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ABSTRAK 

Video game adalah bagian dari komunikasi. Computer Mediated 

Communications menjelaskan bahwa ada lima unsur penting dalam CMC yakni 

text, graphics, image, video, and audio. dan video game meiliki kelimat unsur itu 

sehingga bisa dikatakan bahwa video game merupakan salah astu produk 

komunikasi yang berguna untuk menyampaikan pesan. Paradigma masyarakat 

mengenai video game saat ini masih sangat sederhana yakni untuk hiburan anak-

anak. Hal ini bisa dibuktikan dengan kurangnya pengawasan terhadap game 

online yang dimainkan di masyarakat yang mencakup dari usia anak-anak hingga 

dewasa. 

Heroes of Newerth garapan Garena adalah salah satu game diminati 

diseluruh dunia baik dari pertandingan setiap tahunnya yang mengundang seluruh 

juara dari berbagai negara pada tingkat kejuaraan GSL (Garena Star League) 

antar negara diseluruh dunia , hingga tournament yang diadakan disetiap warnet 

pada waktu yang ditentukan setiap bulannya, sayangnya meski termasuk game 

dengan popularitas tinggi, banyak para pemain baik di usia remaja hingga dewasa 

tidak mengetahui apa makna simbol-simbol yang disuguhkan dalam game 

tersebut. Hanya dengan landasan havefun, dan hobi mereka tetap kerap 

memainkan game tersebut, tanpa mengetahui apa maksud dari simbol-simbol 

yang ada pada game tersebut, hal ini bisa dilihat dari karakter, kemampuan, 

maupun rancangan gambar pada map Forest of Caldavar di Heroes of Newerth. 

Skripsi ini meneliti tentang bagaimana makna yang terkandung pada 

simbol-simbol karakter dalam game Heroes of Newerth, dengan metode penelitian 

kualitatfi dan pisau bedahnya menggunakan analisis Roland Barthes, yang mana 

menurut Barthes melalui proses signifikasi terhadap suatu tanda, maka akan dapat 

memunculkan suatu makna dan makna tersebut dapat berupa denotasi, konotasi, 

dan mitos. Barthes dengan ideologi ada selama kebudayaan ada. Maka konsep 

konotasi menurut ia adalah ekspresi mengenai suatu budaya. 

Kesimpulan yang dihasilkan bahwa simbol-simbol yang selama ini 

dipercaya sebagai simbol Illuminati adalah simbol yang sebenarnya sudah ada 

sejak zaman dahulu. Namun seiring perkembangan zaman makna dari simbol 

tersebut mengalami pergeseran makna, sehingga banyak pihak yang tertarik untuk 

meneliti lebih dalam. Salah satunya dengan adanya game Heroes of Newerth yang 

dicurigai banyak mengandung unsur Illuminati pada karakter, kemampuan, hingga 

rancangan gambar map-nya ini diperolehlah makna secara denotatif, konotatif, 

dan mitos dari beberapa potongan gambar yang menunjukan simbol tersebut, dan 

kemudia di interprestasikan kembali oleh penulis berdasarkan analisis semiotika 

Roland Barthes. 
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