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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Konteks Penelitian 

Komunikasi bisa dilakukan melalui berbagai media seperti media massa 

yakni koran, televisi, radio dan lainnya. Dalam proses komunikasi akan ada suatu 

pesan yang tertanam serta disampaikan dari komunikator kepada komunikan yang 

akan menimbulkan feedback. Tentu saja pesan yang tersampaikan bisa 

mempengaruhi sedikit atau banyak segi kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan), 

dan konatif (perilaku) daripada komunikan yang menerima pesan. 

Salah satu media komunikasi yang belum banyak orang sadari adalah 

Video game. Disadari atau tidak video game merupakan media komunikasi yang 

paling kurang perhatiannya di Indonesia. Video game pada awalnya diciptakan 

oleh Ralph H. Baer pada tahun 1966 dengan hak paten bernama Brown Box. 

Video game pada masa Ralph hanya berbentuk tampilan analog berupa titik 

bergerak yang tidak mempunyai alur cerita dan benar-benar diperuntukan sebagai 

alat permainan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat kini membuat video 

game bisa dibuat sedemikian rupa sehingga mempunyai alur cerita, makna, hingga 

ideologi yang tersembunyi dibalik kisahnya. 

Perkembangan teknologi yang terjadi dewasa ini membuat akses 

masyarakat terhadap video game menjadi lebih mudah. Mungkin pada masa 

keemasan video game yang terjadi di era 90an yakni era Nintendo dan Sega, 
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hanya kalangan menengah ke atas saja yang bisa menikmati bermain video game 

tetapi, saat ini hampir semua kalangan bisa menikmati video game baik di rumah 

maupun di rental-rental yang menyewakan jasa PS2, PS3, Xbox, dan lainnya. 

Sayangnya perkembangan teknologi yang terjadi tidak sejalan dengan 

perkembangan pengetahuan masyarakat mengenai video game tersebut. 

Paradigma masyarakat mengenai video game saat ini masih sangat sederhana 

yakni untuk hiburan anak-anak. Hal ini bisa dibuktikan dengan kurangnya 

perhatian dari orang tua batasan serta pengawasan terhadap game yang dimainkan 

oleh anak-anak. Orang tua saat ini cenderung lebih memilih memberikan uang 

untuk anaknya ingin bermain di rental video game maupun “wargame” (warung 

game) tanpa mengetahui apa yang mereka mainkan, serta pengaruh game terhadap 

perilaku anak. 

Segmentasi usia yang telah ada dalam video game nyatanya hanya 

berpengaruh sedikit terhadap perkembangan video game di Negara Indonesia. 

Kurangnya pengawasan serta perhatian dari pemerintah dan masyarakat mengenai 

masalah ini membuat adanya kebebasan mengakses video game tanpa 

memperhitungkan isi serta pengaruh yang akan terjadi. Mungkin sudah saatnya 

masyarakat menyadari bahwa masalah ini harus segera ditanggapi secara cerdas 

dan bijak. Pengawasan paling dasar adalah perhatian orang tua dalam memilih 

game untuk anak-anak mereka dengan demikian video game bisa menjadi media 

yang menyenangkan serta bermanfaat bagi masyarakat.  
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Heroes of Newerth garapan Garena adalah game yang telah meraih 

berbagai penghargaan bergengsi seperti The best MOBA (Multiplayer Online 

Battle Arena) game of the years 2013. Sederet penghargaan itu hendaklah menjadi 

bukti kualitas dari game garapan Garena ini. Meski tergolong game yang sukses 

dengan jumlah pemain yang tinggi, namun dalam Gameplay game ini sangat 

banyak yang bisa kita ambil pesan komunikasi yang berbentuk sebuah simbol. 

Game dengan model permainan MOBA (Multiplayer Online Batle Arena) ini 

nyatanya menghadirkan berbagai jenis pesan yang beragam . Game ini 

seyogyanya ditujukan untuk orang dewasa, tapi pada kenyataannya banyak 

dimainkan oleh anak-anak dibawah umur dan kalangan usia remaja. Game ini 

semakin menarik karena terdapat banyak makna tersembunyi yang terkandung 

dalam simbol-simbol yang disajikan dalam game tersebut  

Secara garis besar game ini memiliki nilai sebuah perjuangan seorang 

individu yang terbentuk disebuah kelompok Legion dan Hellbourne yang harus 

memenangkan strategi cara berperang dalam game tersebut . Hasil observasi awal 

yang dilakukan, penulis menemukan beberapa simbol di dalam game yang bisa 

dikatakan menarik untuk digali bila kita cermati lebih dalam. Adanya simbol 

dengan unsur Illuminati yang diperlihatkan secara langsung (tanpa sensor) baik 

itu berupa tampilan rancangan gambar lokasi game (map), maupun rancangan 

gambar yang terkandung dalam karakter yang kita mainkan. Hal ini tentu tanpa 

kita sadari ada suatu makna tersembunyi baik berupa sejarah, dan legenda yang 

disajikan saat sedang memainkan game tersebut.  
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Makna simbol karakter yang ada dalam game ini bisa dikatakan 

bermanfaat jika melihat para user atau pemainnya mengenal dan mengetahui 

simbol yang disajikan dalam karakter pada game tersebut.  

Melihat adanya simbol-simbol yang tersaji pada game tersebut  

menggambarkan nilai-nilai kebudayaan dan banyaknya makna yang terkandung 

dalam game Heroes of Newerth membuat penulis tertarik untuk melihat sejauh 

mana makna simbol yang terkandung dalam game Heroes of Newerth.   

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari Konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini  

adalah Bagaimana makna symbol yang terkandung pada karakter heroes dalam 

game Heroes of Newerth ? 

1.2.2 Pertanyaan Penelitian 

1.2.2.1 Bagaimana makna denotatif mengenai symbol yang terkandung pada 

karakter heroes dalam game Heroes of Newerth? 

1.2.2.2 Bagaimana makna konotatif mengenai symbol yang terkandung pada 

karakter heroes dalam game Heroes of Newerth? 

1.2.2.3 Bagaimana mitos mengenai makna symbol yang terkandung pada karakter 

heroes dalam game Heroes of Newerth? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dibutuhkan sebagai acuan pokok untuk apa penelitian ini 

dibuat. Tujuan penelitian yang jelas akan membantu untuk memfokuskan 

penelitian agar dapat bekerja secara terpusat. Tujuan penelitian ini yakni : 

1.3.1 Untuk mengetahui makna denotatif mengenai symbol yang terkandung 

pada karakter heroes dalam game Heroes of Newerth. 

1.3.2 Untuk mengetahui makna konotatif mengenai symbol yang terkandung 

pada karakter heroes dalam game Heroes of Newerth. 

1.3.3 Untuk mengetahui mitos mengenai makna symbol yang terkandung pada 

karakter heroes dalam game Heroes of Newerth. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat pengetahuan baru dalam bidang ilmu 

komunikasi . Serta penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya penelitian 

tentang video game masih kurang diminati di Indonesia dan khususnya di 

lingkungan UNISBA. 

1.4.2. Kegunaan Praktis 

Video game sebagai media komunikasi seharusnya mendapat perlakuan 

yang sama dengan media massa lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberi 

pengetahuan pemain games. Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat bisa 

melihat game sebagai media pengiriman pesan dan pengetahuan yang efektif, 

bahwa dibalik kecanggihan dan tampilan yang memukau terdapat pengetahuan 
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yang secara sadar atau pun tidak sadar diterima oleh para komunikan yaitu para 

pemain game tersebut.  

1.5 Setting Penelitian dan Pengertian Istilah 

1.5.1. Setting Penelitian 

Untuk memperjelas isi penelitian maka penulis akan melakukan penelitian 

dengan setting : 

1.5.1.1 Hal yang diteliti adalah simbol yang terkandung dalam game Heroes of 

Newerth. 

1.5.1.2 Tampilan gambar atau design dalam game Heroes of Newerth adalah misi 

yang akan diteliti. 

1.5.1.3 Penelitian dilakukan dengan cara meneliti denotatif, konotatif, serta mitos 

yang ada dalam game Heroes of Newerth 

1.5.1.4 Penelitian akan dilangsungkan mulai bulan September hingga Febuari 

2015 

1.5.1.5 Key informant  yang terlibat dalam wawancara adalah key informant yang 

mengetahui serta telah memainkan game Heroes of Newerth.  

1.5.1.6 Teknik triangulasi data akan dilakukan dengan komunitas pemantau 

konten video games Cerberus Gaming dan pemain game Heroes of 

Newerth. 

1.5.2. Pengertian Istilah 

1.5.2.1 Simbol 

Secara etimologis istilah “simbol” diserap dari kata symbol dalam bahasa 

Inggris yang berakar pada kata symbolicum dalam bahasa Latin. Sementara dalam 
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bahasa Yunani kata symbolon dan symballo, yang juga menjadi akar kata symbol, 

memiliki beberapa makna generik, yakni “memberi kesan”, “berarti”, dan 

“menarik”. Dalam sejarah pemikiran, simbol memiliki dua pengertian yang sangat 

berbeda. 

1.5.2.2 Video Game  

Silverstone (1999) dalam Why Study The Media? mengklasifikasikan video 

game sebagai bagian dari permainan (play). Video game merupakan sebuah 

permainan khusus yang menggunakan peranti lunak serta video dan  audio 

sebagai mediumnya. 

1.5.2.3  Semiotika 

 Semiotika secara estimologi berasal dari kata “semeion” yang berarti 

tanda. Sedangkan secara terminologi semiotika didefinisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa dan seluruh 

kebudayaan sebagai suatu tanda. Littlejhon mendefinisikan bahwa “tanda-tanda 

(signs) adalah basis dari seluruh komunikasi” (dalam Sobur 2009). 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan suatu logika penelitian yang dibangun 

berdasarkan teori-teori atau konsep-konsep. Kerangka pemikiran dibuat untuk 

memperjelas alur pemikiran secara logis. Penelitian ini mengacu kepada 

permasalahan mengenai symbol karakter yang terkandung dalam sebuah game 

yakni Heroes of Newerth. Game ini memiliki cangkupan cerita yang luas oleh 

karena itu peneliti akan memfokuskan kepada 10 karakter yang telah ditentukan 

dari 123 karakter yang tersedia. 
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Simbol karakter menjadi hal yang diteliti dalam penelitian ini. Pada 

karakter yang sudah dipilih peneliti akan mencoba menkaji simbol apa saja yang 

terkandung dalam karakter ini, mulai dari makna denotatif, makna konotatif, 

hingga mitos. Mitos menjadi penting untuk mengungkap symbol karakter sebab 

dengan mengungkap mitos maka bisa terungkap pula maksud simbol dari game 

Heroes of Newerth.   

  Pentingnya pemahaman khalayak terhadap isi media menjadi suatu catatan 

penting dalam perkembangan zaman saat ini. Teknologi yang semakin canggih 

membuat munculnya media-media baru sehingga terjadi pergeseran media lama 

ke media baru. Flew (2012:10) mengungkapkan “dengan adanya perkembangan 

teknologi di bidang teknologi informasi juga memicu perubahan besar dalam 

teknologi digitalisasi di mana semua konten media baik cetak dan elektronik dapat 

digabungkan dan didisitribusikan.” (Tamburaka 2013:72). Video game mungkin 

merupakan salah satu bukti perkembangan teknologi yang pesat saat ini. Pada 

awalnya video game hanya berupa titik-titik yang bergerak tapi saat ini video 

game telah menjelma menjadi suatu teknologi dengan video dan audio yang 

mempesona serta dapat diatur baik dari segi cerita maupun isi game lainnya. 

  Mitos berasal dari bahawa Yunani yaitu ‘mythos’ yang berarti ‘cerita’. 

Secara umum kata mitos digunakan secara berbeda. Pertama, secara akademik, 

seringkali mitos diartikan sebagai cerita yang bersifat suci yang meliatkan simbol-

simbol dengan  multi makna. Cerita yang bersifat suci tersebut mengandung 

makna religius atau spiritual. Penggunaan kedua adalah penggunaan kata mitos 

dalam arti umum. Di sini, mitos dimaknakan sebagai sekolompok kepercayaan 
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(beliefs) yang dianut oleh orang yang menuturkan cerita tersebut. Hal ini bersifat 

subjektis dan terkadang menimbulkan rasa tersinggung jika suatu cerita yang 

dianggap benar oleh seseorang, dianggap sebagai ’mitos’ oleh orang lain . 

  Biasanya mitos atau dongeng kerap dianggap sebagai cerita yang “aneh”, 

yang sulit kita pahami maknanya atau terima kebenarannya karena kisah di 

dalamnya irasional, “tidak masuk akal”, atau tidak sesuai dengan apa yang kita 

teumi sehari-hari. Tetapi, atas dasar itu pula, mitos yang kerapkali juga dipakai 

sebagai seumber kebenaran dan menjadi alat pembenaran ini, telah lama menarik 

perhatian para ahli. Para ilmuwan Barat yang berminat pada teks-teks kuno, sudah 

lama menekuni berbagai mitos, yang mereka kumpulkan dari berbagai tempat dan 

dari berbagai suku-bangsa di dunia. Kajuan mitos atau mitologi ini sekarang 

sudah begitu banyak menghasilkan berbagai macam teori (Ahimsa-Putra, 

1995:124 dalam Sobur 2009:222). 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian semiotika Roland Barthes, 

hal ini disebabkan game Heroes of Newerth mengandung mitos-mitos yang 

menyebar di kalangan pemain game, mitos tersebut menyebar tidak lama saat 

adanya symbol karakter yang baru dalam game Heroes of Newerth. Semiotika 

Roland Barthes dalam game ini akan dikupas dalam tiga bagian yakni Denotasi, 

Konotas, dan terakhir Mitos. Dalam segi denotasi (makna bersama) yang akan 

digunakan yakni binatang, monster, dan ksatria. Sedangkan dalam konotasi 

(makna pribadi) akan menggunakan anggapan symbol pribadi dalam karakter 

game Heroes of Newerth, dan yang terakhir yakni mitos, makna denotasi dan 

makna konotasi ini jika digabung akan mengarahkan kita pada sebuah mitos, serta 
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mengarah kepada pencarian hubungan ke dalam gejala social atau kepercayaan 

yang ada pada khalayak atau masyarakat.  

Setelah observasi selesai terhadap game Heroes of Newerth dilakukan 

maka tahap selanjutnya adalah uji keabsahan data. Teknik yang digunakan dalam 

uji penelitian ini adalah teknik pemeriksaan sejawat. Teknik ini akan dilakukan 

bersama Panji Arya Hega selaku ketua beserta para anggota Cerberus Gaming 

yakni Komunitas Pemantau Konten Video Game Indonesia. 

Pada penelitian ini penulis akan coba menggambarkan kerangka pemikiran 

ke dalam sebuah gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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