DISKRIMINASI TERHADAP FEMALE GAMERS
(Studi Deskriptif Pada Gamer Perempuan Dalam Game Online)
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Konsentrasi Sosiologi Pembangunan
Oleh :
Ridzani Feggy Wiguna
NIM. 125120100111012

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
2019

HALAMAN JUDUL
DISKRIMINASI TERHADAP FEMALE GAMERS
(Studi Deskriptif Pada Gamer Perempuan Dalam Game Online)
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Konsentrasi Sosiologi Pembangunan

Oleh:
Ridzani Feggy Wiguna
Nim. 125120100111012

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
2019

i

HALAMAN PERSETUJUAN

ii

HALAMAN PENGESAHAN

iii

PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

iv

KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul “Diskriminasi Terhadap Female Gamers (Studi Deskriptif
Pada Gamer Perempuan Dalam Game Online)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir
yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud
tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Allah SWT atas segala rahmat, hidayah-Nya kepada penulis, sehingga
penulis dapat menyelasaikan penelitian ini.
2. Keluarga penulis yang telah membantu dalam dukungan materil dan doa.
Serta terima kasih karena telah memberi kepercayaan pada penulis untuk
melanjutkan pendidikan dan terus memberi dukungan kepada penulis agar
menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Dosen pembimbing, Ibu Anif Fatma Chawa, Ph.D. dan Ibu Astrida Fitri
Nuryani, M.Si. serta dosen penguji Bapak Indhar Wahyu Wira Harjo, MA
dan Ibu Wida Ayu Puspitosari, M.Si. Terima kasih telah memberikan
waktu, saran, kritik dan ilmu yang berharga kepada penulis.
4. Semua bapak dan ibu dosen Sosiologi yang telah memberikan waktu dan
ilmunya kepada penulis, serta teman-teman Sosiologi Universitas
Brawijaya yang telah membantu.
5. Terima kasih kepada seluruh Informan yang telah bersedia memberikan
waktu, tempat serta informasi demi pemenuhan penelitian ini.
Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan,
sehingga kritik dan saran akan selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat
berguna bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses
penyusunan skripsi ini ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Malang, 14 Juli 2019

Penulis

v

HALAMAN PERSEMBAHAN
Tiada kata yang dapat saya ucapkan selain rasa syukur setelah melalui
proses yang sangat panjang dalam mengerjakan skripsi ini. ALHAMDULILLAH
WA SYUKURILLAH. Terima kasih Ya Allah atas nikmat, rahmat, serta karuniaMu, yang telah meridhoi hambamu berproses, hingga tiba sampai pada tahap ini.
Tidak lupa pula saya haturkan terima kasih dan persembahkan skripsi ini kepada :
1. Pertama dan yang paling utama, skripsi ini saya persembahkan kepada
Almh. Ibunda tercinta, yang mana beliau dulu begitu ingin melihat
putranya menjadi sarjana. Namun Allah SWT lebih mencintainya dan
memberikan tempat terbaik bagi Almh. Ibu di surga-Nya. Terima kasih
Ibu atas segala kasih sayang yang belum sempat saya balas.
2. Ayah saya yang tak pernah berhenti mendoakan anaknya ini selama proses
masa studi yang panjang penuh lika-liku. Tanpa doa restu Ayah, saya tak
akan bisa sampai pada tahap ini. Semoga ilmu saya bisa memberikan
manfaat dan kontribusinya untuk keluarga, masyarakat, dan negara.
3. Seluruh keluarga besar saya, Adikku tercinta, dan Nenekku pahlawanku
yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam keadaan apapun.
4. Kedua dosen pembimbing saya yang sangat saya banggakan. Bu Anif
selaku dosen pembimbing I yang penuh pengertian dalam membimbing
dan mengarahkan saya, dan Bu Astrida selaku dosen pembimbing II yang
dengan sangat penuh kesabaran dalam membimbing saya selama
menyusun skripsi ini, terima kasih atas segala nasihat, masukan, dan
wejangan-wejangan bermanfaat. Dengan beliau berdua, tugas akhir saya
terselesaikan.
5. Kedua dosen penguji saya mas Indhar dan mbak Wida yang telah
memberikan

kritik

dan

saran

yang

sangat

membangun

guna

menyempurnakan dalam penulisan tugas akhir saya.
6. Seluruh dosen yang telah mengajarkan ilmunya selama proses perkuliahan
yang saya jalani.

vi

7. Semua Informan Farah, Vio, Tita dan Dina serta Adi, dan Rizal, yang telah
bersedia memberikan informasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Kepada seluruh keluarga besar Ikan Paus 1 mulai dari mas Eko (lord),
Vandry saleho, Panji YNWA, Kris Christian, Brian Ho, Mas Santo, dan
Rijal, yang telah dengan suka rela berbagi suka dan duka selama bertahan
hidup di Malang di bawah naungan pimpinan bibik kos yang cantik.
9. Kepada Kencit Crew pimpinan mas Mbemblik, dengan membernya
Memot, Menyun Oppa, Deka, Arta, Dani. Tempat berbagi keseruan.
10. Kepada Gabuters pimpinan Sugab, dengan membernya yang gajelas
semua yaitu Angga, Surul, Akmal alias Kamal. Tempat mengisi waktu
luang yang sebenarnya tidak berfaedah.
11. Teman-teman seperjuangan BSOS Sosiologi FISIP UB yang sebenarnya
bisa saya sebutkan satu persatu, tapi dengan mempertimbangkan
banyaknya jumlah akhirnya tidak saya sebutkan satu per satu. Kalian
terdebes guys, thanks for all good memories.
12. Teman-teman KKN Sumberdem 2015 yaitu Raka, Ucin, Fitria Intan,
Ririn, Ripai, Gerry, Bagus, Galiug, Dewi, Bitari, Chusna. Terima kasih
telah menemani menjalani kegiatan KKN di gunung kawi.
13. Teman- teman Sosiologi kelas A dan C juga, kakak tingkat angkatan 2011
dan adik-adik tingkat 2013, 2014 dan 2015 yang saya kenal, kalian masuk
disini juga.
14. Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun
demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih.

vii

ABSTRAK
Ridzani Feggy Wiguna (2019). Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik. Universitas Brawijaya Malang. DISKRIMINASI TERHADAP
FEMALE GAMERS (Studi Deskriptif Pada Gamer Perempuan Dalam Dunia
Game Online), Pembimbing Anif Fatma Chawa, S.Sos, M.Si.,Ph.D. dan Astrida
Fitri Nuryani, S.TP, M.Si.
Penelitian ini membahas bagaimana bentuk diskriminasi terjadi pada
female gamers. Dimana ranah game online sangat erat sekali kaitannya dengan
laki-laki. Mulai dari industri yang menempatkan laki-laki sebagai mangsa utama
dalam pasar mereka. Juga pada pemain game online atau biasa dikenal dengan
sebutan gamers, pada umumnya selalu diidentikan dengan remaja laki-laki.
meskipun pada kenyataannya tidak sedikit perempuan yang memiliki minat dan
ketertarikan yang sama pada game online, tetap saja game online dianggap
sebagai “mainan laki-laki”. Sehingga membuat female gamers banyak mendapat
perlakuan tidak adil karena gender mereka sebagai perempuan. Hal tersebut lantas
melahirkan diskriminasi dalam bentuk diskriminasi gender terhadap female
gamers.
Penelitian ini menggunakan konsep gender dan ketidakadilan gender yang
menyatakan beberapa bentuk ketidakadilan gender seperti marginalisasi,
subordinasi, stereotip, dan kekerasan seksual, sebagai landasan untuk
menggambarkan dan mengungkap bagaimana bentuk diskriminasi terjadi dan
dialami oleh female gamers. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dan penetapan informan
menggunakan metode purposive sampling.
Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat diskriminasi
terhadap female gamers dalam bentuk diskriminasi gender, yang mereka alami
dalam dunia game online. Bentuk diskriminasi gender tersebut terjadi akibat
adanya ketidakadilan gender berupa marginalisasi yang meminggirkan keberadaan
female gamers dalam game, subordinasi yang menomorduakan female gamers
dalam game dan menempatkan mereka pada posisi yang kurang begitu penting,
stereotip yang merupakan pelabelan negatif seperti perempuan yang dipandang
lemah melekat pada diri female gamers dalam game, dan kekerasan seksual yang
lebih mengarah pada kekerasan verbal berupa pelecehan yang diterima female
gamers dalam game. Akan tetapi, adanya persoalan tersebut tidak menghentikan
mereka menjalani hobi sebagai gamer, dan justru menantang status quo yang ada
dalam game online dengan tetap bermain meski diberlakukan secara tidak adil.

Kata Kunci: Female gamers, gamer, game online, ketidakadilan gender.
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ABSTRACT
Ridzani Feggy Wiguna (2019) Department of Sociology. Faculty of Social and
Political Science. Brawijaya University Malang. DISCRIMINATION TO
FEMALE GAMERS (Descriptive Study on Female Gamers in Online Game).
Supervisor: Anif Fatma Chawa, S.Sos, M.Si.,Ph.D. and Astrida Fitri Nuryani,
S.TP, M.Si.
This study discusses about how the forms of discrimination occurs on
female gamers. Where the realm of online gaming is very closely related to men.
Starting from the industry that puts men as the main prey in their market. Also on
players online games or commonly known as gamers, generally always identified
with teenage boys. Despite on the reality there is adequate number of women who
have the same interest in online gaming, online game is still considered a "boy
toys". Thus making female gamers a lot of unjust treatment because of their
gender as a woman. It is thus giving birth to discrimination in the form of gender
discrimination against female gamers.
This research uses gender and gender inequity concept which express
several issues forms of gender inequality such as marginalization, subordination,
stereotypes, and sexual violence, as a basis for describing and revealing how form
of discrimination occurs and experienced by female gamers. This research
methods used are qualitative research methods with a descriptive approach. Data
retrieval using interviews, observations and documentation. Informants were
selected used purposive sampling methods.
The results of this study reveal that there is discrimination against female
gamers in the form of gender discrimination, which they experienced in online
gaming. The forms of gender discrimination occurs due to gender inequality in the
form of marginalization, which is marginalize presence of female gamers in the
game, subordination which is placed them into secondary position in the game
and put them in a less so important position, stereotypes that constitute negative
labeling like women who are considered weak attached to female gamers in the
game, and sexual abuse leads to verbal violence in the form of harassment on
virtual world and assaulting their mental received female gamers in the game.
However, the existence of these problems does not stop them from undergoing
their hobbies as gamers, and actually challenges the status quo that exists in online
games by continuing to play despite being treated unfairly.

Keyword: Female gamers, gamer, game online, gender inequity.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kepopuleran video game yang terus berkembang dari tahun ke-tahun telah
meciptakan beragam fenomena di kehidupan masyarakat dewasa ini. Seiring
dengan bergulirnya era digital yang merubah segala kebiasaan masyarakat
menjadi serba elektronik, game telah melalui perjalanan yang sangat panjang
hingga mencapai kedudukan dan legitimasi yang sama dengan media massa lain
(Baran, 2012). Edery & Mollick mengklaim bahwa game dapat melatih cara
berfikir logis, mengajarkan kerja sama dengan orang lain/ antar pemain,
menciptakan dan meningkatkan imajinasi mereka (Kondrat, 2015).
Berawal dari game sederhana yang dibuat ATARI pada tahun 1970-an,
game pada saat itu masih terlihat sangat sederhana yang tersusun dari rangkaian
bit-bit yang lebih terlihat seperti cahaya-cahaya bergerak, dan berbentuk kotakkotak (Snead, 2014). Dari yang awalnya berupa game arcade yang hanya dapat
dimainkan di pusat-pusat game (game center). Kemudian, game kian berkembang
dan mengalami serangkaian inovasi. Hingga saat ini game dapat dimiliki dan
dimainkan sendiri dalam berbagai teknologi platform, mulai dari game yang
menggunakan console hingga menggunakan komputer lalu ke internet.
Termasuk juga kehadiran game dalam bentuk peranti genggam seperti
console portable. Sampai pada akhirnya game pun hadir pada perangkat
smartphone yang tidak hanya mampu menampilkan permainan 3D, tetapi juga
dapat menampilkan permainan online real time multi pemain (Baran, 2012). Hal
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tersebut turut meningkatkan kepopuleran game di dalam masyarakat, karena
penyebarannya yang sangat pesat dan mampu menjangkau segala elemen yang
ada, serta telah menjadi pilihan sebagai sarana hiburan masyarakat modern masa
kini.
Dari sekian banyaknya permainan digital yang beredar dari rentang waktu
puluhan tahun, game yang paling digemari saat ini adalah jenis game multiplayer
yang menggunakan jaringan komputer melalui internet atau disebut game online
(Snead, 2014). Game online merupakan perkembangan dari permainan elektronik
berbasis komputer sebagai perangkat utama atau biasa dikenal dengan PC game.
PC game kemudian kian berkembang dengan adanya internet yang membuat
game menjadi lebih kompetitif dan interaktif (Severin, 2005). Berkat
perkembangan teknologi, terutama internet, game yang dulunya hanya dapat
dimainkan maksimal hanya oleh dua orang, sekarang dapat dimainkan bersama
dengan 100 orang lebih dalam waktu yang bersamaan (Anjungroso, 2014). Karena
di dalam permainannya melibatkan sedikitnya dua user untuk dapat saling
bersaing dan bekerja sama untuk menyelesaikan setiap misi dalam berbagai
permainan, dalam bermain game online sangat diperlukan adanya interaksi dan
komunikasi yang baik antar pemainnya.
Di Indonesia sendiri game online muncul pertama kali tahun 2001 melalui
Nexian Online (Anjungroso, 2014). Tak lama setelah kemunculannya, setidaknya
terdapat 20 judul game online yang beredar dengan genre yang bermacammacam, diiringi dengan pertumbuhan jumlah pemain game online yang terus
bertambah dari tahun ke-tahun.
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Menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) jumlah
pengguna internet aktif di Indonesia yang terdata saat ini sudah mencapai 143,26
juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia 262 juta jiwa, atau sekitar
54,68% dari total populasi Indonesia (APJII, 2017). Hal ini menunjukkan adanya
pertumbuhan kebutuhuan akan internet pada masyarakat Indonesia yang semakin
hari semakin bertambah banyak dan mampu menjangkau hampir seluruh kalangan
masyarakat.
Kebutuhan akan internet tersebut dimanfaatkan untuk berbagai macam
kegiatan masyarakat di berbagai bidang, termasuk gaya hidup yang di dalamnya
mencakup kebutuhan akan hiburan. Menurut data infografis yang dikemukakan
APJII pemanfaatan internet dalam bidang gaya hidup, yang menempati posisi
teratas dalam banyaknya jumlah yang mengakses adalah akses pada sosial media
yang berjumlah 87,13%, sedangkan game online banyak diakses masyarakat
Indonesia dengan jumlah 54,13% (APJII, 2017). Menunjukkan bahwa masyarakat
masa kini membutuhkan sarana hiburan yang dapat langsung diakses secara
mudah, tanpa perlu pergi ke tempat-tempat hiburan untuk dapat memenuhi
kebutuhan hiburan mereka, dan bermain game online saat ini merupakan salah
satu sarana hiburan yang sedang mengalami tren di masyarakat.
Untuk komposisi pengguna berdasarkan jenis kelamin APJII menyebutkan
ada 51,43% Laki-laki dan untuk perempuan 48,57% (APJII, 2017). Dari data
tersebut menunjukkan adanya dominasi laki-laki pada komposisi pengguna
internet secara umum, yang kemudian berkaitan langsung pada jumlah pemain
yang mengakses game online.
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Dari data pengguna internet aktif tersebut, kemudian diperkirakan pemain
game online aktif Indonesia berkisar 6 jutaan, atau sekitar 10% dari jumlah
pengguna internet. Pengertian aktif di sini adalah mereka yang hampir tiap hari
bermain game online atau mengakses internet. Untuk pemain game online pasif,
diperkirakan mencapai sekitar 15 jutaan. Angka tersebut bisa jadi akan terus
bertambah apabila melihat tiap tahunnya pemain game di Indonesia diperkirakan
meningkat sekitar 5% - 10% (ligagame.com). Dalam hal demografi pengguna
70% pemain game online di Indonesia berusia 13-17 tahun dan 18-24 tahun,
kemudian perbandingan laki laki dengan perempuannya adalah 64% dan 36%
(Baskoro, 2015).
Pemain game online atau biasa dikenal dengan sebutan gamers, pada
umumnya selalu distereotipkan dengan remaja laki-laki. Meskipun pada
kenyataanya tidak sedikit perempuan yang juga memiliki minat dan ketertarikan
yang sama terhadap game online, tetap saja game online dianggap sebagai
"mainan laki-laki". Salah satu yang menjadi alasannya menurut Chmielewski
(2003) adalah karena para pengembang games memiliki anggapan bahwa anak
laki-laki lebih tertarik pada teknologi dan lebih melek tentang teknologi daripada
anak perempuan (Baran, 2012). Sehingga, apabila kita melihat isi atau konten dari
kebanyakan game online memang lebih banyak diusung untuk menarik minat
laki-laki daripada perempuan dilihat dari beberapa genre yang terdapat pada
game.
Seperti halnya hiburan lain, game juga terbagi atas beberapa genre yang
mana dari sekian banyak genre game online yang populer dikalangan gamer
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sangat erat dengan unsur maskulin. Seperti diantaranya shooters, fighters, sports,
racing, fantasy/ role playing, action-adventure, strategy, dan simulations dibuat
dengan mangsa pasarnya adalah laki-laki (Primasanti, 2008). Sementara itu,
disebutkan dari sebuah studi di Amerika Serikat dari 669 game hanya ada 24
game dengan karakter utama perempuan dan ada sedikitnya 300 game yang
memberikan opsi karakter perempuan di dalamnya (Turow, 2014). Game yang
populer dengan mengangkat karakter perempuan di dalamnya selalu didasari atas
penampilan dan konten fashion, yang mana di dalam game tersebut menekankan
pada pentingnya pakaian, rambut, tata rias, dan bentuk tubuh (Baran, 2012).
Sedangkan apabila kita melihat kebanyakan karakter perempuan yang ada di
dalam game ditempatkan pada posisi yang berbanding terbalik dengan laki-laki.
Perempuan selalu menjadi karakter ‘tuan putri’ yang harus diselamatkan oleh
‘hero’ laki-laki. Selain itu mereka diberi stereotip dengan mengenakan pakaian
ketat dan provokatif, yang menunjukkan payudara besar dan kaki panjang mereka
(Kondrat, 2015). Atau yang lebih parah perempuan digambarkan sebagai pelacur,
korban dan objek seks. Secara jelas dalam hal ini perempuan hanya dijadikan
sebagai subjek tatapan laki-laki (male gaze) yang digunakan untuk menarik minat
konsumen laki-laki dalam memainkan game (Bryce, 2002).
Laki-laki yang ditempatkan secara dominan oleh industri game telah
menciptakan persepsi bahwa industri game hanya mewujudkan kepentingan dan
aktivitas maskulin, ditambah adanya konten-konten yang berisi kekerasan dan
posisi karakter perempuan di dalam game yang berbanding terbalik dengan
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karakter laki-laki. Sehingga membuat permainan ini dianggap tidak ramah bagi
perempuan untuk memainkannya.
Konstruksi sosial yang melekat pada perempuan menjadi salah satu faktor
yang menyebabkan mengapa hal tersebut aneh bila game online yang identik
dengan laki-laki dimainkan oleh perempuan. Adanya stereotip yang melekat pada
perempuan yaitu perempuan dipandang sebagai sosok yang lebih emosional,
lemah lembut, pengertian, dan dependen. Sedangkan, laki-laki dipandang sebagai
sosok yang lebih aktif, kompetitif, logis, mandiri, independen, dan percaya diri.
laki-laki juga dipandang sebagai pemimpin dan perempuan dipandang sebagai
pengasuh (Deaux, 2008). Selain itu juga perempuan sudah terlanjur dianggap
tidak

melek

teknologi,

apalagi

di

dalam

permainan

tersebut

sangat

mengunggulkan ketangkasan, strategi, dan memerlukan kontinuitas waktu
bermain yang relatif panjang yang mana hal tersebut seolah tidak bisa dilakukan
oleh perempuan untuk dapat memainkannya.
Secara tidak langsung masyarakat sudah menganggap perempuan dalam
ranah game online tidak cukup kompeten untuk dapat memainkan permainan yang
sangat membutuhkan strategi serta ketangkasan untuk memainkannya. Hal
demikian memunculkan asumsi bahwa perempuan tidak memiliki skill untuk
dapat bersaing dengan laki-laki di dalam dunia game online, dan secara serta
merta menutup kesempatan bagi perempuan untuk dapat menyalurkan minat yang
sama dengan laki-laki (Primasanti, 2008). Dalam permainan pun perempuan juga
jarang sekali menempati posisi inti atau "hardcore" dalam game karena dalam
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bermain perempuan dianggap lebih santai dan kurang terampil dibandingkan
dengan laki-laki (Paassen, 2016).
Adanya persoalan gender yang terjadi pada ranah game online nyatanya
tidak begitu saja menghilangkan perempuan untuk turut berkontribusi. Menurut
data dari ESA (Entertainment Software Association) ada 43% perempuan yang
juga memiliki ketertarikan terhadap permainan digital ini (Turow, 2014).

Jenis Kelamin
43%
55%

Wanita
Pria

Gambar 1.Data Demografis Pemain. Sumber: Entertainment Software Association, 2005 (Baran, 2012)

Dari bagan data yang dikeluarkan oleh ESA tersebut pun terlihat bahwa
sebenarnya perbedaan antara gamers laki-laki dan perempuan tidak terlampau
jauh. Meski memang jumlah gamers laki-laki sedikit lebih banyak dan cenderung
dominan, kita tidak bisa begitu saja mengesampingkan adanya fakta bahwa ada
43% perempuan yang ternyata juga memiliki minat yang sama terhadap game.
Keberadaan female gamer saat ini menunjukkan bukan hanya laki-laki,
tetapi perempuan juga memiliki minat yang sama terhadap game online.
Mengesampingkan segala sisi negatif terkait konstruksi umum masyarakat
terhadap gamer, perempuan juga ingin mengekspresikan dirinya di ranah game
online. Akan tetapi kemungkinan tersebut selama ini kerap tersumbat oleh adanya
pandangan kalangan gamer terhadap perempuan dalam dunia game online.
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Perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan setara laki-laki dalam urusan
ketangkasan, dan skill dalam bermain game. Selain itu adanya persoalan seperti
sexual harassment, dan bullying yang mendiskriminasi dan dialami oleh gamergamer perempuan, memberikan hambatan bagi mereka untuk dapat leluasa
menekuni hobi dan minat mereka di dunia game (McDaniel, 2016).
Kehadiran perempuan menjadi babak baru di dalam dunia game online,
sehingga menimbulkan kontroversi diranah gender. Tentunya hal tersebut
merupakan sebuah masalah ketika seharusnya gender bukanlah suatu pembeda
dan menjadi hal yang harus dipersoalkan ketika dikaitkan dengan ranah game
online. Karena, dalam kaitannya dengan bermain game gender laki-laki maupun
perempuan sama-sama bisa memiliki kemampuan atau skill yang mumpuni jika
mempunyai pengalaman dan pemahaman dalam bermain game yang baik. Hal
tersebut merupakan faktor yang paling berpengaruh dan siapapun bisa bermain
dengan baik jika memiliki kemauan belajar dan memahami bagaimana teknik
serta strategi yang ada dalam permainan online tersebut bukan karena faktor
gender. Namun nyatanya female gamer menghadapi lebih banyak kesulitan karena
urusan terkait gender yang seharusnya berada di luar permaianan masih selalu
diikutsertakan ke dalam game. Sehingga kemudian memunculkan permasalahan
dalam aspek gender yang tercipta mulai dari segi konsumsi dan produksi game ini
yang selalu didominasi oleh laki-laki dan menyudutkan perempuan untuk dapat
memiliki andil dalam ranah game online.
Keterbatasan informasi dan kurangnya pemahaman mengenai bagaimana
diskriminasi terjadi dalam dunia game online akibat adanya aspek gender yang
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melekat dalam game online menjadi akar permasalahannya. Akibatnya jika hal ini
terus dibiarkan akan mengakar pada persoalan klasik terkait gender yaitu gender
inequality akibat adanya diskriminasi yang terjadi dan dialami oleh gamer
perempuan tersebut. Dimana kebebasan perempuan berekspresi di ranah game
online terasa dibatasi, dan kesempatan mereka untuk dapat ikut berkompetisi
menjadi tersumbat.
Dari pernyataan diataslah yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk
melihat bagaimana disrkiminasi terjadi dan dialami oleh female gamer dalam
ranah game online. Yang mana game online pada saat ini sedang menjadi tren di
kalangan masyarakat dan adanya permasalahan karena dikaitkan dengan aspek
gender terutama pada perempuan mendorong peneliti untuk melakukan observasi
secara mendalam. Dimana ternyata pada ranah game online pun juga terdapat
persoalan terkait diskriminasi terhadap perempuan yang kemudian ingin bagi
peneliti untuk mengungkap hal tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut, peneliti merumuskan permasalahan sebagai
berikut:
1. Bagaimana bentuk diskriminasi yang terjadi pada female gamers?

9

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan :
1. Untuk menggali dan mengungkap bagaimana bentuk diskriminasi yang
terjadi dan dialami pada female gamers dalam kaitannya dengan ranah
game online yang lekat dengan persoalan gender dan dominasi gamer lakilaki.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Akademis
1. Secara akademis dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi kajian
keilmuan Sosiologi dan dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya,
khususnya bagi Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Brawijaya.
2. Penelitian ini juga dapat membantu akademisi sebagai referensi tambahan
kajian sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dalam ranah
game online terhadap female gamers yang dikaji dengan studi deskriptif.
3. Memperkaya kajian sosiologi dalam budaya kontemporer terutama dalam
kajian yang berkaitan dengan game online serta gamers. Hasil kajian ini
nantinya akan sangat bermanfaat bagi penulis, mahasiswa, pelajar serta
masyarakat sebagai referensi bahan penelitian selanjutnya.
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1.4.2 Manfaat Praktis
1. Memperkaya pengalaman pelaksana sebagai mahasiswa dalam bentuk
penelitian langsung, sekaligus juga sebagai salah satu wadah untuk
mengaplikasikan dan mengaktualisasikan konsep maupun teori yang ada
dalam perspektif sosiologi.
2. Memperkaya sekaligus menambah wawasan masyarakat dan berusaha
memberikan informasi mengenai permasalahan dalam ranah game online
dan female gamers secara mendalam pada masyarakat melalui perspektif
sosiologi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
2.1.1 Keberadaan Pemain Game Perempuan Dalam Permaianan Strategi
yang Didominasi Laki-laki: Studi Fenomenologi Terhadap Motif
Female Gamers DOTA2 di Indonesia
Penelitian yang dilakukan oleh Lydia Rahmawati (2016) mahasiswa
Universitas Brawijaya. Dalam penelitian tersebut menggunakan perspektif ilmu
komunikasi yang berfokus pada mencari alasan informan bermain game DOTA2
dan pengalaman informan dalam bermain game DOTA2. Penelitian ini dilakukan
di Indonesia tidak spesifik dilakukan di satu kota melainkan informan atau objek
penelitiannya tersebar di beberapa kota yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan
Malang. Penelitian ini menggunakan konsep fenomenologi persepsi oleh Maurice
Merleau Ponty sebagai landasan penelitian. Metode yang digunakan dalam
penerlitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.
Penelitian ini mengambil 5 informan yang berlokasi di Indonesia dengan
menggunakan purposive sampling sebagai teknik penentuan informan. Data
penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dan online. Dalam
menganalisis data penelitian ini menggunakan horizontalizing, reduction dan
elimination, thematic potrayal, textural description, structural description, dan
synthesis.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu mengetahui bahwa motif
female gamers di Indonesia memainkan DOTA2 didasari oleh motif kebutuhan
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hiburan dan untuk pembuktian. Female gamers dalam penelitian ini menyukai
tantangan. Melalui game online tersebut mereka menunjukkan bahwa female
gamers juga mampu bersaing dalam permainan yang memtbutuhkan kekuatan dan
keberanian.
Penelitian yang dilakukan oleh Lydia memberikan gambaran bahwa pada
dasarnya perempuan juga memiliki ketertarikan yang sama dengan laki-laki untuk
bermain game online khususnya game online DOTA2. Ketertarikan yang
ditunjukan tidak hanya sebatas bermain untuk hiburan saja melainkan ada
keinginan untuk turut berkompetisi layaknya gamer profesional yang pada
umumnya adalah laki-laki.
2.1.2 Woman In Gaming: A Study of Female Players Experiences In Online
FPS Games
Tesis yang ditulis oleh Allison McDaniel (2016) dari University of
Southern Mississippi ini menggunakan perspektif antropologi dan sosiologi yang
bertujuan untuk melihat bagaimana pengalaman perempuan terhadap video games
terutama lingkungan hypermasculine pada game First Person Shooter (FPS).
Pengambilan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui survey secara online
pada sebuah sample internasional kepada dua puluh gamer FPS perempuan, dan
tiga diantaranya juga dilakukan dengan wawancara.
Dalam tesis ini memberikan gambaran terkait lingkungan hypermasculine
pada game FPS melalui sudut pandang gamer perempuan. Tesis ini
mengeksplorasi pelecehan dan diskriminasi apa yang dihadapi pemain game FPS
perempuan, bagaimana mereka menanggapi, dan dengan cara apa mereka
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menemukan game untuk diberdayakan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini
menemukan bahwa perempuan yang bermain game FPS yang merasa
diberdayakan dengan bermain sebanyak 79,4%, meski mayoritas sebanyak 75,9%
juga mengalami bentuk pelecehan verbal dan diskriminasi.
2.1.3 Konsep Diri Pemain Game Online: Studi Fenomenologi tentang
Konstruksi Konsep Diri Perempuan Pecanduan Online di Jakarta
Penelitian yang dilakukan oleh Ardita Silvadha (2012) dari Univesitas
Padjadjaran dengan judul Konsep Diri Pemain Game Online: Studi Fenomenologi
tentang Konstruksi Konsep Diri Perempuan Pecanduan Online di Jakarta dalam
bentuk skripsi. Penelitian ini menggunakan konsep motivasi dalam bermain game
yang dicetuskan oleh Nick Yee. Motivasi dalam bermain game terdiri dari tiga
kategori yaitu achievment (pencapaian yang didapatkan oleh individu sepanjang
permainan), social interactions (membentuk hubungan sosial dan dukungan), dan
immersion (menghayati peran dalam game). Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.
Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan observasi.
Hasil dari penelitian yang didapatkan yaitu motivasi perempuan dalam
bermain game online mengarah pada motif-motif untuk bersosialiasi dan
penghayatan terhadap permainan. Motivasi-motivasi tersebut cenderung kepada
keinginan untuk membangun relasi atau hubungan dan keinginan untuk melarikan
diri dari masalah sehari-hari.
Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana perempuan memaknai
game online sebagai sarana untuk menyalurkan ketegangan-ketegangan di dunia
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nyata ataupun sebagai sarana pelarian dari masalah yang sering terjadi sehari-hari.
Perempuan yang tercandu game online berbeda dengan pecandu game laki-laki.
gamer perempuan tidak kehilangan sifat-sifat sosialnya untuk tetap berhubungan
dengan dunia luar atau sekitarnya, dan cenderung masih menjaga kesehatan
terutama penampilan. Adiktivitas yang terjadi pada female gamers pun bukan
hanya adiktivitas pada konten game itu sendiri namun pada aktivitas dan
kehidupan sosial yang tercipta di dalamnya.
Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.

1

2

Persamaan &
Perbedaan
Judul

Nama

Peneliti,

Universitas, Tahun

Penelitian

Penelitian

Penelitian

Terdahulu

Terdahulu

Terdahulu

I

II

III
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Penelitian
Ini
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Konsep

Diskriminasi

Pemain Game

Gaming:

A

Pemain Game
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Perempuan

Study

of

Online

Female

Dalam

Female

Perempuan

Gamers
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Strategi yang

Experiences

Didominasi
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Laki-laki

FPS Games

Lydia

Allison

Ardita

Ridzani Feggy

Rahmawati,

McDaniel,

Silvadha,

Wiguna,

Universitas

University of

Universitas

Universitas

Brawijaya,
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Brawijaya

2016
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2012

Online

2016
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Teori/Konsep

Fenomenologi
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Motivasi

Ketidakadilan

15

Persepsi
4

Metode

Kualitatif

Kuantitatif

Nick Yee

Gender

Kualitatif

Kualitatif
Deskriptif

5

Hasil Penelitian

Motif

perempuan

Perempuan

Femalegamers

femalegamers

yang bermain

memaknai

dalam

ranah

di

game

game

game

online

Indonesia

FPS

online

memainkan

yang merasa

sebagai

banyak

DOTA2

diberdayakan
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masalah yang
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kebutuhan

sebanyak

sering terjadi

Akan tetapi hal

79,4%, meski

sehari-hari.

tersebut

untuk

mayoritas

Perempuan

menurunkan
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sebanyak

yang tercandu

minat mereka

game

terhadap game

hiburan

dan

75,9%
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online
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berbeda

bentuk

dengan

pelecehan

pecandu

verbal

dan

diskriminasi

game

tak

online.
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Sumber: Olahan Penulis, 2019.
Manfaat peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu adalah sebagai
bahan acuan dan referensi untuk penelitian ini serta untuk melihat sisi kebaruan
dari penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, adanya ketiga penelitian
terdahulu tersebut bisa menunjukan orisinalitas dalam penyusunan penelitian ini
dengan menunjukan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya. Artinya, bahwa penelitian yang berjudul “Diskriminasi Terhadap
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Female Gamers” dapat digunakan untuk membuktikan sisi kebaruan dari
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan gamer perempuan.
Persamaan ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan
peneliti ini yaitu sama-sama memilih menggunakan gamer perempuan sebagai
subjek yang diteliti dalam penelitian ini, dan persamaan dalam melihat fenomena
tentang adanya gamer perempuan dalam ranah game online yang selama ini
dianggap sebagai dunia laki-laki.
Perbedaan dengan ketiga penelitihan terdahulu terletak pada fokus,
konsep, serta metode dalam melakukan penelitan. Ketiga penelitian terdahulu
terfokus

tentang

bagaimana

pengalaman,

motif,

dan

persepsi

yang

melatarbelakangi gamer perempuan dalam bermain game online. Sedangkan,
peneliti berfokus pada bagaimana diskriminasi yang terjadi dan dialami oleh
female gamers itu terjadi dengan menggunakan konsep ketidakadilan gender,
sehingga bisa mengungkap dan menjelaskan bagaimana bentuk diskriminasi yang
dialami oleh female gamers.
Setiap penelitian tentu memiliki kekhasan masing-masing yang berbeda,
hal inilah yang membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam agar dapat
menambah variasi penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain dengan
persamaan dan perbedaan yang ada.
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2.2 Landasan Konseptual
2.2.1 Diskriminasi
Diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan
tersbut bisa disebabkan oleh berbagai macam hal seperti disebabkan oleh warna
kulit, golongan atau suku, agama, dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin
dan gender, ekonomi, dan sebagainya (Fulthoni, 2009).
Menurut Theodor son, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang
terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat
kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan,
agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk
melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam
hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa
perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis (Haryatmoko,
2010).
Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk salah satunya yang
difokuskan dalam penelitian ini adalah diskriminasi berdasarkan jenis kelamin
dan gender (peran sosial karena jenis kelamin). Bentuk diskriminasi gender
merupakan pembedaan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan
berdasarkan jenis kelamin atau gender mereka. Pembedaan tersebut menjadi
masalah ketika suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam
hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga melahirkan ketidakadilan
karena jenis kelamin tertentu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari jenis
kelamin yang lain.
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Dalam kaitannya dengan penelitian ini dominasi yang terjadi adalah dalam
ranah game online yang melibatkan posisi gamer laki-laki yang dominan dan
gamer perempuan yang terdominasi. Menimbulkan bentuk diskriminasi gender
yang terjadi pada gamer perempuan dalam game online. Dimana mereka dianggap
tidak melek teknologi, dianggap tidak memiliki kemampuan sebaik laki-laki
dalam game, dan posisinya yang terdominasi sehingga sering kali mendapatkan
perlakuan yang tidak sewajarnya ketika memasuki ranah game online. Istilah ini
muncul dari wacana dominan yang mendominasi yang lemah, sehingga dapat
dikatakan bahwa gamer perempuan lebih lemah daripada gamer laki-laki
sehingga menjadi terdominasi dan mendapatkan diskriminasi dari gamer laki-laki.
2.2.2 Gender
Gender adalah suatu asumsi dan praktik yang mengatur sifat laki-laki
maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural dalam relasi
sosial mereka. Konsep gender berbeda dengan seks yang mengacu pada perbedaan
jenis kelamin yang bersifat biologis, walaupun jenis kelamin laki-laki
dihubungkan dengan gender maskulin dan jenis kelamin perempuan dihubungkan
dengan gender feminin. Akan tetapi, jenis kelamin hanya dipandang sebagai tubuh
tempat dimana adanya makna kultural yang tidak memiliki perbedaan secara
mendasar selain laki-laki dan perempuan (Barker, 2004).
Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan atau yang
memilahkan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Pembedaan tersebut
tidak ditentukan karena adanya perbedaan jenis kelamin yang bersifat biologis
atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi, dan peranan
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masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dengan
demikian gender sebagai suatu konsep merupakan hasil pemikiran atau rekayasa
manusia, dibentuk oleh masyarakat sehingga gender bersifat dinamis dapat
berbeda karena perbedaan adat istiadat, budaya, agama, dan sistem nilai dari
bangsa, masyarakat, serta suku bangsa tertentu (Narwoko, 2004).
Peran gender berhubungan dengan pembagian peran laki-laki dan
perempuan yang pada umumnya laki-laki diyakini secara alamiah lebih
mendominasi, berorientasi hierarkis dan haus kekuasaan, sementara perempuan
dilihat sebagai pemelihara, pengasuh anak, dan berorientasi domestik (Barker,
2004). Contoh peran gender, misalnya laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin
dan pencari nafkah karena dikaitkan dengan anggapan bahwa laki-laki adalah
mahluk yang lebih rasional, lebih kuat, serta identik dengan sifat-sifat superior
lainnya-dibandingkan dengan perempuan. Sementara perempuan dianggap
memiliki tugas utama untuk melayani suami. Kalau perempuan bekerja, maka
akan dianggap sebagai pekerjaan sambilan atau membantu suami, karena mencari
nafkah dianggap sebagai tugas suami (Indiarti, 2015).
2.2.3 Ketidakadilan Gender
Dalam relasinya gender tertentu dianggap memiliki kedudukan yang lebih
tinggi/ mendominasi, yang didominasi, dan yang setara. Hal tersebut menjadi
masalah ketika melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan, karena jenis kelamin
tertentu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari jenis kelamin yang lain.
Perbedaan tersebut menimbulkan berbagai ketidakadilan baik bagi laki-laki dan,
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terutama terhadap perempuan, beberapa persoalan yang lahir dari perbedaan
tersebut diantaranya seperti berikut ini. (Fakih 1997 dalam Narwoko, 2004)
1. Marginalisasi
Bentuk ketidakadilan gender yang berupa tindakan atau upaya
membatasi, meminggirkan, dan menempatkan seseorang atau kelompok
tertentu pada posisi yang termarginalkan. Dalam hal ini disebabkan oleh
adanya perbedaan gender. Proses marginalisasi perempuan menurut Fakih
langsung dihubungkan dengan suatu proses pemiskinan. Karena merujuk
pada marginalisasi dalam hal pembagian kerja, penyingkiran perempuan
dari pekerjaannya, dan kesempatan kerja karena gender yang merupakan
suatu proses pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu dalam hal ini
disebabkan oleh adanya perbedaan dalam gender.
Dalam penelitian ini marginalisasi dilihat sebagai suatu bentuk
ketidakadilan gender yang berupa tindakan atau upaya membatasi,
meminggirkan, dan menempatkan gamer perempuan pada posisi yang
termarginalkan karena adanya dominasi laki-laki dalam ranah game
online.
2. Subordinasi
Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan itu
emosional, irasional dalam berpikir, perempuan tidak bisa tampil sebagai
pemimpin (sebagai pengambil keputusan), maka akibatnya perempuan
ditempatkan pada posisi yang tidak penting dan tidak strategis (second
person). Bentuk subordinasi salah satu contohnya adalah pada masyarakat
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jawa misalnya, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu
mengenyam pendidikan tinggi-tinggi, toh nantinya hanya akan ke dapur.
Dalam penelitian ini melihat bagaimana bentuk ketidakadilan yang
dialami gamer perempuan berkaitan dengan anggapan bahwa mereka lebih
emosional, irasional, dan tidak bisa tampil sebagai pemimpin sehingga
sering dinomorduakan, diremehkan, dan ditempatkan pada posisi atau
role-role tertentu dalam game yang kurang penting.
3. Stereotip
Stereotip adalah pelabelan terhadap pihak tertentu yang selalu
berakibat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan. Salah
satu stereotip dalam bahasan ini adalah stereotip yang bersumber dari
pandangan gender. Karena itu banyak bentuk ketidakadilan terhadap jenis
kelamin yang kebanyakan adalah perempuan bersumber pada stereotip
yang melekat pada dirinya. Sebagai contoh, anggapan bahwa perempuan
yang bersolek dan berpakaian minim akan memancing perhatian lawan
jenis, sehingga apabila terjadi pelecehan dan pemerkosaan maka
perempuan tersebut yang disalahkan.
Dalam penelitian ini stereotip yang melekat pada perempuan ikut
terbawa ketika mereka menjadi gamer. Dimana mereka dipandang lebih
lemah daripada laki-laki ketika memasuki ranah game online.
4. Kekerasan Seksual
Kekerasan adalah suatu serangan baik terhadap fisik maupun
secara verbal yang menyerang integritas mental psikologis seseorang.
Kekerasan bisa terjadi karena berbagai macam sumber, salah satunya
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bersumber pada anggapan gender. Kekerasan tersebut pada dasarnya
terjadi karena adanya ketidaksetaraan atau kekuasaan dalam masyarakat.
Kekerasan terhadap perempuan yang paling umum dan sering terjadi dan
dilakukan dalam masyarakat adalah berupa pelecehan seksual (sexual
harassment). Jenis kekerasan semacam ini yang banyak terjadi adalah
unwanted attemtion from men. Seperti pelecehan dalam bentuk lelucon
jorok secara vulgar dan ofensif, yang menyakiti dan membuat malu
seseorang dengan omongan kotor.
Dalam hal ini kekerasan seksual terhadap gamer perempuan kerap
terjadi secara verbal maupun tekstual yang terjadi dalam fitur chat ataupun
voice chat yang ada dalam game online. Yang menyerang perempuan
dengan perkataan-perkataan yang merendahkan mereka, mempermalukan
diri mereka dengan candaan yang vulgar, ofensif, jorok dan lain
sebagainya.
2.3 Definisi Konseptual
2.3.1 Game Online
Adams & Rollings (2007) mendefinisikan game online sebagai permainan
yang dapat diakses oleh banyak pemain, dimana devices yang digunakan
penggunanya dihubungkan oleh suatu jaringan menggunakan internet maupun
LAN (Local Area Network) (Darmawan, 2015). Beberapa permainan game online
disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa online, atau
dapat diakses langsung melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang
menyediakan permainan tersebut (Friono, 2013).
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Permainan online terdiri dari dua unsur utama, yaitu server dan client.
Server adalah penyedia layanan gaming yang merupakan basis agar client-client
yang terhubung dapat memainkan permainan dan melakukan komunikasi dengan
baik. Suatu server pada prinsipnya hanya melakukan administrasi permainan
danmenghubungkan client-client. Sedangkan client adalah pengguna permainan
dan memakai kemampuan server (Friono, 2013). Di dalam game online setiap
penggunanya dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi secara virtual di saat
yang bersamaan, terkoneksi dengan jaringan internet secara global, penggunanya
dapat bersaing dan juga berkomunikasi dengan orang lain di dalam permainan
dalam satu jaringan server tertentu, walaupun mereka berbeda wilayah, bahkan
lingkup internasional sekalipun.
2.3.2 Genre Game Online
Seperti halnya film game juga memiliki genre dan sub-genre yang masingmasing memberikan cita rasa spesial dari hiburan interaktif (Snead, 2014). Genre
utama dari game yang menjadi dasar pengembangan dari pembuatan game adalah
Action, Adventure, Casual, Simulation, Strategy, dan Sports (Turow, 2014).
Genre-genre tersebut kemudian mengalami perkembangan seiring dengan
perkembangan akses internet, sehingga memungkinkan ratusan, bahkan ribuan
pemain untuk bermain bersama-sama, yang kemudian juga dikenal dengan
sebutan Massively Multiplayer Online Games (MMOG) (Rahmawati, 2016).
Beberapa genre yang populer dalam game online (Baskoro, 2016) diantaranya :
1. MMORPG (massively multiplayer online role-playing games)
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Sebuah permainan di mana pemainnya memainkan peran tokoh-tokoh fiksi
dan berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. Dalam game RPG
membebaskan

pemain

untuk

menciptakan

karakter

mereka

sendiri,

menghidangkan narasi non-linear serta pilihan-pilihan yang biasanya lebih
mengarah ke kolaborasi daripada kompetisi. Pada umumnya dalam RPG, para
pemain tergabung dalam satu kelompok atau guild. MMORPG banyak
melibatkan grinding, istilah yang diberikan untuk kegiatan menaikkan level
dengan cara menyelesaikan quest atau sekadar memburu monster atau musuh
yang tersebar di dunia dalam game. MMORPG biasanya juga mengemas fitur
PvP (player versus player), dimana pemain bisa mempertandingkan karakternya
melawan pemain lain. Contoh MMORPG yang mungkin paling dikenal di tanah
air adalah Ragnarok Online, namun yang popularitasnya secara global tidak
tertandingi adalah World of Warcraft dari Blizzard.
2. Shooter
Dalam genre shooter, sederhananya karakter protagonis yang kita mainkan
akan menggunakan senjata jarak jauh untuk menumpas musuh-musuhnya – bisa
senjata api, laser atau malah busur panah. Genre ini bisa dijabarkan lebih spesifik
lagi berdasarkan perspektif atau sudut pandang permainan; bisa dalam sudut
pandang orang pertama (first-person) atau orang ketiga (third-person).
Game first-person shooter menunjukkan sudut pandang dari perspektif
orang pertama yang menampilkan karakter dengan senjata; karakter itu (yang
tubuh penuhnya tidak Anda lihat) dikendalikan oleh pemain. Dalam game third-

25

person shooter, sebaliknya, pemain melihat karakternya secara utuh bergerak
dalam arena permainan saat para pemain menggerakkan menggunakan kontrol.
Genre shooter juga populer untuk game online bersifat kompetitif.
Beberapa contohnya adalah Point Blank, dan Counter Strike. Yang terbaru dari
genre ini kemudian diberikan penggabungan mode survival dan arena bertanding
yaitu Player Unknowns Battleground atau gamer biasa menyebut dengan istilah
PUBG.
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3. MOBA
Multiplayer Online Battle Arena, atau yang biasa disingkat MOBA,
merupakan cabang dari genre real-time strategy (RTS) yang dibubuhi elemen
action ekstra. Kalau di RTS pemain biasanya mengontrol beberapa unit sekaligus
serta sibuk mengembangkan koloni, di MOBA pemain hanya berfokus pada satu
karakter dari sederet pilihan yang memiliki kemampuan unik tersendiri. Yang
menjadi misi utama dalam MOBA biasanya adalah menghancurkan markas utama
musuh, dengan bantuan unit yang muncul secara periodik dan dikontrol oleh AI –
biasa disebut dengan istilah creep atau minion.
Leluhur genre ini adalah Defense of the Ancients, atau yang lebih kita
kenal dengan nama DOTA, yang merupakan sebuah mod untuk game Warcraft
III. Popularitasnya melahirkan judul-judul populer di ranah e-sport saat ini, seperti
DOTA 2 dan League of Legends. MOBA juga mulai merambah ranah mobile
lewat game macam Vainglory, AOV (Arena of Valor), dan Mobile Legends.
2.3.3 Gamers
Bila dilihat dari segi bahasa „Gamer‟ adalah istilah dari bahasa inggris
yang asal katanya dari game. Lantaran di tambahkannya huruf “r” maka istilah ini
diterapkan untuk menyebutkan seseorang atau pelaku (Rahim, 2016). Gamer bila
diartikan secara sederhana dalam konteks game online adalah seseorang yang tahu
bagaimana memainkan sebuah game online. Sedangkan istilah gamer yang biasa
digunakan dalam dunia permainan digital adalah istilah untuk orang yang bermain
game pada permainan elektronik seperti video game, PC game, wireless game,
handler game, dan lain lain (Mikhael, 2016).
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Gamer pada dasarnya tidak membedakan adanya gender laki-laki maupun
perempuan. Akan tetapi kemudian istilah pada gamer perempuan timbul karena
adanya pandangan bahwa mayoritas gamer adalah laki-laki dan penyebutan
gamer selalu diidentikan dengan laki-laki, sehingga muncul istilah gamer girl atau
female gamer untuk menyebut perempuan yang bermain game pada permainan
elektronik seperti video game, PC game, wireless game, handler game, dan lain,
yang tahu bagaimana bermain game secara baik.
2.4 Alur Berpikir

Pemanfaatan internet yang saat ini mulai masuk dalam berbagai bidang
gaya hidup masyarakat termasuk dimanfaatkan sebagai sarana pemenuhan
hiburan, salah satu hiburan yang sedang mengalami tren di masyarakat pada saat
ini adalah game online. Beberapa genre yang populer dalam game online sangat
erat sekali kaitannya dengan aktivitas maskulin seperti diantaranya MMORPG,
FPS, dan MOBA. Isi konten dari game tersebut banyak sekali yang mengusung
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tema maskulin yang identik dengan kekerasan, membutuhkan ketangkasan, dan
strategi dalam memainkannya. Sehingga, game online dianggap sebagai mainan
laki-laki dan perempuan dianggap tidak cocok memainkannya.
Pemain game online yang biasa dikenal dengan sebutan gamer, pada
kenyataannya tidak semua laki-laki. Akan tetapi, ada perempuan yang juga
memiliki ketertarikan dan minat yang sama dengan laki-laki untuk memainkan
game online. Kehadiran gamer perempuan tersebut lantas menimbulkan
permasalahan dalam aspek gender. Mereka yang bermain game online
menghadapi lebih banyak kesulitan karena adanya perlakuan tidak adil,
disebabkan oleh gender mereka sebagai perempuan yang ikut terbawa dan
melekat pada diri mereka termasuk dalam ranah permainan game online, sehingga
melahirkan diskriminasi. Bentuk diskriminasi yang terjadi adalah diskriminasi
gender yang ditimbulkan dari adanya ketidakadilan gender seperti diantaranya
marginalisasi yang meminggirkan keberadaan female gamers dalam game,
subordinasi yang menomorduakan female gamers dalam game dan menempatkan
mereka pada posisi yang kurang begitu penting, stereotip yang merupakan
pelabelan negatif seperti perempuan yang dipandang lemah melekat pada diri
female gamers dalam game, dan kekerasan seksual yang lebih mengarah pada
kekerasan verbal berupa pelecehan yang diterima female gamers dalam game.
yang mana hal tersebut lah yang ingin diungkap dalam penelitian ini.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode
penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik yang dituangkan dalam bentuk
deskripsi melalui kata-kata dan bahasa (Moleong, 2012). Dengan menggunakan
metode penelitian ini, dapat diketahui pengalaman-pengalaman subyektif dari
informan selaku pelaku yang mengetahui maupun mengalami situasi yang
dimaksud, karena hal ini memuat pandangan-pandangan individu yang hanya
dapat dipahami melalui metode penelitian kualitatif.
Pemilihan jenis penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk lebih dapat
memahami

fenomena

yang sampai sekarang belum

banyak

diketahui,

dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk menelaah suatu latar belakang
misalnya tentang motivasi, peranan, nilai, sikap, dan persepsi, serta peneliti ingin
memperoleh gambaran suatu fenomena dari segi prosesnya (Moleong, 2012).
Dengan menggunakan penelitian kualitatif yang bertipe deskriptif penulis
membutuhkan informasi mengenai gambaran suatu fenomena sosial yang akan
dikaji. Selain itu, penulis juga ingin memperoleh data yang lebih subjektif, dan
sistematis mengenai bagaimana mengungkap persoalan diskriminasi dan
ketidakadilan gender terhadap female gamers. Permasalahan terkait diskriminasi
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dan ketidakadilan gender dalam ranah game online yang dialami oleh gamer
perempuan, termasuk sebuah isu atau fenomena yang belum menjadi sebuah
perhatian dan tidak dapat dikaji dengan menggunakan angka-angka statistik atau
dengan metode kuantitatif. Oleh sebab itu, penelitian ini membutuhkan
penggalian informasi yang mendalam dari beberapa informan yang bertujuan
untuk menguraikan suatu realitas yang dialami. Sehingga peran peneliti dalam
penelitian metode kualitatif adalah sebagai instrumen penelitian yang bertugas
untuk memahami situasi yang ada di lapangan untuk memperoleh hasil yang
diinginkan.
3.2 Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada mengungkap bagaimana diskriminasi terjadi
di ranah game online yang dialami oleh Female Gamers. Peneliti ingin menggali
bagaimana persoalan diskriminasi dan ketidakadilan gender terjadi pada ranah
game online yang dialami oleh gamer perempuan. Di tengah anggapan bahwa
game online adalah mainan laki-laki dan perempuan dianggap tidak cocok untuk
memainkannya. Sehingga menimbulkan dominasi gamer laki-laki dan posisi
gamer perempuan yang terdominasi dalam game online.
3.3 Teknik Penentuan Informan
Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi
mengenai situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2012). Teknik penentuan
informan dalam penelitian ini yang pertama menggunakan purposive sampling.
Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut
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dianggap yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2010).
Dengan menggunakan purposive maka penentuan informan dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara disengaja berdasarkan kriteria yang diinginkan. Dalam hal
ini, peneliti mencari pemain game online perempuan yang dijumpai atau yang
berada di lokasi penelitian dan bersedia untuk diwawancara. Selanjutnya, setelah
mendapatkan informan pertama melalui purposive sampling, akan dilanjutkan
dengan teknik snowball. Berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari
informan sebelumnya, peneliti dapat menentukan sampel lainnya yang
dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap (Sugiyono, 2010). Dengan
menggunakan teknik tersebut akan dapat memudahkan penelitian untuk
mendapatkan informan yang belum terpetakan secara jelas dan rinci sebelumnya.
Menggunakan penentuan informan dengan teknik purposive merupakan
teknik penentuan paling sesuai yang digunakan dengan kebutuhan peneliti karena
peneliti membutuhkan informan gamer perempuan atau female gamers yang
pernah terlibat dan mengalami diskriminasi dalam permainan game online, yang
kemudian dirasa cukup mampu memberikan gambaran pernyataan bagaimana
bentuk diskriminasi terjadi serta ketidakadilan gender yang dialami oleh gamer
perempuan di dalam game online sesuai konteks penelitian.
Dalam penelitian ini melibatkan 4 informan utama dan 2 informan
tambahan. Kriteria informan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.

Merupakan gamer perempuan aktif untuk yang sudah memainkan
game kurang lebih 1 tahun sejumlah 4 orang. Agar mampu
memberikan penjelasan sesuai konteks penelitian yang terjadi dan

32

masih terlibat secara lanngsung berkaitan dengan pokok permasalahan
yang diteliti serta memiliki cukup pengalaman untuk dapat
memberikan hasil data yang valid.
2.

Memainkan game tidak hanya di satu jenis game. Agar mampu
memberikan pandangan masalah yang terjadi sesuai dari sudut
pandang seorang gamer.

3.

Pernah mengalami tindak diskriminasi yang terjadi dalam game
online. Agar mampu memberikan data sesuai dengan rumusan
masalah dan fokus penelitian.

4.

Gamer laki-laki aktif sebagai informan tambahan sebanyak 2 orang
yang sudah memainkan game online kurang lebih 2 tahun dan tidak
hanya memainkan satu jenis game, dan masih terlibat secara langsung
dengan konteks penelitian sebagai informan tambahan. Yang
digunakan untuk memberikan tambahan data dalam sudut pandang
gamer laki-laki terkait permasalahan diskriminasi terhadap gamer
perempuan.

5.

Informan yang memiliki kesediaan untuk diteliti dan mempunyai
kesempatan waktu memadai untuk melakukan wawancara.
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Tabel 2. Daftar Informan.
No Nama
1
Farah

2

Tita

3

Dina

4

Vio

5

Adi

Status
Gamer perempuan
aktif dan memiliki
pengalaman
kompetitif
Gamer perempuan
aktif
Gamer perempuan
aktif
Gamer perempuan
aktif dan streamer
Gamer Laki-laki

6

Rizal

Gamer Laki-laki

Posisi
Informan
kunci
dan
Informan
utama
Informan utama
Informan utama
Informan utama
Informan
Tambahan
Informan
Tambahan

Kriteria penentuan informan yang telah dijelaskan di atas dianggap relevan
sebagai informan yang akan digunakan dalam penelitian ini karena informaninforman tersebut selain merupakan pihak-pihak yang terlibat sebagai female
gamers dan mengalami persoalan diskriminasi dan ketidakadilan gender. Juga
merupakan gamer yang aktif yang mampu menjelaskan dan memberikan
gambaran terkait bagaimana permasalahan terjadi.
3.4 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan yang
dilengkapi dengan data-data kepustakaan. Data lapangan adalah data yang
diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, sedangkan data
kepustakaan didapat dari kajian-kajian pustaka terkait dengan diskriminasi dan
persoalan gender, game online dan gamer.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data
primer dan sekunder.
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a. Data Primer
Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber utama
yaitu informan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.
Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan
dari informan yang diamati dan diwawancarai (Basrowi, 2008). Sumber
tersebut dapat diperoleh dengan cara tertulis atau menggunakan alat
perekam seperti voice recorder pada saat wawancara dan observasi. Data
primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap objek
penelitian dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek
penelitian itu sendiri. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari
informan utama yang merupakan female gamers dan gamer laki-laki
sebagai informan tambahan.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data pelengkap yang dapat mendukung
data primer sebagai sumber data utama. Data sekunder didapat melalui
sumber-sumber yang telah tersedia yang berkaitan langsung dengan
permasalahan penelitian, berupa rekaman, arsip, dan foto, serta hasil-hasil
bacaan melalui buku, majalah, jurnal, koran ataupun artikel-artikel dari
internet.
Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung
dari subjek penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari
sumber kedua atau sumber sekunder (Kriyantono, 2006). Dalam penelitian
ini, data sekunder diperoleh dari kajian pustaka seperti berita dari surat
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kabar, artikel-artikel di internet, buku-buku yang relevan dengan fokus
penelitian yang dianalisis dan dikaji oleh peneliti serta dokumen-dokumen
seperti jurnal berbentuk PDF, paper atau prosiding, penelitian atau riset
ilmiah terkait gamers dan game online dalam bentuk tesis dan sebagainya.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
3.5.1 Observasi
Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang secara
langung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku-perilaku dan
aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Teknik observasi
merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati langsung di
lapangan. Observasi diartikan pula melakukan pengamatan/ penginderaan
secara langsung terhadap keadaan dan perilaku informan. Peneliti
mencatat baik secara terstruktur maupun semi terstruktur aktivitasaktivitas dalam lokasi penelitian. Peneliti juga dapat terlibat dalam
kegiatan sebagai non partisipan maupun sebagai partisipan utuh (Creswell,
2013).
Teknik observasi ini dilakukan oleh peneliti dengan mengamati
langsung lokasi-lokasi seperti warnet, game-game yang dimainkan oleh
female gamers, dan live stream game online yang melibatkan informan
utama di dalamnya.
3.5.2 Wawancara
Teknik wawancara atau interview adalah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka
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antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan
pedoman wawancara (Moleong, 2012). Hasil dari pengamatan dan
wawancara kemudian dicatat melalui field notes yang selanjutnya siap
untuk dianalisis. Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan
face to face interview secara langsung dengan informan, atau wawancara
secara tidak langsung dengan menggunakan media komunikasi (Creswell,
2013).
Peneliti akan melakukan wawancara kepada informan secara
langsung atau face to face dan secara tidak langsung melalui media
percakapan online menggunakan aplikasi chatting dan telepom di game
dan Line. Peneliti akan melakukan wawancara terhadap informan secara
tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang
pertanyaannya tidak ditetapkan secara ketat (Mulyana, 2006). Artinya
wawancara dilakukan secara mengalir dan santai dengan harapan peneliti
dapat melakukan penggalian data secara mendalam. Peneliti berusaha
untuk menggali informasi mengenai fenomena sosial yang ada, dalam hal
ini adalah diskriminasi yang terjadi pada female gamers.
Model wawancara tersebut dipilih karena beberapa alasan seperti:
suasana alamiah dengan informan sangat diperlukan dalam proses
wawancara, pertanyaan dalam wawancara lebih fleksibel, pertanyaanpertanyaan yang diajukan kepada informan tidak terpaku pada guide
interview atu daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelum interview,
peneliti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan
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informasi yang dapat memberikan pemahaman lebih jelas namun peneliti
tetap memiliki pedoman wawancara agar tetap fokus pada penelitian yang
akan dikaji.
3.5.3 Dokumentasi
Peneliti

memanfaatkan

dokumentasi

sebagai

alat

untuk

pengumpulan data khususnya di dalam penelitian kualitatif. Metode
dokumentasi berupa foto atau gambar yang relevan dengan fokus
penelitian, serta dokumen dari media cetak maupun elektronik yang terkait
dengan apa yang akan diteliti di lapangan yang cenderung merupakan data
sekunder. Sehingga dapat membantu di dalam penelitian karena
merupakan salah satu cara untuk menggambarkan suatu bentuk kejadian
atau fenomena di lapangan. Yang kemudian di analisis untuk memperoleh
dan melengkapi data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. Selain
itu dengan dokumentasi mampu menguatkan data yang sudah didapatkan.
Dokumen tersebut berupa hasil foto atau gambar yang diambil di
lapangan dalam hal ini adalah dalam permainan game online yang
dimainkan oleh Informan, dan data-data lainnya yang berkaitan dengan
permasalahan pada gamer perempuan yang berasal dari surat kabar,
internet, buku-buku yang sesuai dengan fokus penelitian.
3.6 Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian dibutuhkan untuk mencari hasil akhir dari
sebuah penelitian. Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data
dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Moleong, 2012).
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Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses
pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dilakukan
dengan menggunakan teknis analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan
Huberman, yang mencakup tiga kegiatan yang bersamaan diantaranya adalah
dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi)
(Miles, 1992).
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian,
pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses
ini dilangsungkan selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir
penelitian.

Pada

awal

misalnya

melalui

kerangka

konseptual,

permasalahan, pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selama
pengumpulan data misalnya membuat ringkasan, mencari tema-tema,
menulis catatan lapang dan lain sebagainya. reduksi merupakan bagian
dari

analisis,

bukan

terpisah.

Fungsinya

untuk

menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan
mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini
peneliti

benar-benar

mencari

data

yang

valid.

Ketika

peneliti

menyangsikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan
informan yang lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.
Reduksi data akan dilakukan peneliti secara berkelanjutan, yaitu
mulai ketika peneliti menyusun rancangan penelitian, ketika pelaksanaan
observasi sampai proses pengumpulan data. Pada tahap reduksi data ini
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peneliti setelah mendapat dan mengumpulkan data kasar di lapangan
kemudian dilakukan pemilihan hasilnya yang sesuai dengan pokok
bahasan peneliti yaitu mengenai bagaimana mengungkap persoalan
diskriminasi atau ketidakadilan gender yang dialami oleh female gamers
dalam game online.
Reduksi data dalam penelitian ini adalah inti hasil wawancara,
dalam inti hasil wawancara tersebut berisi tentang inti-inti wawancara
yang dilakukan dengan para informan yang telah disesuaikan dengan tema
penelitian. Setelah semua hasil wawancara dikumpulkan, kemudian
dilakukan pemisahan dengan menggolongkan, mengarahkan, membuang
yang tidak perlu, mengorganisasi data sehingga dapat ditarik sebuah
kesimpulan.
Reduksi data ini akan dilakukan oleh peneliti ketika melakukan
observasi pada game-game online yang populer dimainkan oleh gamer
perempuan dengan mengamati bagaimana jalannya interaksi dalam game
serta melakukan pengamatan pada lokasi bermain game seperti warnet.
Hasil dari tahap reduksi data ini, peneliti memperoleh data tentang adanya
persoalan diskriminasi akibat ketidakadilan gender yang meliputi: bentuk
diskriminasi yang mengarah pada gender akibat adanya ketidakadilan
gender yang kemudian diuraikan dalam beberapa bentuk seperti
marginalisasi gender, subordinasi gender, stereotip yang melekat, dan
kekerasan seksual yang mengarah pada kekerasan seksual secara verbal
dan pelecehan.
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2. Penyajian Data
Alur yang kedua dalam teknik analisis data yang dikemukakan
oleh Miles & Huberman adalah penyajian data. Penyajian data merupakan
deskripsi sekumpulan informasi tersusun yang nantinya dapat ditarik
sebuah kesimpulan. Pada tahap penyajian data ini peneliti berusaha
menyederhanakan informasi yang kompleks dari field notes yang
digunakan ke dalam satu kesatuan bentuk yang disederhanakan sehingga
mudah dipahami.
Peneliti akan menyederhanakan informasi yang kompleks atau
rumit menjadi mudah untuk dipahami. Data yang digunakan dalam
penelitian ini berupa data teks naratif yang diperoleh dari hasil observasi
awal dan wawancara dengan informan (data primer) dan juga dari data
sekunder.
Penyajian data ini dilakukan oleh peneliti melalui observasi awal
dengan menyederhanakan informasi berupa hasil-hasil temuan yang
dicatat dalam field notes dan pengambilan gambar terkait persoalanpersoalan diskriminasi atau ketidakadilan gender yang dialami oleh female
gamers dalam game online yang nantinya diharapkan dapat mempermudah
proses analisis dan penarikan sebuah kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan
Alur terakhir dalam teknik analisis data yaitu penarikan kesimpulan
dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan kesimpulan akhir dari
reduksi data penyajian data sedangkan verifikasi dilakukan dengan tujuan
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untuk meninjau ulang pada field notes atau catatan-catatan lapangan peneliti
sehingga data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya.
Penarikan

kesimpulan

dalam

penelitian

dilakukan

dengan

penarikan kesimpulan umum dari berbagai data yang telah disajikan
sebelumnya. Kesimpulan umum didapatkan dengan menganalisis data yang
disajikan dengan teori yang digunakan. Makna-makna yang muncul dari
data diuji kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya yang merupakan
validitasnya.
Pada tahap penarikan kesimpulan ini, dari hasil reduksi data dan
penyajian data, peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa bentuk
diskriminasi yang terjadi dan dialami oleh female gamers adalah
diskriminasi gender akibat adanya ketidakadilan gender diantaranya
marginalisasi yang meminggirkan keberadaan female gamers dalam game,
subordinasi yang menomorduakan female gamers dalam game dan
menempatkan mereka pada posisi yang kurang begitu penting, stereotip
yang merupakan pelabelan negatif seperti perempuan yang dipandang lemah
melekat pada diri female gamers dalam game, dan kekerasan seksual yang
lebih mengarah pada kekerasan verbal berupa pelecehan yang diterima
female gamers dalam game. Akan tetapi, adanya persoalan tersebut tidak
menghentikan mereka menjalani hobi sebagai gamer, dan justru menantang
status quo yang ada dalam game online dengan tetap bermain meski
diberlakukan secara tidak adil.
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3.7 Keabsahan Data
Kebasahan data berkaitan dengan kevalidan data yang didapat di lapangan.
Pada dasarnya keabsahan data penelitian kualitatif sudah dilakukan saat
pengumpulan data dan proses analisis data. Peneliti melakukan crosscheck data
kepada informan penelitian ketika proses pengambilan data dan wawancara
berlangsung, sehingga keabsahan data dapat tercapai dengan proses pengumpulan
data kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut. Peneliti
menggunakan triangulasi sebagai alat untuk mencapai keabsahan data.
Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding (Moleong, 2012). Triangulasi berarti mendapatkan data dari
sumber yang berbeda-bedadengan teknik yang sama (Sugiyono, 2010).
Triangulasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang
telah ditentukan.
Teknik ini dipilih karena dalam penelitian ini data bersumber dari hasil
yang menekankan pada subyektifitas individu, sehingga untuk memperoleh data
yang valid, peneliti mempertimbangkan semua perbedaan dari hasil penelitian.
Sehingga teknik triangulasi data diharapkan menjadi teknik keabsahan data yang
tepat dalam penelitian ini. Pada dasarnya triangulasi dalam pengujian keabsahan
data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara
atau teknik serta dengan berbagai waktu, dengan demikian terdapat triangulasi
sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.
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Dengan triangulasi sumber peneliti dapat membandingkan dan mengecek
kembali data-data sebelumnya baik itu yang diperoleh dari wawancara, observasi
maupun dokumentasi. Melalui wawancara dapat diketahui apakah antara ucapan
dan jawaban informan satu dengan yang lain maupun dengan informan utama
memiliki perbedaan atau tidak. Dengan cara, informan diberikan pertanyaan yang
sama oleh peneliti. Kemudian, dilakukan pengecekan data wawancara dengan
hasil observasi peneliti di lapangan. Hal ini dilakukan peneliti untuk
mengantisipasi ketidakjujuran jawaban informan dengan melakukan pengecekan
dengan sumber-sumber lainnya. Kemudian, dilakukan pengecekan ulang melalui
dokumentasi yaitu berupa pengambilan gambar pada permainan game online yang
dimainkan oleh gamer perempuan. Dari situ, dapat diperoleh validitas data yang
akurat dari penelitian yang dilakukan.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM
4.1 Game Online yang Dimainkan Perempuan
Game online memiliki banyak sekali genre dan judul layaknya jenis
hiburan lain seperti musik dan film. Para penikmatnya tentu memiliki referensi
dan selera masing-masing terhadap genre dan judul yang akan mereka konsumsi.
Pada mulanya banyak juga genre dan judul game yang dibuat dengan mangsa
pasar khusus perempuan seperti game bergenre simulasi bertemakan kreativitas,
dance dan fashion and dress up. Akan tetapi justru kurang begitu diminati oleh
perempuan, hanya game bertemakan dance seperti contohnya game berjudul
Audition Ayo Dance yang sampai saat ini masih cukup populer dikalangan gamer
perempuan

Gambar 2. Tampilan gameplay Audition Ayo Dance. Sumber: 1phut.io

maupun laki laki (Hasil Observasi, 2018). Karena, memiliki konten yang menarik
dari segi visual dalam pemilihan karakter dan tampilan dalam game, dalam game
play maupun segi permainan yang kompetitif karena beradu kemampuan antar
pemain dalam kecepatan dan ketepatan menekan tombol.
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Beberapa genre yang sedang populer saat ini yang juga turut dimainkan
oleh gamer perempuan dalam dunia game online diantaranya adalah MMORPG
(massively multiplayer online role-playing games), MOBA (multiplayer online
battle arena), dan Shooter.
1. MMORPG
Dalam game MMORPG bertemakan petualangan dalam dunia dungeon
seperti Ragnarok, yang mengharuskan pemainnya banyak meluangkan waktunya
untuk game tersebut yang bersifat kontinuitas.

Gambar 3. Tampilan gameplay MMORPG. Sumber: chimpeon.com

Karena mengharuskan setiap pemainnya mengembangkan karakter atau
menaikkan level, dan tidak sedikit perempuan yang juga memiliki ketertarikan
dalam memainkan game tersebut. Yang membuat game tersebut menarik adalah
karena di dalam permainan memiliki alur cerita layaknya film yang tak jarang
mampu menyentuh perasaan dan emosi pemainnya. Ditambah adanya fitur yang
dapat menciptakan karakter sendiri yang bisa disesuaikan pada game tersebut.
Bagi gamer perempuan pemilihan karakter dalam sebuah game menjadi suatu hal
penting karena mereka begitu memperhatikan tampilan karakter yang akan
46

mereka mainkan seperti bentuk yang lucu, imut, feminin, dan pakaian yang
dipakai. Disesuaikan dengan yang mereka sukai atau layaknya pada diri mereka di
dunia nyata.

Gambar 4. Tampilan pembuatan karakter game Ragnarok. Sumber: rierin.com

Di dalam game ini juga terdapat lobby game dimana disana merupakan
tempat para gamer berkumpul sebelum menentukan akan mengambil quest atau
misi tertentu dalam game. Di lobby ini sering dijadikan tempat berinteraksi antar
player satu sama lain, seperti mencari teman untuk menjalankan misi, quest, atau
sekedar saling sapa antar pemain.
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Gambar 5. Lobby game Ragnarok. Sumber: saintsguidetoeverything.blogspot.com

Dimana banyak dari mereka memanfaatkan fitur chat yang ada di dalam
game ini layaknya sarana komunikasi pada umumnya dengan bentuk teks maupun
voice chat, seperti membahas misi satu guild, mengobrol dengan player lain,
bertukar item bahkan sering kali beberapa gamer melakukan transaksi jual beli
item yang mana hal tersebut sebenarnya dilarang oleh pihak penyedia jasa game
tersebut (Hasil Observasi, 2018).
2. MOBA
Begitupun dalam game MOBA juga mulai banyak gamer perempuan
tertarik untuk memainkannya seperti pada DOTA 2 di PC (personal computer),
AOV (Arena Of Valor), dan Mobile Legends di mobile gaming.

48

Gambar 6. Tampilan gameplay DOTA 2. Sumber: steampowered.com

Game MOBA yang mengusung permainan pertarungan antar tim 5vs5
dalam satu battle arena yang mana dalam game tersebut sangat memerlukan
strategi dan komunikasi antar pemain yang baik, agar mampu memenangkan
pertandingan dengan menghancurkan tower yang dibagi menjadi tiga lane dan
sebagai intinya base lawan. Dalam game tersebut terdapat banyak sekali hero atau
karakter yang dapat dimainkan yang secara umum terbagi atas 5 role yang
berbeda yaitu midlaner, carry atau core, sidelaner, semi support atau offlaner, dan
support atau observer. Selain itu juga terbagi atas beberapa tipe hero seperti hero
mage, tanker, archer, assassin, warrior dan lain sebagainya.
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Gambar 7. Hero pada DOTA 2. Sumber: gametruth.com

Gamer perempuan dalam memainkan MOBA juga sangat tertarik dalam
tampilan visual karakter yang dimainkannya. Seperti dalam pemilihan hero
banyak dari mereka yang senang memainkan karakter perempuan dengan atribut
yang dapat dipersonalisasi dengan membeli set item atau skin dalam permainan
tersebut. bentuk karakter yang lucu dan imut juga menjadi daya tarik bagi gamer
perempuan,

Gambar 8. Tampilan penyesuaian set hero DOTA 2. Sumber: reddit.com

meskipun tidak jarang mereka juga memilih karakter laki-laki yang menurut
pandangan mereka menarik dengan tampilan visual yang tampan. Untuk segi
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peran (role) dalam tim banyak dari mereka memilih peran menjadi support yang
bisa melindungi dan membantu pemain lain dalam posisi inti (carry/core).
Meskipun tak jarang mereka juga dapat bermain dalam posisi lain dalam game
seperti midlaner, sidelaner atau bahkan posisi core.
Interaksi antar pemain dalam game MOBA bisa dilakukan dengan fitur
chatting berbentuk teks maupun voice chat yang ada pada game ini saat diluar
match atau pada saat berada di lobby dan pada saat sedang bermain dalam suatu
match. Pada saat berada di lobby seperti pada game DOTA 2 antar pemain bisa
mengobrol dengan teman satu tim, membuat chat room sendiri, atau juga bisa
masuk kedalam chat room yang telah tersedia seperti komunitas tertentu dan
bahkan chat room berdasarkan regional juga ada yang biasanya digunakan untuk
mencari teman bermain, mencari info terkait gamenya, transaksi jual beli dan
trading item, dan lain sebagainya.

Gambar 9. Chat Lobby DOTA2. Sumber: reddit.com
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Sedangkan fitur chat yang ada pada saat di dalam match biasanya untuk
bertukar pikiran mengenai strategi yang digunakan dalam 1 tim, komunikasi antar
pemain, dan yang paling mengganggu adalah tindakan taunting kepada pemain
lawan yang sering kali mengandung kata-kata kasar dan umpatan (Hasil
Observasi, 2018).

Gambar 10. Chat in game DOTA2. Sumber: dev.dota2.com

3. Shooter / FPS
Dalam game FPS yang berakar pada genre shooter atau tembak
menembak, yang banyak berisikan konten peperangan, pertarungan teroris
melawan counter teroris, dan yang paling baru adalah shooter dan survival seperti
dalam game PUBG (Player Unkown’s Battlegrounds). Di permainan ini juga
sudah banyak gamer perempuan yang memainkannya, sejak kemunculan game
berjudul Point Blank, Counter Strike, hingga pada saat ini PUBG. Dalam
permainan ini selain membutuhkan strategi juga membutuhkan kemampuan
mekanik dalam membidik
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Gambar 11. Tampilan gameplay Point Blank. Sumber: gamespot.com

lawan. Karena penggunaan senjata dalam permainan ini berbeda-beda layaknya
senjata asli pada dunia nyata. Seperti contohnya senjata assault rifle yang
umumnya baik digunakan untuk pertarungan jarak dekat dan jarak jauh, sniper
atau laras panjang yang biasa digunakan untuk jarak jauh yang memiliki damage
luar biasa dapat membunuh dalam sekali tembakan, SMG (sub machine gun) yang
digunakan untuk senjata yang membutuhkan mobilisasi dan pergerakan cepat, dan
lain sebagainya.
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Gambar 12. Kustomisasi karakter game PUBG. Sumber: pubg.gamepedia.com

Dalam game FPS pun saat ini terdapat fitur personalisasi karakter dimana
dalam pemilihan karakter bisa dengan bebas mendandani karakter dengan pakaian
serta atribut sesuai dengan yang diinginkan. Sama seperti game-game sebelumnya
gamer perempuan juga sangat tertarik dengan hal ini yang cenderung niat untuk
mendandani karakternya.
Sama halnya dengan game MMORPG dan MOBA pada game Shooter/
FPS pun pemain dapat berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan teks
maupun voice chat layaknya komunikasi radio yang digunakan pada medan
pertempuran. Pada saat berada di lobby utama game pun juga tak jauh berbeda
dimana juga terdapat chat room yang banyak dimanfaatkan untuk mencari teman
bermain ataupun juga untuk mengobrol dengan teman satu party. Sedangkan di
dalam game banyak digunakan sebagai komunikasi antar pemain dalam satu tim
untuk mengatur dan membahas strategi.

54

Gambar 13. Chat pada game FPS. Sumber: reddit.com

4.2 Lokasi Bermain Game Online
Game online mulanya populer dimainkan dalam perangkat komputer
dengan spesifikasi tertentuminimal mengharuskan memiliki prosesor yang
mumpuni, VGA (graphic card), RAM 4GB, hard disk dan SSD. Dengan
spesifikasi tersebut kebanyakan dari kalangan gamer memilih untuk bermain di
rental komputer gaming atau biasa dikenal dengan warnet. Akan tetapi, mayoritas
dari gamer yang bermain di warnet adalah laki-laki dan terdapat jarang sekali
gamer perempuan yang memainkan game online nya di warnet.
Seperti dari hasil wawancara dengan informan:
“ya paling di rumah, kalo ga di kosan, kadang di warnet juga bareng
temen-temen.. bebas sih tergantung main game apa.. kalo paling
sering ya di rumah sama kosan.. soalnya aku di kosan bawa PS juga
hehe biar ga suntuk..” (Wawancara Tita, Agustus 2018)
Kebanyakan dari mereka banyak menghabiskan waktu bermainnya di rumah
apalagi saat ini sudah banyak game online yang bisa dimainkan pada perangkat
smartphone.
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Kondisi warnet yang mayoritas diisi gamer laki-laki, dengan suasana yang
kurang kondusif karena banyak dipenuhi dengan asap rokok, lingkungan yang
berisik dengan teriakan-teriakan umpatan kata kasar, dan jorok yang dilontarkan
gamer-gamer sebagai bentuk luapan emosi kekesalan ketika bermain game. Bagi
sebagian perempuan menganggap situasi tersebut kurang membuat mereka
nyaman dalam bermain game. Dikuatkan dengan penuturan informan sebagai
berikut:
“pernah sih dulu main ke warnet karena diajak temen, tapi sekarang
ngga berani ke warnet. Banyak cowok pada ngerokok, aku pernah
sekali dan ada juga yang ngga pakai baju gitu hi.. ogah. Dan waktu
itu digodain juga, suka dilihatin juga, pada berdiri dibelakang aku
ngelihatin aku main gitu.” (Wawancara Farah, Agustus 2018)
Sehingga kebanyakan dari mereka banyak memainkan gamenya di rumah masingmasing bersama teman-teman sepermainannya yang terhubung melalui internet.
Selain memanfaatkan adanya rental komputer seperti warnet, saat ini
banyak pula dijumpai gamer-gamer game mobile yang bermain game di café,
warung kopi, atau lokasi-lokasi yang menyediakan fasilitas Wi-Fi termasuk tidak
jarang pula dijumpai di kampus-kampus yang tersedia layanan Wi-Fi secara
gratis. Dimana gamer-gamer menggunakan laptop gaming, ataupun smartphone
mereka untuk bermain game (Hasil Observasi, 2018).
4.3 Waktu Bermain
Gamer pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan bermain game
online pada waktu luang mereka. Seperti pada waktu malam hari, dan pada harihari weekend. Karena mayoritas gamer masih berada pada usia remaja produktif,
yang mengharuskan mereka membagi waktu antara sekolah, kuliah, maupun
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bekerja. Tetapi terkadang pada waktu-waktu tertentu seperti pada saat adanya
event dalam game yang mengharuskan mereka online, mereka dapat bermain
sewaktu-waktu tidak terikat pada jam-jam tertentu atau hari tertentu.
Pada game yang bersifat seasonal dan memiliki tingkatan rank, banyak
gamer melakukan kegiatan push rank pada awal season dengan tujuan untuk
dapat mencapai rank tertinggi dengan cepat. Kemudian, hal tersebut bisa mereka
lakukan sampai 5 jam dalam sehari dan sampai rela begadang demi
menyelesaikan misi, dan meraih rank tertinggi. Seperti yang dilakukan oleh
informan:
“sering, bisa tiap hari kalo main game online sih, kalo lagi grinding
di game RPG apalagi pas ada quest.. ngegacha item-item bisa
berjam-jam sering juga sampe begadang ngurusin gituan doang
haha.” (Wawancara Tita, Agustus 2018)
“wah kalo ini sih sering banget ya.. tiap malem bisa main game
sampe dibelain begadang-begadang.. ya kira-kira 4 atau 5 jam lah..”
(Wawancara Dina, September 2018)
Mereka bisa melakukannya secara sendiri atau biasa disebut dengan solo player,
tetapi mayoritas dari mereka melakukannya secara bersama-sama atau biasa
disebut dengan istilah party. Dengan bersama teman minimal 2 orang dan
maksimal 5 orang, yang bisa dilakukan di satu lokasi bersama-sama atau membuat
janji pada jam tertentu dan bertemu dalam game secara virtual.
4.4 Posisi Perempuan Dalam Permainan di Game Online
Pada saat bermain game online kita bisa bermain sendiri dengan teman
satu tim secara acak, atau dapat bermain dengan teman yang minimal 2 orang dan
maksimal 5 orang jika dalam permainan MOBA. Agar dapat tercipta kerja sama
dan komunikasi yang baik banyak diantara gamer memilih untuk bermain
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bersama teman agar lebih memudahkan mereka karena sudah saling mengenal
cara bermain, role, dan skill masing-masing.
Gamer perempuan pun lebih sering bermain bersama teman untuk lebih
fun, dan dapat menjalin interaksi yang baik dengan teman satu tim pada sebuah
game. Teman satu tim yang dipilih pun bisa flexibel tidak harus dengan sesama
perempuan tetapi bisa juga dengan teman laki-laki mereka. Jika bermain dengan
teman laki-laki kebanyakan gamer perempuan ini lebih banyak menempati rolerole dalam game yang tidak begitu inti dan cenderung dilindungi oleh temanteman setimnya yang lain karena takut menjadi beban dalam tim jika tidak mampu
menjalankan role dengan baik, seperti misalnya dalam role support yang bukan
pada posisi inti penentu kemenangan dalam MOBA, atau posisi midlaner yang
bisa dicover dengan baik oleh pemain pada role lainnya (Hasil Observasi, 2018).
Akan tetapi, jika mereka bermain dengan teman perempuannya mereka
lebih memilih posisi yang membuat mereka nyaman memainkannya. Tak jarang
pula diantara gamer perempuan ini juga memiliki skill yang cukup baik untuk
dapat menempati posisi inti dalam game. Dalam game PUBG pun sering kali satu
skuad gamer perempuan mampu memenangkan game tersebut dengan
kemampuan, strategi, dan kesabaran yang mereka miliki.
4.5 Gambaran Umum Informan
Dalam penelitian ini melibatkan sejumlah 4 orang informan utama,
keempat informan tersebut merupakan gamer perempuan dan informan tambahan
sejumlah 2 orang yang merupakan gamer laki-laki. Informan tersebut dipilih
menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria yang sudah
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ditentukan kemudian dilanjutkan dengan snowball sampling. Keempat informan
utama dan dua informan tambahan tersebut adalah:
1. Farah

Farah merupakan seorang mahasiswi fakultas hukum di salah satu
perguruan tinggi di Aceh, yang saat ini sudah menempuh dunia
perkuliahan di semester 7. Perempuan kelahiran Tangerang 20 tahun yang
lalu ini mulai mengenal game sejak duduk di bangku sekolah dasar. Game
pertama yang Ia mainkan pada waktu itu adalah game dari console
Nintendo seperti Super Mario Bros, sampai pada kemunculan PlayStation
game yang sering Ia mainkan adalah Harvest Moon, Guitar Hero, sampai
dengan GTA San Andreas. Dari kecil Ia mengaku telah banyak
menghabiskan waktunya untuk bermain game, dari jatah bermain yang
ditetapkan orang tuanya yakni pada hari sabtu dan minggu, Ia bahkan bisa
bermain hingga 5 jam dalam sehari. Kemudian, dari sana lah muncul bibitbibit yang membuat Farah mulai menggemari permainan elektronik dan
pada akhirnya menjadi hobi. Dari game yang dimainkan di PlayStation
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sampai kemudian Ia memiliki komputer dan laptop, game yang Ia mainkan
pun semakin beragam dengan adanya internet.
Beberapa judul game online yang Ia mainkan diantaranya DotA 2,
Point Blank, Osu! dan lain-lain, yang bisa Ia mainkan selama 1-5 jam pada
hari-hari tertentu terutama pada saat akhir pekan. Akan tetapi, game yang
akhir-akhir ini paling sering Ia mainkan adalah game online mobile
bergenre MOBA yaitu Arena of Valor dan game survival Player Unknown
Battlegrounds Mobile atau gamer biasa menyebutnya dengan sebutan
PUBGM, yang bisa Ia mainkan setiap hari selama memiliki waktu luang,
bahkan Ia sampe rela begadang demi menjalankan hobinya tersebut.
Dalam game Farah menyukaigame-game yang membutuhkan strategi
seperti MOBA, di game tersebut ia sering bermain di posisi support dan
midlaner.
Bermain game online bagi Farah masih menjadi sekedar hobi.
Meskipun Ia sempat memiliki keinginan untuk menjadi pro player dan
menekuninya secara serius. Ia pun sempat tergabung dalam tim e-sport
bernama Arena Gaming, dan Nova Ladies, hingga sempat mengikuti
beberapa

turnamen.

Namun,

Ia

memilih

berhenti

karena

lebih

mengutamakan untuk fokus pada pendidikannya.
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2. Tita

Informan kedua dalam penelitian ini adalah Tita. Seorang
mahasiswi berusia 24 tahun yang saat ini sedang berkuliah di jurusan
sastra Jepang Universitas Airlangga dan sedang sibuk menyusun tugas
akhirnya. Sudah bermain game sejak SD dari awal era kemunculan
PlayStation 1 hingga saat ini sudah memiliki PlayStation 4 kerap membuat
Tita mendapat sebutan sebagai cewek tomboy oleh teman-temannya karena
memiliki hobi bermain game. Hobinya bermain game memang membuat
dia lebih mudah membangun keakraban dengan teman laki-lakinya semasa
sekolah pada waktu itu hingga berlanjut sampai sekarang pada saat ia
berkuliah.
Tita yang sejak SD sudah bermain game ini pada awalnya tertarik
bermain game karena Ia menyukai cerita-cerita fantasi, dan karakter yang
di dalam game yang mulanya hal tersebut dikenalkan kepada dia oleh
saudaranya. Dari sana kemudian Ia menjadi tertarik dan mulai
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menekuninya menjadi hobi, hingga telah banyak memainkan game
bergenre RPG, MMORPG, dan Life Simulator seperti diantaranya serial
Final Fantasy, Harvest Moon, Fate Grand Order, Grandblue Fantasy dan
lain sebagainya. Selain itu Ia juga terkadang memainkan game online
bergenre MOBA seperti Dota 2 jika ingin have fun dengan temantemannya. Dalam urusan game Tita kurang menyukai game-game PC,
karena bagi dia kualitas grafis bukan sesuatu yang ia cari dalam bermain
game. Ia cenderung lebih menyukai alur cerita yang menarik daripada
memusingkan persoalan grafis pada sebuah game online.
3. Dina

Informan berikutnya adalah Dina, perempuan berusia 23 tahun
yang saat ini memiliki usaha online shop yang berdomisili di Malang.
Sudah menjadi gamer sejak semasa duduk di bangku sekolah dasar. Sama
seperti informan lainnya yang banyak menghabiskan waktu bermain pada
masa sekolah dengan bermain game. Dina telah banyak bermain game-
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game console dan juga game-game platform yang ada di game center.
Hobi bermain gamenya masuk ketika Ia mempunyai PlayStation dari
pemberian orang tuanya. Semenjak saat itu Ia mengaku lebih sering
menghabiskan waktu di rumah daripada bermain diluar, karena sudah
sangat menggemari game-game yang ada pada PlayStation.
Pada saat masuknya era game PC dan game online, Dian tertarik
karena adanya ajakan dari seorang teman yang memainkan game online di
Facebook. Dari sana kemudian Ia mulai merambah ke game steam yang
merupakan salah satu platform distribusi digital game online. Banyak
genre dan jenis game yang telah Ia mainkan, tapi yang paling digemari
adalah game MOBA, FPS, dan Survival.
Masuknya game online mobile saat ini, membuat Ia lebih jarang
memainkan game online di PC. Karena kemudahan akses yang ada pada
game online mobile, serta banyak teman yang memainkan, membuat Ia
saat ini lebih banyak memainkan game mobile online. Karena bagi dia
game akan membosankan jika dimainkan sendiri.

63

4. Vio

Perempuan berusia 20 tahun yang akrab dipanggil Vio ini
merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya.
Vio yang saat ini juga sedang sibuk dalam menyusun tugas akhirnya ini,
juga merupakan seorang official streamer di salah satu platform video live
stream bernama NimoTV. Vio yang sudah akrab dengan dunia game
online sejak duduk di bangku SMP ini telah banyak memainkan gamegame online diantaranya game-game yang ada pada media sosial facebook
hingga game-game online yang populer pada masa itu seperti Ayo Dance,
Lost Saga dan Point Blank.
Ketertarikan Vio pada game online berawal saat dia mulai
mengenal internet dan masuknya era media sosial pada saat itu. Karena
banyak iklan-iklan tentang game online di internet membuat Ia penasaran
dan tertarik untuk memainkannya. Semenjak saat itu Ia mulai menekuni
hobi sebagai seorang gamer, yang kemudian hobinya tersebut dapat
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tersalurkan menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan bagi dirinya, yaitu
melalui live stream.
Vio mengawali karirnya di dunia live stream dengan memainkan
game online yang ada pada ponsel pintar, seperti diantaranya Mobile
Legends, Free Fire, dan PUBG Mobile. Alasan Ia melakukan live stream
pada mulanya hanya ingin menunjukkan kemampuan serta hobinya dalam
bermain game. Hingga kemudian Ia bisa mendapat kontrak resmi dari
NimoTV karena jumlah followersnya yang terus meningkat dan pada
waktu itu telah mencapai 800-an orang dan viewersnya diatas 300-an,
yang sampai pada saat ini Vio telah memiliki 2600 followers yang
membuat Ia semakin semangat dalam melakukan live stream.
Meskipun ditengah-tengah kesibukan antara kuliah dan pekerjaan
sebagai streamer. Vio biasa memainkan gamenya dan live streaming setiap
hari selama 3-5 jam sehari, dan Ia pun dituntut harus pintar mengatur
waktu, walaupun terkadang Ia harus merasakan jam tidurnya berkurang
karena kesibukan yang Ia jalani.
5. Adi
Adi merupakan seorang founder dari Independent auditor hukum
bersertifikat di Kabupaten Sidoarjo yang juga memiliki hobi sebagai
gamer yang saat ini berusia 25 tahun. Hobi bermain game onlinenya
berawal ketika Ia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama,
dengan bermain bersama teman-temannya di warnet sepulang sekolah.
Pada waktu itu game online pertama yang Ia mainkan adalah Ragnarok
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Online, kemudian berlanjut hingga ke Warcraft III sampai pada DOTA 2.
Pada era game DOTA 2 itu lah yang sampai membuat Ia kecanduan dan
maniak bermain game online hingga telah menjadi banyak member atau
keanggotaan di warnet hingga sampai pada saat Ia kuliah.
Saat ini karena telah sibuk di dunia kerja intensitas bermain game
online dia tidak se-intens dulu pada saat sekolah maupun kuliah. Akan
tetapi hobi sebagai gamer masih terus Ia jalankan dengan bermain di
smartphone dan laptop yang Ia miliki. Bahkan Ia bisa bermain game online
di smartphone seperti game AOV dan PUBGM setiap hari selama
memiliki waktu luang disela kesibukkannya bekerja. Dan tetap bermain
DOTA 2 sepulang dari kantor atau bermain pada waktu malam hari di
rumah tidak seperti dulu yang banyak Ia habiskan waktu bermainnya di
warnet.
6. Rizal
Rizal merupakan seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta
di Jakarta yang saat ini berusia 22 tahun. Juga telah menekuni hobi sebagai
gamer game online sejak SMP. Pada waktu itu menurut penuturannya Ia
mulai bermain ketika sedang booming-boomingnya game online terutama
bagi kalangan anak muda pada saat itu, dan mulai menjamurnya warnet.
Game online yang pertama Ia mainkan berawal dari game facebook
Baseball Heroes, kemudian terus berlanjut hingga masuknya game
Counter Strike, Rising Force, DOTA 2, sampai pada masuknya game
online mobile Ia juga ikut mengikuti perkembangannya dari mulai game
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Clash of Clan, Clash Royale, Vainglory, Mobile Legends, Arena Of Valor,
Free Fire, dan yang terakhir PUBGM.
Meskipun masih sibuk dengan kegiatan perkuliahan, Ia tetap
menekuni hobinya sebagai gamer, dan bermain game online untuk melepas
kejenuhan serta penat setelah kuliah. Baginya bermain game adalah hal
yang positif bagi anak muda sebagai hiburan daripada harus terjerumus ke
dalam dunia malam, mabuk-mabukkan, dan narkoba yang lebih merugikan
masa depan.
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BAB V
PEMBAHASAN
5.1 Diskriminasi Terhadap Female Gamers dalam Game Online
Perkembangan game online yang begitu pesat menarik minat siapa saja
untuk dapat memainkannya. Game online yang menyediakan banyak sekali
pilihan dan berbagai macam genre, menjadi daya tarik ditambah dengan bisa
terhubungnya antar pemain satu sama lain dengan adanya internet. Menjadikan
permainan ini sebagai sarana hiburan yang lengkap. pemainnya tidak hanya
terhibur dari segi gameplay utama dalam game, tetapi juga adanya feel kompetitif
yang dapat saling bersaing dengan pemain lainnya, bekerja sama dengan teman
satu tim demi mencapai kemenangan, bisa saling berinteraksi satu sama lain, dan
mengekspresikan diri dalam bentuk karakter virtual. Membuat game online cepat
tersebar dan mulai menjadi tren hiburan pada masyarakat masa kini, yang
seharusnya tidak memandang gender laki-laki atau perempuan bila ditinjau dari
peminat permainan online ini yang biasa dikenal dengan sebutan gamer.
Namun pada kenyataannya, pandangan masyarakat terkait gamer selalu
identik dengan remaja laki-laki dan menyingkirkan gamer perempuan yang
sesungguhnya juga memiliki minat dan ketertarikan yang sama dengan permainan
online ini. Pada gamer perempuan, awal mula ketertarikan mereka pada game
online sebenarnya tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Beberapa dari mereka
mengenal game online karena memang sudah akrab dengan video game pada era
sebelum game online muncul. Seperti penuturan dari informan berikut:
“Dulu awal kenal game emang dari kecil sih, pertama dulu waktu
masih TK udah punya PS 1, sampai akhirnya baru punya PS 2 itu
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SD kelas 4 atau 5 seingatku. waktu itu sering banget ngegame
sampai-sampai bisa main 5-7 jamdan sering juga lupa waktu
sampai dimarahin papa, terus kalau udah gitu biasanya PS aku
disembunyiin hehe.” (Wawancara Farah Agustus 2018)
Awal mulanya gamer perempuan mengenal game online, karena memang
dari awal sebelum game online itu hadir mereka telah akrab dengan video game
sehingga telah menjadi hobi sejak sebelum game online hadir. Sehingga, banyak
dari gamer perempuan pun jadi mengikuti tren perkembangan game tersebut
layaknya laki-laki yang dipandang sebagai konsumen utama dari video game.
Ketertarikan bermain game yang sudah ada dari semasa kecil, kemudian hingga
menjadi hobi. Menunjukkan bahwa sebenarnya dalam hal ini tidak ada perbedaan
antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan ketertarikan bermain
game. Meskipun industri game sendiri lebih menonjolkan laki-laki dalam segment
pasar mereka. Ditunjukkan dari banyaknya genre dan judul game yang banyak
berkaitan erat dengan aktifitas-aktifitas maskulin. Seperti game-game adventure
yang populer yaitu salah satunya seri Grand Theft Auto (GTA) yang penuh
dengan unsur kekerasan, perang antar geng, dan tembak-menembak. Meski
demikian gamer perempuan juga tertarik dalam permainan tersebut.
“kalau aku sih dulu waktu jamannya main PS lebih suka main
game-game musik, apa sih genrenya, rhythm ya kayak Guitar
Hero, terus game-game petualangan juga kayak GTA. Ya
walaupun gamenya isinya banyak tembak-tembakan bunuhbunuhan, tapi seru aja sih maininnya.” (Wawancara Farah
Agustus 2018)
Kemudian, pada saat masuknya era game online yang populer pun, banyak
dipenuhi game-game bertemakan maskulin seperti peperangan dengan genre FPS
(First-Person Shooter) yang populer dengan judul Point Blank dan Counter
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Strike. Selain itu game-game yang bertemakan petualangan dengan genre
MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Play Games) seperti Ragnarok
dan MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) seperti DOTA 2. Gamer
perempuan pun juga tidak turut ketinggalan untuk memiliki minat dan
ketertarikan memainkan permainan-permainan tersebut.
“pertama kali kenal game online dulu kalo awal banget berarti
dari game facebok dulu, terus abis itu baru deh main game-game
FPS kayak Point Blank, kalau CS (Counter Strike) lebih
seringnya main offline sih. Kalau MOBA ngikutin juga kok,
kayak DOTA 2 dulu karena banyak temen yang main akhirnya
juga diajakin main. Kalau PB seringnya main solo sih.”
(Wawancara Dina September 2018)
Hal demikian bertentangan dengan anggapan bahwa, game-game yang
banyak memiliki unsur maskulin dan kekerasan, dianggap tidak ramah perempuan
dan perempuan tidak cocok untuk memainkannya. Perempuan dianggap tidak
tertarik dengan game-game tersebut, padahal sesungguhnya mereka juga memiliki
ketertarikan yang sama, tidak hanya ingin dikotak-kotakan pada jenis genre game
yang dianggap sesuai dengan nilai laki-laki dan perempuan.
Akan tetapi game online tetap saja dianggap sebagai mainan laki-laki.
Dimana hal tersebut berkaitan dengan jumlah gamer perempuan yang menjadi
minoritas dalam ranah game online yang mayoritas diisi dengan gamer laki-laki.
Laki-laki yang ditempatkan secara dominan oleh industri game telah menciptakan
persepsi bahwa industri game hanya mewujudkan kepentingan dan aktivitas
maskulin, ditambah adanya konten-konten yang berisi kekerasan dan posisi
karakter perempuan di dalam game yang berbanding terbalik dengan karakter
laki-laki. Kemudian, membuat permainan ini dianggap tidak ramah bagi

70

perempuan untuk dapat memainkannya. Sehingga membuat kehadiran mereka di
dalam game seolah menjadi sesuatu yang tidak biasa hingga menimbulkan
diskriminasi terhadap mereka. Seperti yang didapat dari hasil wawancara dengan
informan tambahan yang berstatus sebagai gamer laki-laki berikut:
“ya aku nanggepinnya kaya wih ada cewe main game ini, kaya
kagum gitu awalnya, kaya dulu di game CS, DOTA kan gamegame cowok tiap nyalain voice chat kan pasti cowo semua
yang ngomong, terus pas ada suara cewe di game itu langsung
beda gitu rasanya, kaya ya ini DOTA bro, kalo lo denger suara
cewe di audi itu biasa. kalo di DOTA denger suara cewe itu
ibarat sesuatu yang wow haha.” (Wawancara Rizal Juli 2019)
Game-game yang sebelumnya memang lebih populer dikalangan
gamer laki-laki karena memiliki unsur maskulin seperti lebih mengandalkan
kemampuan logika berpikir, dan strategi. Sehingga memunculkan asumsi
bahwa itu adalah “game laki-laki”, kemudian ketika gamer perempuan turut
hadir di dalamnya mereka mendapat perlakuan yang berbeda karena adanya
dominasi laki-laki dalam game tersebut.
Dominasi Laki-laki dalam game online menjadi salah satu sumber
mengapa diskriminasi terjadi pada female gamer. Jumlah gamer perempuan
yang minoritas membuat posisi gamer laki-laki menjadi superior dan
menempatkan gamer perempuan pada posisi inferior. Sehingga berimbas
pada perlakuan yang mereka terima di dalam game, karena pandangan
gamer laki-laki yang merasa dirinya lebih paham daripada gamer
perempuan, dikuatkan oleh argumen dari hasil wawancara berikut:
“kalo aku liatnya yang jago ada yang gabisa main banyak haha,
kaya gini deh contohnhya, dulu pas aku main RO kan sempet
punya guild juga kalo di RO kan ada leveling, perang guild, nah
disitu di guildku ada cewenya, dia pasti kalo main jadi priest itu
minta dilindungin terus kaya bilang lindungin aku dong aku
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main priest bilang gitu ke temen guild yang lain, dan kalo di RO
kan ada role kaya tanker, assassin pasti guild nyuruh yg cewe
jadi priest aja soalnya lebih gampang gak butuh skill mekanik
banyak. dan kayak pas di PUBG jugakan aku punya kenalan
juga sering mabar, dan sama pasti aku yg cover, sering juga aku
tolongin kayak waktu itu anaknya knock kan aku revive aku
kasih med kit terus dia bilang duh baik banget haha. Terus
bilang jangan jauh jauh takut aku duh haha jadi baper juga
kadang haha” (Wawancara Rizal Juli 2019)
Hal demikian menunjukkan bahwa terdapat unsur patriarki di dalam
game, dimana laki-laki selalu merasa lebih dominan dan superior dalam
game tersebut yang kemudian memandang rendah posisi perempuan di
dalam game karena menganggap bahwa perempuan dengan segala atributatribut yang khas melekat pada dirinya seperti dipandang lebih lemah dari
laki-laki juga ikut terbawa dalam dunia game online. seperti penuturan
informan yang menganggap gender perempuan bisa menjadi hal pembeda
ketika mereka bermain game, berikut penuturannya:
“yang merupakan faktor pembeda seperti yang saya katakan tadi
adalah pola pikir dari tiap tiap gamers, saya sebagai gamer lakilaki menilai gamer laki-laki lain itu juga berbeda tentunya gamer
perempuan itu lebih berbeda karena sebagian besar pola
pikirnya menggunakan rasa dibanding dengan logika yang
menyebabkan gamer perempuan ketika bermain tidak seberani,
atau tidak begitu apa ya istilahnya tidak tatak, tidak tepat dalam
mengambil tindakan.” (Wawancara Adi Juli 2019)
Pandangan terhadap perempuan yang selalu dianggap lebih
emosional, dan irasional daripada laki-laki kemudian menjadi faktor
penyebab mereka dipandang lebih lemah oleh gamer laki-laki. Sehingga
laki-laki yang dominan pada ranah tersebut selalu memperlakukan
perempuan yang tidak bisa setara dengan mereka di dalam game.
Dalam lingkungan tempat bermain pun juga demikian, terdapat unsur
dominasi laki-laki terhadap gamer perempuan. Dimana lokasi tempat bermain
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game online seperti warnet, jarang sekali ditemukan adanya gamer perempuan
disana (Hasil Observasi, 2018). Kondisi tersebut diakibatkan adanya ruang yang
sangat maskulin. seperti mayoritas pemain disana adalah laki-laki, ruang yang
dipenuhi dengan asap rokok, suasana yang kurang kondusif karena sering kali
yang bermain disana meneriakan kalimat-kalimat umpatan, kata-kata vulgar,
jorok, dan kasar ketika bermain game. Yang kemudian menjadi alasan mengapa
jarang sekali terdapat gamer perempuan disana karena memang tidak membuat
mereka nyaman untuk berada di lingkungan tersebut.
Sesuai dengan apa yang diungkap informan:
“pernah sih dulu main ke warnet karena diajak temen, tapi
sekarang ngga berani ke warnet. Banyak cowok pada ngerokok,
aku pernah sekali dan ada juga yang ngga pakai baju gitu hi..
ogah. Dan waktu itu digodain juga, suka dilihatin juga, pada
berdiri dibelakang aku ngelihatin aku main gitu.”(Wawancara
Farah Agustus 2018)
Kemudian hal tersebut menjadikan alasan ketika gamer perempuan
memasuki lingkungan warnet, mereka masih dipandang sebagai seorang
“perempuan” dengan segala atribut yang melekat pada dirinya. Padahal
seharusnya hal tersebut berada diluar pada diri mereka dalam ranah tersebut.
Karena, seharusnya dalam kaitannya dengan konteks pemain game online
atau gamer, perempuan ketika memasuki ranah tersebut tentu sudah
selayaknya dipandang sebagai gamer seperti pada konsumen warnet pada
umumnya, bukan dipandang dalam sebagai gendernya yang membuat gamer
perempuan merasa dianggap berbeda karena adanya perlakuan khusus pada
diri mereka yang cenderung mengarah pada hal negatif dan diskriminasi.
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Dominasi laki-laki yang ada dalam game online, menunjukkan
adanya relasi kuasa yang berkaitan dengan adanya pihak dominan yang
mengalahkan pihak yang lebih rendah atau terdominasi dalam hal ini adalah
gamer perempuan. Game online yang dari awal sudah erat kaitannya dengan
diskriminasi gender seperti pada awal kemunculannya yang lebih
mengunggulkan laki-laki dalam target pasar industri mereka. Kemudian
berimbas pada genre-genre serta tipe permainan yang selalu menganggap
game tersebut adalah game laki-laki, karena game tersebut memiliki banyak
unsur maskulin dan perempuan telah dianggap tidak cocok memainkannya
disebabkan pandangan yang sangat berhubungan dengan gender dimana
permainan tersebut dianggap tidak ramah untuk perempuan karena banyak
unsur maskulin di dalamnya, serta perempuan yang dianggap tidak memiliki
kemampuan yang setara dengan laki-laki. Maka hal demikian menimbulkan
diskriminasi atau perlakuan tidak adil yang mengarah pada bentuk
diskriminasi gender.
5.2 Bentuk Diskriminasi Gender yang Dialami Female Gamer Dalam Ranah
Game Online
Persoalan diskriminasi dan ketidakadilan pada kaum perempuan telah
terjadi hampir di semua tingkatan dan sektor, mulai dari tingkat internasional,
negara, keagamaan, sosial (kemasyarakatan), budaya, ekonomi, sampai pada
tingkat rumah tangga. Bahkan seperti pada kasus yang ada pada penelitian ini
persoalan diskriminasi pada perempuan juga terjadi pada dunia maya, yang pada
kasus ini mengerucut pada ranah game online.
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Ketidakadilan dan ketimpangan gender yang terjadi pada ranah game
online hingga melahirkan bentuk diskriminasi gender pada female gamer di
dalamnya, disebabkan karena adanya dominasi dari gamer laki-laki yang
didukung dengan anggapan bahwa ranah game online tersebut merupakan dunia
laki-laki, dan juga adanya stereotip yang melekat pada perempuan, sehingga
perempuan pada ranah ini disudutkan, dianggap tidak mampu bersaing dalam
laki-laki karena tidak memiliki kemampuan yang setara, serta konten dari genre
game yang populer dianggap tidak ramah terhadap perempuan karena banyak
berisi kekerasan, dan hal-hal aktifitas yang bersifat maskulin.
Singgungan yang terjadi antara gamer laki-laki dan perempuan dalam
game online yang menimbulkan relasi kuasa yang berkaitan dengan adanya pihak
dominan yang mengalahkan pihak yang lebih rendah atau terdominasi dalam hal
ini adalah gamer perempuan, merujuk pada perlakuan yang tidak adil terhadap
gamer perempuan yang dilakukan oleh gamer laki-laki karena merasa lebih
dominan dan unggul dari segi kemampuan daripada gamer perempuan. Perlakuan
yang tidak adil tersebut ditunjukan dengan sikap merendahkan, meremehkan,
hingga kekerasan terhadap perempuan berupa pelecehan seksual (sexual
harassment).
Dalam konsep gender sebenarnya perbedaan gender tidak akan
menjadi masalah selama tidak memunculkan ketidakadilan gender. Akan
tetapi, dalam kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai
ketidakadilan baik bagi laki-laki dan terutama, terhadap perempuan.
Beberapa bentuk ketidakadilan gender tersebut seperti diantaranya adalah
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Marginalisasi gender, Subordinasi gender, Stereotip, dan Kekerasan
Seksual, merupakan bentuk permasalahan yang lahir dari ketidakadilan
tersebut.
5.2.1 Marginalisasi Terhadap Female Gamers
Marginalisasi merupakan Bentuk ketidakadilan gender yang berupa
tindakan atau upaya membatasi, meminggirkan, dan menempatkan
seseorang atau kelompok tertentu pada posisi yang termarginalkan. Dalam
hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan gender. Marginalisasi gender
terkait dengan game sebenarnya telah terjadi sejak awal, dimana industri
yang menempatkan laki-laki sebagai target utama pasar mereka,
menyingkirkan perempuan yang juga memiliki minat terhadap game online.
Dimana game seperti game online sering kali dianggap ditujukan hanya
untuk pemain laki-laki. Berimbas pada, pemain game online yang
didominasi oleh pemain atau gamer laki-laki membuat gamer perempuan
merasa tersisihkan. Karena, game tersebut dianggap didesain dan dibuat
untuk laki-laki.
Anggapan bahwa desain game online lebih mengarah untuk gamer
laki-laki karena kebanyakan game online seperti pada game MMORPG
didesain dengan quest atau misi yang bersifat kontinuitas butuh waktu lama
untuk leveling, dimana pemain game tersebut harus menyelesaikan setiap
quest sebelum logout, dan kemampuan mekanik serta skill dalam
pengambilan keputusan yang cepat. Pada game MMORPG, pemain
menyelesaikan game secara berkelompok dalam guild untuk dapat
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mengembangkan skill yang dimilikinya. Otomatis pemainnya harus saling
berinterkasi dengan pemain lainnya untuk dapat tercapainya misi tersebut.
Dari sana kemudian permasalahan marginalisasi muncul ketika
gamer perempuan pada ranah tersebut bergabung dalam guild di game
Ragnarok Online yang mayoritas adalah laki-laki, yang pada awalnya
merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri di game tersebut. seperti
penuturan informan berikut ini:
“kesulitan di game pas grinding naikin level kaya di RO.. biasa
sih ya sama style fitur yang biasanya temanya harsh, tapi dulu
waktu masih pemula gitu kadang kaget sama style yang kayak
gitu. Makanya biasanya kayak merasa gak cocok akhirnya gak
jadi diterusin mainnya. Itu biasanya karena masih noob aja
kayak gitu, tapi nanti juga bisa survive trus lama-lama udah
kebiasa aja” (Wawancara Tita Agustus 2018)
Kemudian pada saat bergabung dalam guild pun sering merasa tersisihkan
karena mayoritas pemain yang ada dalam guild tersebut adalah laki-laki.
“di RO sering ga dipercaya main di role lain sama anak-anak di
guild soalnya aku perempuan sendiri, disuruhnya pasti main
support kaya healer, priest yang tugasnya cuman ngasih buffbuff gitu kalo lagi war.”
Selain pada genre game MMORPG, marginlisasi juga terdapat pada genre
game online lain, seperti pada perlakuan yang dialami oleh informan berikut:
“dulu pas awal-awal banyak yang ngejek kalo perempuan
tuh bisanya main game-gamegampang, gak mungkin bisa
ngimbangin gamer laki-laki yang sukanya kayak MOBA, FPS
kayak pas main AOV, kita dikira gak bakal ngerti sama
peraturannya yang banyak sama item-item, ngelane, jungling,
sampe akhirnya aku bisa ngebuktiin kalo aku juga bisa kok main
AOV sampe bisa sih beberapa kali jadi MVP.” (Wawancara
Dina September 2018)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa game
online itu telah dimarginalkan sebagai aktivitas yang hanya bisa dilakukan untuk
pemain laki-laki. Bahkan, terlepas dari kemampuan gamer perempuan, game
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online masih dianggap sebagai game yang cocok dan diciptakan untuk gamer
laki-laki, karena fitur dan misi-misi yang disedakan game online tesebut sangat
membutuhkan skill ketangkasan, ketrampilan dan kemampuan berpikir dalam
mengatur strategi sesuai dengan konsep jalan pikir pemain laki-laki yang suka
dengan tantangan dan adventure. Dengan kata lain, female gamer dimarginalkan
sebagai pemain yang tidak memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki,
karena dianggap lebih suka memainkan game online yang lebih girly dan tidak
menantang. Dalam hal ini maka gamer perempuan lebih dilihat dari sisi gender
mereka sebagai perempuan, yang kemudian memunculkan tindakan tidak adil
karena perlakuan yang mereka terima yaitu tersisihkan atau termarginalkan karena
gender mereka sebagi perempuan.
5.2.2 Subordinasi Terhadap Female Gamers
Subordinasi adalah anggapan yang menyatakan bahwa perempuan
itu emosional, irasional dalam berpikir, perempuan tidak bisa tampil sebagai
pemimpin (sebagai pengambil keputusan), maka akibatnya perempuan
ditempatkan pada posisi yang tidak penting dan tidak strategis (second
person). Subordinasi gender yang terjadi pada dalam penelitian ini, terkait
pada anggapan bahwa game online yang memiliki tingkat kesulitan, skill
bermain yang tidak dimiliki oleh perempuan, dan perempuan yang dianggap
lebih mengunggulkan emosi, irasional dalam berpikir, dan tidak bisa
menjadi pemimpin dalam bermain game online. Sering menempatkan
mereka pada posisi yang dinomorduakan dalam game. Diperkuat dari
ungkapan sudut pandang informan laki-laki yang mengatakan:
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“gamer perempuan itu lebih berbeda karena sebagian
besar pola pikirnya menggunakan rasa dibanding dengan
logikayang menyebabkan gamer perempuan ketika bermain
tidak seberani, atau tidak begitu apa ya istilahnya tidak tatak,
tidak tepat dalam mengambil tindakan.” (Wawancara Adi Juli
2019)
Kemudian sejalan dengan ungkapan tersebut gamer perempuan pun
mengakui kalau mereka juga telah mengalami tindak subordinasi gender dalam
game. Seperti yang diketahui dari penuturan informan:
“di RO sering ga dipercaya main di role lain sama anak-anak di
guild soalnya aku perempuan sendiri, disuruhnya pasti main
support kaya healer, priest yang tugasnya cuman ngasih buffbuff gitu kalo lagi war, katanya kalo main tanker itu susah
mekaniknya, soalnya harus inisiasi gitu kan kayak harus nariknarik monster padal aku juga paham kalo tanker kan ada sistem
armor, sword, equipmentnya juga, kalo jadi assassin pasti
dianggepnya gabisa juga soalnya butuh timing, dan harus berani
ga takutan kalo main.” (Wawancara Tita Agustus 2018)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut informan menuturkan bahwa dia
ditempatkan pada posisi yang kurang begitu penting dalam game disebabkan
karena dirinya perempuan. Hal tersebut tentunya adalah sebuah perlakuan yang
tidak adil karena informan menganggap bahwa dirinya sebenarnya juga telah
memahami peraturan yang ada pada role yang Ia ingin mainkan, bukan
ditempatkan pada posisi yang kurang begitu berpengaruh dalam permainan karena
anggapan bahwa dirinya adalah perempuan. Maka, dia tidak akan bisa
menjalankan role tersebut karena Ia dianggap lebih emosional, irasional, dan lebih
mengutamakan rasa daripada logika dalam berpikir.
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Informan lain menambahkan bahwa:
“biasanya ya, kalo main sama yang belum kenal, biasanya tuh
kita yang cewe dianggap gapunya skill sebaik mereka, jadi
beberapa gamer laki-laki ada yang ngasih bantuan buat naikin
level atau misal itu temanku pernah pas main RO (Ragnarok) trus
dia pake gender asli, dia sering ditawari bantuan sama gamer
laki-laki.” (Wawancara Tita Agustus 2018)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, bentuk subordinasi yang terjadi
akibat perbedaan gender adalah female gamer dianggap memiliki skill yang lebih
rendah dalam satu permainan bergenre MMORPG, sehingga dalam permainan
tersebut gamer perempuan sering mendapatkan bantuan dari gamer laki-laki.
Female gamer dianggap tidak memiliki kemampuan yang sebanding dengan
gamer laki-laki sehingga butuh bantuan dari pemain lain untuk meningkatkan
level dalam permainan tim multiplayer tersebut. Perempuan yang dianggap belum
terlalu berpengalaman sehingga anggota tim lain berusaha untuk membantu
meningkatkan level mereka agar saat bermain lagi, si female gamer tersebut
levelnya sudah setara dan dapat bermain ke level yang lebih tinggi. Dikuatkan
dengan hasil wawancara dengan informan tambahan gamer laki-laki yaitu:
“kalo aku liatnya yang jago ada yang gabisa main banyak haha,
kaya gini deh contohnhya, dulu pas aku main RO kan sempet
punya guild juga kalo di RO kan ada leveling, perang guild, nah
disitu di guildku ada cewenya, dia pasti kalo main jadi priest itu
minta dilindungin terus kaya bilang lindungin aku dong aku
main priest bilang gitu ke temen guild yang lain, dan kalo di RO
kan ada role kaya tanker, assassin pasti guild nyuruh yg cewe
jadi priest aja soalnya lebih gampang gak butuh skill mekanik
banyak.” (Wawancara Rizal Juli 2019)
Posisi gamer laki-laki yang lebih dominan dalam permainan game online
tersebut, membuat mereka merasa lebih superior terhadap gamer perempuan.
Sehingga mereka merasa lebih kompeten dalam ranah tersebut dan menganggap
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bahwa perempuan yang ada dalam game tersebut kurang memiliki kemampuan
setara dengan mereka yang laki-laki sehingga butuh perlindungan dari laki-laki.
Keberadaan female gamer yang hadir atau tergabung dalam suatu guild
membawa suasana yang berbeda. Sering kali, gamer laki-laki memberikan
perlakuan yang berbeda akan keberadaan female gamer dalam suatu game,
sehingga sering memberikan bantuan-bantuan kepada female gamer dengan
anggapan mereka lah yang lebih kompeten dan memiliki suatu kewajiban untuk
membantu dan melindungi mereka dalam suatu match atau misi di dalam game.
Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk
subordinasi yang terjadi pada female gamer dalam penelitian ini adalah bahwa
female gamer dianggap memiliki skill dan tingkatan yang lebih rendah daripada
gamer laki-laki. Sehingga, sering kali female gamer hanya diberikan posisi yang
kurang penting di dalam game seperti sebagai supporting player yang membantu
core player atau pemain dalam posisi inti, dan dianggap perlu untuk dibantu
dalam meningkatkan skill dan level, serta kurang dipercaya untuk memainkan
peran penting di dalam game ketika bermain dengan gamer laki-laki berkaitan
dengan anggapan bahwa perempuan lebih emosional, dan irasonal dalam berpikir.
5.2.3 Stereotip yang Melekat Pada Female Gamers
Stereotip adalah pelabelan terhadap pihak tertentu yang selalu berakibat
merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu stereotip dalam
bahasan ini adalah stereotip yang bersumber dari pandangan gender. Dalam hal ini
stereotip yang ditujukan kepada female gamer, berupa anggapan bahwa mereka
salah tempat jika ingin bermain game online di warnet, yang mana lingkungan
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warnet banyak didominasi dengan laki-laki jadi bukan salah mereka jika ada
perempuan yang bermain disana kemudian mendapat perlakuan yang tidak
mengenakan. Seperti dengan apa yang dialami oleh informan:
“pernah sih dulu main ke warnet karena diajak temen, tapi
sekarang ngga berani ke warnet. Banyak cowok pada ngerokok,
aku pernah sekali dan ada juga yang ngga pakai baju gitu hi..
ogah. Dan waktu itu digodain juga, suka dilihatin juga, pada
berdiri dibelakang aku ngelihatin aku main gitu.”(Wawancara
Farah Agustus 2018)
Selain itu, stereotip perempuan yang dianggap lemah daripada laki-laki
juga membuat mereka disalahkan ketika harus memainkan game-game penuh
strategi seperti MOBA dan FPS. Berdasarkan hal tersebut, akibat dari stereotip ini
kemudian timbul diskriminasi dan ketidakadilan. Selama ini game online yang
secara dominan dimainkan oleh kaum laki-laki. Bergerak di bawah representasi
gender menuju konsumsinya, nyata bahwa aspek gender dalam game dan fokus
isi game yang kebanyakan adalah kekerasan dan eksploitasi perempuan membuat
permainan ini dikonstruksikan sebagai permainan yang tidak ramah bagi
perempuan. Perempuan, dengan konstruksi sosial yang melekat padanya dianggap
tidak cukup kompeten untuk memasuki lapangan logika bernama game itu.
Stereotip ini memunculkan asumsi bahwa perempuan memiliki skill yang
lebih rendah ketika berkompetisi di dalam game. Kemudian, secara serta
mengurangi kesempatan perempuan untuk berlaga di arena itu. Stereotip lain yang
melekat pada diri perempuan yang dianggap lebih irasional, emosional, dan tidak
mampu berpikir logis daripada laki-laki. Juga menjadi sebuah aspek gender yang
merugikan mereka dalam ranah game online. Dalam beberapa permainan game
online yang membutuhkan strategi dan kontennya yang identik dengan kekerasan
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seperti peperangan dan tembak menembak. Dalam hal ini perempuan dianggap
kurang cocok karena stereotip feminin yang melekat pada dirinya, dan dianggap
hanya cocok untuk memainkan game-game bertema girly. Seperti yang dialami
oleh informan:
“aku pernah juga dibilang oh pantesan cewe, beban banget,
dihina-hina gitu pokonya, main ayodance aja sana, nyusahin aja,
pas lagi main DOTA dan kebetulan ada orang indo juga dan
nyalain voice chat.”(Wawancara Dina September 2018).
Posisi stereotip pada perempuan yang harusnya berada di luar dari
permainan game online. Ikut masuk ketika perempuan tersebut menjadi
gamer. Hal tersebut menunjukan bahwa pada ranah dunia maya seperti
dalam game online, stereotip atau label yang melekat pada diri perempuan
di dunia nyata tetap terbawa dan akan menempel selalu dimanapun mereka
berada. Termasuk dalam ranah game online stereotip perempuan lebih
lemah daripada laki-laki masih ikut terbawa, walaupun dalam segi
permainan tidak melibatkan kemampuan fisik.
5.2.4 Kekerasan Seksual Terhadap Female Gamers
Selanjutnya

adalah

permasalahan

kekerasan

terhadap

perempuan.

Kekerasan adalah suatu serangan baik terhadap fisik maupun secara verbal yang
menyerang integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan bisa terjadi karena
berbagai macam sumber, salah satunya bersumber pada anggapan gender.
Kekerasan terhadap perempuan yang paling umum dan sering terjadi dan
dilakukan dalam masyarakat

adalah berupa pelecehan seksual

(sexual

harassment). Jenis kekerasan semacam ini yang banyak terjadi adalah unwanted
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attemtion from men. Seperti pelecehan dalam bentuk lelucon jorok secara vulgar
dan ofensif, yang menyakiti dan membuat malu seseorang dengan omongan kotor.
Dalam hal ini banyak kasus kekerasan terhadap gamer perempuan dalam
bentuk pelecehan seksual yang terjadi pada fitur chat maupun voice chat yang ada
pada game online, yang seharusnya digunakan sebagai sarana komunikasi antar
player. Pelecehan terjadi dalam bentuk lelucon jorok atau vulgar, kata-kata yang
ofensif dan bahkan bersifat mempersekusi gamer perempuan, menyakiti atau
membuat malu dan lain sebagainya. seperti ungkapan dari informan :
“kalau aku pernah sih dikata-katain pas main game, kayak pas di
AOV kan waktu main bareng temen kan pakai voice chat tuh,
jadi player yang lain kan kita main berdua sama temenku cewe
juga sisanya random itu kan laki-laki, kita kayak diremehin gitu,
seperti dibilang, “pantes ngga bisa main ternyata cewe”. Pernah
juga sampe dapet kata-kata yang vulgar, kasar juga, nah kan
temenku waktu itu kayak masih baru gitu di game itu, terus dia
jadi kayak takut gitu.” (Wawancara Farah Agustus 2018)
Bentuk ucapan-ucapan yang dilontarkan sering kali mengarah pada hal-hal
mesum yang ditujukan kepada gamer perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh
informan berikut ini:
“Pernah juga digoda-godain kaya omongan yg nyerempetnyerempet gitu pas main DOTA, pas aku bilang jangan ngehit
Axe, dia itu keras, terus yg cowo-cowo bilang apanya yang
keras gitu.. terus pas di PUBG juga pernah, kaya aku kan bilang
aku lagi di atas ini, terus ada yg bilang yaudah kalo kamu di atas
aku di bawah sambil diketawain.” (Wawancara Dina September
2018)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut sebenarnya apa yang diucapkan
oleh informan bukanlah sesuatu yang mengarah pada hal-hal berbau seksual.
Informan hanya mengatakan hal yang bersifat interaksi informatif ketika bermain
game, dimana Ia mengatakan bahwa Axe yang mana adalah karakter dalam game

84

DOTA yang memiliki role tanker, itu “keras” dalam artian memiliki health bar
yang tebal atau agar lebih mudah dipahami hero atau karakter tersebut susah
untuk dibunuh sehingga Ia mengatakan bahwa karakter tersebut keras. Namun
player lain yang laki-laki menanggapinya dengan ucapan yang bersifat mesum
dan vulgar karena merujuk pada hal berbau seksual dengan ucapan bernada
godaan.
Bentuk pelecahan yang mengarah pada godaan-godaan juga dialami oleh
informan lain yaitu:
“sering juga digodain, ditanya-tanyain, maksa minta kenalan
gitu-gitu, terus aku kayak apasih, main-main aja, apa urusannya
pas main malah maksa minta kenalan, kan pasti gitu kalo ada
cewe pasti maksa ngajak kenalan, kenalannya ke cewek doang,
kenapa ngga kalo cowok nggak diajak kenalan.” (Wawancara
Farah Agustus 2018)
Dan juga dialami oleh informan:
“paling sering kalo ketemu cowo-cowo di game itu pasti kaya
digodain gitu, dibecandain, mereka kaya ga serius mainnya,
ngetroll kaya dibully gitu jarang sih. Terus kalo ga gitu
seringnya cuman digodain sih, kaya yang tiba-tiba jadi perhatian
padal kan ngga kenal, terus tau kalo yg main cewe, kaya
digodain sayang, udah malem masih main aja gitu-gitu,
dipanggil cantik segala, ya kaya gitu-gitu doang sih.”
(Wawancara Vio September 2018)
Bentuk pelecehan seperti semacam ini yang banyak terjadi adalah
unwanted attemtion from men. Dimana bentuk ucapan-ucapan yang seharusnya
adalah berisi muatan terkait komunikasi dalam game, menyimpang karena adanya
pandangan gamer laki-laki yang berbeda dalam melihat kehadiran perempuan
dalam game online.
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Gamer perempuan yang masuk di dalam game tersebut justru dipandang
sebagai sosok yang berbeda ketika memasuki ranah game online. mereka tidak
dianggap sebagai pemain lain yang seharusnya disikapi secara sewajarnya, tetapi
justru kehadiran mereka mengundang daya tarik bagi lawan jenis yang memiliki
posisi dominan dalam game ini. Dengan memberikan perhatian khusus, serta
menunjukkan ketertarikannya dengan berusaha mendekati atau merayu dengan
godaan-godaan yang justru membuat pemain atau gamer perempuan merasa tidak
nyaman, karena diperlakukan berbeda oleh gamer lain, lewat godaan-godaan yang
mereka terima di dalam game.
Hal tersebut seolah menjadi hal yang lumrah dan biasa jika dilihat karena
mayoritas gamer adalah laki-laki. Sehingga mereka merasa kehadiran perempuan
dalam ranah game online malah menghadirkan nuansa baru pada game yang
mereka mainkan. Seperti yang diutarakan oleh informan:
“..bahkan itu adalah fun untuk saya dalam game, sebagai contoh
biasanya kita mendengar gamer-gamer PUBG yang open mic itu
semua laki-laki, tapi begitu kita mendengar suara perempuan di
dalam game itu tentunya itu akan menggetarkan gelora kita hehe
iya kan.. menggetarkan untuk supaya kita lebih semangat untuk
satu game ini, atau mungkin bisa sebagai ajang pencarian jodoh
mungkin..” (Wawancara Adi Juli 2019)
Dan juga ditambahkan oleh informan:
“soalnya seru juga bisa show off kan kalo ada cewe, biar game
isinya gak cowo semua, masa di game isinya batangan aja kan
gak seru haha. Asal jangan pamer tete kaya kimi hime haha asli
sampah.” (Wawancara Rizal Juli 2019)
Berbicara kotor, mengumpat, bahkan membully dan melecehkan lawan
saat bermain game sudah hal yang biasa ditemui. Sementara banyak gamer
perempuan memilih menghindari umpatan dan bicara kotor yang mereka dengar
saat bermain video game online, karena rentan dengan pelecehan seksual.
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seperti ungkapan dari informan :
“kalau menurut aku bicara kotor, mengumpat, bahkan membully
lawan pas di game itu udah biasa, kalau aku denger kayak gitu
sih udah gak kaget aku cuek aja. Cukup menghindar aja”
(Wawancara Tita Agustus 2018).
Terkumpul data bahwa female gamer tidak melakukan cukup upaya untuk
menghentikan pelecehan seksual yang menimpa mereka, karena mereka kerap
memilih menghindar dan lebih mungkin untuk menarik diri dari bermain game
online bersama lawan yang menghina dirinya. Atau bahkan pada kasus lain,
gamer perempuan lebih memilih untuk membuat identitas palsu, nama yang
bukan nama asli mereka, bahkan mengaku sebagai laki-laki agar tidak dilecehkan
lagi. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan:
“cuek aja sih biasanya, diemin aja, kan kalo ga ngomong atau tau
secara langsung dan ga masang foto profil aslinya kan gatau yang
main itu cewe atau cowo.” (Wawancara Dina September 2018).
Berdasarkan hal tersebut, bahwa kekerasan yang terjadi pada perempuan
umumnya merupakan kekerasan akibat adanya perbedaan gender. Kekerasan yang
berdasarkan gender, pada dasarnya adalah refleksi dari sistem patriarki yang
berkembang di masyarakat. Salah satu bentuk kekerasan gender terjadi dalam
female gamers seperti pelecehan seksual yang terjadi pada fitur chat maupun
voice chat yang ada pada game online, yang seharusnya digunakan sebagai sarana
komunikasi antar player. Pelecehan terjadi dalam bentuk lelucon jorok atau
vulgar, kata-kata yang ofensif dan bersifat mempersekusi gamer perempuan,
menyakiti atau membuat malu dan lain sebagainya.
Jadi berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa
kekerasan yang terjadi pada perempuan umumnya merupakan kekerasan akibat
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adanya perbedaan gender. Salah satu bentuk kekerasan gender terjadi dalam
female gamer seperti pelecehan seksual yang terjadi pada fitur chat maupun voice
chat yang ada pada game online, yang seharusnya digunakan sebagai sarana
komunikasi antar player. Pelecehan terjadi dalam bentuk lelucon jorok atau
vulgar, kata-kata yang ofensif dan bersifat mempersekusi gamer perempuan,
menyakiti atau membuat malu dan lain sebagainya.
Bentuk-bentuk

diskriminasi

tersebut

kebanyakan

mengarah

pada

kekerasan verbal, seperti sexual harassment, dan kata-kata kasar bersifat bullying
yang ditujukan kepada female gamer. Kekerasan gender atau gender violence juga
terlihat namun dalam bentuk kekerasan verbal yang lebih menyerang mental
psikologis daripada fisik secara langsung.
Dari sekian banyaknya persoalan-persoalan gender yang mendiskriminasi
gamer perempuan dalam game online. Nyatanya tidak menyurutkan minat dan
hobi mereka terhadap game online. Berbagai bentuk tindak diskriminasi tersebut
bukan suatu halangan bagi mereka dan mereka memilih untuk lebih menyesuaikan
diri dengan kondisi tersebut, dan menyiasatinya dengan menghindar, membiarkan,
dan tidak menanggapinya secara serius.
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Seperti dari pernyataan informan:
“aku ngadepin hal-hal kayak gitu.. kalau sekarang udah biasa aja sih,
malah seringnya kalau dibully gitu aku diemin, terus tetep serius
main dan ngebuktiin kalo aku tuh bisa, malah seringnya kalau habis
dibully gitu aku yang jadi MVP hehe.. kalau dulu mungkin waktu
masih labil baperan dibacotin gitu aku bales bacotin juga, kalau
sekarang udah engga sih.”(Wawancara Vio, September 2018).
Dan juga pernyataan lain yang mendukung:
“yaudah sih, tunjukkin aja kalo aku bisa, gaperlu bales ngata-ngatain
balik. Kalo dulu sih masih sering ngebales apaan sih lo main main
aja gitu gitu, tapi sekarang kaya yaudah.” (Wawancara Farah,
Agustus 2018)
Terkait dengan apa yang dialaminya di dalam game online,
kebanyakan dari female gamer ini tidak begitu ingin menyuarakan apa yang
mereka alami, dan justru lebih berusaha untuk menyesuaikan diri mereka
dan membuktikan kemampuan mereka di dalam game. Dan justru
menantang status quo yang ada dalam game online dengan tetap bermain
meski diberlakukan secara tidak adil.
Karena memang sesungguhnya gender bukanlah suatu pembeda jika
dihubungkan dengan game online. Setiap gamer tentu memiliki kemampuan
yang berbeda-beda tergantung pemahaman, dan pengalaman mereka
masing-masing dalam bermain game. Dan semuanya pasti bisa jika mau
berlatih tanpa memandang latar belakang gender yang dimiliki seseorang
dalam menekuni hobi menjadi seorang gamer.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang
dapat diambil sebagai berikut.
1. Diskriminasi yang terjadi terhadap female gamer banyak terjadi di dalam
game online. Fitur chat yang ada di dalam game yang seharusnya dibuat
untuk komunikasi antar pemain pada game online, justru menjadi tempat
terjadinya berbagai bentuk diskriminasi terhadap female gamer. Bentukdiskriminasi yang terjadi terhadap female gamer adalah diskriminasi
gender dimana ketika gamer perempuan memasuki ranah game online
mereka banyak mendapat perlakuan tidak adil karena gender mereka
karena diri mereka sebagai perempuan. Ketidakadilan yang mereka terima
meliputi marginalisasi yang meminggirkan keberadaan female gamers
dalam game, subordinasi yang menomorduakan female gamers dalam
game dan menempatkan mereka pada posisi yang kurang begitu penting,
stereotip yang merupakan pelabelan negatif yang melekat dan terbawa
pada diri mereka ke dalam game, seperti perempuan yang dipandang lebih
lemah dari laki-laki melekat pada diri female gamers dalam game, dan
kekerasan seksual yang lebih mengarah pada kekerasan verbal berupa
pelecehan yang diterima female gamers dalam game. Bentuk kekerasan
tersebut kebanyakan mengarah pada kekerasan verbal, seperti sexual
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harassment seperti lelucon vulgar, jorok dan kata-kata kasar bersifat
bullying yang ditujukan kepada female gamer.
2. Diskriminasi yang terjadi dan dialami oleh female gamer, tidak membuat
mereka berhenti menekuni hobinya bermain game. Mayoritas dari
informan tidak begitu menanggapi secara serius segala macam
diskriminasi yang mereka terima. Mereka pun tidak begitu ingin
menyuarakan, atau memberikan perlawanan atas apa yang mereka terima.
Bagi mereka ketidakadilan gender yang mereka terima bukanlah sebuah
penghalang bagi hobi yang telah mereka gemari. Bagi mereka seharusnya
gender bukanlah sesuatu yang menjadi pembeda jika berkaitan pada ranah
game online. Bagi mereka, kemampuan bermain game online antara lakilaki dan perempuan tidak jauh berbeda, karena baik gamer laki-laki
maupun perempuan tentunya tidak semuanya memiliki kemampuan yang
sama, ada yang jago ada yang tidak sesuai dengan pengalaman dan
pemahaman masing-masing dalam game.
6.2 Saran
Dalam penelitian ini masukan berupa saran-saran bermanfaat yang dapat
diberikan yaitu :
6.2.1 Saran Praktis
1. Sikap saling menghargai antar gender perlu ditumbuhkan dalam
berbagai bidang. Berangkat dari kasus dalam penelitian ini
permasalahan gender pun saat ini sudah meluas dan masuk pada
ranah game online. Tentunya kepada para gamers sebaiknya dapat

91

memberikan pandangan yang netral tidak lagi merendahkan posisi
perempuan secara umum, dan gamer perempuan secara khusus.
2. Kita sebagai sebagai gamers khususnya secara bersama-sama harus
bisa menyebarkan semangat positive mental attitude (PMA).
Jauhkan sikap-sikap dan perilaku bullying dalam dunia maya
termasuk di dalam game online, dan menjunjung tinggi sportivitas.
3. Dunia game online yang terus mengalami perkembangan secara
pesat. Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada gamers,
termasuk femalegamers. Karena, kompetisi game online saat ini
sudah sampai tataran level internasional, dan bahkan telah masuk
sport exhibition pada asian games 2018 yang lalu.
6.2.2 Saran Akademis
1. Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, diharapkan
agar lebih cermat dalam pengambilan contoh kasus yang akan
diteliti, kepekaan akan permasalahan-permasalahan yang terjadi,
menjadi sangat penting dalam menentukan tema penelitian. Cara
menulis, metode yang digunkaan serta teori memiliki peran yang
penting dalam sebuah penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat
menjadi referensi dalam dunia akademis.
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Namun peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini
masih jauh dari kesempurnaan. Terdapat banyak kekurangan yang
terdapat dalam penelitian ini, baik secara redaksional maupun
teoritis. Oleh karena itu penelitian-penelitian selanjutnya, dapat
melengkapai kekurangan pada penelitian ini terutama meneliti
fenomena game online serta gamer sebagai bentuk identitas yang
belum peneliti lihat. Terutama bagaimana identitas femalegamers
terbentuk.

93

Daftar Pustaka
Anjungroso, F. 2014. Ada 25 Juta Orang Indonesia Doyan Main Game Online.
Dipetik

dari

tribunnewes.com:

http://www.

tribunnews.com/iptek/2014/01/31/ada-25-juta-orang-indonesia-doyanmain-game-online.
APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). 2017. Infografis:
Penetrasi

dan

Perilaku

Pengguna

Internet

Indonesia.

www.teknopreneur.com.
Baran, S. J. 2012. Pengantar Komunikasi Massa Melek Media dan Budaya.
Jakarta: Erlangga
Barker, Chris. 2004. Cultural Studies Teori & Praktik. Yogyakarta: Kreasi
Wacana..
Baskoro, R. 2015. Game Online Indonesia Tahun 2014 Ikhtisar dan Infografis.
Dipetik

Februari

23,

2016,

dari

duniaku.net:

https://www.duniaku.net/2015/02/20/game-online-indonesia-tahun2014-ikhtisar-dan-infografis/
Baskoro, Wiku. 2016. Daftar Genre Video Game Beserta Penjelasannya. Dipetik
3 Maret 2018, dari dailysocial.id: https://dailysocial.id/post/jenisgenre-game/
Basrowi. & Suwandi. 2008. Memahami Penelittian Kualitatif. Jakarta: Rineka
Cipta.
Bryce, J. & Rutter J. 2002. Killing Like a Girl: Gendered Gaming and Girl
Gamer's Visibility. Proceedings of Computer Games and Digital
Cultures Conference. Tampere: Tampere University Press.
Creswell, John. W. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif,
dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Darmawan, Rofi A. 2015. Pemaknaan Game Online DOTA 2: Studi
Fenomenologi Anggota Komunitas DOTA 2 Telkom University
Bandung. Bandung: Universitas Telkom.

94

Deaux, K., M. E. Kite,& E. L. Haines. 2008. Gender Stereotypes. dalam F.L.
Denmark, & M. A. Paludi. Psychology of Women: a Hanbook of
Issues and Theories. United States: Greenwood Publishing Group, inc.
Friono, Jemy A. 2013. Makna dan Hiperrealitas Pemain Game Online: Studi
Fenomenologi Pada Mahasiswa FISIP Universitas Brawijaya.
Malang: Universitas Brawijaya.
Fulthoni, dkk. 2009. Memahami Diskriminasi: Buku Saku Untuk Kebebasan
Beragama. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC): Jakarta.
Haryatmoko, Johannes. 2010, Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan
Diskriminasi. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Indiarti, Wiwin. & Abdul Munir. 2015. Representasi Peran dan Relasi Gender
Dalam Lakon Barong Using Kemiren-Banyuwangi: Sebuah Analisis
Struktural-Feminis. Dipetik 3 Maret 2018, dari www.academia.edu
Kondrat, X. 2015. Gender and Video Games: How is Female Gender Generally
Represented In Various Genres of Video Games?. Journal of
Comparative Research In Anthropology and Sociology.
Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana.
Ligagame.com. Berapa Jumlah Pemain Game Online di Indonesia di Indonesia
ini Datanya. Dipetik Februari 23, 2016, dari ligagame.com:
http://www.ligagame.com/index.php/home/1/5228-berapa-jumlahpemain-game-online-di-indonesia-ini-datanya
McDaniel, M. A. (2016). Women In Gaming: A Study of Female Player's
Experiences in Online FPS Game. University Of Southern
Mississippi: The Aquilla Digital Community.
Mikhael, Jeremy. 2016. Professional Gamer Menurut Edwin Nextwins. Dipetik 3
Maret

2018,

dari

revivaltv.id:

https://www.revivaltv.id/others/professional-gamer-menurut-edwinnextwins/
Miles, Matthew. B. & Huberman, A. Michel. 1992. Analisis Data Kualitatif.
Jakarta: UI Press.

95

Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
Mulyana, Deddy. 2006. Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu
Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Narwoko, J. Dwi& Bagong Suyanto. 2004. Sosiologi Teks Pengantar Dan
Terapan. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
Paassen, B., T. Morgenroth. & M. Stratemeyer. 2016. What Is A True Gamer?
The Male Gamer Stereotype and Marginalization of Women in Video
Game Culture.University of Melbourne: Melbourne School of
Psychological Science.
Primasanti, B. (2008). Aspek Gender dalam Konsumsi Game Online.
Rahim, Fitra. 2016. Pengertian Gamer Secara Lengkap dan Gamblang. Dipetik 3
Maret

2018,

dari

homefage.ga:

https://www.homefage.ga/2016/04/pengertian-gamer-secara-lengkapdan.html?m=1
Rahmawati, Lydia. 2016. Keberadaan Pemain Game Perempuan Dalam
Permaianan Strategi yang Didominasi Laki-laki: Studi Fenomenologi
Terhadap Motif FemaleGamers DOTA2 di Indonesia. Malang:
Universitas Brawijaya.
Severin, W. J. (2005). Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam
Media Massa Edisi Kelima. Jakarta: Kencana.
Snead, J. (Sutradara). (2014). Video Games: The Movie [Film Dokumenter].
Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Taylor, T. L. 2003. Multiple Pleasures Women and Online Gaming. Convergence
volume 9 number 1.
Turow, J. (2014). Media Today: Mass Communication in a Converging World
Fifth Edition. New York: Routledge.

96

