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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 

 Game online telah menjadi salah satu sarana hiburan baru yang akrab di 

kalangan masyarakat Indonesia. Tahun 2017 industri game online di Indonesia 

berada pada posisi ke-16 dalam daftar pasar game online terbesar di dunia. 

Berdasarkan versi Newzoo, player game online di Indonesia berjumlah lebih 

kurang 43,7 juta dan potensi penghasilan mencapai Rp11,9 triliun.1 

 Terdapat beberapa jenis game online dengan cara bermain yang berbeda 

pula, antara lain ialah MMOFPS (Massively Multiplayer Online First-Person 

Shooter Games), MMORTS (Massively Multiplayer Online Real Time strategy 

games), Cross-platform online play, MOBA(Mutliplayer Online Battle-Arena), dan 

lain-lain. Berdasarkan catatan Ismail bin Mail dalam artikelnya di 

androbuntu.com,beberapa tahun belakangan ini game online berjenis MOBA 

(multiplayer online battle arena) adalah jenis game online yang paling gemar 

dimainkan. Salah satu alasannya ialah karena game online berjenis MOBA ini 

bisa dimainkan di banyak platform, dari computer hingga smartphone.2 

 Game online berjenis MOBA dimainkan dengan cara membentuk tim 

yang nantinya akan berhadapan melawan tim lain, dengan tujuan untuk saling 

berusaha menghancurkan markas atau yang lebih populer dikenal dengan home 

base lawan. 

                                                           
1 Newzoo. “The Indonesian Gamer” dalam newzoo.com 1 Juni 2017. Diakses pada 11 September 
2018. Pukul 18:19 WIB. 
2Ismail. “Alasan Kenapa Game MOBA Banyak Disukai Gamer dari Seluruh Dunia” dalam 

androbuntu.com. 16 Januari 2018. Diakses pada 18 September 2018 Pukul14.22 WIB. 
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Gambar 1.1 Tampilan saat hero MOBA menghancurkan homebase lawan 
Sumber : https://androidunik.com/tips-trik/tips-main-mobile-legends-agar-

menang-terus 
 

 Kemenangan akan diperoleh apabila strategi permainan dapat 

dikomunikasikan secara baik oleh setiap anggota kelompok. Hal ini dikarenakan 

dalam setiap permainan berjenis MOBA, masing-masing tim memiliki tujuan yang 

sama yaitu untuk menang di setiap matchatau pertandingan. Agar tujuan 

tersebut dapat tercapai, setiap anggota tim harus memiliki strategi bersama yang 

berguna untuk mengalahkan lawan. Strategi ini dapat disusun dan didiskusikan 

oleh setiap anggota tim pada saat sebelum match berlangsung maupun ketika 

match dilakukan. 

 Mobile Legend Bang Bang (MLBB) menjadi sebagai salah satu MOBA 

yang digemari di Indonesia. Menurut Fendy Tan selaku Country Manager 

Moonton (pengembang gameMLBB), saat ini aplikasi MLBB sudah diunduh 

sebanyak 35 juta kali dan ada 8 juta pengguna aktif harian di Indonesia3. Dalam 

game MLBB, nantinya akanterbentuk 2 (dua) tim yang masing-masing 

                                                           
3Pandji, Aditya. 2017. “Di Indonesia Mobile Legend dimainkan 8 juta Pengguna Aktif”. dalam 

https://kumparan.com/@kumparantech/di-indonesia-mobile-legends-dimainkan-8-juta-

pengguna-aktif. Diakses pada18 September 2018. Pukul 01:06 WIB. 

https://androidunik.com/tips-trik/tips-main-mobile-legends-agar-menang-terus
https://androidunik.com/tips-trik/tips-main-mobile-legends-agar-menang-terus
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beranggotakan 5 (lima) orang. Sebelum bermain setiap anggota akan memilih 

hero yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Tujuan dari permainan MLBBini 

adalah menghancurkan home base lawan yang bisa diakses dari 3 jalur berbeda 

(top lane, mid lane, bottom lane) yang setiap jalurnya dijaga oleh turret dan hero 

lawan. Sehingga permainan ini membutuhkan kerjasama tim untuk mencapai 

kemenangan. Strategi yang dibentuk oleh para pemain game online dilakukan 

dengan cara berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Komunikasi menjadi hal  

penting karena dengan saling berkomunikasi kerja sama tim antar player juga 

dapat terbentuk.  

 

 

 

 

 

 

 Pengertian komunikasi secara umum adalah proses penyampaian pesan 

dari komunikator kepada komunikan. Lewat komunikasi orang berusaha 

mendefinisikan sesuatu termasuk istilah komunikasi itu sendiri. Deddy Mulyana 

mengutip  Gerald R. Miller yang mengatakan bahwa komunikasi adalah situasi-

situasi yang memungkinkan suatu sumber mentransmisikan suatu pesan kepada 

seorang penerima dengan disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima.4 

                                                           
4 Mulyana, Deddy. 2010. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung : PT  Remaja Rosdakarya. 
Hlm 60. 

Gambar 1.2 Peta 3 jalur di MLBB 
Sumber : http://id.gamehubs.com 
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 Dalam permainan MLBB proses komunikasi didukung oleh fitur 

komunikasi yang disediakan di dalam permainan. Fitur tersebut yaitu pertama, 

fitur quick response yang disediakan dengan berbagai isi pesan yang berbeda 

yang telah tersedia untuk kepentingan dalam game.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedua, fitur voice chat yang memungkinkan sesama pemain untuk saling 

berbicaraketika game sedang berlangsung. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 1.4Letak fitur voice chat pada  kiri atas layar smartphone 
Sumber : www.informasiajib.com 

 
 Ketiga, fitur chatting yang digunakan ketika voice chat antar pemain 

dalam kondisi mati dan isi pesan yang ingin disampaikan kepada pemain lain 

Gambar 1.3 Berbagai macam pilihan isi dari fitur quick response 
Sumber : www.rumah-multimedia.com 

 

 

http://www.informasiajib.com/
http://www.rumah-multimedia.com/


5 
 

tidak ada di dalam respon cepat. Tidak hanya ketika game berlangsung, fitur 

chatting justru sering digunakan para pemain MLBB sebelum match dimulai 

untuk membuat strategi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interaksi komunikasi dalam permainan MLBB memungkinkan komunikasi 

terjadi di luar permainan. Ketika setiap anggota kelompok yang konsisten dan 

terus bermain bersama mulai merasa nyaman dengan cara bermain satu sama 

lain dan memungkinkan kelompok tersebut membentuk squad atau 

komunitasnya sendiri. 

 Pada permainan berjenis MOBA seperti Mobile Legend Bang Bang 

(MLBB) ini biasa terjadi komunikasi yang khas, yaitu terjadi 2 bentuk komunikasi. 

Ketika offline terjadi komunikasi tatap muka antar anggota komunitas dan ketika 

online interaksi antar anggota akan terjadi di layar smartphone mereka masing-

masing. 

 Proses komunikasi yang terjadi dalam game online MOBA termasuk 

dalam komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok yang terjadi di dalam game 

online MOBA cenderung spontan dan belum adanya bagian atau tugas dari 

 Gambar 1.5 Letak fitur chatting di MLBB 
Sumber : www.CatatanDroid.com 
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masing-masing anggota yang terstruktur dengan jelas.5 Berdasarkan definisi 

tersebut maka proses komunikasi yang berlangsung spontan dalam permainan 

ini dapat terjadi karena masing-masing  player mempunyai tujuan dan kebutuhan 

yang sama, yaitu kemenangan. Meskipun di sisi lain selama permainan 

berlangsung sesama player tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi dalam 

komunikasi ini setiap orang bisa memegang peran apa saja.  

 Charles Horton Cooley (dalam Rohim Syaiful) membedakan kelompok 

dalam proses komunikasi terbagi menjadi kelompok primer dan kelompok 

sekunder. Kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan model dan pola 

komunikasi yang berlangsung di dalamnya. Kelompok primer adalah kelompok 

yang setiap anggotanya menggungkapkan hal-hal yang bersifat pribadi dengan 

menggunakan berbagai lambang verbal maupun nonverbal. Sedangkan pada 

kelompok sekunder, komunikasi bersifat dangkal atau hanya menyentuh bagian 

luar dari kepribadian kita dan terbatas atau hanya berkenaan dengan hal-hal 

tertentu saja6. Pada umumnya kelompok atau tim yang didapatkan dalam MLBB 

adalah kelompok yang bersifat sekunder, artinya anggota  tim yang didapat 

adalah sebuah tim acak yang telah disesuaikan dengan program didalam game. 

Namun juga, dapat menjadi kelompok primer jika sebuah kelompok yang 

awalnya acak memutuskan untuk terus bermain bersama dan membuat tim 

tetap. 

 Indonesia sendiri mempunyai banyak sekali komunitas game online 

MLBB. Mulai dari yang sudah berskala nasional, hingga yang ada di daerah-

daerah. Pada dasarnya setiap komunitas pasti mempunyai ciri khas atau perilaku 

                                                           
5 Syaiful, Rohim. 2016. Teori Komunikasi : Perspektif, Ragam, dan Aplikasi.Jakarta : PT Rineka 
Cipta. hlm 99. 
6Ibid. 
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komunikasi berbeda yang terjadi di dalamnya. Begitu pula dengan salah satu 

komunitas MLBB squad KCG (Kucingan) yang menjadi perhatian peneliti yang 

ada di Semarang. Peneliti memilih komunitas MLBBSquad KCG ini karena 

komunitas ini sudah berdiri selamahampir 2 tahun sejak tanggal 15 Februari 

2017. Terhitung hingga Desember 2018 komunitas KCG rutin melakukan 

pertemuan antar anggota minimal 1 (satu) kali dalam seminggu. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa komunitas ini konsisten dalam mempertahankan ikatan 

antar anggota komunitasnya. Selain itu salah satu tempat pertemuan rutin 

komunitas komunitas KCG terletak dekat dengan wilayah akademik Unika 

Soegijapranata atau tempat peneliti berada, yaitu di Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 

Bendan Duwur Semarang yang kurang lebih berjarak 500 meter. 

 Begitu pesatnya perkembangan teknologi hardware maupun software 

sekarang ini menimbulkan dampak perilaku yang bermacam-macam bagi 

penggunanya, salah satunya hingga muncul istilah phubbing atau juga dikenal 

bahwa “internet menjauhkan yang dekat”. Dalam penelitian ini, penulis juga ingin 

mengetahui apakah terdapat fenomena phubbing dalam interaksi yang terjadi 

dalam komunitas game online KCG, khususnya komunikasi antar layar 

komunitas KCG, yang nantinya dapat mempengaruhi komunikasi tatap muka 

hingga hubungan interpersonal anggota komunitas ini. 

 Berdasarkan uraian di atas , terdapat 2 (dua) bentuk komunikasi yang 

khas dalam interaksi komunikasi komunitas game online MLBB ketika bermain, 

yaitu komunikasi kelompok yang terjadi pada interaksi tatap muka dan 

komunikasi interpersonal yang secara sendiri terjadi dalam komunikasi kelompok 

pada interaksi antar layar. Kedua perilaku komunikasi tersebut akan 

menghasilkan perilaku komunikasi yang khas masing-masingnya. Berdasarkan 
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hal tersebut maka kajian untuk penelitian ini adalah mengetahui bagaimana 

perilaku komunikasi antar layar dan tatap muka komunitas game onlineMobile 

Legend Bang Bang (MLBB)squad KCG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dari penelitian ini 

ialah bagaimana perilaku komunikasi antar layar dan tatap muka komunitas 

game onlineMobile Legend Bang Bang (MLBB) squadKucingan (KCG)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perilaku komunikasi yang 

muncul pada komunikasi antar layar dan tatap muka terjadi di komunitas game 

onlineMLBBsquad KCG. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan 

pengetahuan kepada penulis, teman-teman mahasiswa dan masyarakat 

tentang perilaku komunikasi yang terjadi di dalam komunitas gameonline. 

Selanjutnya agar dapat menjadi acuan untuk pembaca ketika hendak 

melakukan penelitian serupa. 

b. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau tinjuan 

dalam ilmu komunikasi yang mempelajari tentang perilaku komunikasi 

sebagai salah satu hal yang dipelajari dalam perkuliahan di bidang Ilmu 

Komunikasi 

1.5. Sistematika Penulisan 
 
BAB I Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan Tatakala Penelitian. 
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BAB II Landasan Teori dalam bab ini akan membahas tentang landasan teori 

yang digunakan, kajian konseptual, penelitian terdahulu, dan kerangka 

penelitian. 

BAB III Metodelogi Penelitian meliputi metode penelitian yang akan dijabarkan 

sesuai dengan fokus penelitian seperti jenis penelitian yang digunakan, teknik 

pengumpulan data, teknik pemilihan informan, dan teknik analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil penelitian dalam 

bentuk analisa yang dilakukan oleh peneliti melalui sumber data yang didapat 

dari hasil penelitian di lapangan. 

BAB V Kesimpulan pengambilan kesimpulan dari hasil data yang didapat dan 

juga saran. 

1.6. Tatakala Penelitian 

Tabel 1.1 Waktu Penelitian 

Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar April Mei Juni 

Pengajuan 

Judul 
    

     

 
Penyusunan 

Proposal 
 

     

    
 Sidang 

Proposal 

     

      Penelitian    

        Pengolahan Data  

      
   Sidang 

Akhir 

 

 

 

 

 

 


