Chandra:

“Tujuan saya bermain, biasanya kalau misalnya saya main itu
tujuannya untuk menghibur diri aja, kalau misalnya lagi sibuk-sibuk,
lagi capek, mainnya game ini ya cuman buat happy aja.” (Chandra,
wawancara pada 19 Juli 2016).
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Chandra menjelaskan lebih lanjut kesenangan yang dimaksud adalah

kesenangan dalam bentuk bisa berinteraksi dengan pemain lain. Hal ini dikarenakan

permainan game DotA 2 merupakan permainan yang membutuhkan kerja sama tim

terlebih saling interaksi untuk pertama kalinya dengan pemain luar. Memenangkan

permainan bukan menjadi tujuan utama dari Chandra, berkomunikasi dengan pemain

luar merupakan hal yang menyenangkan bagi Chandra. Berikut hasil wawancaranya:

“Dalam main game DotA dari sudut pandang saya karna lebih
senang karna bermain bersama orang-orang yang diluar, jadi
misalkan kalah nih kan ada emosi, nah emosi itu memancing kata-
kata kasar. Itu kalau saya melihatnya malah lucu jadinya. Jadi
menang kalah biarin sajalah. Yang penting main ajalah seru aja bisa
ngobrol sama orang baru dikenal.” (Chandra, wawancara pada 19
Juli 2016).

Chandra menjelaskan lebih lanjut bahwa berkomunikasi dengan orang asing

menurutnya menyenangkan. Permainan game DotA merupakan game yang butuh

kerja sama dengan pemain lain sehingga dibutuhkan komunikasi. Chandra

mengatakan bahwa komunikasi dengan orang baru terlebih bukan orang Indonesia

memiliki ketertarikan tersendiri, hal ini karena mengharuskannya untuk berbicara

menggunakan bahasa Inggris. Berikut kutipan wawancaranya:

“Oh ya seneng asik gitu ngobrol sama orang lain. Kan game DotA
itu kita butuh kerja samalah, nah pasti butuh komunikasinya kan.
Tapi emang yang lebih seru si kalo sama orang asing ya yang bukan
Indonesia. Ya kan bisa sambil ngomong bahasa Inggris sedikit-
sedikit.” (Chandra wawancara pada 16 September 2016).

Demikian pula dengan Suta, informan ini memiliki tujuan dalam bermain

game DotA 2 untuk bersenang-senang. Namun Suta juga menambahkan bahwa
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terkadang bermain game DotA 2 juga untuk mencari kemenangan sehingga bisa

mengetahui tingkat kehebatan dan juga untuk menaikan MMR. Berikut hasil

wawancara dengan Suta:

“Tujuannya si sebenernya apa ya main rame-rame aja seru, misalnya
ketawa-ketawa bareng. Sebenernya nyari itunya sih. Ya nyari happy-
nya. Tapi juga kadang pengen serius juga si. Jadi kayak main MMR
nya. Juga pengen naikin rank, biar tau nih skill sampe mana gitu
sih.” (Suta, wawancara pada 13 Juli 2016).

Suta mengatakan bermain dengan teman-teman dianggap seru. Namun bila

main sendiri seperti di rumah, Suta lebih mencari keseriusannya dengan menaikan

MMR untuk dibandingkan dengan MMR teman-temanya. Berikut kutipan wawancara

dengan Suta:

“Oh maksudnya kalo main sama temen-temen tuh asik kan misalkan
beda laptop tapi sebelahan itu seru aja pasti ketawa-ketawa bareng.
Tapi kalo lagi sendiri di rumah ya seriusin aja mau naikin MMR biar
tau skill sampe mana trus bisa dibandingin sama temen segimana
gitu.” (Suta, wawancara pada 17 September 2016).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ivan, informan ini memiliki tujuan

untuk mencari hiburan dan ingin memenangkan permainan. Permainan game DotA 2

menurut Ivan terkadang tidak hanya sebatas untuk hiburan saja, tetapi persaingan

dengan teman dalam peringkat yang lebih tinggi juga merupakan tujuan lainnya.

Berikut kutipan hasil wawancara dengan Ivan:

“Kadang ya nyari hiburan doang, tapi mau naikin MMR juga buat
ngalahin MMR teman. Jadi ya santai juga serius juga gitu.” (Ivan,
wawancara pada 19 Juli 2016).
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Ivan mengatakan bahwa ada kepuasaan tersendiri yang didapat dari game

DotA 2. Dari segi permainan memang seru, lalu bila dapat memenangkan game akan

tambah puas. Begitu pula bila saat bisa menyusul MMR temannya akan membuatnya

semakin senang. Berikut kutipan wawancaranya:

“Ya kan kalo main game DotA kan emang seru kan. Apalagi kalo di
hari yang sama nih main terus menang terus dalam hari itu juga,
terus ngelewatin MMR temen yaudah puas sama seneng aja udah
hari itu hahaha.” (Ivan, wawancara pada 16 September 2016).

Berdasarkan paparan sebelumnya, berikut adalah penjelasan ringkas tentang

karakter pemain berdasarkan tujuan pemain dalam bermain game DotA 2:

Tabel 4.1 karakter pemain berdasarkan tujuan dalam bermain.

No. Informan Tujuan bermain game
DotA 2

Keterangan

1. Iqbal Untuk meraih kemenangan  Ingin terlihat jago

 Menaikan MMR
(peringkat)

2. Amir Untuk meraih kemenangan  Mengukur skill agar bisa
mengikuti lomba

 Ingin terlihat jago

 Menaikan MMR
(peringkat)

3. Chandra Untuk kesenangan diri  Berkomunikasi dengan
pemain luar

 Menang bukan tujuan
utama

4. Suta Untuk kesenangan dan  Bersenang-senang
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meraih kemenangan dengan pemain lain

 Menaikan MMR
(peringkat)

5. Ivan Untuk kesenangan dan
meraih kemenangan

 Bersenang-senang
dengan pemain lain

 Menaikan MMR
(peringkat)

Sumber: Data diolah peneliti (2016).

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.

4.3.2 Gambaran Peran-peran dan Peran yang Diinginkan dari Tiap Pemain

dalam Permainan Game DotA 2

Pada kategori ini peneliti mendapatkan gambaran secara umum tentang peran-

peran yang ada pada DotA 2 menurut para pemain. Dari pemaparan pemain, peneliti

dapat mengetahui kedudukan dan tugas dari peran-peran tersebut. Menurut Suta,

Carry memiliki tugas untuk membunuh musuh paling banyak, oleh karena itu Carry
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dapat dikatakan peran paling eksis dalam permainan. Namun Suta menambahkan,

bahwa tugas Support sangat penting karena tugas Support yang banyak dalam

membantu menyerang dan bertahan walaupun banyak yang menganggap Support

hanyalah pemain layar belakang yang jarang dilihat orang. Berikut penjelasan Suta:

“Kalau menurut gua sih dari Carry dulu ya, kalau dari tuh bukan
paling bagus juga, karna bisa dibilang lebih bagus karna populer
banyak dipilih gitu, jadi menurut gua tugas Carry tuh lebih gampang
karna tugasnya cuman ngebunuh. Nah terus Support justru menurut
gua ini paling penting dalam tim itu, ini menurut gua sih ibarat kata
tulang belakang tim jadi kalo gak ada Support tuh malah susah kayak
engga ada yang bantuin, engga ada yang ngasih item, engga bisa
mantau pokoknya banyak deh Support malah paling penting. Cuman
emang orang-orang nganggepnya Support itu babu gitu kayak orang
layar belakang jarang begitu diliatin. Kan orang biasanya yang
diliatain tuh Carry-nya. Ya mungkin orang-orang ngelitannya kan
eksisnya ya, makannya mungkin banyak dipilih gara-gara itu. Kalo
yang lain kayak Offlaner si ya tugasnya biasa aja jagain sama
nyerang. Tapi emang semua peran kan punya kelebihan masing-
masing makanya semuanya sih penting menurut gua.” (Suta,
wawancara pada 22 September 2016).

Meskipun menurut Suta peran Support sangat penting, Suta tetap

menginginkan peran Carry. Suta memiliki alasan karena dengan menjadi Carry

pemain dapat membunuh pemain lawan. Dengan membunuh pemain lawan, Suta

mendapat kepuasaan sendiri sehingga berpeluang dipandang lebih hebat. Berikut

kutipan wawancara dengan Suta:

“Ya kalau dari pendapat saya sih, ya pengen jadi ngebunuh gitu. Ya
kalau bisa ngebunuh rasanya ehmm ya enak aja. Dan kesannya kalau
dapet kill yang paling banyak itu dibilang jago atau pro. Makanya
kalau udah jadi Carry saya sih seneng ngebunuh-bunuh pemain
lawan terus kalau berhasil ngebunuh dikata-katain dah hahaha.”
(Suta, wawancara pada 13 Juli 2016).
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Suta memaparkan bahwa tidak semua Carry mendapat perlakuan khusus

dalam bermain. Semua tergantung dari pemain-pemain lain yang menilainya. Bila

rekan satu timnya merasa Suta bermain baik menajdi Carry, maka rekan satu timnya

akan memperlakukan baik pula terhadap Suta. Maka karena itu Suta berusaha untuk

bermain semaksimal mungkin menjadi Carry. Berikut kutipan wawancara dengan

Suta:

“Ya tergantung sih, kalo emang mereka anggep kita main bagus sih
pasti kita juga merasa diperlakukan spesial. Makanya kalo kita
merasa kita maennya udah bener tapi menurut mereka masih kurang
yakan gaktau juga gimana mereka. Makanya kalo udah jadi Carry ya
main sebagus mungkinlah.” (Suta, wawancara pada 17 September
2016).

Suta menjelaskan lebih lanjut bahwa menjadi Carry pasti membutuhkan

komunikasi yang cukup intens. Seperti untuk menyerang dibutuhkan komunikasi agar

teman satu tim tahu sehingga dapat waspada. Suta menambahkan tidak hanya Carry

saja, namun semua peran pasti membutuhkan komunikasi yang intens karena game

DotA merupakan game peperangan (war). Berikut kutipan wawancaranya:

“Wah iya dong pasti, ya semuanya juga sih gak Carry doang. Ya kan
misalnya pas mau nyerang, Carry harus bilang ke lane-nya yang
cuman sedirian biar bisa lebih waspada. Support juga siap-siap kalo
dibutuhin biar gak ada yang tiba-tiba bokong (kosong)….. Iya
komunikasi pasti penting disini buat game war kayak gini itu
penting.” (Suta, wawancara pada 17 September 2016).

Informan lainnya Amir mengatakan, bahwa peran-peran dalam game DotA 2

memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Oleh karena itu semua peran dibutuhkan perlu

dimainkan dengan baik sesuai fungsi dan kelebihannya. Berikut pemaparan Amir:
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“Kalo Carry tuh enak aja nyari duitnya gampang, kill-nya juga bisa
banyak. Kalo Support tuh duitnya miskin cuman masang-masangin
ward doang, ward itu buat ngeliat map gitu, tapi ya emang dibutuhin
buat ngebantu peran lain. Terus kalo Offlaner juga enak si
tergantung yang mainin orangnya juga soalnya kan Offlaner bisa
bantu nge-gank (menyerang) sama jagain Carry. Ya pokoknya
semuanya harus dimainin benerlah sesuai sama kelebihannya.”
(Amir, wawancara pada 22 Sepetember 2016).

Menurut Amir, meskipun semua peran penting dalam permainan, namun

menjadi Support tidak menyenangkan. Amir beranggapan menjadi Support seperti

menjadi ‘budak’ dan mudah mati. Berikut kutipan wawancara dengan Amir:

“Kalo Support tuh lebih ke babu sih, jadi budak gitu. Ya emang
semua peran penting, tapi ya rada bete aja jadi Support, nyari duitnya
gitu. Sama biasanya paling lemah Support terus gampang dimatiin
lagi.” (Amir, wawancara pada 22 Sepetember).

Atas penjelasan tersebut Amir lebih menginginkan peran Carry. Amir

menambahkan menjadi Carry mempunyai kelebihan yaitu dapat membunuh lawan,

sedangkan menjadi Support mudah mati. Selain itu menjadi Carry dapat dikatakan

lebih terlihat eksis dalam permainan. Berikut kutipan wawancara dengan Amir:

“Ya lebih enak aja nge-kill nya, lebih eksislah dalam game, kalau
Support kan mati mulu biasanya.” (Amir, wawancara pada 26 Juli
2016).

Amir memaparkan jika bermain menjadi Carry dan bermain bagus dengan

banyak membunuh musuh dalam permainan, maka ada perlakuan khusus seperti

pujian dari teman satu tim. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kalo jadi Carry kita mainnya bagus nge-kill banyak ya biasanya
dipuji jago gitu sama orang-orang. Makanya kayak lebih eksislah
dalam permainan.” (Amir, wawancara pada 17 Sepetember 2016).
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Informan lainnya Ivan menjelaskan, setidaknya secara umum ada tiga peran

dalam game DotA 2 yaitu Carry, Offlaner, dan Support. Ivan mengatakan bahwa

semua peran memiliki fungsinya sendiri-sendiri dalam tim. Berikut pemaparan Ivan

tentang peran-peran dalam DotA 2:

“Jadi di DotA ada tiga role secara garis besar biasanya Carry,
Offlane, sama Support. Carry ini harus nyari duit untuk beli barang
yang dibutuhkan dengan cara farming (membunuh pasukan kecil).
Jika barang sudah jadi maka baru lebih mudah membunuh lawan
bahkan dengan hanya sekali pukulan saja. Offlaner yang biasa nge-
gank (menyerang) lawan, bisa nge gank Carry lawan. Offlane ini
mempunyai peran menjaga supaya Carry lawan tidak jadi. Support
adalah untuk membantu membeli kurir, ward atau penerangan pada
map dan sebagainya. Selain itu juga Support mempunyai peran
membantu untuk membunuh lawan.” (Ivan, wawancara pada 21
Sepetember 2016).

Ivan menambahkan, bahwa menururtnya dari semua peran yang disebutkan,

Carry merupakan peran yang sangat penting di dalam permainan. Karena jika Carry

bermain bagus, maka kemenangan bisa mudah didapatkan. Ivan juga menyebut

bahwa Support merupakan peran yang tidak menyenangkan karena menurutnya

Support layaknya ‘babu’ dalam tim. Berikut wawancara dengan Ivan:

“Carry adalah peran yang sangat penting untuk tim karena jika
Carry nya bagus pasti akan bisa sangat mudah memenangkan
pertandingan. Terus kalo jadi Support mah gah enak, sepintas kayak
‘babu’ aja ngebantu-bantu doang tapi dia juga salah yang penting
dari tim sih.” (Ivan, wawancara pada 21 Sepetember 2016).

Penjelasan Ivan tentang peran-peran tersebut menunjukkan bahwa Carry

merupakan perang yang diinginkannya. Ivan menambahkan, bahwa bila menjadi

Carry ada kepuasaan tersendiri yaitu bisa membunuh Hero lawan. Selain itu Ivan
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sendiri mengatakan bahwa hanya bisa menjadi Carry, karena bila menjadi Support

Ivan merasa tidak bisa memerankan dengan baik. Berikut wawancara dengan Ivan:

“Karna saya merasa jago dan bisa jadi Carry, kalau saya jadi
Support saya malah merasa culun. Gakbisa nyuport Carry nya itu
sendiri. Terus Carry kan enaknya bisa nge-kill, nah kalo udah
berhasil nge-kill enak aja ngejek-ngejeknya.” (Ivan, wawancara pada
19 Juli 2016).

Ivan menjelaskan bahwa tidak semua pemain Carry bisa mendapatkan

perlakukan khusus. Carry bisa diukur dengan banyaknya membunuh Hero lawan.

Bila dapat membunuh banyak Hero musuh maka akan dibilang keren oleh pemain

lain. Berikut pemaparan Ivan:

“Ya tergantung si. Kalo jadi Carry bisa nge-kill banyak biasanya
dibilang keren. Jadi kalo udah kill banyak sama buat tim menang ya
dipujilah.” (Ivan, wawancara pada 16 September 2016).

Ivan menambahkan bahwa menjadi Carry membutuhkan komunikasi dengan

sesama tim terlebih kepada Support. Karena pada umumnya tugas Support adalah

untuk membantu Carry dalam menyerang lawan. Namun Ivan menambahkan bahwa

dirinya terkadang tidak membutuhkan bantuan Support. Ivan mengatakan dirinya

membutuhkan bantuan Support bila seperlunya saja. Bila dapat membunuh pemain

lawan tanpa bantuan Support merupakan sebuah kesenangan karena dengan itu Ivan

mendapatkan pujian dari teman-teman satu tim. Berikut wawancara dengan Ivan:

“Kalo komunikasi pas jadi Carry pasti butuh ya apalagi ke Support
buat minta bantuan. Tapi saya sih kalo bisa lawan sendiri tanpa
bantuan Support ya ngapain minta bantuan. Palingan kalo emang
susah ya baru minta bantuan ke Support jadi seperlunya aja. Lagian
kan kalo emang bisa bunuh tanpa bantuan Support sih enak dapet
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pujian dari temen satu tim kan dibilang keren gitu hahaha.” (Ivan,
wawancara pada 16 September 2016).

Hal yang sama juga dikatakan Iqbal, informan ini menilai bahwa secara garis

besar peran-peran dalam game DotA 2 dibagi menjadi tiga yaitu Carry, Offlaner, dan

Supoort. Menururt Iqbal, Carry merupakan peran yang paling terlihat dominan karena

dapat membunuh banyak dan dianggap bisa memenangkan permainan berkat Carry.

Berikut kutipan pernyataan Iqbal:

“Paling umum si ada tiga ya Carry, Offlaner, sama Support. Kalo
Carry itu emang paling dominanlah di tim soalnya bisa nge-kill
musuh banyak, nyari duitnya juga bisa lebih gampang. Terus ada
Offlaner dia tuh tugasnya kayak ngejaga Carry kita sama ngejaga
dari serangan Carry musuh juga. Sama Support ya tugasnya
ngebantu tim sih apalagi ngebantu Carry. Sama tugas lainnya beli-
beli item. Ya tapi emang Carry dipandang lebih karena bisa lebih
menonjol dalam game buat nge-kill hero musuh.” (Iqbal, wawancara
pada 23 September 2016).

Ada perbedaan dengan Iqbal, informan ini juga menginginkan peran Midlaner

atau Carry namun Iqbal memiliki alasan bahwa bila menjadi Midlaner atau Carry

(biasa disebut Coor) ada kecenderungan untuk memenangkan permainan yang lebih

tinggi. Hal ini karena Iqbal telah merasa hebat dengan peran Midlaner dan Carry.

Iqbal menambahkan bahwa bila menjadi Support merasa percuma bila teman dalam

timnya yang menjadi Coor bermain buruk atau tidak dapat memainkan peran

tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan Iqbal:

“Hm di satu sisi kalau emang milih peran itu ya. Pengalaman
pribadi lah ya milih Coor tadi Mid atau Carry, emang kemungkinan
menangnya lebih tinggi, daripada gua kalau misalnya pake Support.
Soalnya yaa balik lagi kan kalau orang mainnya gak beres terus
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kalau kita Supportnya mati-matian ya tetep aja kalah karna Coor
nya gak jadi.” (Iqbal, wawancara pada 23 Juli 2016).

Iqbal mengungkapkan jika bermain menjadi Carry bisa mendapatkan

perlakukan khusus dari timnya tergantung bagaimana skill bermainnya. Iqbal

menganggap bila bermain bagus maka dirinya akan mendapatkan perlakukan yang

baik seperti pujian, namun bila bermain buruk dirinya bisa saja mendapatkan ejekan

dari rekan satu timnya. Berikut pemaparan dari Iqbal:

“Tergantung skill itu sih. Kalo gua nih jadi Carry mainnya bagus
kayak killnya banyak bisa dapet perlakukan menyenangkan lah
kayak pujian misalkan “nice kill, good play” gitu tapi kalo gua
mainnya jelek malah diejek kadang kayak “cupu lu mainnya, you
play like a shit.” Gitu-gitu sih. Tapi gua mainnya bagus terus sih
hahaha.” (Iqbal, wawancara pada 15 September 2016).

Iqbal mengatakan komunikasi pada peran Carry atau Midlaner sangat

dibutuhkan. Mengingat game DotA 2 merupakan game yang butuh kerja sama tim

sehingga dibutuhkan komunikasi yang cukup baik. Iqbal menambahkan Carry

kebanyakan membutuhkan bantuan dari Support sehingga mengharuskan dirinya

berkomunikasi dengan Support haruslah baik agar memudahkan dalam bermain.

Berikut kutipan wawancara dengan Iqbal:

“Ohya pastilah di DotA pasti butuh komunikasi karena kan itu kerja
sama tim. Apalagi Carry ya kebanyakan harus komunikasi sama
Support tuh buat bantuin. Makanya kalo ngomong gitu harus baik-
baiklah biar nanti pas main juga enak.” (Iqbal, wawancara pada 15
September 2016)

Informan terakhir Chandra menjelaskan, ada tiga peran utama dalam game

DotA 2 yaitu ada Strength (Offlaner), Carry, dan Support. Chandra menjelaskan
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bahwa peran-peran tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Berikut pemaparan Chandra tentang peran-peran tersebut:

“Jadi peran-perannya itu ada tiga, ada Strength, Carry, sama
Support. Kelebihan Strength itu tingkat kesulitan berada di tengah-
tengah antara Carry dan Support, enak digunakan di awal-awal
permainan, skill lebih mudah dalam digunakan karena ada skill aktif
maupun pasif. Kekurangannya tidak bisa digunakan untuk
permainan dengan waktu yang lama. Terus Carry kelebihannya skill
sama seperti strength tapi lebih mudah dibanding strength, hero
lebih mudah untuk digunakan karena didukung oleh skill-nya.
Kekurangannya tanggung jawab besar, bakal disalahin apabila kalah
dalam permainan, permainan harus dalam waktu yang lama karena
hero-nya tergantung pada item. Trus terakhir Support, kelebihan
berperan hanya membantu Carry, tidak perlu repot-repot dalam ikut
war antar tim dalam permainan cuman kekurangannya skill susah
dalam pemakaiannya karena skill aktif semua, orang kedua yang
disalahkan setelah Carry, sama hero yang bakal jadi inceran karena
paling lemah.” (Chandra, wawancara pada 22 September 2016).

Tidak seperti informan lainnya, Chandra merasa peran Support lebih

menyenangkan dari pada Carry. Hal ini karena Support tidak perlu terlalu banyak

terlibat dalam berperang walaupun hanya sebatas pembantu dalam tim. Namun

menurutnya Support merupakan peran yang sangat penting dalam tim. Alasan

Chandra sendiri memilih Support dikarenakan tipe permainan Support yang

disukainya yaitu bermain secara diam-diam walapun peran tersebut kadang dianggap

tidak begitu penting. Chandra menambahkan bermain menjadi Support

menyenangkan ketika dapat membantu rekan satu timnya dalam menyerang. Berikut

wawancara dengan Chandra:

“Kalau saya sih, saya lebih senang kalau jadi Support, karna kalau
jadi Support itu istilahnya tidak terlalu dalem ke permaian, jadi
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misalnya kalau lagi nyerang 5 lawan 5 nih Support itu mainnya lewat
belakang. Jadi Support itu tidak terlalu berperan penting. Tapi kalau
misalkan kalah, mereka itu yang paling disalahkan hahaha……. Ya
seneng aja bantuin, ya bantuin untuk menang. Kalau menang
dijagokannya si Carry kalau Support mah gak ada apa-apanya. Tapi
ya seneng aja.” (Chandra, wawancara pada 19 Juli 2016).

Chandra menambahkan menjadi Support tidak ada perlakuan khusus dari

pemain lain. Sebaliknya menurut Chandra bahwa Support-lah yang memperlakukan

khusus kepada Carry agar bisa memenangkan permainan. Berikut pemaparan dari

Chandra:

“Kalau Support gak ada tuh, justru Support yang harus
memperlakukan spesial pemain yang jadi Carry. Biar bisa menang
gitu.” (Chandra, wawancara pada 16 September 2016).

Berdasarkan paparan sebelumnya, berikut adalah penjelasan ringkas tentang

gambaran peran-peran game DotA 2:

Tabel 4.2 Gambaran peran-peran dalam game DotA 2.

No. Informan Carry Offlaner Support

1. Suta  Tugas untuk
membunuh musuh

 Peran yang

populer

 Bertugas untuk
menyerang dan
menjaga

 Bermain
dibelakang layar

 Tulang belakang
dalam tim

2. Amir  Nyari uang lebih
mudah

 Bisa membunuh
banyak

 Bertugas menjaga
dan menyerang

 Uangnya lebih
sedikit

 Hanya sebatas
memasang ward
dan membantu
Carry
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 Mudah mati

 Sebatas babu
dalam tim

3. Ivan  Bertugas mencari
uang untuk
membeli barang

 Bisa membunuh
musuh lebih
mudah jika
barang sudah ada

 Dapat menyerang
lawan

 Menjaga
pertahanan agar
Carry musuh tidak
mudah masuk

 Hanya membantu
untuk membeli
barang

 Terkesan seperti
babu karna hanya
mempunyai tugas
untuk membantu
saja

4. Iqbal  Paling dominan
dalam tim

 Mencari uang
lebih mudah

 Dapat
membunuh
banyak musuh

 Menjaga Carry
pada tim

 Menjaga
pertahanan dari
serangan Carry
musuh

 Membantu dalam
tim terutama
membantu Carry

 Bertugas membeli
barang-barang

5. Chandra  Hero untuk
membunuh

 Lebih mudah
dimainkan
karena didukung
skillnya

 Memiliki
tanggung jawab
yang besar dalam
tim

 Berada di
tengah-tengah
antara Carry dan
Support

 Skill dapat
digunakan
secara aktif
maupun pasif

 Tidak dapat
bertahan lama
dalam
permainan

 Bertugas
membantu Carry

 Tidak perlu
terlibat lebih jauh
dalam war

 Menjadi incaran
musuh karena
lebih lemah

 Peran yang
disalahkan setelah
Carry

Sumber: Data diolah peneliti (2016).
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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.

4.3.3 Cara Negosiasi Peran dan Kata-kata yang Digunakan Pemain dalam

Mendapatkan Peran yang Diinginkan

Sebelum permainan berlangsung, para pemain harus memilih peran-peran

yang ada dalam permainan. Dalam pemilihan peran para pemain perlu meyakinkan

pemain lain agar mendapatkan peran yang diinginkannya. Para informan memiliki

cara tersendiri dalam berkomunikasi agar mendapatkan peran yang diinginkan.

Pemilihan kata-kata dalam bernegosiasi dengan pemain lain dapat menentukan untuk

meyakinkan pemain lain. Seperti Suta, informan ini berkomunikasi dengan melihat

kondisi dalam tim. Bila kondisi tim terlihat baik maka Suta akan berbicara dengan

baik-baik kepada rekan satu timnya. Beriku kutipan wawancaranya:
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“Ooh ya kalau gitu sih balik lagi kalau misalnya timnya tuh enak ya
kadang kita ngobrolin gitu. Nah terus yang lainnya tuh juga kayak
percaya dan santailah ya jadi mereka ya nyesuain ngomong yang
sama dan enak aja ngomgnya. Ya jadi kita saling paham gitu. Jadi
kan kalau kita milih Hero Carry nah itu ada juga Hero Support-nya
yang akhirnya bikin kita makin kuat, nah makanya misalkan gua
Carry A, terus yang lain milih juga Support A biar makin kuat.”
(Suta, wawancara pada 13 Juli 2016).

Pemilihan kata-kata awal yang dipkai Suta adalah dengan meminta tanpa ada

kata-kata kasar dipilih untuk melihat kondisi tim. Dari kata-kata yang dilontarkan,

Suta dapat menunggu respon pemain lain seperti apa. Beriku kutipan wawancaranya:

“Kalo untuk pemilihan kata-kata ya mungkin langsung ke contoh aja
ya kayak misalkan “Gua mau jadi Carry ya, gua handal kok pas jadi
Carry” atau mungkin kalo ke bahasa Inggris-nya “halo, I want to be
Carry, I can play so good, please trust me” dari situ kan bisa keliatan
respon pemain kayak gimana.” (Suta, wawancara pada 13 Juli 2016).

Dari data wawancara ini peneliti menemukan tidak ada bentuk pemaksaan

dari kata-kata yang dipilih Suta dalam memilih peran yang diinginkannya. Suta

menambahkan bahwa dalam penggunaan kata-kata seperti “I can play so good, please

trust me”, biasanya lebih mudah untuk meyakinkan pemain lain. Suta menganggap

pemain lain lebih mudah percaya. Berikut pemaparan dari Suta:

“Ohya kalo ngomong-ngomongnya pake kata-kata yang tadi play so
good sama ada kata please trust me, biasanya orang bisa lebih
percaya aja si karna kan ngomongnya baik-baik aja tanpa ada kata
kasar.” (Suta, wawancara pada 17 September 2016).

Namun Suta menambahkan jika di dalam tim itu sendiri terlihat sudah ada

yang memaksa dan terlihat sombong, maka Suta sendiri ikut memaksa dengan ikut
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melakukan perdebatan dalam memilih peran. Berikut kutipan wawancara dengan

Suta:

“Kalau saya sendiri sih tergantunglah ya, misalkan waktu pas lagi
random pick itu misalkan orang-orangnya tuh ada yang keliatannya
udah keliatan sombong atau kurang enak gitu si ya gak peduli dia
mau ngomong apa ya saya juga ikutan maksa ngomongnya.
Misalkan kan saya dari awal kepengen jadi Carry, kadangnah ada
juga yang pengen jadi Carry dan dia ngomongnya maksa ya saya
kadang suka cekcok dulu aja.” (Suta, wawancara pada 13 Juli 2016).

Namun Suta menambahkan bahwa di dalam tim sudah ada yang berkata kasar

dan memaksa ingin menjadi Carry juga, Suta akan membalas ucapan pemain lain

dengan kata-kata yang sama. Hal ini diungkapkan Suta bahwa pemain lain seperti

tidak ada kompromi dengan berkata kasar. Suta merasa kesal jika penyampaian

dengan baik-baik dibalas dengan kata-kata yang kasar dan cenderung memaksa.

Berikut pemaparan dari Suta:

“Nah kalau saya udah bilang kayak tadi misalnya baik-baik terus
malah dapet respon yang gak enak ada orang yang kepengen jadi
Carry tapi ngomongnya kasar misalkan pakai kata “a*ji*g, b*n*sat,
shit” atau lain sebagainya ya saya jadi ikutan ngebales dengan
memaksa juga. Ya kayak “a****g lu! Gua Carry duluan biasa aja
dong lu.” Lagian kan kesel aja udah ngomong baik-baik malah
dibales gitu kenapa gak ngobrolin aja gitu”. (Suta, wawancara pada
17 September 2016).

Cara yang digunakan Suta ternyata berbeda bila bermain dengan teman

sendiri yang sudah dikenal. Suta memaparkan bahwa dirinya langsung memilih peran

Carry cukup dengan bilang saja tanpa perlu meminta secara halus. Suta beralasan

bahwa teman-temannya sudah terbiasa bermain bersama dan tahu bagaimana cara

bermain Suta sehingga rasa percaya sudah tumbuh dalam teman-temannya.
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Terkadang ada temannya yang memberikan respon bercanda agar Suta jangan

bermain buruk dan memberikan gertakan bila bermain buruk sebagai Carry maka ia

tidak akan mau bermain bersama lagi. Suta pun menanggapinya dengan santai karena

obrolan seperti itu dianggap sudah biasa. Berikut pemaparan Suta:

“Nah kalo sama temen sendiri yang udah sering main bareng
biasanya bilang “Bro gua Carry ya” gitu aja cukup paling yang lain
jawab “Oke deh bro”. Soalnya mereka kan pasti tau cara main gua
kayak gimana. Jadi mereka udah percaya sama gua, begitu pun gua
ke mereka. Ya justru kadang ada yang bales misalnya “Awas lu
mainnya jelek terus kalah, gua gakmau lagi main sama elu hahaha.”
Itu sih paling bercandaan doang. Ya udah biasa gitu ketawa-ketawa
aja di chat-nya. Gua sih responnya santai aja kayak “Siap-siap selow,
masa lu gak percaya gua hahaha.” Ya paling gitu-gitu aja.” (Suta,
wawancara pada 7 Oktober 2016).

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Iqbal, bila bermain dengan orang asing

Iqbal memilih untuk melihat situasi tim untuk menentukan peran. Bila situasinya baik

Iqbal sebisa mungkin untuk berkomunikasi secara baik-baik dalam memilih Carry.

Iqbal berusaha untuk meyakinkan pemain lain dengan hanya bisa menjadi Carry dan

tidak bisa bila menjadi Carry. Beriku kutipan wawancara dengan Iqbal:

“Ee kalau gua biasanya ee misalkan main random ya main sendiri
ntar ketemu orang-orang lain ya, biasanya tuh gua bilang gua cuman
bisa main Mid atau gak Carry tadi. Soalnya kalau gua main selain
hero-hero tersebut biasanya kalah nih timnya jadi gua kayak
berasumsi kalau gua cuman bisa main itu. Jadi orang kayak
memaklumi. Oh yaudahlah mereka pick Hero lain yang bisa nyuport
gua jadi Carry……..” (Iqbal, wawancara pada 23 Juli 2016).

Bila situasinya baik Iqbal sebisa mungkin untuk berkomunikasi secara baik-

baik dalam memilih Carry. Kata seperti “bro” biasa Iqbal gunakan untuk

meyakinkan pemain lain dengan hanya bisa menjadi Carry. Iqbal menganggap
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penggunaan kta-kata tersebut dianggap lebih mempunyai makna yang bersahabat.

Berikut kutipan wawancara dengan Iqbal:

“Kata-kata yang dipake si gua kadang manggil orang itu pake “bro”
gitu kayak “Hi bro I choose Carry. I’m pro bro. You must trust me
bro.” ya kayak gitu sih gua biasa pake bro karna biar friendly aja kan
baik-baik jadi orang lain bisa percaya sama gua gitu.” (Iqbal,
wawancara pada 15 September 2016).

Iqbal mengatakan bila situasi dalam tim sudah jelek dalam perebutan peran,

seperti sudah ada saling memaki dalam tim, Iqbal akan ikut memaksa dengan hal

yang sama yaitu berkata kasar. Berikut kutipan wawancara dengan Iqbal:

“………….Namun di satu sisi juga bisa jadi kalau pas masuk
auranya udah gak enak tuh, udah ada maki-makian udah pada
berebut, kadang gua ngalah di satu sisi pernah juga gua langsung
ngatain lah pokoknya kayak ngomong-ngomong yang berantem-
berantem juga ikut-ikut merekalah, kata-kata kasar.” (Iqbal,
wawancara pada 23 Juli 2016).

Iqbal memaparkan kemungkinan orang yang membuat kesal di dalam game

DotA 2 adalah orang Philipina. Oleh karena itu mayoritas pemain game DotA 2 pasti

mengerti beberapa kata kasar bahasa Philiphina (biasa disebut Pinoy). Kata-kata kasar

seperti “putang ina bobo” yang memiliki arti “Ibumu pelacur” dipakai Iqbal untuk

membalas obrolan dalam perebutan peran. Berikut pemaparan Iqbal:

“Nah ya itu seperti yang gua bilang sebelumnya kalau aura tim udah
gak enak kan banyak ejek-ejek ya gua ikutan aja. Apalagi kalo gua
ngomong duluan eh responnya jelek. Biasanya orang yang ngeselin
itu orang Pinoy (Philipina). Ya gua pake kata-kata “putang ina
bobo” itu kalo bahasa philipin, terus paling sisanya kayak “shut up,
dumb a*s, a****g, b*****t.” Kalo yang main bukan orang Pinoy
juga pasti ngerti kata “putang ina bobo” karena pasti itu udah bahasa
kasar paling umumlah di DotA 2. Makanya kesel aja emang giliran
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udah ngomong baik-baik eh ada yang ngerusuh maksa.” (Iqbal,
wawancara pada 15 September 2016).

Iqbal mengatakan jika bermain dengan teman-teman yang sudah dikenal,

Iqbal akn berkomunikasi secara langsung dengan peran yang diinginkannya. Iqbal

merasa teman-temannya sudah percaya dengan dirinya. Selain itu bila temannya ingin

menjadi Carry juga, Iqbal mengatakan untuk bermain secara bergantian dalam peran

Carry. Berikut wawancara dengan Iqbal:

“Kalo main ama temen ya langsung aja ngomong “Woy gua Carry
ya” udah gitu aja paling temen-temen gua udah tau karna kita biasa
main bareng jadi mereka percaya sama gua. Yang lain juga biasanya
udah tau pada milih Support misalnya. Kalo pun ada yang mau jadi
Carry juga dari temen-temen yang lain ya paling kita gantian.
Misalnya gua ngomong “Gua dulu ya yang jadi Carry yak, abis
game ini kelar gantian elu dah, gua ntar jadi yang lain.” Jadi
sistimnya ganti-gantian gitu karna paling kita biasanya main gak
cuman satu game doang.” (Iqbal, wawancara pada 8 Oktober 2016).

Berbeda dengan Ivan, informan ini bertindak langsung memaksa untuk

merebutkan peran yaitu Carry. Ivan memiliki kecenderungan untuk memaki pemain

lain yang ingin menjadi Carry juga. Ivan merasa cara tersebut dianggap paling efektif

untuk mendapatkan peran yang diinginkannya. Berikut wawancara dengan Ivan:

“Biasanya sih saya itu tipe orang yang memaksa, jadi kalau misalkan
orang lain menginginkan Carry, saya suka mengata-ngatain orang itu
culun dalam memakai Carry, dan saya juga tidak suka mempercayai
peran Carry itu kepada orang lain. Jadi saya suka memaksa kalau
saya itu Carry.” (Ivan, wawancara pada 19 Juli 2016).

Ivan mengungkapkan bahwa dia tidak mempercayai orang lain bila menjadi

Carry, karena Ivan merasa dia yang paling ahli dalam memainkan peran Carry.

Berikut kutipan wawancaranya:
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“Ya tetep maksa sih mas, mau semua orang setim mau pengen jadi
Carry juga pokoknya saya harus main jadi Carry………. Ya suka-
suka saya pokoknnya saya harus main Carry. Dan saya percaya
kalau saya itu jago untuk memerankan Carry.” (Ivan, wawancara
pada 19 Juli 2016).

Ivan memiliki kecenderungan untuk memaki pemain lain yang ingin menjadi

Carry juga. Pemilihan kata-kata kasar dan menunjukan hanya dirinya yang pantas

untuk menjadi Carry cenderung digunakan Ivan. Berikut wawancara dengan Ivan:

“Misalkan saya ngomong “ayolah gua Carry pokoknya a****g.
Kalian idiot gak pantes jadi Carry, kill gua banyak mulu, pokoknya
gua Carry bodo amat” yaa seperti itu sih kira-kira.” (Ivan,
wawancara pada 19 Juli 2016).

Ivan beralasan dengan menggunakan kata-kata kasar pemain lain akan mudah

mengalah sehingga peran Carry didapatkan. Ivan sendiri tidak peduli walaupun

pemain lain tidak menyukainya, karena yang terpenting baginya adalah mendapatkan

peran Carry. Berikut kutipan wawancaranya:

“Emang si kata-kata yang saya pake kasar, tapi terkadang cara itu
gampang buat orang lain ngalah. Ya saya si gak peduli dia gak suka
apa engga. Kalo gak suka ya tinggal keluar aja dari game gampang
kok. Yang penting saya dapet Carry.” (Ivan, wawancara, 16
September 2016).

Ivan menambahkan, jika bermain dengan teman-teman biasanya teman-

temannya sudah mempercayai peran Carry kepadanya. Namun terkadang Ivan juga

biasa untuk berkata kasar dalam meminta peran Carry. Tetapi teman-temannya

mengetahui hanya sebatas bercanda dan tidak serius. Berikut kutipan wawancaranya:

“Oh kalo sama temen sih biasanya tanpa ngomong malah mereka
yang udah mempercayain saya buat jadi Carry hahaha “Van, elu
Carry ya.” Tapi saya biasanya sama temen juga suka ngomong kasar
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sih, mereka juga suka bales gitu cuman ya kita pasti udah tau itu tuh
sekedar bercanda. Gak ada yang dimasukin hati misalnya “Oy gua
Carry pokoknya a**ing! Gua pro!” terus paling temen bales “Ya
elah sok lu awas kalo kalah lu jing!” ya gitu-gitu sih tapi kita tau
kapasistasnya tuh gak serius.” (Ivan, wawancara pada 8 Oktober
2016).

Berbeda dengan Chandra, informan ini jarang menemukan kesulitan dalam

pembagian peran, karena peran yang diinginkan Chandra adalah Support. Namun

Chandra memiliki cara untuk berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata yang

baik tanpa memaksa serta menggunakan catatan permainan sebelumnya untuk

meyakinkan pemain lain. Catatan permainan menjadi Support dianggap Chandra

cukup efektif untuk meyakini pemain lain dalam mendapatkan peran yaitu Support.

Berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau saya biasanya kan dalam permainan dota itu kan ada record
nya, record permainan itu ada yang namanya farming itu tipe Carry
terus ada juga untuk tipe Support. Jadi dari situlah ada perbandingan
presentasenya. Misalkan lebih sering nge Support atau nge Farming.
Atau apa lebih sering perang dengan musuh. Gitu jadi terkadang
salah lebih memilih untuk bilang coba liat aja permainan terakhir
saya sebagai apa dan saya lebih sering jadi apa, ya itu kan menang
kalahnya, jadi ada takarannya. Ketimbang saya banyak omong
mending lihat saja permaian terkahir saya seperti apa dan kalau saya
jadi Support itu bias dilihat menangnya berapa kali……. Ya saya
sih ngomong baik-baik saja, saya bukan tipe orang yang ngomong
kasar segala macem sih. Dan biasanya responnya biasa saja, karena
kebanyakan orang ngotot milih Carry.” (Chandra, wawancara pada
19 Juli 2016).

Pemilihan kata-kata cukup dengan permintaan secara halus seperti biasa.

Penggunaan kata seperti “hallo guys, I’ll pick Support” dirasa sudah cukup untuk

mendapatkan peran Support. Berikut kutipan wawancaranya:
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“Jadi misalnya “hello guys, I’ll pick Support. I’ll support Carry. You
can look my recent game” Gitu aja sih palingan juga cukup, gak
perlulah ngomong-ngomong segala macem.” (Chandra, wawancara
pada 16 September 2016).

Tidak berbeda jauh dengan bermain bersama orang asing, Chandra memilih

untuk menggunakan kata-kata yang sama. Chandra beralasan bahwa teman-temannya

sudah terbiasa bermain bersama sehingga tanpa perlu berkomunikasi yang panjang

Chandra dapat bermain dengan peran Support. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau misalnya main sama temen sih ya gak beda jauh. Karna kita
kan udah biasa main jadi saya juga udah biasa jadi Support. Paling
saya bilang “Guys, biasa yak Support aja gua.” Gitu aja sih paling
atau gak ya mereka bilang buat saya jadi Support seperti biasa “Can,
biasa ya Supoort.” Ya semacam itu ya jatuhnya karna udah biasa
main bareng.” (Chandra, wawancara pada 8 Oktober 2016).

Cara yang sama dilakukan dengan Amir, informan ini memilih untuk

berkomunikasi dengan meminta peran tanpa memaksa. Namun untuk mendapatkan

peran yang diinginkan yaitu Midlaner atau Carry, Amir merasa kesulitan karena

banyak yang menginginkan peran tersebut. Bila menemukan berdebatan, Amir

memilih untuk mengalah dengan memainkan peran lain. Berikut kutipan

wawancaranya:

“Iyaa kan gua ngomong baik-baik aja dulu, terus ada aja yang maksa
gitu ya gua mah ngalah aja, males aja sih yang penting mah bisa
menang………. iya itu sih tadi pernah kayak misalkan udah
ngomong nih baik-baik semuanya juga responnya baik eh ada satu
orang biasanya orang Filipin yang rese maksa mau peran yang
dipengenin, ya kalo gua mah yaudah ngalah aja cari role lain ya jadi
Support gitu.” (Amir, wawancara pada 26 Juli 2016).
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Penggunaan kata-kata dari Amir yang menginginkan Carry yaitu Amir lebih

memilih untuk menggunakan kata-kata yang cenderung meminta peran Carry tanpa

ada kata-kata yang memaksa. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau gua sih ya ngechat aja biasa misalkan “ya gua Carry yah,
yang lain pick Support atau Offlaner ya” atau “I will, pick Carry,
trust me I play Carry so good guys”, gitu aja si palingan, tinggal liat
respon mereka aja. Gua sih engga pernahlah kayak yang ngomong
yang macem-macem.” (Amir, wawancara pada 17 September 2016).

Amir memaparkan bahwa respon dari pemain lain dengan respon positif dan

berkomunikasi dengan baik juga Amir akan merespon baik kembali. Namun bila

respon terlihat kurang menyenangkan dengan bertindak memaksa dari pemain lain,

Amir memilih menggunakan kata “please” sebagai kata untuk memohon. Namun bila

kondisi sudah lebih buruk dengan pemain lain yang sangat memaksa, Amir memilih

untuk diam dan mengalah. Berikut pemaparan Amir:

“Ya kalo responnya pada baik gitu yaudah enak aja ngobrolinnya
misalkan yang lain ada milih Support gitu. Tapi kalo ada yang
berisik maksa ngomong pengen Mid atau Carry ya palingan gua
bales kayak “please give me Carry, c’moon trust me” tapi kalo dia
brisik trus malah maki-maki gua yaudah gua diem aja dah.” (Amir,
wawancara pada 17 September 2016).

Cara yang sama dilakukan Amir ketika bermain dengan teman-teman yang

sudah dikenal. Amir biasa menggunakan cara dengan meminta peran yang

diinginkannya. Jika temannya juga ada yang menginginkan peran yang sama, Amir

mengatakan bahwa akan bermain secara bergantian dengan temannya untuk

permainan berikutnya. Berikut kutipan wawancara dengan Amir:
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“Kalo maen sama temen ya sama sih, minta biasa aja “Guys gua
Carry yak, yang lain Support.” Ya semacam gitu. Tapi emang kalo
main sama temen ada juga temen yang biasa jadi Carry, kalo gitu
paling ya gantian aja sih. “Gua Carry dulu please, ntar gantian.”
Gitu aja paling atau sebaliknya dia dulu jadi Carry, abis itu
selanjutnya misalkan gua.” (Amir, wawancara pada 9 Oktober 2016).

Berdasarkan paparan sebelumnya, berikut adalah penjelasan ringkas tentang

cara yang digunakan pemain dalam memperebutkan peran yang diinginkan:

Tabel 4.3 Cara yang digunakan pemain dalam meyakinkan pemain lain dalam

memperebutkan peran yang diinginkan.

No. Informan Cara yang Digunakan Keterangan

1. Suta Berkomunikasi secara
baik-baik, namun bisa
bertindak memaksa

 Berbicara secara halus
dengan meyakinkan
pemain lain bahwa
pemain yang handal
dalam memainkan Carry

 Bila situasi tim ada yang
sombong dan keras
kepala dan ingin peran
yang sama, Suta
bersikap memaksa juga.

2. Iqbal Berkomunikasi secara
halus, namun bisa
bertindak memaksa
tergantung pada kondisi
tim

 Berbicara secara halus
bahwa menginginkan
Carry, dengan
memberikan penjelasan
bahwa tidak bisa
memainkan peran lain
selain Carry.

 Bila aura dalam tim
sudah tidak bagus,
terdapat saling memaki
dalam memperebutkan
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peran, Iqbal ikut
memaksa dengan cara
ikut memaki berkata
kasar untuk
mendapatkan peran yang
diinginkan

3. Ivan Bertindak memaksa  Dari awal sudah
memaksa bila ingin
menjadi Carry.

 Tidak percaya bila
pemain lain menjadi
Carry.

 Menganggap dirinya
jago dalam menjadi
Carry.

4. Chandra Berkomunikasi secara
halus

 Berbicara secara halus
dengan menjadi
Support.

 Meyakinkan pemain lain
dengan menunjukan
record permainan saat
menjadi Support.

5. Amir Berkomunikasi secara
halus dan meminta menjadi
Carry

 Berbicara secara halus
dengan meminta peran
Carry atau Midlaner.

 Bila menemukan pemain
yang memaksa ingin
menjadi Carry atau
Midlaner, cenderung
mengalah dengan
memilih peran lain.

Sumber: Data diolah peneliti (2016).
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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.

4.3.4 Komunikasi Kelompok Kecil dalam Permainan Game DotA 2

Pada kategori ini peneliti memaparkan komunikasi kelompok yang terjalin

antar pemain dalam game DotA 2. Seperti yang peneliti paparkan sebelumnya bahwa

game DotA 2 merupakan game online yang membutuhkan kerja sama tim. Oleh

karena itu dibutuhkan komunikasi pada sesama pemain.

Suta mengatakan bahwa dalam game DotA 2, komunikasi sangat diperlukan

saat menyerang atau bertahan. Hal ini dilakukan agar pemain lain dalam tim bisa

membantu untuk menyerang atau pun untuk mengingatkan pemain agar waspada.

Selain itu komunikasi untuk meminta pertolongan dan menyuruh pemain lain juga

diperlukan. Berikut wawancara dengan Suta:

“Butuh misalkan pas lagi nyerang gua bilang bakal nyerang lewat
bottom, yang lain tuh juga pada siap. Terus ada pemain lain yang
waspada jangan sampe kosong lane-nya. Jadi kita berkomunikasi
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buat saling ngingetin gitu. Sama paling kalo butuh bantuan ya kita
komunikasi dulu atau buat nyuruh kill creep juga bilang dulu.” (Suta,
wawancara pada 22 September).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Iqbal, informan ini mengatakan

komunikasi dipakai untuk saling memperingatkan sesama pemain dalam bertahan

atau menyerang. Selain itu komunikasi diperlukan untuk menyusun strategi dalam

permainan. Oleh karena itu Iqbal menganggap para pemain perlu keseriusan dalam

bermain. Berikut kutipan wawancara dengan Iqbal:

“Komunikasi pasti perlulah buat memperkuat tim. Contohnya buat
ngingetin kalo mau nyerang, terus ngingetin lane-nya juga biar
waspada sama Carry musuh. Sama paling buat nyusun strategi pas
gua misalkan mau push lewat top, Support siap-siap buat bantu. Ya
pokoknya penting makanya harus seriuslah pemainnya juga kalo
emang niat mau menang.” (Iqbal, wawancara pada 23 September).

Sama dengan informan lainnya, Amir mengatakan bahwa komunikasi yang

dilakukan berupa pembicaraan seputar untuk menyerang pertahanan lawan. Selain

lain itu, bila menjadi Carry komunikasi dibutuhkan untuk meminta bantuan Support

untuk membeli item atau hal lainnya. Untuk itu diperlukan komunikasi yang baik

agar terjalin kerja sama antar pemain. Berikut pemaparan Amir:

“Ya paling komunikasi buat nyerang. Ngasih tau pemain lain buat
jagain Lanner-nya. Sama paling kalo jadi Carry minta bantuan
Supoort misalnya suruh beli item, suruh masangin ward gitu-gitu.
Perlu kerja sama lah pokoknya.” (Amir, wawancara pada 22
September 2016).

Informan lainnya Ivan mengatakan, dalam game DotA 2, komunikasi yang

kerap dilakukan adalah untuk menyuruh dan meminta tolong kepada Support. Hal ini

karena Ivan terbiasa menjadi Carry yang memang biasa meminta bantuan Support.
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Selain itu, Ivan mengatakan bahwa komunikasi yang terjadi di dalam tim adalah

‘trash talk’. Bila pemain melakukan kesalahan biasa menjadi bahan olokan dan

makian dengan pemain lain. Berikut pemaparan Ivan:

“Kalau saya sih misalnya jadi Carry, saya berkomunikasi dengan
Support buat nyuruh gitu misalnya “Woy, pasang ward sama beliin
item” ya gitu-gitu sih. Sama paling selama game biasanya chat penuh
trash talk gitu. Yang salah dimaki-maki, nyalah-nyalahin.” (Ivan,
wawancara pada 21 September 2016).

Informain lainnya Chandra mengungkapkan, bahwa komunikasi yang kerap

dilakukan saat permainan adalah jika Support lebih sering bertanya kepada pemain

lain adakah yang membutuhkan bantuan. Namun Chandra kadang dalam

berkomunikasi melihat para pemain di dalam tim. Para pemain yang dianggapnya

‘asik’ dan santai, membuat Chandra lebih intes dalam berkomunikasi. Namun jika

terdapat para pemain yang hanya melakukan ‘trash talk’ Chandra jarang menanggapi

pemain-pemain tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan Chandra:

“Komunikasinya sih kalau dari saya kan jadi Support biasanya kayak
nanya pemain lain ada yang butuh bantuan apa engga. Terus kalo
saya bisa bantuin ya saya bilang “oke I’ll help you” terus kalo gak
bisa ya bilang “sorry”. Tapi saya sih milih-milih ya kalau sama
orang yang asik ya saya seneng buat bantuin atau kordinasiinnya jadi
enak aja. Tapi sama orang yang kasar ngebacot mulu ya males juga
nanggepinnya.” (Chandra, wawancara pada 22 September 2016).

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
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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. Berikut pemaparan lebih jelasnya:

4.3.4.1 Komunikasi Selama Permainan dengan Teman Dikenal

Koordinasi yang dilakukan pemain selama permainan penting dilakukan oleh

pemain. Pemberian perintah atau meminta bantuan harus dikomunikasikan dengan

baik karena game DotA merupakan permainan yang membutuhkan kerja sama tim.

Cara yang dilakukan pemain dalam berkomunikasi dengan pemain lain dapat dilihat

dari kata-kata yang digunakan pemain. Seperti Suta, informan ini menggungkapkan

bahwa bermain dengan teman sendiri komunikasi yang dijalankan berjalan baik.

Tidak ada kata-kata kasar dalam permintaan bantuan. Berikut kutipan wawancara

dengan Suta:

“Gua sendiri sih kalau ngomong buat minta bantuan gitu ke temen ya
biasa aja kayak “bro gua butuh bantuan banget nih beliin gua item”
atau “bro push lewat bottom, gua udah matiin creepnya” ya gitu aja
sih……….. Oalah gak ada sih ngomong pake kata-kata kasar gitu
kalo ke temen, kalo pun emang mereka gabisa dimintain tolong atau
disuruh pasti mereka bakal bilang sorry ga bisa bantu. Gua pribadi
kalo main sama temen gak pernah sih ngomong kasar ke sesama
pemain selama permainan.” (Suta, wawancara pada 7 Oktober 2016).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Iqbal dalam bermain bersama teman

sendiri. Iqbal mengatakan, bahwa koordinasi yang lancarkan berupa permintaan
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tolong atau suruhan dengan cara tanpa ada paksaan dalam kata-kata yang digunakan.

Namun bila teman-temannya tidak ada yang merespon, Iqbal bersikap dengan

memaksa menggunakan kata-kata kasar didalamnya. Hal tersebut dilakukan Iqbal

karena rasa kesalnya tidak ada yang meresponnya. Berikut pemaparan Iqbal:

“Oh kalo main sama temen sendiri gua sendiri kalo minta tolong atau
nyuruh juga biasa aja misalnya temen gua ada yang namanya Ojay,
kayak “Jay, bantuin gua sini di bottom bunuhin creepnya cepetan”
atau “Jay, push terus musuhnya, gua mau ancurin tower” Nah
cuman kadang main sama temen suka ngeselin kadang ada aja yang
ga ngerespon makanya kadang gua bilangnya “Woy anj*ng! bantuin
gua sini! Bawain item bang*at!” ya semacam gitu sih kan gua juga
gak tau ya temen gua mungkin lagi ga bisa bantu, kadang suka gua
ping-ping juga di chatnya.” (Iqbal, wawancara pada 8 Oktober
2016).

Hal yang berbeda ditujukan oleh Ivan, informan ini secara terbuka

menggunakan cara memaksa untuk memberi perintah ke teman sendiri. Ivan

mengatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang sudah biasa dilakukannya. Teman-

temannya pun juga sudah menggap hal tersebut adalah hal yag biasa. Berikut

wawancara dengan Ivan:

“Wah kalo saya sih di game DotA main sama temen juga
ngomongnya suka pake kata kasar sih kalo nyuruh mereka misalnya
“Woy t*i, beliin item, gua mau kill hero musuh nih. Woy anj*ng
cepetan buru!” hahaha semacem gitu sih jadi ya bisa dibilang maksa
juga sih, temen-temen saya juga sudah biasa juga kalau main pasti
suka pake kata-kata kasar kayak gitu.” (Ivan, wawancara pada 8
Oktober 2016).

Informan lainnya Chandra mengungkapkan, bahwa dirinya selama permainan

bila bermain dengan teman sendiri lebih sering menawarkan bantuan kepada pemain

lain. Chandra menambahkan, bahwa teman-temannya yang lebih sering meminta



95

dengan memaksa. Namun Chandra menggap hal tersebut memang sering terjadi dan

sudah biasa, sehingga Chandra pun menanggapinya dengan santai. Berikut

pemaparan Chandra:

“Kalau saya sih sendiri pas main lebih ke nawarin bantuan ya ke
temen-temen. Misalnya “guys butuh bantuan ga?” kalo misalnya
nyuruh paling kalo misalnya saya emang lagi ga bisa bantu kadang
saya nyuruh ke yang lain “guys beliin item dong butuh nih, gua
masih masangin ward soalnya” Saya sendiri gak pernah yang kayak
nyuruh tapi sambil kasar gitu. Justru temen-temen saya yang sering
nyuruh atau ngomong kasar kalau emang misalnya butuh bantuan
banget. Tapi saya sih selow aja nyantai sih.” (Chandra, wawancara
pada 8 Oktober 2016).

Informan lainnya Amir mengatakan, bahwa bila bermain dengan teman-

temanya merasa komunikasi yang dilancarkan lebih bebas. Amir menambahkan, saat

memberikan perintah dengan cara komunikasi yang halus dengan meminta tolong,

namun jika respon temannya tidak mau Amir akan memaksa dengan menggunakan

kata-kata umpatan dalam memberikan perintah. Hal tersebut dianggap sudah biasa

oleh Amir dan teman-temannya. Berikut wawancara dengan Amir:

“Nah kalau gua sih sama temen sendiri jatohnya gua bisa lebih
leluasa gitu kalau nyuruh atau minta tolong pas waktu main.
Biasanya sih ngomong biasa kayak “Guys, beliin item pliss butuh nih
buat kill. Guys, naik dong gua nanti ancurin tower musuh.” Gitu aja
palingan, tapi kadang ada temen yang ngeselin jawabnya gakmau
gitu ya bercanda tau ga gaktau juga, nah kadang gua suka sambil
ngatain gitu “Woy elah t*i lu, buru naik anj*ng!” Gua malah kalo
temen tuh ngerasa bebas aja, soalnya temen gua juga gitu ya karna
udah biasa aja.” (Amir, wawancara pada 9 Oktober 2016).

Secara umum, komunikasi yang dilakukan para pemain dengan temannya

sendiri dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena seringnya
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bermain bersama sehingga komunikasi dalam pemberian perintah berjalan cukup

baik. Namun terkadang meskipun bermain dengan teman sendiri ada saja pemain

yang membuat kesal dengan tidak ada respon. Sehingga pemain pun menggunakan

cara lain seperti penggunakan kata-kata umpatan dalam berkomunikasi dengan

teman. Hal tersebut pun dianggap wajar karena maksudnya lebih kepada tidak serius

dalam mengejek temannya.

Tabel 4.4 Komunikasi selama permainan dengan pemain yang dikenal

No. Informan Komunikasi yang Digunakan

1. Suta  Berkomunikasi secara halus

 Tidak menggunakan kata-kata kasar dalam
berkomunikasi

2. Iqbal  Berkomunikasi secara halus

 Bila teman tidak merespon akan memanggilnya
dengan kata-kata kasar

3. Ivan  Berkomunikasi secara kasar

 Kata-kata umpatan digunakan untuk memanggil
teman

4. Chandra  Berkomunikasi secara halus

 Jika membutuhkan pertolongan akan meminta
tolong secara halus

5. Amir  Jika membutuhkan pertolongan akan meminta
tolong secara halus

 Jika teman tidak merespon, penggunaan kata-kata
umpatan untuk memanggil teman

Sumber: Data diolah peneliti (2016).
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4.3.4.2 Komunikasi Selama Permainan dengan Pemain Asing

Selama permainan berlangsung bermain dengan pemain asing terkadang tidak

senyaman dengan teman sendiri. Komunikasi yang dilancarkan pun tidak selama

berjalan lancar karena respon pemain asing terkadang berbeda dengan teman sendiri.

Seperti Suta misalnya, informan ini mengutarakan bahwa bermain dengan pemain

asing terkadang respon pemainnya sangat beragam sehingga Suta lebih memilih

untuk mengikuti komunikasi yang dilancarkan pemain lain. Berikut pemaparan Suta:

“Kalau main random itu gua sendiri lebih ngeliat situasi di tim
gimana pemain-pemainnya. Misalkan gua pertama bilang “help me
please, push from bottom bro” nah respon pemainnya pada bilang
oke sih enak, nah kalo misalnya responnya malah ngata-ngatain
ngomong kasar males aja udah.” (Suta, wawancara pada 7 Oktober
2016).

Suta menambahkan, trash talk yang kerap terjadi selama permainan

membuatnya kesal sehingga Suta pun membalasnya dengan ungkapan kekesalannya.

Namun pemain yang melakukan trash talk akan terus seperti itu sehingga Suta pun

memilih untuk diam saja. Berikut kutipan wawancara dengan Suta:

“Nah kalau kayak gitu kan ya jatohnya kayak trash talk kan, gua sih
kesel kadang suka gua bales “shut up! You are very annoying, you
play like stupid!” tapi orang kayak gitu mah ya bakal terus gitu aja
jadi kadang ya gua diem aja gak ditanggepin. Kesannya ada yang
sombong, atau ya gak niat main kalo kayak gitu.” (Suta, wawancara
pada 7 Oktober 2016).

Informan lainnya Iqbal mengatakan, dirinya mencoba bermain sama saja

seperti bermain dengan teman sendiri. Kata-kata yang digunakan Iqbal cenderung

untuk meminta dengan tidak ada paksaan. Namun Iqbal menambahkan, bahwa semua
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kembali terhadap pemain-pemain yang ada di dalam tim. Terkadang ada yang selalu

menggunakan trash talk selama permainan. Berikut pemaparan Iqbal:

“Main sama orang luar yang kita gak tau sih gua sendiri mecoba
main biasa kayak temen ya sama aja sih kalau bilang “Need help bro,
give me some armor.” Ya sederhana aja gak ada pemaksaan sih tapi
ya balik lagi gimana tuh orangnya. Kadang ada aja pemain yan
malah gak nanggepin atau ya kayak ngata-ngatain trash talk gitu.”
(Iqbal, wawancara pada 8 Oktober 2016).

Iqbal menjelaskan, bahwa dirinya akan membalas para pemain yang

melakukan trash talk. Namun terkadang pemain yang kerap melakukan trash talk

bisa saja pemain tersebut hebat. Oleh karena itu, jika menemui pemain seperti itu

Iqbal memilih untuk diam saja. Selain itu, adanya fitur chat yaitu mute biasa dipilih

Iqbal agar tidak berisik dalam chat. Berikut penjelasan Iqbal:

“Gua sendiri nanggepin orang kayak gitu ya gua suka bales ngata-
ngatain ya “putang ina, f*ck you noob! If you don’t want play, f*ck
off from this game.” Tapi kadang ada aja yang suka nge trash talk itu
ternyata dia jago, nah kalau gitu sih gua lebih ke diem aja karna bisa
jadi menang. Nah kalau buat ngantisipasinya gua sih nge-mute
chatnya jadi biar gak berisik aja.” (Iqbal, wawancara pada 8 Oktober
2016).

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Ivan, informan ini akan berusaha

menggunakan cara dengan menjanjikan kemenangan bisa diraih bahwa dirinya

memang jago. Berikut kutipan wawancara dengan Ivan:

“Hmm kalau saya sih gimana ya, saya sih ngerasa jago buat main
DotA. Jadi saya harus bisa menyuruh pemain lain buat mau apa yang
saya suruh. Cara saya sih emang biasa suka maksa terus saya suka
bilang kalau emang saya tuh pro misalnya “hey, buy some weapon
for me! C’moon man, you must trust me, I’m pro and we can win this
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game.” Ya semacam gitu lah. Mau orang-orang pada ngatain saya ya
saya sih bodo amat.” (Ivan, wawancara pada 8 Oktober 2016).

Ivan menambahkan, jika trash talk memang hal yang sulit dihindari selama

permainan berlangsung. Ivan pun kerap melakukan trash talk kepada pemain yang

melakukan trash talk juga sehingga sampai permainan berakhir isi percakapan yaitu

trash talk. Berikut pemaparan Ivan:

“Saya sih kalau ketemu orang gitu ya saya balikn lagi aja “You noob!
You play like a shit!” ya gitu-gitu nge trash talk lagi aja. Ya emang
jatohnya berisik tapi kesel aja sama orang yang gitu. Biasanya kalau
udah gitu sepanjang game isinya gitu semua.” (Ivan, wawancara
pada 8 Oktober 2016).

Informan lainnya Chandra mengatakan, jika dirinya tidak membedakan jika

bermain dengan teman atau dengan pemain asing. Dirinya tetap berkomunikasi secara

halus dengan menawarkan bantuan atau meminta bantuan terhadap pemain lain.

Namun Chandra menambahkan, semua tergantung bagaimana respon pemain lain.

Berikut kutipan wawancara dengan Chandra:

“Saya sendiri tidak membedakan ya main sama temen atau orang
lain. Kalo koordinasi saya sih gak ngomong macem-macem pake
kasar gitu engga. “Any help guys?” atau misalnya butuh armor nih
“sorry guys, any one can buy some armor? Very need armor help.”
Cuman ya balik lagi gimana sama pemain-pemainnya gitu. Respon
mereka kan beda-beda soalnya.” (Chandra, wawancara pada 8
Oktober 2016).

Chandra menambahkan, bahwa trash talk adalah hal yang menyebalkan,

namun Chandra menggangap itu sebagai hal yang lucu. Terkadang Chandra diam saja

dengan membaca obrolan tersebut atau terkadang pula Chandra ikut melakukan

ejekan terhadap pemain lain. Berikut wawancara dengan Chandra:
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“Ya sebenernya kalau banyak trash talk emang nyebelin sih, tapi
kalau saya ngeliat lucu gitu. Samber-samberan ngata-ngatain pemain
lain. Kadang saya sih diem aja ya ketawa gitu ngeliatnya hahaha.
Tapi kadang saya suka nimbung cuman sekali-sekali aja kayak “You
a idiot Carry!” trus paling dibales kan tapi saya diemin gitu aja sih.”
(Chandra, wawancara pada 8 Oktober 2016).

Informan lainnya Amir memaparkan, bahwa dirinya tidak pernah

menggunakan kata-kata kasar atau pun memaksa jika meminta bantuan. Amir

menggap dirinya komunikasi pada umunya dengan cara halus. Namun kembali lagi

bagaimana respon yang dikeluarkan oleh pemain lain. Berikut kutipan wawancara

dengan Amir:

“Gua sendiri sih kayak yang sebelumnya aja gua main sama orang
lain gak pernah sih ngata-ngatain atau kalo minta tolong kasar gitu.
Ya gua biasa aja kayak “Push from top bro, please put on ward and
buy some item bro.” gitu-gitu aja kayak gak ada bedanya aja kayak
ngobrol biasa. Cuman kan balik lagi aja gimana situasi di dalem
tim.” (Amir, wawancara pada 9 Oktober 2016).

Amir menambahkan, dirinya bila bertemu dengan pemain yang melakukan

trash talk sepanjang permainan memilih untuk diam saja. Amir beralasan bahwa

dirinya malas untuk menanggapi pemain seperti itu. Cara yang dipakai Amir adalah

dengan mengaktifkan fitur mute yang ada dalam chat tersebut. Berikut pemaparan

Amir:

“Nah itu kalau ketemu orang yang nge trash talk sepanjang chat
udeh diem aja gua. Bener-bener males aja nanggepinnya. Kalau gitu
kan gaktau ya bisa sotoy, bisa emang jago tapi ya emang ngata-
ngatain. Gua sendiri sih paling nge-mute aja udeh biar gak berisik
chatnya.” (Amir, wawancara pada 9 Oktober 2016).
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Secara umum gambaran yang didapatkan dari komunikasi selama permainan

dengan pemain asing menunjukan bahwa sulit untuk dapat berkomunikasi pemain

tersebut. Karakter pemain yang beragam menjadi alasan para pemain. Sehingga para

pemain lebih melihat bagaimana respon yang ditampilkan dari tiap-tiap pemain asing.

Selain itu, para pemain sering sekali berhadapan dengan pemain yang sering

menggunakan trash talk di dalam permainan. Sehingga cara yang dilakukan pemain

terkadang ada yang ikut terlibat dengan memaki pemain lain, namun ada pula yang

memilih untuk diam.

Tabel 4.5 Komunikasi selama permainan dengan pemain asing

No. Informan Komunikasi yang Digunakan

1. Suta  Pemberian perintah dengan berkomunikasi secara
halus

 Bila responnya tidak baik maka akan menggunakan
kata-kata kasar sehingga timbul trash talk

2. Iqbal  Pemberian perintah dengan berkomunikasi secara
halus

 Bila responnya tidak baik maka akan menggunakan
kata-kata kasar sehingga timbul trash talk

3. Ivan  Selalu menonjolkan promosi diri

 Bila responnya tidak baik maka akan menggunakan
kata-kata kasar sehingga timbul trash talk

4. Chandra  Berkomunikasi secara halus

 Bila responnya tidak baik terkadang akan
menggunakan kata-kata kasar sehingga timbul
namun hanya untuk bercanda
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5. Amir  Jika membutuhkan pertolongan akan meminta
tolong secara halus

 Bila responnya tidak baik maka mengambil sikap
diam

Sumber: Data diolah peneliti (2016).

4.3.5 Tipe-tipe Pemain dan Perilaku Pemain

Pada kategori ini peneliti memaparkan tipe pemain yang membuat pemain

nyaman dan tipe pemain yang tidak nyaman menurut para pemain serta perilaku

pemain tersebut. Para pemain memiliki pendapat tersendiri tentang pemain-pemain

yang dianggapnya menyenangkan dalam bermain bersama dalam satu tim. Seperti

Ivan, informan ini beranggapan pemain yang membuatnya nyaman adalah pemain

yang pengertian pada satu tim dan tidak banyak bicara. Ivan beralasan hal ini penting

untuk menjaga kekompakan tim. Berikut kutipan wawancara dengan Ivan:

“Yang bikin nyaman tuh yang pengertian misalnya saya kan Carry
butuh creep atau butuh item tertentu, nah yang lain tuh ngasih creep
atau item itu ke saya gitu. Itu sih asik orangnya. Pemain yang kayak
gini bagus buat tim kompak biar bisa menang. Paling sama pemain
yang ga banyak omonglah, kadang suka males aja sama yang bawel
dalam tim.” (Ivan, wawancara pada 21 September 2016).

Ivan menambahkan, bahwa dengan pemain tersebut membuatnya juga

berusaha menjadi pemain tersebut. Hal ini dilakukan Ivan agar pemain tersebut juga

merasakan nyaman bermain dalam tim dan menjaga tim agar berada di jalur

kemenangan. Berikut wawancara dengan Ivan:
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“Kalau saya sih dapet tim yang orang-orangnya pada enak ya saya
berusaha untuk jadi pemain yang enak juga gitu kayak mereka. Ya
biar kita sama-sama nyaman dalam tim, kan kalo timnya udah enak
gitu kita bisa juga pasti berusaha buat menang. Jadi sama-sama
berjuang buat tim.” (Ivan, wawancara pada 21 September 2016).

Selain itu Ivan juga mengutarakan, bahwa ada tipe pemain yang tidak

disukainya yaitu pemain yang tidak bisa bermain dengan benar dan kalau sudah mati

dia menyalahkan orang lain. Selain itu pemain yang egois juga tidak disukai Ivan

karena menurutnya permainan DotA adalah permainan tim. Berikut pemaparan Ivan:

“Kalo pemain yang gak asik tuh yang nyalah nyalahin orang kalo dia
mati padahal mah emang dia cupu aja. Sama paling yang egois tuh,
maunya main sendiri. Dikasih tau gak ditanggepin kan kayak gitu
ngeselin padahal DotA kan mainnya perlu kerja sama.” (Ivan,
wawancara pada 21 September 2016).

Ivan mengatakan, bila bertemu dengan pemain yang sangat tidak disukainya,

Ivan tidak segan-segan dengan mengejek-ngejeknya karena mainnya yang buruk.

Ivan juga memilih untuk melaporkan (report) pemain tersebut sehingga akun tersebut

tercatat pada server DotA. Berikut pemaparan dari Ivan:

“Saya sih ngata-ngatain orang tersebut aja sih ya nge-trash talk,
apalagi kalau orang itu udah terlalu parah deh ya culun mainnya saya
sih suka nge report tuh orang, kalau orang udah kena report itu orang
jadi kena low prior. Kayak istilahnya dihukumlah.” (Ivan,
wawancara pada 19 Juli 2016).

Sama seperti pemain lainnya Ivan sendiri tidak pernah keluar dari permainan

selama bermain. Ivan mengatakan tetap bermain sampai akhir karena Ivan merasa

sudah jago dalam permainan sehingga bisa merubah situasi dalam permainan tersebut

walaupun rekan satu timnya bermain buruk. Ivan memilih bermain semaksimal
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mungkin daripada harus terkena hukuman dari DotA. Berikut kutipan wawancara

dengan Ivan:

“Engga sih saya gak pernah sih nge-disconnect cuman gara-gara
orang egois sih. Saya tetep main semaksimal saya, karna saya
mungkin sudah pro di Carry, saya bisa merubah situasi tim nya nanti
pas main. Saya tetep berusaha untuk main aja lah…….. Ya tetep
semaksimal aja, kalau kalah yaudah trus kalau menang ya
Alhamdulillah hehe. Soalnya daripada saya dihukum sendiri sama
DotA nya mending jalanin aja.” (Ivan, wawancara pada 19 Juli
2016).

Informan lainnya Chandra mengatakan, pemain yang membuatnya nyaman

adalah pemain yang mengerti dari fungsi peran yang digunakan. Chandra beralasan

pemain yang seperti ini membuatnya bermain dengan lebih mudah. Selain itu

Chandra menambahkan pemain yang membuatnya nyaman adalah pemain yang tidak

melakukan ‘trash talk’. Berikut kutipan wawancara dengan Chandra:

“Kalau enak tandanya dia tau role sama sesuai dengan fungsinya.
Soalnya kalau dia main sesuai dengan fungsinya kan bearti ngebuat
saya jadi lebih ringan aja mainnya. Kadang kan ada aja misalnya
peran dia Support tapi mainnya kayak Carry. Yang gitu biasanya
ngehambat tim buat menang padahal udah dikasih tau juga. Sama
paling yang enak tuh orang yang gak pake trash talk lah”. (Chandra,
22 Sepetember 2016).

Chandra menambahkan, bila dirinya bermain dengan pemain yang

membuatnya nyaman, Chandra tidak segan untuk membantunya bila pemain tersebut

membutuhkan bantuan. Chandra berasalan jika pemain tersebut perlu diperlakukan

baik agar menjaga kondisi tim agar menang. Berikut wawancara dengan Chandra:

“Nah kalo orang yang mainnya enak kayak gitu ya saya juga gak
segan untuk membantunya di permainan. Misalkan saya jadi
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Support, ya kalau dia butuh saya berusaha untuk ngebantuin.
Pokoknya kalo emang kondisi pemain-pemainnya pada nyaman tuh
harus diperlakukan sebaik mungkinlah, karna kemungkinan besar
kalo udah gini kita bisa menang, makanya kita perlu menjaga
kondisi tim.” (Chandra, wawancara pada 22 September 2016).

Chandra menambahkan, perlakuan seperti menyemangati dan selalu siap bila

dibutuhkan adalah perlakukan yang akan Chandra lakukan terhadap pemain yang

menyenangkan. Berikut kutipan wawancara Chandra:

“Maksudnya tuh kayak saling semangatin, saling ingetin dalam
permainan gitu. Terus saya harus siap kalau misalnya dibutuhin
bantuan. Jadi kalau dia baik ya saya juga baik gitu.” (Chandra,
wawancara 22 September 2016).

Chandra mengatakan tipe-tipe pemain yang disukainya adalah tipe pemain

yang egois, tidak bermain sesuai perannya, dan berisik dalam tim. Tipe-tipe pemain

seperti itu dianggap Chandra sangat menggangu. Berikut wawancara dengan

Chandra:

“Yang ngeselin orang yang main egois gitu lah maksa. Terus main
ga sesuai peran misalkan dia jadi Carry eh mainnya jadi kayak
Support. Terus paling sama yang bacot deh berisik gitu di chat.”
(Chandra, wawancara pada 22 September).

Chandta mengungkapkan, bahwa bila bermain dengan satu tim yang memiliki

karakter egois dalam bermain, dan berisik, menjadikan Chandra untuk bahan ejekan

kepada satu timnya. Hal ini tentu membuat Chandra kesal. Berikut kutipan

wawancaranya:

“Kalau misalnya saya itu dengan tim-tim seperti itu saya sih kesel,
jadi saya tuh biasanya ngejek-ngejek orang yang gak guna biasanya.
Biasanya kalau udah pake tim kayak gitu pasti kalah. Istilahnya tipe-
tipe orang yang egois semua dan kebanyak ngomong. Mau gak mau
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saya kata-katain aja orang kayak gitu. Jadi selama permainan isinya
ya trash talk gitu di chatnya.” (Chandra, wawancara pada 19 Juli
2016).

Chandra menambahkan bila sudah sangat kesal dirinya pernah keluar dari

game. Namun Chandra mengungkapkan hal itu dilakukan hanya pernah sekali,

selebihnya Chandra selalu bermain walaupun hanya didiamkan saja. Hal ini sengaja

dilakukan Chandra daripada mendapat catatan buruk dari server game DotA 2 itu

sendiri. Berikut penjelasannya:

“Pernah waktu itu saya pernah, tapi kalau di dalam game DotA itu
ada sistem report. Itu untuk mencegah orang disconnect secara tiba-
tiba. Jadi banyak sekali yang kayak gitu, jadi misalkan timnya kalah
nih nanti bakal di record sama DotA-nya kalau nge DC in
diri………. Saya engga sih, saya paling pernah sekali doang, tapi ya
kalau misalnya emang udah bete main-main aja tapi yaudah males
gitu gak di apa-apain aja dari pada di-record sama dota nya jelek kan
ya.” (Chandra, wawancara pada 19 Juli 2016).

Suta mengatakan, pemain yang nyaman adalah pemain yang pengertian

dengan kondisi tim. Suta menambahkan pemain yang pengertian adalah pemain yang

mau di tempatkan pada posisi mana pun, dan bila disuruh mau untuk

melaksanakannya. Selain itu, tipe pemain yang disukai Suta adalah pemain yang tidak

banyak bicara. Berikut pemaparan Suta:

“Pemain yang enak tuh ya kayak misalkan kalo disuruh buat tuker
posisi tuh mau jadi “oy bro tukeran lane dong gua ke dari bottom ke
top” terus dia jawab oke. Nah yang kayak gitu enak pengertian dia
main. Terus palingan sama pemain yang gak ngebacot ajasih.” (Suta,
wawancara pada 22 September 2016).

Suta mengungkapkan tipe-tipe pemain yang dianggapnya bermain tidak benar

adalah pemain yang tidak mau mendengar dari obrolan pemain lain. Suta mengatakan



107

bahwa tipe pemain seperti ini adalah pemain yang tidak niat untuk main. Selain itu

pemain yang keras kepala seperti tidak pernah mau bantu dan jawab dari chat

merupakan tipe pemain yang paling tidak disukai. Suta menambahkan pemain yang

sering melakukan trash talk namun bermain buruk juga adalah tipe pemain yang tidak

disukainya. Berikut wawancara dengan Suta:

“Itu tuh kayak gimana ya misalkan disuruh bantuin nih kayak “bro
bantuin bro darah mau abis nih kill musuhnya” dia malah gak
dengerin, dia malah kabur padahal udah di ping-ping gitu. Padahal
loh ada dia nih, eh dia malah pulang. Nah kayak gitu gak enak
banget kesannya gak niat gitu mainnya. Banyak juga sih orang kayak
gitu. Biasanya tuh yang kayak gitu orang luar sih kayak orang
Philipin yang sering tuh. Terus orang yang trash talk juga ngeselin
apalagi dia juga mainnya gak bener eh trash talk nah itu nyebelin.”
(Suta, wawancara pada 22 September).

Suta memaparkan lebih spesifik, bahwa pemain yang tidak disukainya adalah

pemain yang banyak omong yang omongannya untuk mengejek tim sendiri ataupun

musuh. Lalu Suta menambahkan, pemain yang hanya diam saja tidak seperti berada

di game juga merupakan pemain yang dia tidak sukai. Berikut pemaparannya:

“Ya jadi tuh di DotA ada yang suka ngebacot berisik banget. Kadang
yang dia omongin tuh gak penting gitu kayak ngata-ngatain temen
atau musuhlah, itu bawel bet. Sama yang diem aja, jadi pas dibutuhin
diem aja gitu gak nyaut. Kan kesel ya makanya saya kesel sama yang
kayak gitu Jadi saya kesel sama yang bacot banget gak sesuai game
sama yang diem doang kayak gak main game.”  (Suta, wawancara
pada 22 September 2016).

Namun Suta mengatakan dia untuk memilih untuk bermain secara bermain

sampai akhir dengan pemain-pemain seperti itu. Meskpun terkadang perasaan
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mempengaruhi dalam bersikap. Suta memilih untuk memaki pemain tersebut. Berikut

wawancara dengan Suta:

“Ya kalau saya sih balik lagi tergantung mood, kalau emang lagi
mood oke ya main aja terus ya ngikutin aja deh kalau emang bisa
menang pun gakpapa juga sih. Ya daripada banyak bawel juga si
orang- orang yang ada di tim. Kalo mood-nya gak bagus ya malah
maki-makian sih. Tapi tetep main sampe akhir.” (Suta, wawancara
pada 13 Juli 2016).

Suta menambahkan bila dirinya tidak pernah keluar dari permainan. Hal ini

karena akan mempengaruhi akun DotA milikinya. Karena bila pemain keluar dari

game maka akan dihukum oleh pihak server DotA berupa penilaian buruk sehingga

catatan tersebut dapat dilihat oleh pemain lain. Berikut pemaparan Suta:

“Ya engga si karna kalau misalnya ninggalin game ntar yang rugi
saya sendiri, karna kalau misalnya saya ninggalin game saya kena
banned. Oh ya jadi mau gakmau terimana ajalah main. Karena kalau
misalnya keluar gitu ntar malah dikasih semacam penalty dari DotA-
nya ya rugilah pokonya. Kalau begitu si berharap ada 1 aja yang DC
(disconnect) sendiri, jadi misalkan kalau udah ada 1 yang DC yaudah
semua keluar. Jadi biar aja orang lain yang kena sial, kan dia yang
dapet penaltynya.” (Suta, wawancara pada 13 Juli 2016).

Informan lainnya Amir memaparkan, bahwa tipe pemain yang nyaman adalah

tipe pemain yang tidak banyak bicara dalam tim. Selain itu, tipe pemain yang disukai

oleh Amir adalah pemain santai dan ‘asik’ dalam pembicaraan chat. Amir menilai

pemain yang ‘asik’ dalam game adalah pemain yang ‘asik’ juga dalam dunia nyata.

Amir menambahkan jika pemain yang disukainya adalah pemain yang bisa diajak

untuk diskusi dalam pengetahuan seputar DotA 2 seperti pemilihan Hero dan
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kegunaan dari tiap-tiap hero. Serta tidak ada saling memaki dalam tim. Berikut

kutipan wawancara dengan Amir:

“Yang pasti gak banyak omong. Ya sama kalo di game orangnya
asik sih, kayaknya tuh orang di dunia nyatanya juga asik. Kayak
misalkan mainnya sambil ketawa, bercanda gitu sih. Terus orang
yang diskusi dulu gitu kayak misalnya nanya dulu “Bro hero ini
gunanya buat apa? Bagusnya gua pake hero apa ya?” engga sotoy
juga enak jadi kalau ga tau ya nanya dulu. Kan bagus biar ga salah
langkah nantinya. Sama gak ada maki-makianlah dalam tim.” (Amir,
wawancar pada 22 September).

Amir mengatakan, respon terhadap tipe-tipe pemain yang nyaman adalah

dengan bermain secara ‘asik’ juga. Amir berpendapat bahwa dengan bermain dengan

sama-sama menyenangkan maka akan membuat makin kompak dalam bekerja sama

dalam tim. Serta Amir selalu menanggapi pemain lain yang memang

membutuhkannya. Berikut wawancara dengan Amir:

“Ya gua sih reaksinya sama-sama asikin ajalah ya, nyantai gitu.
Soalnya kalau gitu kita makin kompak aja buat kerja sama. Paling ya
kalo misalnya mereka butuh gua ya gua tanggepin gua bantu
semaksimalnya lah.” (Amir, wawancara 22 September 2016).

Amir mengatakan, bahwa pemain yang tidak menyenangkan adalah pemain

yang banyak bicara dalam tim dan lebih mementingan diri sendiri. Selain itu, Amir

menambahkan pemain yang maksa dan ‘sok tahu’ juga merupakan tipe-tipe pemain

yang tidak nyaman dalam tim. Amir lebih menyebutnya tidak ada kerja samanya

dengan sesama tim. Berikut pemaparan Amir:

“Orang yang ngeselin tuh orang yang bacot di tim. Terus sama orang
yang mentingin diri sendiri sih gak ada kerja samanya sama sekali.
Jadi dia main ya jadiin hero-nya dia doang. Gak mentingin timnya
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lagi di push (serang), kan bisa kita minta bantuan ke dia, nah dia gak
mikirin tim. Yang kayak gitu gak bisa bikin menang tim……… Ya
maksa gitu sotoy (sok tahu) kan kalo orang maksa gitu kesannya gua
jadi gak percaya sama orang itu.” (Amir, wawancara pada 22
September 2016).

Amir mengataka, dirinya memilih untuk tetap bermain meskipun

mendapatkan teman satu tim yang tidak menyenangkan. Amir lebih bersikap santai

dan tetap serius dalam bermain dari pada harus menerima hukuman (report). Bahkan

pemain dari Philipina yang lebih sering keluar dari permainan. Berikut penjelasan

dari Amir:

“Iyaa nyantai aja sih gua mah……… Engga sih karna yakan bisa
kena report itu pokonya sih main aja gakpapalah kalah juga.
Biasanya sih yang ngambekan sama sotoy gitu mah orang Filipin.
Pernah sih waktu itu dia leave gitu terus kita kan jadinya gagal maen
kan ya akhirnya mulai lagi baru. Sama paling bacotnya pake bahasa
Philipinnya” (Amir, wawancara pada 26 Juli 2016).

Informan lainnya Iqbal mengutarakan, tipe pemain yang disukai adalah tipe

pemain yang sedikit bicara namun bekerja dengan benar. Selain itu tipe pemain yang

tidak perlu disuruh namun paham apa yang harus dikerjakan juga salah satu tipe

pemain yang membuat Iqbal nyaman dalam bermain. Berikut kutipan wawancara

dengan Iqbal:

“Tipe pemain enak itu gak banyak bacot (tidak sombong) terus
maennya bener. Kadang kan ada aja udah bacot gede (sombong) trus
cupu. Terus paling sama pemain yang tanpa disuruh, dia udah ngerti
apa yang dia lakuin. Nah kan kalo gitu kita enak mainnya.” (Iqbal,
wawancara pada 23 September 2016).

Iqbal memaparkan bahwa tipe pemain yang tidak disukainya adalah tipe

pemain yang banyak bicara dalam tim dan pemain yang bila dimintai bantuan tetapi
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tidak mau membantu. Iqbal mengatakan tipe-tipe pemain seperti ini membuat tim

sulit untuk meraih kemenangan. Berikut pemaparan Iqbal:

“Yang paling ngeselin emang banyak bacot dah, udah bacot cupu
kan ngeselin banget. Sama orang yang dimintain bantuan dia malah
diem aja. Misalkan disuruh bawain item ini, eh dia malah diem aja.
Pemain yang kayak gini ngehambat buat menang biasanya.” (Iqbal,
wawancara pada 23 September 2016).

Iqbal mengungkapkan, dirinya akan menentukan perilaku tergantung perasaan

bermain, dan situasi yang ada dalam tim. Iqbal mengatakan jika memang sudah kalah

berkali-kali mempengaruhi perasaan Iqbal dalam bermain sehingga membuat Iqbal

memaki-maki satu timnya. Namun jika Iqbal dalam keadaan baik dengan menang

terus-menerus membuat Iqbal lebih bermain lebih baik dengan menjaga aura tim agar

menang. Berikut pemaparan Iqbal:

“Hmm mungkin itu gimana mood juga gitu, jadi kita misalnya main
kalah berapa kali kan otomatis bawaannya lagi gak enak tuh
jatohnya malah maki-makian wah mungkin kasarnya tuh kayak
“a**ing lu! Cupu lu!” gitu-gitulah ngatainnya, tapi ya kalau di satu
sisi kita lagi menang-menang terus kan kita juga harus menjaga nih
aura tim biar tetep menang gimana, nah kalau kita sama-sama kasar
ntar mainnya malah gak bener kan jadi biasanya gua ngalah juga.”
(Iqbal, wawancara pada 23 Juli 2016).

Sama halnya dengan pemain lain Iqbal memilih untuk selalu bermain, hal ini

untuk menghindari hukuman dari server DotA. Bila keadaan tim menuju

kemenangan, tentunya Iqbal bermain dengan serius meskipun terdapat pemain yang

kurang menyenangkan atau keras kepala. Namun bila dalam keadaan tim sudah

sangat buruk dan terlihat akan kalah, maka Iqbal memilih untuk keluar dari
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permainan dan lebih memilih untuk tidak bermain DotA lagi dalam hari itu. Berikut

pemaparan dari Iqbal:

“Soalnya gini kan kalau di DotA ini kan ngaruh ke record-nya gitu
di satu sisi lu kalah sama lu bisa di-report. Nah kalau lu udah di
report lu ntar udah gabisa main di MMR lagi. Nah elu kayak udah
gak ada rangking dan elu terkurung gitu disitu. Jadi ada punishment
lah kalau lu nge DC…….. Balik lagi ke tadi kalau kondisi timnya ke
arah menang, gua bakal serius ya tapi kalau udah nih keliatan akan
kalah ya gua disconnect-in diri aja ya walaupun mungkin disini gua
posisinya udah males main nih tambah timnya udah kayak gitu nih
jadi yaudahlah disconnect aja udah selesai. Ya gak main game dulu.
ya gakpapalah gitu, biasanya juga kalau udah disconnect itu gua gak
main tuh seharian jadi gua ya rehat dulu lah. Baru main lagi
besoknya.” (Iqbal, wawancara pada 23 Juli 2016).

Berdasarkan paparan sebelumnya, berikut adalah penjelasan ringkas tentang

tipe-tipe pemain yang disukai dan perilaku terhadap pemain tersebut:

Tabel 4.6 Tipe-tipe pemain yang disukai dan tidak disukai dalam tim

No. Informan Tipe Pemain yang
Disukai

Tipe Pemain yang Tidak
Disukai

1. Ivan  Pengertian dalam tim

 Kompak dalam tim

 Tidak banyak omong
dalam tim

 Hanya menyalahkan
pemain lain

 Egois tidak mau
menanggapi pemain lain

 Tidak mau diajak kerja
sama

2. Chandra  Bermain sesuai peran
dan mengetahui
fungsi peran tersebut

 Tidak menggunakan
trash talk dalam tim

 Egois dalam tim

 Tidak bermain sesuai
perannya

 Banyak omong dalam
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 Pemain yang saling
memuji satu dengan
lainnya

tim

3. Suta  Pemain yang bila
disuruh mau

 Pemain yang
pengertian dengan
tim

 Tidak banyak omong
dalam tim

 Tidak mendengarkan
obrolan dalam tim

 Tidak niat dalam
bermain

 Pemain dengan trash
talk

4. Amir  Tidak banyak omong
dalam tim

 Asik dalam tim
dengan santai dan
tertawa

 Pemain yang mau
untuk berdiskusi
dahulu

 Tidak ada makian
dalam tim

 Pemain yang banyak
bicara dalam tim

 Lebih mementingan diri
sendiri

 Memaksa dan bersikap
‘sok tahu’ dalam tim

5. Iqbal  Tidak banyak omong
dan bermain dengan
benar

 Tanpa disuruh sudah
dapat melakukan
tugasnya dengan baik

 Pemain yang banyak
omong namun tidak bisa
bermain

 Tidak mau membantu
rekan dalam tim

Sumber: Data diolah peneliti (2016).

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
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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.

4.3.6 Trash Talk dan Pujian Setelah Permainan Berakhir

Di akhir permainan game DotA 2, komunikasi tidak terhenti begitu saja. Para

pemain masih saling berkomunikasi dengan pemain lain. Dari data yang diperoleh

peneliti menunjukan bahwa komunikasi yang dilancarkan berhubungan dengan hasil
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permainan tersebut yaitu kalah dan menang. Seperti yang dikatakan Suta, bila tim

dalam keadaan menang para pemain melontarkan pujian karena bermain baik dan

menang. Namun jika permainan kalah, terkadang terjadi keributan dengan saling

menyalahkan satu dengan yang lainnya sehingga timbul trash talk. Berikut

pemaparan Suta:

“Ya sampe beres game emang chat biasanya masih ngumpul kan.
Kalo menang biasanya sih gua saling muji gitu bilang “Thanks bro
GGWP (Good Game Well Played), We play very good”. Nah tapi
kalo kalah biasanya ada yang gak terima jatohnya saling nyalahin.
Ya kadang ikutan aja gua suka nyalahin orang-orang.” (Suta,
wawancara pada 22 September).

Suta menjelaskan lebih lanjut bila permainan berakhir dengan kekalahan,

trash talk yang digunakan untuk mengejek pemain lain yang bermain buruk. Ejekan

seperti kata idiot dilakukan Suta untuk mengejek pemain lain. Berikut wawancara

dengan Suta:

“Ya bener-bener dikata-katain orangnya kayak gua bilang “You play
like a s**t, You play very idiot.” Soalnya kan ngeselin banget kalo
emang tuh orang mainnya jelek.” (Suta, wawancara pada 7 Oktober
2016).

Suta menambahkan, jika bermain dengan teman yang biasa sudah dikenal pun

tidak ada bedanya. Pujian dengan teman-teman dilakukan jika permainan berakhir

menang. Berikut kutipan wawancara dengan Suta:

“Sama temen sih ya gak ada bedanya ya, sama aja sih. Kalo menang
ya bilang “GGWP, mantep bro, keren lu bro mainnya” atau mungkin
kita suka ngomongin musuhnya kayak “hahaha musuhnya b*go ya”
tapi ya emang hampir mirip sih sama muji juga.” (Suta, wawancara
pada 7 Oktober 2016).
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Sama halnya bila permainan berakhir kekalahan, bila temannya bermain

buruk tetap menjadi sasaran ejekan. Suta mengatakan tidak ada perbedaan antara

bermain dengan teman atau pun random. Berikut wawancara dengan Suta:

“Nah kalo kalah sama aja sih mau temen juga ya dikata-katain aja.
Bener-bener salahin aja yang emang mainnya jelek “ah be*o lu!
Payah lu mati duluan, Gob**k lu jadi Support.” Ya gak ada bedanya
sih sama main random kalo jelek mainnya yaudah jadi bahan
ejekan.” (Suta, wawancara pada 7 Oktober 2016).

Iqbal mengatakan, bahwa diakhir permainan para pemain masih berbicara

dalam chat. Sebagian pemain mungkin ada yang tidak peduli lagi dengan game yang

sudah selesai, namun terkadang ada pemain masih saling berkomunikasi di akhir

permainan. Yang dibicarakan adalah seputar permainan yang tadi baru dijalankan.

Berikut kutipan wawancara dengan Iqbal:

“Kalo pas udah kelar game juga kadang kan ada yang udah aja kan,
tapi biasanya juga ada yang masih ngobrolin tentang game yang tadi.
Kayak misalnya “Carry-nya mainnya bagus tapi Supportnya cupu”
atau ngomongin karena timnya menang, “Bagus mainnya tadi,
lawannya gak bisa ngapa-ngapain pada mati, We play very well” Ya
gitu-gitu biasanya seputar game.” (Iqbal, wawancara pada 23
September).

Iqbal mengatakan, dirinya di akhir permainan memilih untuk diam saja, jika

tim bermain bagus Iqbal akan memuji rekan timnya. Namun jika permainan kalah

Iqbal memilih untuk menyalahkan pemain lain yang bermain buruk. Iqbal merasa

kesal jika terdapat pemain seperti itu. Berikut pemaparan Iqbal:

“Kalau gua sendiri sih kalau menang ya diem aja ya kalau mainnya

emang bagus paling bilang juga biasa aja sih paling cuman “thanks

bro, GGWP, good work team” gitu doang sih. Tapi kalau kalah gua
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emang suka ngatain orang yang mainnya jelek di tim. Ya emang kan

kesel aja kan kalo dapet tim yang mainnya cupu.” (Iqbal, wawancara

pada 29 September 2016).

Iqbal menjelaskan, pemain yang bermain buruk selalu membuatnya kesal.

Sehingga trash talk di lakukan Iqbal kepada pemain tersebut. Bahkan bila memang

sudah dianggap sangat buruk Iqbal akan report pemain tersebut. Berikut penjelasan

Iqbal:

“Ya kesel bener-bener gua katain “Yo’re f*ck noob, You look stupid
can’t play this game” atau ya kalo orang Filipin “putang ina bobo”
ya gua kata-katain dah. Kalo emang tuh orang mainnya udah jelek
gak bener paling gua report.” (Iqbal, wawancara pada 8 Oktober
2016).

Iqbal memaparkan, bila bermain dengan teman yang sudah biasa bermain

bersama tidak ada perbedaan dengan bermain bersama pemain asing. Namun sedikit

perbedaan ketika tim mengalami kekalahan. Trash talk yang dilakukan Iqbal

cenderung tidak serius. Penambahan kata “haha” (tertawa) diakhir kalimat

dianggapnya memiliki arti yang bercanda. Berikut pemaparan Iqbal:

“Oh ya sama sih kalo menang main sama temen ya pujilah kayak
“Nice play bro, bagus tadi nih Supportnya, untung Carry sama Mid
kita jago ya.” Begitu pun kalo kalah ya gua juga ejek juga sih tapi
mungkin konteksnya lebih bercanda ya biasanya diakhir chatnya ada
“haha”-nya. misalnya “Ah gobl*k lu mainnya hahaha, ah gara-gara
elu kan kita kalah anji*glah gakmau lagi main sama elu hahaha” ya
semacam gitulah tapi kita udah ngerti maksudnya gak serius.” (Iqbal,
wawancar pada 8 Oktober 2016).

Informan lainnya Amir mengatakan, jika bermain dengan menang, para

pemain lebih saling menghargai dengan saling memuji saat bermain. Namun jika
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permainan berakhir kalah, para pemain cenderung untuk saling menyalahkan karena

permainannya yang buruk. Berikut kutipan wawancara dengan Amir:

“Game udah kelar nih, ya tergantung sih kalau menang biasanya kita
bilang “Thanks guys, Good Play” nah kalau kalah biasanya nyalah-
nyalahin “We have idiot Carry, Stupid Support” gitu-gitu.
Kemungkinan besar kalau kalah pokoknya nyalah-nyalahin dah.”
(Amir, wawancara pada 22 September 2016).

Amir mengatakan, dirinya lebih memilih untuk saling memuji pemain lain

jika memenangkan permainan. Namun jika tim kalah dan keadaan pemain lain saling

menyalahkan, dirinya memilih untuk diam saja. Berikut kutipan wawancara dengan

Amir:

“Gua sendiri sih kalau udah kelar misalkan menang yang lain pada
saling muji ya gua ikutan muji lah “Nice play, We play very well” ya
gitu-gitu. Tapi kalau kalah terus pada saling nyalahin ya gua diem
aja udah. Ya bener-bener diem gak chat apa-apa. Males aja kalau
udah pada gitu orangnya.” (Amir, wawancara pada 22 September
2016).

Amir menambahkan, jika bermain dengan teman-temannya sendiri pujian

tetap ada bila permainan berakhir menang. Namun Amir lebih berani untuk memaki

teman-temannya jika permainan kalah. Amir mengatakan bahwa hal tersebut sudah

biasa terjadi bila bermain bersama teman sendiri. Berikut kutipan wawancara dengan

Amir:

“Nah kalo main sama temen misalnya menang sama aja sih muji gitu
“Nice play, Keren kita menang jago kita” kalau kalah gua suka
ngata-ngatain temen gua “Be*o lu!, To*ol mainnya, cemen banget
mainnya, gara-gara elu kalah nih” kalau gitu gua lebih bebas gitu,
kan mungkin sama temen sendiri jadinya kayak udah biasa.” (Amir,
wawancara 9 Oktober 2016).
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Ivan mengatakan, ‘trash talk’ kerap terjadi hingga permainan selesai. Hal ini

terjadi jika tim kalah. Para pemain kesal dengan performa timnya yang kalah

sehingga menyalahkan pemain lain. Orang Philipina biasa menjadi incaran pemain-

pemain lain melampiaskan kekesalannya karena bermain tidak benar. Berikut

wawancara dengan Ivan:

“Ya pasti sampe game selesai juga masih suka ngomong-ngomong
kasar apalagi kalo kalah. Biasanya yang paling sering disalahin
orang Phipin. Emang mainnya suka gak bener sih jadi yaudah
dimaki-maki. Tapi kalau menang kadang banyak yang sombong
hahaha.” (Ivan, wawancara pada 21 September 2016).

Ivan mengatakan, bahwa diakhir permainan dirinya biasa untuk mengakui

bahwa memang dia bermain hebat bila permainan berakhir menang. Namun bila tim

mengalami kekalahan, Ivan memilih untuk menyalahkan pemain lain yang

dianggapnya bermain buruk. Berikut wawancara dengan Ivan:

“Kalau saya sih misalnya menang saya sih bilang “I told you before,
I’m pro” hahaha tapi kalau emang saya ngerasa mainnya saya bagus
tapi kalo engga diem aja. Terus kalo kalah ya saya suka nyalahin
orang yang emang mainnya jelek. Kalau saya disalahin ya saya balik
kata-katain yang nyalahin saya.” (Ivan, wawancara pada 21
September 2016).

Ivan menambahkan, dirinya merasa kesal jika pemain lain yang bermain

buruk. Ivan tidak segan untuk memakinya dengan kata-kata kasar terhadap pemain

tersebut yang menjadi timnya kalah. Berikut penuturan Ivan:

“Ya bener-bener saya katain jelek banget “Yo’re idiot, You noob,
Fu*k you always dead.” Yah gimana sih kalo kesel sama orang
yang mainnya culun. Rasanya pengen dikata-katain aja.” (Ivan,
wawancara pada 8 Oktober 2016).
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Ivan menjelaskan, bermain bersama teman-temannya tidak ada hal yang

berbeda dengan bermain random. Bila menang Ivan merasa bahwa dirinya yang

membawa tim menuju kemenangan karena bermain jago. Jika kalah, Ivan pun akan

memaki temannya. Namun konteks yang dipahami oleh temannya adalah tidak serius.

Ivan menuturkan bahwa sudah biasa hal ini terjadi dengan teman-temannya. Berikut

pemaparan Ivan:

“Main sama temen sih kalo menang sayanya sih kadang diem aja
kadang ya bilang “semua ini gara-gara gua, karna gua jago” ya
abisan saya ngerasa emang jago juga sih. Trus kalau kalah ya dikata-
katain juga kayak “go*lok lu mainnya, culun lu, payah lu gak kayak
gua mainnya.” Gitu sih tapi mungkin mereka juga sadar kalau
konteksnya gak serius jadi paling mereka juga suka balik ngata-
ngatain saya. Ya santai aja sih sama temen bukan hal yang serius
karna kita udah biasa juga.” (Ivan, wawancara pada 8 Oktober 2016).

Chandra mengatakan, bahwa di dalam akhir permainan bila menang para

pemain saling memuji pemain lain dalam bermain dan biasa paling dipuji adalah

Carry. Namun jika permainan berakhir dengan kekalahan, para pemain menyalahkan

Carry dan Carry sendiri menyalahkan Support. Berikut pemaparan Chandra:

“Kalo udah selesai game kalo menang pada respect pemain muji gitu
biasanya Carry-nya dipuji. Nah kalo menang Carry disalahin, terus
si Carry nyalahin Support. Makanya ngeselin juga sih.” (Chandra,
wawancara pada 22 September 2016).

Chandra memaparkan lebih lanjut, kata-kata yang digunakan Chandra dalam

memuji yaitu kata-kata seperti “GGWP, nice play” digunakan bila tim menang.

Namun jika tim mengalami kekalahan, Chandra pun tidak segan untuk mengejek

pemain lain yang memerankan Carry. Tetapi Chandra menambahkan bahwa
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ejekannya bukan serius. Selain itu terkadang Chandra meminta maaf dengan pemain

lain bila dia merasa bermain tidak maksimal selama permainan. Berikut kutipan

wawancara dengan Chandra:

“Ya kalo sama yang random menang misalkan, “GGWP, nice play,
good Carry, nice kill Carry” ya gitu-gitu. Kalo kalah ya suka
nyalahin sih saya kayak “We have idiot Carry, Carry play sucks” ya
pokoknya gitu-gitu aja sih. Tapi justru malah lucu juga sih
ngeliatnya, kan saya kata-katain juga tuh tapi sebenernya saya
sambil ketawa gitu bacanya, jadi saya sendiri sih ngata-ngatain yang
gak serius. Jadi cuman manas-manasin aja. Nah tapi kadang ada juga
di satu sisi saya ngerasa emang mainnya gak maksimal, jadi kadang
saya minta maaf juga ya kayak “I’m sorry bro.” ya gitu aja si”
(Chandra, wawancara pada 8 Oktober 2016).

Chandra memaparkan, jika bermain bersama teman sendiri Chandra biasa

memuji teman-teman bila game berakhir dengan kemenangan. Namun jika game

berakhir kalah, Chandra menanggapinya dengan tertawa meskipun teman-temannya

saling menyalahkan. Chandra memahami bahwa konteks dari teman-temannya adalah

tidak serius. Berikut pemaparan Chandra:

“Kalau main sama temen sendiri sih kalo menang muji sih, tapi kalo
kalah saya sendiri sih lebih ke diem aja gitu. Misalnya kalau menang
“Nice play bro, Carry-nya keren” atau “kita jago ya emang,
lawannya cupu” terus kalau kalah saya paling cuman kayak ketawa
gitu jadi di chat paling nulis “hahaha lawannya jago, kita mainnya
jelek” ya gitu aja mungkin temen-temen lain saling nyalahin tapi ya
saya naggepinnya ketawa aja, soalnya saya tau juga mereka
konteksnya bercanda.” (Chandra, wawancara pada 8 Oktober 2016).

Berdasarkan paparan sebelumnya, berikut adalah penjelasan ringkas tentang

komunikasi antar pemain setelah permainan berakhir:
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Tabel 4.6 Trash Talk dan Pujian setelah Permainan Berakhir

No. Informan Berakhir Menang Berakhir Kalah

1. Suta  Adanya pujian
dengan pemain asing:

- Thanks bro, Good
game, We play
very good

 Pujian terhadap
teman:

- Mantep bro, keren
mainnya

 Mengejek pemain yang
bermain buruk:

- You play like a s**t, You
play very idiot

 Mengejek teman yang
bermain buruk:

- Be*o lu!, Payah lu mati
duluan!, Gon**k lu
jadi Support

2. Iqbal  Menberikan pujian
dan terima kasih
kepada pemain lain:

- Thanks bro, Good
work team

 Pujian terhadap
teman:

- Nice play bro,
bagus tadi
mainnya

 Mengejek pemain yang
bermain buruk:

- You look stupid can’t
play this game

 Mengejek teman yang
bermain buruk namun
kontek bercanda:

- Gob**k lu mainnya
hahaha, Gara-gara elu
kita kalah anj*nglah

3. Amir  Memberikan pujian
terhadap pemain lain:

- Nice play, we play
very well

 Pujian terhadap
teman:

- Nice play, Keren
kita menang jago
kita

 Memilih untuk diam bila
bermain dengan orang
asing

 Mengejek teman yang
bermain buruk:

- Be*o lu!, To*ol
mainnya, cemen
banget mainnya
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4. Ivan  Mengakui kepada
pemain lainnya
bahwa dirinya hebat

- I told you before,
I’m pro

 Mengakui kepada
teman-temannya
bahwa dirinya hebat:

- Semua ini berkat
gua karena gua
jago

 Mengejek pemain lain
yang bermain buruk:

-You’re idiot, You noob,
F*ck you always dead

 Mengejek temannya
yang bermain buruk
namun konteksnya tidak
serius:

- G*blok lu mainnya,
culun lu, payah lu gak
kayak gua mainnya

5. Chandra  Memberikan pujian
terhadap pemain lain:

- GGWP, nice play,
good Carry, nice
kill Cary

 Memberikan pujian
terhadap teman:

- Nice play bro,
Carry-nya
mainnya keren,
kita jago
lawannya cupu

 Mengejek pemain lain
dengan tidak serius,
hanya sebatas memanas-
manasi pemain lain:

- We have idiot Carry,
Carry play sucks

 Meminta maaf bila
bermain tidak
maksimaldengan pemain
lain

 Hanya tertawa tidak
menyalahkan teman-
temannya

Sumber: Data diolah peneliti (2016).

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
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permainan yang baik. Namun jika permainan berakhir dengan kekalahan, para

pemain tidak segan menggunakan trash talk untuk saling memaki dan menyalahkan

pemain lain.

4.3.7 Penggambaran Peran-peran oleh Pemain dengan Tujuan Pemain dalam

Bermain Game DotA 2

Mengacu pada data tentang gambaran peran-peran dalam game DotA 2

memiliki kaitan dengan tujuan para pemain dalam memainkan game tersebut. Dari

data-data yang diperoleh peneliti, para pemain menggambarkan peran-peran dalam

game DotA 2 dengan kelebihan yang dimiliki peran-peran tersebut. Oleh karena itu

para pemain memiliki penilaian tentang masing-masing peran sehingga mereka dapat

memilih peran apa yang diinginkannya.

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 data yang ditemukan, ada

satu informan yang lebih memilih untuk menjadi Support. Meskipun hanya sebatas
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seperti pembantu dalam tim, peran Support dianggapnya lebih menyenangkan dengan

dapat membantu tim walaupun jarang dianggap spesial dalam tim.

Selanjutnya, tujuan para pemain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah

ada yang menginginkan kemenangan dan ada pula yang menginginkan untuk mencari

relasi. Sehingga pola hubungan yang terkait antar kategori yaitu pemain yang

memiliki tujuan untuk meraih kemenangan menginginkan peran Carry. Peran

tersebut sangat diinginkan pemain karena kelebihan peran tersebut yang dapat

membunuh hero musuh atau pun peran Carry yang dianggap peran paling kuat

sehingga pemain yang dapat memerankan peran tersebut adalah pemain yang handal

maka kecenderungan untuk memenangkan permainan lebih tinggi.

Sementara itu, tujuan pemain yang ingin sekedar bersenang-senang dengan

berinteraksi dengan pemain luar tidak menginginkan peran Carry melainkan peran

Support yang diinginkannya. Sehingga pola hubungan yang terkait yaitu

kecenderungan pemain yang mencari relasi lebih menginginkan peran Support.

Memang peran Support dianggap hanya sebatas pembantu, namun tugas membantu

dalam tim tersebut membuatnya lebih sering untuk berinteraksi dengan pemain lain.

4.3.8 Cara Komunikasi Pemain Berkaitan dengan Tujuan Para Pemain dalam

Memainkan Game DotA 2

Pola hubungan yang terkait antar kategori cara komunikasi pemain dan tujuan

para pemain dalam memainkan game DotA 2 adalah dalam mencapai tujuan dari
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bermain game DotA 2, para pemain mempunyai cara komunikasi tersendiri selama

permainan. Para pemain yang memiliki tujuan untuk kemenangan mempunyai acuan

rangking atau MMR (Match Making Rangking) yang merupakan parameter

perhitungan untuk memperkirakan kemampuan pemain. Semakin tinggi nilai MMR,

maka semakin tinggi kemampuan yang dimilikinya. Sehingga para pemain berusaha

untuk selalu menang agar nilai MMR semakin tinggi. Keuntungan dari MMR yang

tinggi adalah dapat dipandang yang lebih tinggi dari pemain lain.

Dari data yang ditemukan para pemain yang memiliki tujuan kemenangan

memiliki cara komunikasi dengan memulai pengunaan kata-kata kasar terhadap

pemain lain. Sehingga pemain yang mempunyai tujuan bermain untuk menang

mempunyai cara komunikasi yang lebih lebih koersif dengan menggunakan kata-kata

kasar secara langsung terhadap pemain lain selama permainan atau pun sesudah

permainan. Selain itu, ada pula informan yang ingin mencapai tujuan menang

menggunakan cara komunikasi yan halus. Kata-kata sapaan dan tanpa menggunakan

kata-kata kasar digunakan pemain agar terjalin komunikasi yang efektif.  Oleh karena

itu para pemain yang memiliki tujuan untuk menang ada yang berkomunikasi secara

kasar dan ada pula yang berkomunikasi secara halus.

Sementara itu, pemain yang memiliki tujuan untuk berinteraksi dengan

pemain-pemain baru lebih tidak begitu mementingkan kemenangan. Baginya ada

kesenangan tersendiri dalam bentuk interaksi dengan pemain lain. Terlebih jika

pemain asing yaitu bukan pemain dari Indonesia. Dari data yang ditemukan pemain

yang memiliki tujuan relasi dengan pemain baru komunikasi yang digunakan adalah
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dengan berkoordinasi secara halus seperti sapaan dan permintaan dengan tidak

menggunakan kata-kata kasar, menerapkan banyak pujian terhadap pemain lain, dan

adanya permintaan maaf bila pemain merasa bermain tidak maksimal.

4.3.9 Cara Komunikasi yang Dilakukan Pemain Terkait Tipe-tipe Pemain dalam

Game Online DotA 2

Data yang ditemukan terkait tipe-tipe pemain bahwa terdapat dua tipe

menurut para pemain. dalam permainan game DotA 2 terdapat tipe-tipe pemain yaitu

pemain yang ‘asik’ dan pemain yang ‘tidak asik’. Para pemain memiliki pandangan

tersendiri terhadap para pemain tersebut. Secara umum gambaran yang didapatkan

peneliti dari data yang diperoleh dengan adalah tipe pemain yang bermain ‘asik’

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.

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.

Secara umum gambaran yang didapatkan dari komunikasi kelompok didalam

permainan menunjukan, bahwa tidak mudah untuk berkomunikasi dengan pemain

lain khususnya pemain yang belum pernah dikenal. Karakter pemain yang beragam

menjadi alasan para pemain. Sehingga terdapat uncertainty (ketidakpastian) didalam

tahap komunikasi awal. Oleh karena itu para pemain lebih melihat bagaimana respon



128

yang ditampilkan dari tiap-tiap pemain asing. Selain itu, para pemain sering sekali

berhadapan dengan pemain yang sering menggunakan trash talk di dalam permainan.

Respons komunikasi yang dilakukan para pemain memiliki keterkaitan

dengan tipe-tipe pemain tersebut. Respon komunikasi yang dilakukan ketika bertemu

dengan pemain yang ‘asik’ cenderung menggunakan kata-kata halus. Perlakukan

yang sama yaitu dengan berkomunikasi secara halus akan menciptakan komunikasi

yang baik dan efektif agar menjaga kondisi menuju kemenangan. Sementara itu, bila

pemain bertemu dengan tipe pemain yang tidak disukai, maka cara komunikasi yang

dilakukan cenderung untuk mengejek dengan menggunakan kata-kata kasar sehingga

trash talk kerap terjadi selama permainan. Namun ada juga sebagian pemain memilih

untuk diam karena pemain yang kerap melakukan trash talk bisa saja jago dalam

permainan sehingga para pemain memilih diam dengan bermain secara serius sampai

akhir permainan. Sehingga pemain ada yang menggunakan fitur mute dalam chat

sehingga chat trash talk tidak menggangu jalannya permainan.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Kecenderungan Komunikasi yang Dilakukan Pemain dalam Game DotA 2

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa

komunikasi kelompok kecil antar pemain dilakukan dalam tiga fase yaitu sebelum

permainan, saat permainan, dan setelah permainan. Pada fase awal komunikasi

kelompok dilakukan para pemain dalam pemilihan peran, setelah itu komunikasi yang
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dilakukan para pemain selama permainan berlangsung yaitu dalam bentuk koordinasi

antar pemain, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan hasil setelah permainan.

Para pemain memiliki kecenderungan yang berbeda dalam berkomunikasi dengan

pemain yang sudah dikenal dan pemain asing selama ketiga fase tersebut.

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
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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.
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Namun di satu sisi terkadang ada pemain yang kerap melakukan trash talk

tetapi bermain dengan handal. Sehingga pemain tersebut bisa saja membawa tim

kepada jalur kemenangan meskipun komunikasi yang dilakukannya dianggap buruk.

Oleh karena itu sebagian pemain memilih untuk bersikap diam tidak merespon karena

hal tersebut dianggapnya merusak suasa tim. Sikap diam yang diambil pemain lebih

menghindari komunikasi saja. Para pemain tetap memainkan permainan sampai akhir

permainan.

Sementara itu, komunikasi kelompok yang dilakukan pemain ketika bermain

dengan pemain yang dikenal dalam fase awal komunikasi cenderung lebih bebas dan

terbuka. Dari data yang ditemukan para pemain yang sudah dikenal merupakan teman

sendiri yang sudah sering bermain bersama. Hubungan mereka sudah pada tahap

pertemanan yang intim sehingga rasa hubungan pertemanan dapat dikatakan

friendship of reciprocity, sesuai dengan yang dikatakan DeVito (2013, h. 282) bahwa

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. Komunikasi yang bebas dan

terbuka pun berlanjut pada fase saat permainan berlangsung.

Selama permainan sapaan atau panggilan terhadap pemain yang dikenal

cenderung lebih bebas dengan menggunakan kata-kata umpatan. Gaya bahasa yang

digunakan para pemain seperti penggunaan kata-kata kasar untuk memanggil pemain

yang sudah dikenal seperti “anj*ng, t*i, ban*sat” adalah hal yang sudah biasa

dilakukan para pemain bahkan kata-kata umpatan tersebut terus berlanjut. Begitu pun
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juga para pemain sering dipanggil menggunakan kata-kata kasar pun hal tersebut

sudah biasa sehingga tidak pernah ada masalah terjadi dalam hubungan pertemanan

mereka. Kata-kata sapaan atau panggilan tersebut merupakan idiom pribadi (personal

idiom) dalam hubungan persahabatan yang dekat. Penggunaan personal idiom

menurut Hopper, Knapp, & Scott (1981, dalam West & Turner, 2007, h. 207) adalah

cara pribadi dalam mengekspresikan sebuah keintiman hubungan melalui kata-kata,

frase, atau perilaku. Ekspresi idiomatik yaitu kata-kata umpatan menandakan bahwa

hubungan antar pemain sudah berjalan lama dan timbulnya keakraban diantara

pemain.

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.

Sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya, bahwa komunikasi yang

dilakukan para pemain merupakan komunikasi melalui media.  Game online sebagai
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media tersebut mampu mendorong para pemain untuk saling berinteraksi satu dengan

lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi melalui media para

pemain cenderung untuk berkomunikasi secara mudah diungkapkan seperti

penggunaan trash talk terhadap pemain lain. Trash talk melalui komunikasi bermedia

ketika bermain dengan pemain yang sudah dikenal lebih mudah dilakukan karena

pada dasarnya mereka tidak bertemu secara tatap muka. Sehingga ejekan atau makian

hanya terjadi pada dunia online saja, sedangkan dalam dunia nyata mereka tidak

pernah saling mengejek atau memaki sehingga pada dunia nyata pemain memiliki

kontrol diri jika bertemu dengan pemain yang dikenal karena pada dasarnya mereka

memiliki hubungan pertemanan.

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

karenaindividu merasa lebih mampu mengekspresikan aspek-aspek dari diri mereka

saat berinteraksi secara online. Selain itu anonimitas juga difungsikan untuk
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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.

Tabel 4.8 Temuan Pembahasan

Kecenderungan Komunikasi yang Dilakukan Pemain dalam Game DotA 2

Bermain dengan Pemain Asing

 Terjadinya ketidakpastian dalam
awal hubungan

 Bila respon baik akan menggunakan
kata-kata yang halus

 Bila respon tidak baik (trash talk)
akan membalasnya dengan kata-kata
kasar

Bermain dengan Pemain Sudah Dikenal
 Sudah adanya rasa saling percaya

dan loyalitas dalam pertemanan

 Komunikasi yang dilakukan lebih
bebas

 Penggunaan kata-kata kasar untuk
panggilan adalah hal yang sudah
biasa terjadi

Sumber: Data diolah peneliti (2016).

4.4.2 Identifikasi Power dalam Game Online DotA 2

Dalam permainan game DotA 2 para pemain dituntut untuk berkomunikasi

dengan pemain lain dari awal permainan untuk memperebutkan peran, saat permainan

berlangsung untuk berkoordinasi, dan setelah permainan yaitu membahas yang
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berkaitan dengan hasil permainan yaitu menang atau kalah. Mereka

mengkomunikasikan power untuk mendapatkan apa yang diinginkannya terhadap

pemain lain. Pada tahap awal para pemain mengkomunikasikan power untuk

mendapatkan peran yang diinginkan, lalu dalam berkoordinasi dengan pemain lain

selama permainan untuk memberikan perintah terhadap pemain lain, dan terakhir

reaksi akan hasil yang tetap berkomunikasi dengan pemain lainnya.

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.



136

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
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memusatkan pandangan kemampuan untuk memberi hukuman dan paksaan kepada

orang lain agar orang lain dapat menururti kemauannya.

Sementara itu, coercive power juga dilakukan para pemain secara langsung

untuk memilih peran atau memberikan perintah kepada pemain lain. Komunikasi

yang lancarkan berupa paksaan dengan menggunakan kata-kata kasar untuk memilih

peran atau memberikan perintah kepada pemain lain. Penggunaan kata-kata “Woy gua

Carry pokoknya an**ng! gua pro” adalah cara lain dari coercive power.

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



138

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.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam berkomunikasi melalui media

game online DotA 2, power yang didapatkan melalui sebuah hirarki power yang

tersusun langsung melalui MMR. Expert power yang didapat pemain adalah dengan

penunjukkan statistik permainan sebelumnya, karena pada dasarnya para pemain

hanya terhubung secara online bukan secara offline. Sehingga power yang termediasi

disini adalah statistik permainan berupa jumlah kemenangan, jumlah kekalahan, dan

laporan (report) dari pemain lain. Selain itu, hal yang menarik disini adalah

penggunaan akun anoniminas yang mendorong pemain untuk melakukan coercive

power. Para pemain beralasan dengan tidak menggunakan identitas aslinya, maka

pemain lebih leluasa untuk memaksa dengan promosi diri yang berulang-ulang atau

berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata umpatan. Penggunaan akun anonim

ini adalah kesempatan secara aktif dalam proses negosiasi terhadap pemain lain.

Dalam penelitian ini, diakhir permainan para pemain kerap melakukan pujian

terhadap pemain bila permainan berakhir dengan kemenangan. Tidak ada perbedaan
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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.

Sementara itu, bila permainan berakhir dengan kekalahan secara umum para

pemain melakukan makian terhadap pemain-pemain yang dianggapnya bermain

buruk. Sehingga salah-menyalahkan terjadi antar pemain. Oleh karena itu trash talk

dapat terjadi setelah permainan berakhir dengan kekalahan. Trash talk disini dapat

diidentifikasikan sebagai bentuk kekesalan yang para pemain terhadap pemain

lainnya. Penggunaan kata-kata umpatan diberikan para pemain dalam ungkapan

kekesalannya.

Tabel 4. 9 Temuan Pembahasan

Identifikasi Power Didalam Game Online DotA 2

Bermain dengan Pemain Asing

 Coercive Power

Penunjukan diri bahwa dirinya ‘jago’
selama permainan berlangsung serta

Bermain dengan Teman Sudah Dikenal

 Expert Power
Adanya rasa kepercayaan yang
diberikan dari temannya karena
handal atau jago dalam permainan
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memaksa

 Reward Power

Adanya pujian yang ditunjukan
kepada pemain lain bila bermain
dengan baik dan memenangkan
permainan

 Powerless

Adanya keraguan dalam komunikasi
awal karena pemain yang belum
pernah bertemu sebelumnya

 Legitimate Power
Adanya persetujuan bersama dari
pemain lain untuk menunjuk
pemain tersebut untuk mengatur
power

 Reward Power
Adanya pujian yang ditunjukan
kepada pemain lain bila bermain
dengan baik dan memenangkan
permainan

 Powerful

Lebih tegas dalam pemberian
perintah karena para pemain yang
sudah sering bermain bersama tidak
ada kecanggungan didalam
hubungan mereka

Sumber: Data diolah peneliti (2016).

4.4.3 Motif Permainan dengan Cara Power Dikomunikasikan pada Setiap

Pemain

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa para

pemain menggambarkan tipe-tipe pemain didalam kelompok kecil game DotA 2.

Secara umum tipe pemain dibagi menjadi dua yaitu pemain yang nyaman dan tidak

nyaman. Dari temuan yang ada, para pemain yang nyaman menurut para pemain

adalah pemain yang pengertian terhadap pemain lain dan tidak banyak bicara.

Sedangkan gambaran pemain yang tidak nyaman menurut para pemain adalah pemain

dengan tipe banyak bicara hingga menimbulkan trash talk atau bahkan yang diam
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saja tidak ada respon sama sekali. Para pemain memiliki perlakukan dan cara

mengkomunikasikan power yang berbeda terhadap pemain yang nyaman dan tidak

nyaman.

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.

Selain itu temuan lain dari penelitian ini adalah ada dua informan yang dapat

mengkombinasikan kedua taktik power tersebut. Cara tersebut dipakai dengan

melihat situasi dalam permainan. Seperti yang dipaparkan diawal cara
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mengkomunikasikan power tergantung kepada tipe pemain seperti apa yang

ditemuinya. Cara soft power akan lebih digunakan pemain ketika bertemu dengan

pemain yang dianggapnya ‘asik’ atau nyaman dalam permainan, sehingga

komunikasi yang diciptakan membangun kekompakkan dalam tim tersebut.

Sementara itu, cara hard power dapat digunakan pemain ketika bertemu dengan

pemain lain yang dianggapnya ‘tidak enak’ atau tidak nyaman dalam permainan.

Memang soft power dianggap lebih baik dalam memberdayakan orang, tetapi

menurut Wilson (2008) mengatakan, bahwa cara hard power akan lebih terlihat dan

lebih kuat dilakukan untuk memberdayakan orang.

Power yang mereka gunakan ternyata berhubungan dengan tujuan dan motif

mereka dalam bermain DotA 2. Menurut Harold Koontz dalam (Niken 2011) motif

adalah suatu keadaan dari dalam yang memberi kekuatan, yang menggiatkan, atau

yang menggerakkan, karenanya disebut penggerakan atau motivasi dan yang

mengarahkan atau menyalurkan perilaku kearah tujuan–tujuan. Sehingga di dalam

game online DotA 2 para pemain dorongan atau motivasi yang mengarah kepada

tujuan untuk memainkan game tersebut. Menurut Bartle (1996) motif pemain game

online dibagi menjadi empat yaitu achievers, explorers, socializers, dan killers.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat empat informan pemain yang

memiliki tujuan dan motif yang sama yaitu tujuan utama untuk memenangkan

permainan dengan menginginkan tantangan lebih sulit di dalam permainan. Hal ini

para pemain memiliki motif achievers sebagaimana yang disebutkan Bartle (1996)

bahwa tipe achievers adalah tipikal gamer, bermain untuk menang. Kompetitif dan
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menikmati mengalahkan tantangan yang sulit apakah mereka ditetapkan oleh

permainan atau sendiri. Para pemain beralasan peringkat atau MMR yang semakin

tinggi memiliki tantangan yang lebih sulit sehingga kemenangan adalah hal yang

utama.

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
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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.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa motif pemain DotA

2 memiliki cara mengkomunikasikan power yang berbeda-beda. Berkaitan dengan

tujuan yang dimiliki pemain, para pemain yang memiliki tujuan untuk menang yaitu

achievers mampu menggunakan kedua taktik power yaitu soft power dan hard power.

Ada informan yang menggunakan langsung taktik hard power memilih peran atau

saat memberikan perintah di dalam permainan. Sedangkan informan lainnya

menerapkan kedua taktik power tersebut. Selain itu, temuan lain dalam penelitian ini

adanya pemain yang memiliki tujuan untuk mencari relasi yaitu socializers lebih

menggunakan soft power dalam mengkomunikasikan dengan pemain lain.
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Tabel 4.10 Temuan Pembahasan

Motif Permainan dengan Cara Power Dikomunikasikan pada Setiap Pemain

Achievers

 Soft Power

Penggunaan taktik soft power adalah
sebagai cara pertama untuk
mengkomunikasikan power seperti
pemilihan peran dan pemberian
perintah dalam permainan

 Hard Power

Cara kedua bila taktik soft power
tidak berhasil, pemaksaan untuk
pemilihan peran atau pemaksaan
dalam pemberian perintah selama
permainan.

Socializers

 Soft Power
Karena tujuan utamanya bukan
untuk kemenangan sehingga dalam
taktik power digunakan lebih halus
agar pemain lain dapat nyaman

Sumber: Data diolah peneliti (2016)
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 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.
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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
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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.

5.2 Saran

Peneliti mengemukakan beberapa saran berkaitan dengan komunikasi power

yang dilakukan pemain game DotA 2 sebagai berikut:

Saran teoritis:

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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Saran praktis:

1. Para pemain perlu meningkatkan komunikasi secara baik agar ketika bermain

dengan pemain lain mampu menciptakan permainan yang berjalan efektif.

5.3 Limitasi

Peneliti mengemukakan beberapa limitasi dalam penelitian ini yang berkaitan

dengan mengkomunikasikan power yang dilakukan para pemain game online DotA 2

sebagai berikut:

1. Keterbatasan komunikasi yang dilakukan hanya sebatas kata-kata dalam chat

antar pemain.

2. Peneliti sendiri bukan pemain game online DotA 2. Sehingga pengetahuan

peneliti seputar game online DotA 2 mengalami keterbatasan.


