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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Review Penelitian Sejenis 

Untuk mendukung Penelitian ini, peneliti melihat penelitian sejenis 

sebelumnya sebagai bahan rujukan. Berikut ini ada dua hasil penelitian yang 

memiliki kesamaaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan studi kualitatif 

yang berkaitan dengan video games. 

2.1.1 Nama   : M Iqbal Tawakal 

2.1.1.1 Judul : Citra Timur Tengah dan Rusia sebagai Teroris dalam Permainan 

Video di Komputer  

2.1.1.2 Sub Judul : Studio Semiotika Mengenai Video Game Call of Duty 4 

Modern Warfare sebagai Permainan Video yang Mencitrakan Timur 

Tengah dan Rusia Sebagai Teroris dengan Menggunakan Pendekatan 

Semiotika Televisi John Fiske. 

2.1.1.3 Metode  : Semiotika Televisi John Fiske 

2.1.1.4 Tujuan : Mengingat kondisi politik yang serba sensitif dengan terorisme. 

Ditambah maraknya video game dengan tema "counter-terorisme". Penulis 

ini merasa perlu untuk mengethaui sebenarnya sampai sejauh mana 

terorisme dicitrakan terhadap beberapa negara tertentu atau bahkan agama 

tertentu. Melihat fenomena seperti itu, penulis ini memiliki tujuan yang 

cukup sederhana. Yakni, mengungkap sejauh mana citra teroris yang lekat 

pada dua daerah itu. Setelah simbol-simbol teruangkap, tentunya penulis 
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menaruh harapan agar penelitian ini bisa menjadi masukan bagi para 

gamers yang ada agar senantiasa kritis. Karena penulis ini yakin, pelaku 

industri video games tentunya memiliki maksud tersendiri dengan 

memanfaatkan situasi politik yang terjadi. 

2.1.1.5 Hasil : Aspek realitas dalam video game ini sangat terlihat realistik 

menggambarkan setting tempat Timur Tengah dan Rusia. Penampilan 

karakter juga berbeda satu sama lain, mengidentifikasikan satu daerah 

tertentu ditambah dengan bahasa yang mereka gunakan membuat kuat 

identitas bangsa yang mereka bawa. Level representasi juga mampu 

menunjukan Timur Tengah dan Rusia sebagai teroris dengan baik. Hal ini 

dapat terlihat dari aspek tokoh/ karakter, lokasi, narasi, dan konflik yang 

terjadi. Jadi secara sederhana ideologi video game ini menggambarkan 

bagaimana perang yang dilkakukan kelompok counter-terorism (Amerika, 

Inggris, dan sekutu) terhadap kelompok terorism (TImur Tengah dan 

Rusia). Sedangkan akar dari terorisme yang berusaha dibentuk dalam 

video game ini adalah landasan keimanan / agama yang merujuk pada 

agama Islam. 

2.1.2 Nama : Faridawati 

2.1.2.1 Judul : Komunikasi Kelompok Komunitas Game Online Point Blank (PB) 

2.1.2.2 Sub Judul : Studi Deskriptif Mengenai Proses Interaksi yang Dilakukan 

Antar Anggota dalam Komunitas Game Online Point Blank DILO 

Bandung 
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2.1.2.3 Metode : Studi Deskriptif 

2.1.2.4 Tujuan : Penulis ini bertujuan untuk mengetahui Sosia-Emosional secara 

Positif, Negarif, dan Netral dalam komunitas game online Point Blank, hal 

ini dilakukan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 

komunikasi kelompok dan mencangkup komunikasi antar pribadi yang 

terjadi dalam komunitas game online Point Blank. 

2.1.2.5 Hasil : Dari hasil penelitian yang berfokus pada identifikasi masalah dan 

berdasarkan hasil pengolahan data penelitian secara deskriptif, maka 

penulis ini merumuskan hasilnya secara sosio-emosional positif dalam 

kegiatan diskusi komunitas berlangsung dengan baik, hal ini sesuai dengan 

hasil jawaban responden yang secara keseluruhan memperlihatkan 

jawaban yang positif sebanyak 74%, sedangkan hasil pesan sosio-

emosional negatif secara kesuluruhan menunjukan sebanyak 64% hal ini 

berarti hasil yang cukup baik, lalu pesan netral dalam kegiatan diskusi 

komunitas FPF berlangsung dengan baik, hal ini sesuai dengan hasil 

jawaban sebagian besar responden yang secara keseluruhan 

memperlihatkan jawaban yang diharapkan. 
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Tabel 2.1 

Tabel Penelitian Berdasarkan Tinjauan / Penelitian Terdahulu 

No Nama 
Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 M Iqbal 

Tawakal 

Citra 

Timur 

Tengah 

dan Rusia 

sebagai 

Teroris 

dalam 

Permainan 

Video di 

Komputer 

Mengingat 

kondisi politik 

yang serba 

sensitif dengan 

terorisme. 

Ditambah 

maraknya video 

game dengan 

tema "counter-

terorisme". 

Penulis ini 

merasa perlu 

untuk 

mengethaui 

sebenarnya 

sampai sejauh 

mana terorisme 

dicitrakan 

terhadap 

beberapa negara 

tertentu atau 

bahkan agama 

tertentu. 

Melihat 

fenomena seperti 

itu, penulis ini 

memiliki tujuan 

yang cukup 

sederhana. 

Yakni, 

mengungkap 

sejauh mana 

citra teroris yang 

lekat pada dua 

daerah itu. 

Setelah simbol-

simbol 

teruangkap,  

Semiotika 

Televisi 

John Fiske 

Aspek realitas 

dalam video game 

ini sangat terlihat 

realistik 

menggambarkan 

setting tempat 

Timur Tengah dan 

Rusia. Penampilan 

karakter juga 

berbeda satu sama 

lain, 

mengidentifikasika

n satu daerah 

tertentu ditambah 

dengan bahasa 

yang mereka 

gunakan membuat 

kuat identitas 

bangsa yang 

mereka bawa. 

Level representasi 

juga mampu 

menunjukan Timur 

Tengah dan Rusia 

sebagai teroris 

dengan baik. Hal 

ini dapat terlihat 

dari aspek tokoh/ 

karakter, lokasi, 

narasi, dan konflik 

yang terjadi. Jadi 

secara sederhana 

ideologi video 

game ini 

menggambarkan 

bagaimana perang 

yang dillakukan 

kelompok counter- 

No Nama 
Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 
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tentunya penulis 

menaruh 

harapan agar 

penelitian ini 

bisa menjadi 

masukan bagi 

para gamers 

yang ada agar 

senantiasa kritis. 

Karena penulis 

ini yakin, pelaku 

industri video 

games tentunya 

memiliki 

maksud 

tersendiri 

dengan 

memanfaatkan 

situasi politik 

yang terjadi. 

 

terorism (Amerika, 

Inggris dan sekutu) 

terhadap kelompok 

terorism (TImur 

Tengah dan 

Rusia). Sedangkan 

akar dari terorisme 

yang berusaha 

dibentuk dalam 

video game ini 

adalah landasan 

keimanan / agama 

yang merujuk pada 

agama Islam. 

2 Faridawati Komunika

si 

Kelompok 

Komunitas 

Game 

Online 

Point 

Blank 

(PB) 

Penulis ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

Sosia-Emosional 

secara Positif, 

Negarif, dan 

Netral dalam 

komunitas game 

online Point 

Blank, hal ini 

dilakukan guna 

memberikan 

pemahaman 

kepada 

masyarakat 

tentang 

komunikasi 

kelompok dan 

mencangkup 

komunikasi 

antar pribadi 

yang terjadi 

game online 

Point Blank. 

Metode 

Deskriptif 

Dari hasil 

penelitian yang 

berfokus pada 

identifikasi 

masalah dan 

berdasarkan hasil 

pengolahan data 

penelitian secara 

deskriptif, maka 

penulis ini 

merumuskan 

hasilnya secara 

sosio-emosional 

positif dalam 

kegiatan diskusi 

komunitas 

berlangsung 

dengan baik, hal 

ini sesuai dengan 

hasil jawaban 

responden yang 

secara keseluruhan 

memperlihatkan 

jawaban yang  

No Nama 
Judul  

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 
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dalam komunitas  positif sebanyak 

74% 

sedangkan hasil 

pesan sosio-

emosional negatif 

secara kesuluruhan 

menunjukan 

sebanyak 64% hal 

ini berarti hasil 

yang cukup baik, 

lalu pesan netral 

dalam kegiatan 

diskusi komunitas 

FPF berlangsung 

dengan baik, hal 

ini sesuai dengan 

hasil jawaban 

sebagian besar 

responden yang 

secara keseluruhan 

memperlihatkan 

jawaban 

diharapkan. 

 

2.2 Komunikasi 

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari 

kata latin communication, dan bersumber dari kata communis yang artinya 

membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau 

lebih. Dalam definisinya secara khusus mengenai komunikasi itu sendiri menurut 

Hovland adalah “proses mengubah perilaku orang lain” (communication is the 

process to modify the behavior of other individuals). (Mulyana,2007) 

Komunikasi adalah saluran untuk melakukan dan menerima pengaruh 

mekanisme perubahan, alat untuk mendorong mempertinggi motivasi dan juga 

perantara serta sarana dimana kemungkinan suatu organisasi mencapai tujuannya. 
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Perilaku manusia adalah cermin yang paling sederhana, agar perilaku sesuai 

dengan tujuan organisasi, maka harus ada kesesuaian antara keinginan karyawan 

dengan keinginan perusahaan. Pimpingan perusahaan dalam melakukan selalu 

mengadakan komunikasi terhadap karyawan yang berwujud pemberian perintah 

atau intruksi, bimbingan, penerangan, laporan dan sebagainya. 

Carl I. Hovland, "Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang 

(komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) 

untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan)". Dalam ilmu komunikasi juga 

dikenal beberapa macam tipe komunikasi. Joseph A. DeVito seorang professor 

komunikasi di City University of New York dalam bukunya Communicology 

membagi komunikasi atas empat macam yaitu : komunikasi intrapribadi, 

komunikasi antarpribadi, komunikasi publik dan komunikasi massa. (Mulyana, 

2007) 

2.2.1. Komunikasi Intrapribadi (Intrapersonal Communication) 

Merupakan proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu atau 

dengan kata lain proses berkomunikasi dengan diri sendiri. 

2.2.2. Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal Communication) 

Merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau 

lebih secara tatap muka, seperti yang dinyatakan oleh Pace (1979) bahwa 

"Interpersonal communication is communication involving two or more people in 

a face to face setting" 

2.2.3. Komunikasi Publik (Public Communication) 
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Sesuai namanya, komunikasi publik menunjukan suatu proses komunikasi 

dimana pesan-pesan disampaikan oleh pembiaca dalam situasi tatap muka di 

depan khalayak yang lebih besar. 

2.2.4. Komunikasi Massa (Mass Communication) 

Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang 

berlangsung dimana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada 

khalayak yang sifatnya massal melalui alat yang bersifat mekanis seperti radio, 

televisi, surat kabar, film, dan internet. 

Seperti telah dijelaskan bahwa pihak yang mengirim pesan kepada 

khalayak disebut komunikator. Sebagai pelaku dalam proses komunikasi, 

komunikator memegang peranan yang sangat penting terutama dalam 

mengendalikan jalannya komunikasi. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, 

seorang komunikator selain dituntut untuk mengenal dirinya terlebih dahulu, 

maka ia juga harus memiliki kepercayaaan (credibility), daya tarik (attractiveness) 

dan kekuatan (power). 

Komunikasi terbagi dua yaitu verbal dan non verbal. Komunikasi verbal 

yaitu suatu proses komunikasi dengan menggunakan simbol atau lambang-

lambang. Simbol-simbol yang digunakan selain sudah ada yang diterima menurut 

konvensi internasional seperti simbol lalu-lintas, alfabet latin, simbol matematika, 

juga terdapat simbol-simbol lokal yang hanya bisa dimengerti oleh kelompok-

kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah proses 

komunikasi dengan menggunakan kode non-verbal. Kode non-verbal biasa 
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disebut bahasa isyarat atau bahasa diam (silent language), maupun bahasa tubuh 

(body language). 

2.2.1 Komunikasi Verbal 

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan 

kata atau lebih. Suatu sistem kode verbal disebut bahasa. Bahasa dapat 

didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan untuk 

mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu 

komunitas. Bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, 

perasaan, dan maksud kita. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang 

mereprensentasikan berbagai aspek realitas individual kita. Konsekuensinya, kata-

kata adalah abstraksi realitas kita yang tidak mampu menimbulkan reaski yang 

merupakan totalitas objek atau konsep yang diwalkiki kata-kata itu" (Mulyana, 

2007:259-261). 

Dalam prakteknya, komunikasi verbal dapat dilakukan dengan cara : 

2.2.1.1 Berbicara dan menulis. 

Umumnya untuk menyampaikan, orang cenderung lebih menyukai 

speaking (berbicara) ketimbang (writing). Selain karena praktis, speaking 

dianggap lebih mudah "menyentuh" sasaran karena langsung didengar 

komunikan. Namun bukan berarti pesan tertulis tidak penting. Untuk 

menyampaikan pesan bisnis yang panjang dan memerlukan pemahaman dan 

pengkajian matang, diperlukan pula penyampaian writing. Semisal penyampaian 

laporan kerja. Sangat tidak mungkin jika hanya disampaikan dengan berbicara. 
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2.2.1.2 Mendengarkan dan membaca. 

Kenyataan menunjukkan, pelaku bisnis lebih sering mendapatkan 

informasi ketimbang menyampaikan informasi. Dan aktivitas penerimaan 

informasi pesan bisnis ini dilakukan lewat proses (listening) mendengarkan dan 

membaca (reading). Sayangnya, kenyataan juga menunjukkan, masih banyak 

diantara kalangan bisnis yang tidak memiliki kemampuan dan kemauan memadai 

untuk malakukan proses reading dan listtening ini. Sehingga pesan penting sering 

hanya berlalu begitu saja, dan hanya sebagian kecil yang tercerna dengan baik. 

2.2.2 Komunikasi Non-Verbal 

Pesan nonverbal adalah semua isyarat yang buka kata-kata. Menurut Larry 

A. Samovar dan Richard E. Porter (dalam Mulyana, 2007), komunikasi nonverbal 

mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting 

komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh 

individu, yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima. 

Jadi, definisi ini mencakup perilaku yang disengaja juga keseluruhan. Kita 

mengirim banyak pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut 

bermakna bagi orang lain. 

Kebanyakan isyarat nonverbal juga tidak universal, melainkan terikat oleh 

budaya, jadi dipelajari, bukan bawaan. Sedikit saja isyarat nonverbal yang 

merupakan bawaan. Kita semua lahir dan mengetahui bagaimana 

tersenyum, namun kebanyakan ahli sepakat bahwa dimana, kapan, dan 

kepada siapa kita menunjukan emosi ini dipelajari, dan karenanya 

diperngaruhi oleh konteks dan budaya. Dalam suatu budaya boleh jadi 

terdapat bariasi bahasa nonverbal, misalnya bahasa tubuh, bergantung 

pada jenis kelamin, agama, usia, pekerjaan, pendidikan, kelas sosial, 

tingkat ekonomi, lokasi geografis, dan sebagainya. (Mulyana, 2007:341-

346). 
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Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa 

komunikasi diluar kata-kata terucap dan tertulis. Pada saat yang sama kita 

harus menyadaribahwa banyak peristiwa dan perilaku nonverbal ini 

ditafsirkan melalui simbol-simbol verbal. Dalam pengertian ini, peristiwa 

dan perilaku nonverbal itu tidak sungguh-sungguh bersifat 

nonverbal."(Knapp dalam Rakhmat,2007): 

 

Adapun fungsi komunikasi nonverbal menurut Mark L. Knapp adalah 

sebagai berikut : 

2.2.2.1 Fungsi Pertama : Repitisi 

Perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Misalnya, Anda 

menggangukan kepala ketika mengatakan "Ya," atau menggelengkan 

kepala ketika mengatakan "Tidak," atau menunjukan arah (dengan 

telunjuk) kemana seseorang harus pergi untuk menemukan tujuannya. 

2.2.2.2 Fungsi Kedua : Subtitusi 

Perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal, jadi tanpa 

berbicara anda bisa berinteraksi dengan orang lain, Misalnya, seorang 

pengamen mendatangi mobil anda kemudian tanpa mengucapkan sepatah 

katapun anda menggoyangkan tangan anda dengan telapak tangan 

mengarah ke depan (sebagai kata pengganti "Tidak"). Isyarat nonverbal 

yang menggantikan kata atau frasa inilah yang disebut emblem. 

2.2.2.3 Fungsi Ketiga : Kontradiksi 

Perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku 

verbal dan bisa memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Misalnya, 

anda memuji prestasi teman sambil mencibirkan bibir. 
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2.2.2.4 Fungsi Keempat : Aksentuasi 

Memperteguh, menekankan atau melengkapi perilaku verbal. Misalnya, 

menggunakan gerakan tangan, nada suara yang melambat ketika berpidato. 

Isyarat nonverbal tersebut disebut affect display. 

2.2.2.5 Fungsi Kelima : Komplemen 

Perilaku nonverbal dapat meregulasi perilaku verbal. Misalnya, saat kuliah 

akan berakhir, anda melihat jam tangan dua hingga tiga kali sehingga 

dosen segera menutup kuliahnya. 

2.2.3 Komunikasi Massa 

Komunikasi berasal dari kata lain communicatio, dan bersumber dari kata 

communis yang berarti sama. Sama disini berarti sama makna. Saat dua atau lebih 

manusia terlibat dalam komunikasi, makan komunikasi itu berlangsung selama 

ada kesamaan makna dinatara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. 

Dilihat dari proses terjadinya komunikasi, Onong dalam bukunya Ilmu 

Komunikasi Teori dan Praktek membagi proses komunikasi terbagi menjadi dua 

tahap: 

2.2.3.1 Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan 

atau perasaan seseorang kepada orang laind engan menggunakan lambang 

(simbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses 

komunikasi adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain 

sebagainya yang secara langsung mampu "menerjemahkan" pikiran dan 

atau perasaan komunikator kepada komunikan. 

repository.unisba.ac.id



23 
 

 
 

2.2.3.2 Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai 

media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. 

Penggunaan media kedua dalam melancarkan komunikasi karena 

komunikan sebagai sasarannya berada ditempat yang relatif jauh atau 

jumlahnya banyak (Effendy, 2000:11-16). 

Dalam kehidupan sehari-hari, yang disebut sebagai media komunikasi 

adalah media kedua, sebab jarang sekali orang yang menganggap bahasa sebagai 

media komunikasi. Hal tersebut disebabkan bahasa sebagai lambang beserta isi 

dari pikiran dan atau perasaan merupakan satu kesatuan pesan yang tidak dapat 

dipisahkan. 

Pentingnya peranan media, yaitu media sekunder adalah dalam pencapaian 

komunikannya. Dengan menggunakan media, komunikator dapat menyampaikan 

pesaanya kepada komunikan yang jumlahnya relatif banyak dan juga jaraknya 

yang jauh, dengan kata lain komunikasi dengan menggunakan media ini 

merupakan kelanjutan dari komunikasi primer dalam menembus ruang dan waktu. 

Lasswell mengemukakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan 

komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut : Who Says What In 

Which Channel To Whom With What Effect? (Effendy,2000:10) 

Paradigma tersebut menurut Effendy menunjukan bahwa dalam sebuah 

proses komunikasi terdapat lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan, yaitu ; (1) Komunikator (communicator, source, sender); (2) Pesan 
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(message).; (3) Media (channel, media); (4) Komunikan (communicant, 

communicate, receiver, recipient); (5) Efek (effect, impact, influence). 

Jadi berdasarkan paradigma tersebut, komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalu media yang 

menimbulkan efek tertentu. 

Salah satu bentuk dari komunikasi diantaranya yaitu komunikasi massa. 

Komunikasi massa ini diartikan sebagai komunikasi yang menggunakan media 

massa sebagai medianya. Berbeda dengan pendapat para ahli psikologi sosial yang 

mengemukakan bahwa komunikasi massa ini tidak selalu terjadi dengan 

menggunakan media massa. 

Oleh karena itu, para ahli komunikasi membatasi pengertian komunikasi 

massa pada komunikasi dengan menggunakan media massa, misalnya surat kabar, 

majalah, radio, televisi, atau film (Effendy,2001:20) 

Menurut Joseph A. Devito dalam bukunya Communicology: An 

introduction to the study of communication, mengemukakan definisinya mengenai 

komunikasi massa dengan tegas, yakni sebagai berikut : 

Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, 

kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak 

meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau semua orang 

yang menonton televisi, agaknya ini berarti bahwa khalayak itu besar dan pada 

umumnya agak sukar untuk didefinisikan. 
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Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-

pemancar yang audio dan atau visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih 

mudah dengan lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya : televisi, radio, 

surat kabar, majalah, film, buku, dan pita. (Effendy 2000:21) 

Dikarenakan komunikasi massa itu ditujukan kepada massa dan dengan 

menggunakan media massa, maka komunikasi massa ini mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut: 

2.2.3.1 Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari 

banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada 

penyajian informasi. 

2.2.3.2 Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang 

memungkinkan terjadinya dialog antar pengirim dan penerima. Kalau 

terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda. 

2.2.3.3 Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, 

karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana 

informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang 

sama. 

2.2.3.4 Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan 

dimana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan suku bangsa 

(Cangara,2000:131-135). 

2.2.4 Video Game Sebagai Media Komunikasi 

Pada masa perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, manusia tidak 

akan bisa menduga-duga akan seperti apa media komunikasi di masa depan. Bila 
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saat ini media komunikasi yang terkenal adalah telepon, handphone, televisi, 

radio, dan Koran, tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang muncul 

media-media lain yang beraneka ragam. 

Video game merupakan hasil ciptaan dari perkembangan teknologi pada 

tahun tahun 1966 dan diciptakan oleh Ralph H. Baer. Pada awal kemunculannya 

video game hanya berupa suatu gambar titik yang bergerak yang bertujuan untuk 

mengisi waktu serta menghibur orang-orang yang merasa penat akibat rutinitas 

hariannya. Video game ternyata mampu mendapatkan perhatian dari masyarakat 

pada masa itu, sehingga perkembangan serta penggarapan video game menjadi 

sangat pesat hingga saat ini, sebut saja beberapa jenis video game yang terkenal 

pada masanya yakni Nintendo, Sega,Gameboy, Playstation, Xbox dan PC. 

Melihat perkembangan saat ini membuat penulis yakin bahwa video game 

telah menjadi suatu media bahkan bisa berubah menjadi sebuah awal dari 

terbentuknya suatu komunitas. Lalu apa hubungan antara video game dan 

komunikasi? Penulis meyakini bahwa semua hal yang tercipta di dunia ini pasti 

memiliki makna atau arti yang tersembunyi begitu pula dengan video game, maka 

video game merupakan salah satu media komunikasi yang berbasis jaringan 

komputer dan bisa dilengkapi system online (melalui jaringan internet). Video 

game ini tak hanya sekedar untuk mengisi waktu serta hiburan semata, tetapi juga 

menjadi suatu alat komunikasi untuk menjangkau orang-orang secara luas. Hal itu 

telah diterapkan di negara-negara yang sudah maju, video game bisa digunakan 

untuk menyampaikan ideology politik tertentu, baik secara langsung ditampilkan 

maupun secara tersembunyi. Sebuah situs internet dengan alamat 
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http://www.gamepolitics.com bahkan secara khusus melakukan penelitian-

penelitian terkait hal-hal yang berhubungan dengan propaganda yang disinyalir 

dilakukan oleh para pembuat serta pemilik industri video games. 

 

2.3 Teori Konstruktivisme 

Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat 

generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. 

Konstruktivisme sebenenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, apa yang 

dilalui dalam kehidupana kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan 

pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai 

pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Pendekatan konstruktivisme mempunyai 

beberapa konsep umum seperti : 

2.3.1 Pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah 

ada. 

2.3.2 Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri 

pengetahuan mereka. 

2.3.3 Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui 

proses saling memengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan 

pembelajaran terbaru. 

2.3.4 Unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina pengetahuan 

dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan 

pemahamannya yang sudah ada. 

repository.unisba.ac.id

http://www.gamepolitics.com/


28 
 

 
 

2.3.5 Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. 

Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya 

tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. 

2.3.6 Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai perkaitan dengan 

pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. 

Para ahli konstruktivisme memandang bahwa belajar sebagai hasil dari 

konstruksi mental. Para siswa belajar dengan mencocokkan informasi baru yang 

mereka peroleh bersama-sama dengan apa yang telah mereka ketahui. Siswa akan 

dapat belajar dengan baik jika mereka mampu mengaktifkan konstruk 

pemahaman mereka sendiri. 

Menurut para ahli kontruktivisme, belajar juga dipengaruhi oleh konteks, 

keyakinan, dan sikap siswa. Dalam proses pembelajaran para siswa didorong 

untuk menggali dan menemukan pemecahan masalah mereka sneidir serta 

mencoba untuk merumuskan gagasan-gagasan dan hipotesis. Mereka diberikan 

peluang dan kesempatan yang luas untuk membangun pengetahuan awal mreka. 

Dalam perkembanngaya terdapat pemikiran dalam teori konstruktivisme ini, 

namun semua berdasarkan pada asumsi dasar yang sama tentang belajar. Dan 

teori konstruktivisme yang utama dikenal dengan istilah konstruktivisme sosial 

(Social Constructivism) dan konstruktivisme kognitif (Cognitive Constructivism). 

 

2.4  Tinjuan Tentang Makna 

Makna adalah sebuah kata yang tergantung cara seseorang memberikan 

persepsikan arti tersendiri. Menurut Gerrad Jones, "Makna adalah sebuah kata 
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seseorang dalam mengapresiasikan isi dari kata atau kalimat, serta simbol dari 

pada yang ditangkapnya" (Jones,2009:98). Peranan makna sebagai bentuk bahasa 

atau alat komunikasi aktif dan pasif dalam kehidupan sosial dan budaya, dengan 

makna, maka seseorang akan mengerti segala hal yang diinginkan oleh orang lain. 

Secara cepat orang dapat mengetahui setiap apa yang diharapkan bersama. Makna 

benar-benar membantu seseorang untuk mencerna setiap benda, kata, simbol yang 

ditangkap melalui pancra indra. 

Makna dalam komunikasi menciptakan kehidupan sosial saling 

memberikan pemahaman dan pengertian dari setiap pihak. Tanpa makna, tentunya 

yang terjadi adalah kesimpangansiuran persepsi dan apresiasi. Hal tersebut yang 

mengakibatkan miscommunication diantara individu, kelompok dan lain 

sebagainya. Menurut John Walter, mengatakan bahwa : 

Jika makna yang disampaikan adalah sebuah simbol tertentu dari 

seseorang, kelompok, atau organisasi. Maka setiap orang mempunyai 

persepsi yang berbeda. Akibat pengertian yang berbeda akan makna ini, 

maka setiap orang memberikan tanggapan yang berbeda. Jika masing-

masing orang berbeda pendapat untuk satu arti yang seharusnya sama 

(Walter,2010:12). 

 

Oleh karena itu, dalam komunikasi dengan orang lain mengenai makna, 

seharusnya makna yang disampaikan harus memakai atau mempergunakan 

bahasa, kata-kata dengan makna yang mudah dimengerti, sehingga interaksi sosial 

di masyarakat menciptakan kesepahaman yang jauh dari konflik. Dalam sebuah 

pemaknaan simbol makna pada umumnya dianggap sebagi "arti". Padahal tidak 

demikian. istilah makna itu mengandung pengertian yang berbeda dengan arti. 

Arti adalah denotasi 
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Sedangkan makna adalah konotasi. Kadang-kadang "makna" itu selaras 

dengan "arti" dan kadang tidak selaras. Apabila makna sesuatu itu sama dengan 

arti sesuatu itu, maka makna tersebut disebuth Makna Laras (Explicit Meaning). 

Apabila maknanya tidak selaras dengan "arti", maka sesuatu itu disebut memiliki 

makna kandungan (Implicit Meaning) atau Makna Lazim (Necessary Meaning). 

Begitu pula dengan simbol-simbol karakter yang terdapat pada game Heroes of 

Newerth yang mempunyai arti dan makna yang berbeda disetiap players game itu 

sendiri. 

2.5 Tinjauan Tentang Simbol 

2.5.1 Pengertian Simbol 

Secara etimologis, simbol (symbol) berasal dari kata Yunani "sym-ballein" 

yang berarti melemparkan bersama suatu (benda,perbuatan) dikaitkan dengan 

suatu ide (Jonas,2010:133). Ada pula yang menyebutkan "symbolos", yang berarti 

tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang. Biasanya 

simbol terjadi berdasarkan metomini (metonymy), yakni nama untuk benda lainy 

ang berasosiasi atau yang menadi atributnya. Simbol juga metafora, pemakaian 

kata atau ungkapan lain untuk objek atau konsep lain berdasarkan kias atau 

persamaan (Walter, 2010:136-138). 

Konsep yang diungkapkan Pierce, simbol diartikan sebagai tanda yang 

mengacu pada objek tertentu diluar tanda itu sendiri. Hubungan antara 

simbol dengan penanda dengan petanda sifatnya konvensional. 

Berdasarkan konvensi itu pula masyarakat pemakainya menfasirkan ciri 

hubungan antara simbol dengan objek yang diacu dan menafsirkan 

makanya. Dengan demikian, sebuah simbol dapat berdiri untuk sesuatu 

institusi, cara berpikir, ide, harapan, aspirasim sikap dan banyak hal lain 

(Sobur,2001:156). 
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Simbol dapat berupa kata-kata(verbal) perilaku nonverbal dan objek yang 

makanya disepakati bersama, misalnya simbol-simbol yang terdapat di game 

Heroes of Newerth, dan simbol tidak dapat disikapi secara isolatif, terpisah dari 

hubungan asosiatifnya dengan simbol lainnya. 

Menurut Llyod Davis, dalam bukunya yang berjudul "Introducing Cultural 

and Media Studies" mengatakan bahwa: 

Walaupun demikian berbeda dengan bunyi, simbol telah miliki kesatuan 

bentuk dan makna. Berbeda pula dengan tanda (sign), simbol merupakan 

kata atau sesuatu yang bisa dianalogikan sebagai kata yang telah terkait 

dengan (1) penafsiran pemakai, (2) kaidah pemakaian sesuai dengan jenis 

wacananya, dan (3) kreasi pemberian makna sesuai dengan intensi 

pemakainya (Davis,2002:78). 

Pemaparan tersebut dapat digambarkan, bahwa dalam semiotika makna 

suatu simbol yang ada dan berkaitan dengan ketiga butir tersebut disebut 

simbolik. Begitu pula dengan lambang-lambang maupun simbol yang terdapat 

didalam game Heroes of Newerth merupakan bentuk simbolik yang memiliki 

kesatuan bentuk dan makna bagi para entitas didalamnya. 

2.5.2  Simbolisasi : Kebutuhan Pokok 

Simbolisasi salah satu kebutuhan pokok manusia, seperti dikatakan 

Susanne K.Langer, adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambing 

(Mulyana,2005:83) 

Salah satu sifat dasar manusia adalah kemampuan menggunakan simbol. 

Kemampuan manusia menciptakan simbol membuktikan bahwa manusia sudah 

memiliki kebudayaan yang tinggi dalam berkomunikasi, mulai dari simbol yang 

sederhana seperti bunyi dan isyarat, sampai kepada simbol yang dimodifikasi 

dalam bentuk signal-signal melalui gelombang udara dan cahaya, seperti radio, 

televisi, telegram, telex dan satelit (Sobur,2001:43). 
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Penjelasan tersebut menjelaskan kemampuan manusia dalam 

berkomunikasi sudah memiliki kebudayaan yang tinggi, maksud kebudayaan yang 

tinggi disini adalah manusia dapat berkomunikasi melalui tanda-tanda, seperti 

bunyi, isyarat, atau simbol yang sudah dimodifikasi dalam bentuk yang 

bermacam-macam seperti media-media komunikasi yang biasa digunakan seperti 

komputer, televisi, radio, telegram dan lain sebagainya. 

Kemampuan tersebut, sebagian orang mungkin menyebutnya keharusan, 

untuk mengubah data mentah hasil pengalaman indera menjadi simbol-simbol 

dipandang sebagai khas manusia. Kita bukan hanya dapat segera mengubah data 

tangkapan indera menjadi simbol-simbol, kita juga dapat menggunakan simbol-

simbol untuk menunjuk kepada simbol lain (seperti konsepsi tujuan, nilai, cita) 

dan untuk mewariskan pengetahuan dan wawasan yang terpendam dari generasi 

ke generasi. Daya simbolisasi menurut Wieman dan Walter, bertanggung jawab 

atas kejadian dan kelangsungan pertumbuhan kepribadian manusia dan atas 

pekerjaan-pekerjaan kreatif umat manusia. Simbol yang terdapat pada game 

Heroes of Newerth merupakan bentuk komunikasi yang hendak disampaikan 

komunitas/kelompok tersebut kepada khalayak umum. Secara harfiah, lambang-

lambang yang terdapat di dalam game Heroes of Newerth merupakan bentuk 

komunikasi visual yang hendak disampaikan namun dibalik itu, penciptaan simbol 

karakter Heroes of Newerth merupakan hasil kreasi yang didalamnya terkandung 

makna historis bagi setiap entitas yang memainkan juga game Heroes of Newerth 

tersebut. 
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Sebagai pengguna dan penafsir simbol, manusia terkadang irasional dan 

menganggap seolah-olah ada kemestian atau hubungan alamiah antara suatu 

simbol dengan apa yang disimbolkan (Sobur,2001:165). Manusia itu unik karena 

memiliki kemampuan memanipulasi simbol-simbol berdasarkan kesaran. Mulyana 

menekankan pentingnya komunikasi, khususnya melalui mekanisme isyarat vocal 

(bahasa), meskipun teorinya bersifat umum. 

Dalam buku "Suatu Pengantar Ilmu Komunikasi" Deddy Mulyana 

mengatakan bahwa " 

Isyarat lambang yang potensial menjadi seperangkat simbol yang 

membentuk bahasa, simbol adalah suatu rangsangan yang mengandung 

makna dan nilai yang dipelajari bagi manusia, dan respons manusia 

terhadap simbol adalah dalam pengertian makna dan nilainya daripada 

dalam pengertian simulasi fisik dan alat-alat indranya (Mulyana,2003:77) 

 

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa manusia dapat merangsang 

suatu respon tanda dalam berkomunikasi, isyarat vocal adalah sangat potensial 

dalam memberikan rangsangan terhadap manusia dalam berkomunikasi, dari 

sinilah manusia mempelajari makna dan nilai dalam berkomunikasi. 

2.5.3  Simbol dan Simbolisme 

Ibarat "citra", simbol muncul dalam konteks yang sangat beragam dan 

digunakan untuk berbagai tujuan. Simbol adalah suatu istilah dalam logika, 

matematika, semantik, semiotik, dan epistimologi, simbol juga memiliki sejarah 

panjang di dunia teotologi (simbol adalah sebuah sinonim dari "kepercayaan"), di 

bidang liturgi, di bidang seni rupa dan puisi. Unsur yang sama dalam aneka 

penggunaan di atas adalah sifat simbol untuk mewakili sesuatu yang lain. Tetapi, 
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dalam kata simbol sebenarnya ada unsur kata kerja bahasa Yunani yang berarti 

mencampurkan, membandingkan dan membuat analogi antara tanda dan objek 

yang diacu. Pengertian ini masih bertahan dalam pemakaian simbol di jaman 

modern. 

"Simbol" aljabar dan logika adalah tanda konvensional yang disetujui 

bersama. Tetapi, simbol-simbol keagamaan didasarkan pada suatu hubungan 

intrinsik antara "tanda" dan "objek" yang diacu oleh tanda itu, baik dalam bentuk 

metominia maupun metafor (Sobur,2001:43-44). Menurut teori sastra, simbol 

sebaiknya dipakai dalam pengertian sebagai berikut: sebagai objek yang mengacu 

pada objek lain, tetapi juga menuntut perhatian pada dirinya sendiri sebagai suatu 

perwujudan. 

Simbol adalah tanda yang menunjukan bahwa tidak ada hubungan alamiah 

antara penanda dengan petandanya, hubungannya bersifat arbitrer (semau-

maunya). Arti tanda itu ditentukan oleh konvensi. 'Ibu' adalah simbol, 

artinya ditentukan konvensi masyarakat bahasa (Indonesia) 

(Sobur,2001:44). 

 

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa terdapat pandangan yang 

menganggap simbolisme "hanya simbolisme". Menurut pandangan ini, puisi 

agama hanyalah citra anindriawi yang disusu secara ritual. Atau sebaliknya, 

"tanda" dan "makna" dianggap kosong, kareka tidak dapat menjangkau kenyataan 

moral atau filsafat yang transedens. Ada pandangan lain yang menganggap 

simbolisme sebagai suatu usaha yang dilkakukan dengan sengaja, terencana dan 

sangat diperhitungkan, untuk menerjemahkan (secara mental) konsep-konsep 

menjadi istilah-istilah yang ilustratif, indriawi dan didaktis. Tetapi menurut 
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Coleridge, alegori memang merupakan suatu penerjemahan pemikiran abstrak 

menjadi bahasa bergambar, yang tak lain juga merupakan abstraksi dan objek-

objek indirawi, sedangkan simbol, seperti dikatakan Wellek & Warren, dicirikan 

oleh tampaknya sifat-sifat yang mencirikan spesies pada individu, atau sifat-sifat 

yang umum (genus) pada khusus, oleh tampak hal-hal yang berisfat abadi pada 

hal-hal yang sementara. 

Bagi simbol karakter pada game Heroes Of Newerth sendiri, pemaknaan 

dari simbol-simbol mereka merupakan bagian dari sebuah kebudayaan secara 

turun-temurun dan berubah menjadi kepercayaan terhadao arti dan makna dari 

simbol karakter itu sendiri. Simbol-simbol tersebut mencirikan sebuah individu 

secara khusus atau lebih tepatnya simbol tersebut menggambarkan sebuah hal 

yang umum digeneralisasikan kepada hal-hal yang berisfat khusus atau ekslusif 

bagi seluruh anggota dari komunitas/kelompok itu. 

Upaya untuk memahami simbol sering kali rumit/ kompleks, fakta bahwa 

logika dibalik simbolisasi seringkali tidak sama dengan logika yang digunakan 

orang di dalam proses-proses pemikiran kesehariannya. Dalam "bahasa" 

komunikasi, simbol seringkali diistilahkan sebagai lambang. 

Simbol atau lambang, adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk 

sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan kelompok orang. Lambang meliputi 

kata-kata (pesan verbal), perilaku verbal, dan objek yang maknanya disepakati 

bersama. Jika simbol merupakan salah astu unsur komunikasi, simbol situasi 

tertentu.  
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