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BAB IV   
 

Hasil dan Pembahasan 
 

4.1.Hasil Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini akan peneliti sajikan dengan bermacam data yang 

didapatkan melalui wawancara dan observasi di lapangan yang peneliti lakukan 

dari tanggal 7 Maret 2019 hingga 12 Maret 2019.  

4.1.1. Profil Komunitas KCG (Kucingan) 

 Komunitas KCG adalah sekumpulan individu berjumlah lebih kurang 10 

orang yang mempunyai kegemaran untuk bermain game onlineMobile Legend 

Bang Bang (MLBB). Terbentuk sejak tanggal 15 Februari 2017 komunitas game 

online ini tetap rutin mengadakan perkumpulan mingguan. Sebagian besar 

anggota komunitas ini ialah alumni mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata. 

 Awal mula terbentuknya komunitas ini adalah sering bertemunya 3 orang 

yang dulunya merupakan pencetus awal dan belum begitu mengenal satu sama 

lain karena berbeda  fakultas dan pertemuan mereka hanya terjadi di kucingan 

tersebut. Ketiga orang tersebut adalah Septian Muhammad Taquin, Noverio Ady 

Prakoso, dan Yuli Wicaksono (anakpemilik kucingan). Noverio yang awalnya 

melihat Yuli dan Septian sibuk sendiri dengan gadgetnya masing-masing karena 

bermain gameMLBB, tiba-tiba langsung mengusulkan kepada mereka untuk 

bermain bersama dan membentuk sebuah komunitas MLBB mereka sendiri dan 

membentuk squad di dalam game. Secara singkat terbentuklah komunitas MLBB 

Kucingan atau yang kerap mereka sebut dengan squad KCG. 

 Terhitung dari 15 Februari 2017, komunitas ini mengaku rutin 

mengadakan perkumpulan bahkan hampir setiap hari, ucap Asep ketika 
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diwawancara oleh peneliti. Namun lama kelamaan karena setiap orang 

mempunyai kesibukannya masing-masing dan ketika Yuli Wicaksono menikah 

awal tahun dan menetap di daerah lain. Komunitas KCG sempat vakum hampir 1 

bulan lamanya dan akhirnya kembali berkumpul setelah sepakat untuk 

memindah kumpulannya di alun-alun lama Ungaran dan yang sekarang akhirnya 

berpindah lagi ke Pos Kamling Jl.Sapen Tegal Rejo Ungaran. 

 Squad KCG pernah mengikuti perlombaan MLBB yang pernah diadakan 

oleh Fakultas Desain dan Seni Unika Soegijapranata dan beberapa warung 

internet di ungaran. Mereka belum pernah mengikuti perlombaan yang berskala 

nasional, namun ketika di dalam game mereka sering kali bertemu squad lain 

yang mempunyai popularitas tinggi yang membuat squad KCG tidak dapat 

diremehkan begitu saja. Bagi anggotanya komunitas KCG MLBB ini bukan hanya 

tentang game online saja, tapi juga untuk tempat mereka melepas penat karena 

kuliah, karena kerja, kebosanan di rumah, dll. Dapat dikatakan bahwa komunitas 

KCG ini bagi masing-masing anggotanya ialah rumah kedua tempat mereka 

untuk pulang. Namun terlepas dari itu, mereka tetap melakukan kegiatan 

highlight yang bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan di dalam game dan 

bisa mengimbangi bahkan melampaui player MLBB lain. 

4.1.2  Profil Informan 

 Dari hasil wawancara peneliti dengan komunitas KCG didapati bahwa 

anggota komunitas ini ialah berjumlah 10 orang, yaitu diantaranya ada Bagas, 

Dika, Rico, Yudistira, Asep, Yuli, Luqman, Rizky, Ryan, dan Noverio. Penelitian 

ini menggunakan homogeneus sampling dalam pemilihan informannya. Untuk itu 

peneliti telah memilih 5 (lima) dari 10 (sepuluh) orang anggota komunitas KCG 
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sebagai informan dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam bab 

3 penelitian ini.  Berikut data diri 5 (lima) orang yang menjadi informan peneliti : 

Tabel 4.1. Biodata Informan 
 

Nama Septian M. T. Rizky D. A. Ryan K. B. Luqman H. A. Yudistira W. W. 

Umur 24 th 24 th 23 th 22 th 22 th 

Jenis 
Kelamin 

Pria Pria Pria Pria Pria 

Alamat 
Kahuman 
Tengah 

Jl. Yudistira , 
Mapagan 

Jl. Sapen Tegal 
Rejo 

Dusun Truko, 
Branjang 

Karang Geneng, 
Sumurejo 

No Hp 081393598519 089669741364 081226559003 081567808409 082142752945 

Pekerjaan Belum Bekerja Mahasiswa Pegawai KFC Perawat di RS Belum Bekerja 

Posisi 
Marksman, 

Assasin 
Fighter, Support Mage Fighter, Tank 

Marksman, 
Tank 

Peringkat Legend I Legend I Legend II Legend II Legend III 

 

4.1.3. Makna Komunitas KCG bagi Anggota dalam Kehadiran Rutin dan 

Perkembangan Hubungan Anggota. 

 Kehadiran setiap anggota dalam perkumpulan rutin yang telah disepakati 

bersama dalam komunitas KCG, merupakan hal yang berarti bagi setiap anggota 

terutama untuk 5 (lima) informan yang peneliti wawancararai yaitu Septian, 

Rizky, Luqman, Ryan, dan Yudistira. Semua informan mengatakan bahwa 

pentingnya kehadiran semua anggota KCG untuk terus menjalin kebersamaan 

maupun mengasah skill mereka untuk bermain MLBB. 

 Informan pertama adalah Septian yang merupakan salah satu pencetus 

adanya komunitas KCG ini mengatakan bahwa ia sering ikut perkumpulan rutin 

jika sudah disepakati bersama. Namun akhir-akhir ini ia cukup sibuk dengan 

urusan pribadinya di luar komunitas, “Iya, tapi akhir-akhir ini jarang, karena lagi 

nyoba melamar kerja,karena biasanya weekend yang bisa aja”60. 

. 

                                                           
60 Hasil Wawancara dengan Septian pada Kamis 7 Maret 2019, pukul 22.00. 



40 
 

 Septian merasa senang ketika ketika teman-temannya komunitas KCG 

lengkap hadir. Karena selain membahas dan bermain mobile legend, mereka 

akan membicarakan apa saja yang sifatnya bermanfaat. Namun tidak ia pungkiri 

bahwa timbul perasaan kecewa ketika ada anggota yang tidak bisa hadir hanya 

karena alasan yang tidak masuk akal baginya. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Senang bisa ngobrol bareng bagi-bagi ilmu, dan tidak melulu tentang 
mobile legend kan, dari teman-teman ini saya juga bisa dapat link info lain 
kayak pekerjaan, dll.Sebenernya ga tiep malem di pos, tapi kalau sudah 
janjian dan ada yang ga dateng ya kecewa apalagi alasannya cuma males 
gerak (mager)61” 

 
 Selain itu Septian mengaku bahwa komunitas ini seperti rumah keduanya, 

dan menurutnya setiap pemain mobile legend baiknya mempunyai komunitas 

atau squad tetap seperti ini ,“selain di rumah ya ini keluarga kedua saya,senang 

main game bareng, sharing-sharing, apalagi game kayak ML yang selalu 

                                                           
61 Hasil Wawancara dengan Septian pada Kamis 7 Maret 2019, pukul 22.00. 

Gambar 4.1 Septian Muhamad Taqwin 
Sumber : Dokumentasi Penelitian 
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berkembang,ya harusnya butuh tim tetap buat main,biar udah sama-sama 

paham”.62 

 Informan kedua adalah Rizky yang mengaku hampir setiap malam tidak 

pernah absen untuk berada di pos kecuali ada urusan mendadak dan penting 

seperti tugas akhir kuliah, “hampir setiap hari kalau malam saya ada disini, 

karena deket. Jadi bisa dibilang iya, paling kalau tidak lagi ada acara lain / 

masih di kampus”63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizky mengatakan bahwa lebih banyak merasa senang ketika berkumpul 

bersama teman-teman komunitas KCG meskipun ada anggota yang jarang ikut 

hadir dalam perkumpulan rutin yang telah disepakati, “banyak senengnya, 

                                                           
62 Hasil Wawancara dengan Septian pada Kamis 7 Maret 2019, pukul 22.00.  
63 Hasil Wawancara dengan Rizky pada Jumat 8 Maret 2019, pukul 21.00. 

Gambar 4.2 Rizky Dwi Amarta 
Sumber : Dokumentasi Penelitian 
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sedikit sedihnya, kalau ada sih ada tapikan semuanya punya kesibukannya 

masing-masing, jadi yang saling pengertian aja”.64 

 Kehadiran teman-temannya yang bisa dihitung jari dan ada anggota 

lainnya yang jarang ikut dalam perkumpulan rutin tetap menghargai alasan 

mereka dan menganggap komunitas KCG adalah keluarganyanya sendiri, “ya 

sudah kayak keluarga sendiri, susah seneng sama-sama.Memang bisa dihitung 

jari yang rutin kumpul,Tapi ga apa-apa semua punya urusan masing- masing 

mas”.65 

 Selanjutnya Ryan, informan ketiga yang mengatakan ketika tidak ada 

halangan ia pasti akan hadir meskipun telat dalam perkumpulan rutin yang 

sudah disepakati bersama sehabisnya ia pulang bekerja, “Kalau bisa ya saya 

pasti datang, tapi ya paling rada tengah malem kaya gini habis pulang kerja gitu 

mas”.66 

 Ryan sudah mempunyai pekerjaan dan ia mengaku senang bisa selalu 

berkumpul dengan teman-teman anggota Komunitas KCG. Ia mengatakan 

bahwa temannya di komunitas KCG inilah yang menghilangkan penatnya 

karena urusan pekerjaan. Selain itu ia dapat memaklumi anggota lain yang 

tidak dapat menghadiri perkumpulan dengan alasan apapun itu. 

“Kalau seneng ya pasti seneng, bisa bagi ilmu game ML dan juga tempat 

hilangkan penat sehabis kerja ya temen-temen KCG ini, meskipun 

sekarang udah pindah di pos begini. Jujur ketimbang pas sepi saya lebih 

seneng pas rame mas, ya ndak mesti bahas game kan, intinya kumpul aja. 

Ya pasti ada mas kalau  yang jarang dateng,ntah pacaran, kuliah, dan ada 

yang pada kerja,nyari kerja, ya maklum aja kalau saya.”67 

 

  

                                                           
64 Hasil Wawancara dengan Rizky pada Jumat  8 Maret 2019, pukul 21.00. 
65 Hasil Wawancara dengan Rizky pada Jumat 8 Maret 2019, pukul 21.00. 
66 Hasil Wawancara dengan Ryan pada Minggu 10 Maret 2019, pukul  21.00. 
67 Hasil Wawancara dengan Ryan pada Minggu 10 Maret 2019, pukul 21.00. 
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 Baginya komunitas atau perkumpulan seperti ini wajib dimiliki oleh orang 

lain yang mempunyai hobi yang sama, dari pada mereka menghabiskan waktu 

untuk hal-hal negatif di luar sana, “kayaknya wajib sih punya 

perkumpulanseperti ini ketimbang mabuk-mabuk ga jelas,mending kumpul 

bareng main ML, ya emang ga sehebat Evos gitutapi kami selalu main bareng 

tau satu sama lain, ya kalah menang sama-sama”68. 

 Informan Keempat adalah Luqman yang mempunyai pernyataan yang 

sama seperti Rizky bahwa ia selalu hadir di setiap perkumpulan dan hampir tidak 

pernah absen walaupun ia bekerja sebagai perawat di salah satu Rumah Sakit di 

Semarang, “hampir tidak pernah absen, selama udah direncanakan 

perminggunya tiep malam minggu gini atau pas kamis kemarin”69. 

                                                           
68 Hasil Wawancara dengan Ryan pada Minggu 10 Maret 2019, pukul 21.00. 
69 Hasil Wawancara dengan Luqman pada Sabtu 9 Maret 2019, pukul 22.00. 

Gambar 4.3 Ryan Khoirulah Bararah 
Sumber : Dokumentasi Penelitian 
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 Luqman mengaku bahwa ia senang bisa terus konsisten berkumpul 

bersama teman-teman komunitasnya yang dulunya diawali dari kucingan 

pengkolan Jalan Pawiyatan Luhur hingga sekarang di Pos Kamling Jalan Sapen. 

Ia juga dapat memaklumi anggota komunitas lainnya yang jarang hadir di dalam 

perkumpulan yang telah disepakati. 

“Kalau senang pasti, ya dulu dari kucingan itu gara-gara Unika terus, 

sampe disini juga masih ngumpul.Kalau jarang ngumpul ada, ya wajar sih 

dikami ada yang dari sampangan sana ada yang udah kerja, sibuk kuliah, 

dll. Kalau buat yang udah jarang ngumpul ya maklum saja, semua orang 

berhak milih prioritasnya dan disini juga nerima siapapun aja kok, ga 

mengikat.”70 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagi Luqman makna dari komunitas KCG itu sendiri sangat lah terasa 

nyata untuk dirinya pribadi. Karena ketika peneliti mengeluarkan pertanyaan 

                                                           
70 Hasil Wawancara dengan Luqman pada Sabtu 9 Maret 2019, pukul 22.00. 

Gambar 4.4 Luqman Hakim Arif 
Sumber : Dokumentasi Penelitian 
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“apa makna komunitas ini bagi seorangplayer MLBB” , ia menjawab “tempat 

buat sharing-sharing,ada tim tetap,bagi tips dan trik,tau meta game”71. 

 Informan yang terakhir adalah Yudistira yang mengaku ketika sudah ada 

kesepakatan bersama dari anggota lainnya untuk adanya perkumpulan, maka ia 

akan hadir. Karena rumahnya yang dekat dengan tempat Pos Kamling Jl. Sapen 

yang menjadi tempat komunitas KCG berkumpul sekarang dan ia sedang belum 

mendapat panggilan pekerjaan, “kalau sudah janjian kayak sekarangini biasanya 

iya, rumah saya dekat dan belum dapat pekerjaan, kecuali kalau hujan”72. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Setiap kali berkumpul bersama komunitas KCG, Yudistira mengaku 

bahwa ia merasa senang dan seringkali dibuat ketawa. Ketika ada anggota yang 

tidak bisa hadir karena urusan kuliah, urusan dengan pacarnya, keluarga, dan 

                                                           
71 Hasil Wawancara dengan Luqman pada Sabtu 9 Maret 2019, pukul 22.00. 
72 Hasil Wawancara dengan Yudistira pada Senin 11 Maret 2019, pukul 22.00. 

Gambar 4.5 Yudistira Wahyu Wijaya 
Sumber : Dokumentasi Penelitian 
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lainnya ia merasa maklum, selama masih ada anggota lainnya yang dapat hadir 

hal tersebut bukanlah masalah untuknya. 

“Kayaknya hampir setiap kali ngumpul bareng teman, ketawa dan senang 
terus. Kalau ada orang yang jarang ngumpul pasti ada biasanya yang 
dilarang sama pacarnya, sama yang masih aktif kuliah tuh, apalagi yang 
ngurus sisa tugas akhirnya. Kalau yang jarang datang saya maklum sih, toh 
masih ada orang-orang kayak yang sekarang ini. Apa lagi yang rumahnya 
deket”73. 

 
 Bagi Yudistira komunitas KCG mempunyai makna yang besar. Bahkan ia 

menganggap teman-temannya di komunitas KCG ini merupakan keluarga dan 

saudaranya sendiri. Yudistira sendiri mengatakan bahwa bahwa Pos Kamling 

Jln.Sapen tempat komunitas KCG berkumpul biasanya sudah seperti pondok 

untuk keluarga keduanya selainn di rumah, “kalau pagi sampai sore saya 

dirumahsisanya bisa dibilang ya sama anak-anakini di pos begini main mobile 

legend.Udah kayak pondok bareng-bareng kami,dan keluarga beda bapak dan 

ibu saya dan teman-teman”.74 

 Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa setiap informan merasa 

bahwa kehadiran setiap anggota dianggap perlu namun tidak bersifat memaksa.. 

Karena ketika berkumpul dengan sesama anggota komunitas lainnya mereka 

merasa senang dapat saling berinteraksi dan bermain MLBB bersama anggota 

squad KCG lainnya. Selain itu pada umumnya masing-masing informan 

menganggap bahwa komunitas KCG ialah wadah mereka untuk terus mengasah 

kemampuan bermain mobile legend, menganggap anggota lainnya seperti 

keluarga, dan rumah ke 2 (dua) mereka. 

 

 

 

                                                           
73 Hasil Wawancara dengan Yudistira pada Senin 11 Maret 2019, pukul 22.00. 
74 Hasil Wawancara dengan Yudistira pada Senin 11 Maret, pukul 22.00. 
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4.1.4. Perilaku Komunikasi Tatap Muka dan Antar Layar Komunitas KCG 

 4.1.4.1. Komunikasi Tatap Muka  

  a. Dailytalk 

  Komunikasi tatap muka dalam komunitas KCG terjadi pada saat 

kegiatan dailytalk dan highlight. Ketika dailytalk berlangsung segala 

bentuk topik obrolan dapat muncul dalam lingkup pembahasan mereka. 

Seperti info lowongan kerja, hubungan asmara, perkuliahan, keluarga, 

dan lain-lain. Ketika berlangsungnya dailytalk dalam komunitas KCG 

peneliti juga menemukan berbagai candaan unik di dalamnya. Contohnya 

adalah Luqman yang ketika sedang berbicara maupun menyimak dan 

timbul hal yang mengundang  tawanya, Ia hampir selalu melakukan 

kontak fisik dengan teman terdekatnya seperti menepuk anggota tubuh 

temannya, entah itu paha, lengan, punggung, dan bagian lainnya. Namun 

orang yang menjadi sasaran Luqman tidak pernah membalas kembali 

tepukan Luqman maupun emosi atas tindakannya, seakan mereka sudah 

terbiasa dan memaklumi hal tersebut keluar dari Luqman. 

  Ketika 6 (enam) hari melakukan observasi, peneliti melihat bahwa 

ketika dailytalk berlangsung hal yang paling dibutuhkan oleh semua 

informan komunitas KCG dalam penelitian ini adalah air mineral, rokok, 

korek api, asbak, charger hp, dan stop kontak listrik. Terkhusus untuk 

rokok mereka akan mengumpulkan uang bersama setiap pertemuan dan 

akan ada 1 (satu) orang sebagai sukarelawan yang bertugas pergi untuk 

membelinya. Namun tidak cukup hanya 1 (satu) kali, biasanya dalam 

setiap pertemuan akan ada waktu mereka mengumpulkan uang untuk 

membeli rokok 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali setiap pertemuan. 
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  Dailytalk yang terjadi dalam komunitas KCG dapat berlangsung 

kapan saja, tidak ada waktu khusus yang menjadi patokan mereka untuk 

membedakan sesi kapan mereka akan bermain MLBB, highlight, maupun 

melakukan dailytalk. Namun dalam observasi peneliti mendapatkan satu 

momen yang dimana akan berlangsungnya dailytalk. Momen itu adalah 

pada saat para anggota maupun informan baru mulai hadir ke Pos 

Kamling dan menyapa satu sama lain. Pada momen tersebut dipastikan 

mereka tidak akan langsung melakukan kegiatan lain selain dailytalk. 

  Topik pembahasan yang terjadi dalam dailytalk adalah hal-hal 

yang meliputi keseharian para informan. Keterbukaan sangat terlihat 

antara anggota satu dan yang lainnya. Mereka tidak segan untuk 

menceritakan hal apapun kepada teman-teman komunitas KCG sendiri. 

seperti urusan pribadi yang menyangkut persoalan keluarga dan 

pasangan. Seakan satu sama lain sudah mengetahui dengan baik pribadi 

maupun persoalan yang sedang dialami oleh yang anggota komunitas 

KCG lainnya.  

  b. Highlight 

  Uniknya ditengah perbincangan yang bersifat random atau tidak 

ada kaitannya mengenai game berlangsung, dan ketika ada seseorang 

yang memulai topik yang berkaitan dengan MLBB, mereka satu sama lain 

akan langsung menyimak maupun menanggapi dan dapat dikatakan 

begitulah salah satu proses terjadinya highlight dalam komunitas ini. 

  Selain diawali dengan topik dailytalk dan berakhir dengan 

highlight, kegiatan hightlight dalam komunitas KCG juga terjadi ketika 

proses mereka login atau masuk ke dalam game. Jika highlight terjadi di 
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dalam proses mereka masuk ke dalam game hingga match akan dimulai, 

proses komunikasi yang terjadi dalam komunitas KCG ini cenderung lebih 

ceria, dalam artian banyak candaan yang muncul. Bahasa-bahasa kasar 

muncul dan mereka satu sama lain bisa saling menerimanya, seperti 

sudah menjadi bahasa keseharian yang digunakan dalam komunitas ini. 

Hightlight yang terjadi dengan proses ini akan membahas tentang 

bagaimana meta yang akan dimainkan nantinya, pemilihan hero, 

pertimbangan pemilihan item, pembagian penjagaan turret, pembagian 

jalur, dan mengingatkan kesalahan temannya di game sebelumnya (agar 

tidak diulangi).  

  Selanjutnya kegiatan highlight juga terjadi pada saat game telah 

berakhir. Kalah ataupun menang pembahasan highlight akan tetap sama, 

yaitu meliputi koreksi cara bermain teman tim, strategi yang digunakan 

lawan, kecocokan penggunaan hero,  dan  diskusi percobaan meta baru 

untuk match selanjutnya. Meskipun tidak seceria ketika highlight yang 

terjadi sebelum game dimulai, namun terlihat semua informan yang diteliti 

mau menerima dengan lapang dada apa saja masukan yang diberikan 

untuk dirinya. Tidak terlihat timbul keinginan untuk mulai saling 

menyalahkan satu dengan yang lainnya. 

  Kegiatan highlight dalam komunitas KCG diyakini menjadi hal 

yang sangat penting bagi para informan. Septian mengatakan bahwa 

selain untuk sharingtentang heroMLBB kegiatan highlight ini dapat 

membantunya mencari kesalahan temannya maupun diri sendiri dan 

kemudian diperbaiki bersama di dalam game, “Penting, bisa buat bagi-

bagi ilmu, update terus hero dalam game, nerf atau buff hero, meta, 
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dll.Sedikit banyak membantu, ya bisa tau kesalahan teman dan diri sendiri 

itu bagaimana”75. 

  Selanjutnya Rizky yang mengaku bahwa kegiatan highlight yang 

komunitas KCG lakukan memang selalu diikuti dengan candaan masing-

masing anggotanya, namun mereka tetap bisa menerima maksud atau 

pesan yang ingin disampaikan. Sama dengan Septian, baginya highlight 

adalah kegiatan saat mereka sharing tentang perkembangan game dan 

mencoba menawarkan kepada teman-temannya metagame yang baru. 

“Ya meskipun terkesan bercanda terus tapi pas highlight ya kami tau 
maksud yang mau disampaikan teman-teman yang lagi ngomong. 
Selain buat sharing-sharing ya highlight buat tau juga aja gitu 
perkembangan game, dan mana tau teman-teman ini tertarik coba 
meta yang baru”.76 

 
  Informan ketiga adalah Ryan yang berpendapat bahwa peran 

kegiatan highlight begitu penting sehinga perlu squad  KCG lakukan pada 

saat sebelum dan sesudah match dimulai. Masih sama dengan Septian 

dan Rizky, bagi Ryan hightlight juga sebagai waktu mereka untuk 

membahas perkembangan terbaru MLBB dan akhirnya bisa mendapat 

meta game yang diharapkan.  

“Penting, biar kami bisa tau perkembangan game dan harapannya 
bisa dapat meta game yang kami harapkan. Kayaknya habis match 
atau sebelum match, highlight pasti kami lakukan buat evaluasi aja 
gitu kurangnya siapa dimana”77. 

 
  Informan keempat adalah Luqman yang secara pribadi 

menyatakan bahwa karena sering melakukan highlight dan 

menerapkannya dalam game, kemampuannya yang dari awal biasa saja, 

sekarang bisa mengimbangi teman-temannya yang lain, “Baik ,buat saya 

                                                           
75 Hasil Wawancara dengan Septian pada Kamis 7 Maret, pukul 22.00. 
76 Hasil Wawancara dengan Rizky pada Jumat 8 Maret 2019, pukul21.00. 
77 Hasil Wawancara dengan Ryan pada Minggu 10 Maret 2019, pukul 21.00. 
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pribadi karena saya awalnya mungkin paling noob, sekarang bisa 

ngimbangin teman-teman, dari yang diajarin timing war, dll”78. 

  Terakhir ada Yudistira yang mempunyai pendapat hampir sama 

dengan Rizky tentang highlight dalam Komunitas KCG yang mungkin 

berlangsung tidak seserius komunitas MLBB lainnya. Namun masing-

masing dari mereka dapat mengerti pesan apa yang coba disampaikan 

teman yang sedang berbicara dan akan mereka coba terapkan ketika 

match dimulai. 

“Highlight kami walaupun ga seserius tim-tim besar gitu, tapi kai tau 
kalau ada yang kudu di perbaiki jadi beneran kami terapkan aja, 
Penting, loh kalau ga penting sebelum / sesudah match ga perlu 
kami lakukan dong, intinya toh juga highlight di saya buat meta 
sama timing”.79 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dari hasil wawancara dan observasi di atas, komunikasi tatap 

muka dalam komunitas KCG yang terjadi dalam bentukdailytalk dan 

highlightmenghasil topik pembahasan yang berbeda. Ketika 

                                                           
78 Hasil Wawancara dengan Luqman pada Sabtu 9 Maret 2019, pukul 22.00. 
79 Hasil Wawancara dengan Yudistira pada Senin 11 Maret 2019, pukul 22.00. 

Gambar 4.6 Komunitas KCG sedang berbincang-bincang 
Sumber : Dokumentasi Penelitian 
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dailytalkberlangsung hal yang menjadi bahan perbicangan komunitas ini 

adalah mengenai pengalaman hidup pribadi masing-masing anggotanya. 

Sedangkan ketika highlight hal yang menjadi bahan perbicangan adalah 

semua yang berkaitan dengan game MLBB. 

 4.1.4.2. Komunikasi Antar Layar     

  Zaman yang semakin berkembang ini telah menghasilkan 

smartphone atau telefon pintarberbasis internet yang dipercaya dapat 

mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Menariknya dalam 

komunitas game onlineMLBBsquad KCG ini, dengan jarak yang saling 

bersebelahan dan sama-sama menggunakan smartphone sekalipun, 

komunikasi tetap terjadi di antara mereka semua melalui media 

smartphone yang digunakan dan gameMLBB yang mereka mainkan.  

  Hal tersebut dikarenakan pada saat fokus dengan smartphone 

masing-masing mereka tetap bertemu satu sama lain secara online dan 

melakukan komunikasi satu sama lain dengan perantara game 

onlinemobile legend sebagai satu tim. Bahkan komunikasi antar layar 

yang terjadi menjadi kunci utama mereka untuk tetap menjaga ritme dan 

menjalankan strategi permainan yang nantinya diharapkan dapat 

memenangkannya.  

  Selaku pihak pengembang MLBB, Moontonmenyediakan 

beberapa pilihan fitur komunikasi untuk menunjang dan memudahkan 

player untuk saling berkomunikasi dari tempat bermain yang saling 

berjauhan antar player. Meskipun diprioritaskan untuk player yang 

bermain di tempat yang berbeda, komunitas KCG yang bermain di tempat 

yang sama sekipun tetap menggunakan fitur komunikasi yang tersedia. 
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Terbukti bahwa ketika observasi peneliti mendapati semua informan tetap 

menggunakan fitur komunikasi untuk berinteraksi dengan teman setimnya 

dan tim lawan yang digunakan untuk saling membalas ejekan. 

  Fitur komunikasi dengan intensitas paling sering digunakan atau 

menjadi pilihan favorit squad  KCG adalah quick response (respon cepat), 

diikuti dengan emoticon dan chat all yang sesekali masih digunakan. 

Salah satu alasan mengapa fitur quick response menjadi pilihan ialah 

dikatakan oleh Ryan bahwa, “quick response karena jelas aja dan bisa 

kita pilih gitu, jadi ga perlu capek-capek teriak “awas pencurian turret”, 

sekali pencet selesai”.80 Menurut Ryan fitur quick response sangatlah 

efektif untuk merepresentasikan kondisi yang ingin dia sampaikan di 

dalam pertarungan game dan tidak perlu sampai berbicara panjang lebar. 

  Bahkan meskipun Luqman yang dengan sadar menjawab 

pertanyaan wawancara peneliti yang menanyakan, “diantara fitur 

komunikasi yang disediakan di dalam game, mana fitur yang paling sering 

anda gunakan untuk berinteraksi?” menjawab, 

“saya kalau lagi tempat kerja atau rumah, ya semuanya penting, 
apalagi sekarang ada voice chat. Kalau teman-teman ga mau 
hidupin voice chat, ya chatting atau quick respon itu. Kalau main 
bareng gini tinggal ngomong sih kalau saya”.81 

 
 Namun pada kenyataannya pada saat observasi yang peneliti lakukan, 

Luqman juga masih sesekali menggunakan fitur quick response untuk 

berkomunikasi dengan teman setimnya. 

  Septian juga berpendapat bahwa fitur komunikasi yang ada pada 

MLBB sangatlah penting dan membantu. Karena ia sendiri sadar pada 

saat bermain bersama dan saling bersebelahan, fitur-fitur komunikasi 

                                                           
80 Hasil Wawancara dengan Ryan pada Minggu 10 Maret 2019, pukul 21.00. 
81 Hasil Wawancara dengan Luqman pada Sabtu 9 Maret 2019, pukul 22.00. 
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MLBB juga masih digunakannya untuk menunjang komunikasi dengan 

temannya. 

“Penting, kita yang main bareng terus begini terus aja masih pake 
fitur-fitur kan yang di hp, apalagi mereka-mereka atau hari yang 
kebetulan kami main masing-masing di rumah. Sangat membantu 
karena ya lengkap saja, ada chatting, quick response... “.82 

 

  Selain itu Yudistira hampir sama dengan Luqman menyatakan 

bahwa fitur komunikasi dalam MLBB begitu penting untuknya ketika ia 

bermain dengan teman-temannya namun tidak berada dalam satu tempat 

yang sama. Karena menurutnya ketika sedang bersama, ia akan memilih 

langsung berbicara saja. “Penting sih buat saya apa lagi kalau kita ga 

main bareng di satu tempat, voice chat udah kayak telepon gitu.Kalau 

buat deket-deket gini ya tinggalngomong sih mas. Masa iya di chat atau 

hidupin voice chat”.83 

  Namun pada kenyataannya hampir sama seperti Luqman, ketika 

observasi peneliti menemukan bahwa Yudistira tetap menggunakan fitur 

quickresponse untuk memberitahukan kepada anggota squad KCG yang 

lain keberadaan musuh sehingga mereka harus waspada. Memang 

intensitas penggunaan quick response oleh Yudistira tidak sering seperti 

yang lainnya, namun ketika fitur quick response ia tekan atau gunakan, 

maka ia akan melakukan pengulangan menekan fitur tersebut terus 

menerus dengan isi pesan yang sama hingga 4 sampai 5 kali. 

  Berbeda dengan Yudistira, Rizky yang hampir sama dengan 

Septian juga mengaku sadar bahwa ketika bermain di tempat yang sama 

juga ia akan tetap menggunakan quickresponse untuk menunjang 

komunikasi di dalam game. Karena menurutnya pribadi dengan fitur quick 

                                                           
82 Hasil Wawancara dengan Septian pada Kamis 7 Maret 2019, pukul 22.00. 
83 Hasil Wawancara dengan Yudistira pada Senin 11 Maret 2019, pukul 22.00. 
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response saja dan tanpa berbicara, sudah dapat menyampaikan pesan 

yang ia maksud kepada teman-temannya. 

“Sangat penting dan membantu, karena kan tau sendiri yang dekat 
gini aja kadang masih kepake apalagi yang jauh. Dan sadar sih 
kalau saya sendiri jadi autis gitu kalau lagi main dan ngumpul. Jadi 
ya suka aja pake quick response sih, karena kalau chatkan lucu bisa 
ngomong aja”.84 

 

  Bahasa yang unik juga keluar hampir dari semua informan yang 

sifatnya spontan diucapkan karena situasi tertentu dalam observasi yang 

peneliti lakukan. Seperti Septian yang mengatakan “mampus kau” dan 

“nice mamen” , Yudistira dan Ryan yang mengatakan “bukan kaleng-

kaleng”, dan Rizky yang mengatakan “cakep” ketika berhasil membunuh 

musuh atau menang dalam pertandingan. 

  Juga terjadi komunikasi verbal yang mempunyai maksud 

berkomunikasi dengan anggota KCG yang lain, maupun berbicara untuk 

dirinya sendiri. Ketika observasi, peneliti menemukan bahwa Septian 

ketika bermain atau match dimulai pandangan matanya akan fokus tertuju 

hanya kepada smartphonenya dan tidak bisa diganggu oleh hal apapun. 

Umumnya ketika berbicara atau menyampaikan pesan seseorang 

komunikator akan memandang lawan bicaranya. Namun yang terjadi 

dengan Septian dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah 

pandangan mata dan fokus masih pada smartphonenya (game), namun 

tetap berbicara dengan teman setimnya. Contoh, ketika menggunakan 

quick response Septian akan langsung melanjutkan dengan berbicara 

langsung, entah itu isinya menjelaskan situasi kenapa ia menekan fitur 

quick response atau hanya mengulangi kembali isi dari quick response itu 

sendiri. Seperti saat menggunakan quick response yang isi pesannya 

                                                           
84 Hasil Wawancara dengan Rizky pada Jumat 8 Maret 2019, pukul 21.00. 
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adalah “Hancurkan Turret terlebih dahulu” , Septian akan berbicara 

dengan isi yang sama persis dengan quick response yang ia pilih, seolah 

membacakan itu untuk dirinya sendiri. Hal seperti itu seperti sudah biasa 

dilakukan olehnya dan dimaklumi teman-temannya. 

  Selain itu, ada Luqman yang jarang menggunakan fitur 

komunikasi ketika bermain bersama squad KCG. Dari semua informan 

Luqman adalah orang yang paling aktif berbicara ketika match dimulai, 

entah itu berbicara sendiri maupun berbicara kepada teman squadnya. 

Ketika bermain juga ia memanggil teman-temannya dengan sebutan hero 

yang digunakan oleh mereka. Contoh “piye ki Claude , ora roam blas” 

atau “Hayabusa awas, arep do gangbang koe”. 

  Uniknya pembicaraan langsung yang dimaksudkan 

menyampaikan informasi seperti itu selama match dimulai tidak selalu 

ditanggapi oleh teman-temannya, yang lebih sedikit berbicara kecuali 

karena hal spontanitas seperti yang peneliti jelaskan di alinea 

sebelumnya. Peneliti mendapati bahwa ketika hal tersebut terjadi, maka 

Luqman akan segera menggunakan fitur quick response. Misalnya ketika 

ia berbicara kepada Septian “hayabusa awas, arep do gangbang koe” 

dan jika tidak langsung ditanggapi oleh Septian, ia akan menggunakan 

quick response yang isi pesannya “hati-hati penyergapan”. Hal yang 

dirasakan Luqman maupun teman-temannya adalah wajar, karena ia 

memilih quick response ketika berbicara dianggap tidak efektif dalam 

konteks bermain MLBB dan dalam jarak yang sangat dekat dengan 

teman-temannya. 
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  Selain berkomunikasi dengan teman komunitas KCG itu sendiri, 

komunikasi yang dilakukan ketika mereka sedang di dalam matchjuga 

adalah dengan lawan atau musuh yang sedang dihadapi. Hampir semua 

Informan melakukannya dengan cara yang sama, yaitu dengan fitur 

chattingall. Fitur chatting all yang memungkinkan kedua tim yang sedang 

berlawanan saling melakukan komunikasi. Seperti pemain MLBB pada 

umumnya, fitur chatting all yang digunakan komunitas KCG di gameMLBB 

lebih banyak digunakan untuk memberikan ejekan kepada musuh ketika 

mereka menang, menyampaikan perkataan kasar ketika kalah, dan 

sesekali untuk bercanda dengan teman timnya. Contoh, ketika Luqman 

sedang fokus sendirian menghancurkan turret di jalur bawah dan musuh 

tidak menyadari hal tersebut karena musuh kurang memperhatikan map 

atau peta dalam game. Seketika Yudistira menggunakan chatting all 

untuk memberi informasi kepada musuh bahwa teman timnya sedang 

menghancurkan turret mereka yang sebaiknya mereka jaga dengan baik. 

Hal tersebut membuat semua informan yang sedang bermain serius 

langsung tertawa bersama, meskipun pandangan mata dan fokusnya 

tetap kepada smartphone masing-masing dan pertempuran bersama 

mereka dalam game MLBB.  

   Terdapat juga perilaku yang dapat dikatakan menjadi kebiasaan 

khususnya 2 (dua) informan, yaitu Rizky dan Septian. Jika dalam kegiatan 

dailytalk dan highlight merokok seolah menjadi kegiatan penting yang 

tidak mereka dipisahkan dari mereka. Namun ketika match dimulai 

mereka juga akan menghidupkan rokok namun hanya untuk dibiarkan 

begitu saja, karena fokus mereka sudah tidak dapat teralihkan lagi ketika 



58 
 

match dimulai yang menyebabkan rokok yang telah mereka hidupkan 

terbakar sia-sia begitu saja dalam asbak. Hal seperti itu tidak hanya 

terjadi sekali saja, namun selama observasi kejadian seperti tersebut 

sering terjadi dalam setiap match yang komunitas KCG lakukan. 

  Dalam komunikasi antar layar yang dilakukan oleh komunitas 

KCG, interaksi terjadi dengan fitur komunikasi dan berbica langsung. 

Dalam pengamatannya peneliti menemukan bahwa fitur komunikasi yang 

paling sering digunakan oleh seluruh informan adalah fitur quick 

response. Namun selain dengan menggunakan fitur komunikasi, 

beberapa kali juga ada informan yang berbicara langsung untuk 

menyampaikan informasi terkait yang ada di dalam game ketika match 

sedang berlangsung. Uniknya meskipun berbicara langsung, pandangan 

mata dan fokus pembicara akan tetap pada smartphone yang digunakan 

masing-masing informan. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Anggota Komunitas KCG sedang bermain game MLBB bersama 
Sumber : Dokumentasi Penelitian 
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 4.1.4.3. Emosi dan Ekspresi 

  Terkait emosi dan ekspresi yang muncul dari masing-masing 

informan ketika hero yang digunakan mati, kalah, dan menang dalam 

match atau komunikasi antar layar dimulai oleh komunitas KCG, peneliti 

sajikan sebagai berikut : 

Tabel 4.2. Ekspresi dan Emosi Informan 
Sumber : Hasil Observasi Penelitian 

 

Nama 
Sikap dan Ekspresi 
(Menang dan Kalah) 

Septian Muhammad Taquin 

- Wajah terlihat panik (dahi 
mengkerut) ketika diserang hero 
lain / butuh bantuan teman setim. 

-  Menghentakkan kaki ke lantai 
ketika mati. 

- Tidak heboh atau lebih tenang dari 
yang lain ketika menang 

Rizky Dwi Amarta 

- Menghentakkan kaki ke lantai/ 
tangan kiri seakan meremas sesuatu 
dan dengan ekspresi wajah serius 
(tidak menerima) ketika hero yang ia 
gunakan mati. 
- ketika epic comeback terjadi, wajah 
yang serius, berubah menjadi 
senyuman yang bahagia sekali. 

Ryan Khoiruloh Barara 

- Ketika mati keluar gimik ingin 
membantingsmartphone (terkadang 
benar terbanting) 
- Kalah dan menang ekspresi yang 
dikeluarkan tetap sama (sedikit 
senyum sambil melihat ke layar 
smartphone) 

Luqman Hakim Arif 

- Selalu memberikan ejekan kepada 
musuh ketika menang (chatting all) 
- Ekspresi wajah kecewa dan marah 
ketika hero yang ia gunakan mati, 
namun selalu memberi pembelaan 
ketika anggota KCG lainnya mati 
karena kesalahannya.  

Yudistira Wahyu Wijaya 

- Berteriak “Auoooo”, ketika hero 
yang ia gunakan mati. 
- Selalu berpindah tempat duduk 
ketika kalah dan akan tetap berada 
di tempat yang sama ketika menang. 
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-1 (satu) kali menghempaskan 
smartphonenya ke lantai ketika 
mengalami kekalahan yang tidak 
dapat ia terima. 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Peran Komunitas KCG Bagi Perkembangan Hubungan Anggota 

 Sebagai sebuah kelompok komunitas yang mempunyai ketertarikan yang 

sama dalam game online MLBB, komunitas KCG ini mempunyai arti dan makna 

tersendiri bagi masing-masing anggotanya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

wawancara dan observasi rata-rata semua informan yang menunjukkan 

keterbukaan dan rasa peduli mereka satu sama lain. Bahkan seorang anggota 

komunitas KCG dapat menentukan bagaimana perilaku anggota komunitas 

lainnya. Seperti ketika in game jika ada seorang anggota yang kurang 

menampilkan peforma baik akan membuat anggota lainnya menunjukkan 

ekspresi wajah yang kecewa. Pada saat berlangsungnya highlight setelah match 

selesai dan ada anggota yang memberi masukan dan motivasi kepada anggota 

lainnya. Hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi anggota lainnya 

untuk terus berbenah lebih baik lagi, terutama bagi anggota yang secara khusus 

menjadi tujuan kritik anggota lainnya. Hal tersebut didukung oleh Severin dan 

Tankard, Jr (2005) dalam Burhan Bungin yang menyatakan bahwa seseorang 

individu mempunyai pengaruh yang sangat besar pada sikap, perilaku, dan 

bahkan persepsi terhadap individu lainnya85. 

 Dalam komunikasi kelompok terdapat 2 (dua) bentuk kelompok yaitu 

primer dan sekunder. Salah satu perbedaan dari kedua bentuk ini ialah pada 

kelompok primer komunikasi berlangsung secara mendalam dalam artian 

                                                           
85 Bungin, Burhan. 2006. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi 
Komunikasi di Masyarakat. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. Hlm 270. 
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menembus kepribadian individu yang paling tersembunyi. Sedangkan kelompok 

sekunder hanya menyentuh bagian luar dari kepribadian seorang individu atau 

komunikasi yang terjadi bersifat dangkal86. Berdasarkan pernyataan tersebut dan 

data yang peneliti dapatkan komunitas KCG merupakan kelompok yang bersifat 

primer. Karena interaksi yang terjadi antar anggota dalam komunitas KCG 

berlangsung secara mendalam dan membahas tentang apa saja terutama saat 

berlangsungnya dailytalk. Selain itu salah satu sifat kelompok primer lainnya 

ialah komunikasi yang terjadi lebih menekankan pada aspek hubungan dari pada 

aspek isi. Sedangkan kelompok sekunder yang dipentingkan adalah hal 

sebaliknya87. Pada komunitas KCG cara penyampaian pesan atau interaksi yang 

terjadi sangat beragam di antara para anggotanya dan terjadi hampir selalu 

dalam suasana yang hangat, bahkan selalu dimulai dengan candaan yang 

mengundang tawa para anggota.  

 Pada hari yang berbeda-beda hampir setiap minggunya anggota 

komunitas KCG selalu mengadakan pertemuan rutin yang biasanya terlaksana 

pada malam hari dan hal tersebut berlangsung selama 2 (dua) tahun belakangan 

ini. Pertemuan rutin tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama mereka 

yang di diskusikan dalam grup chatting. Namun kesepakatan yang sudah 

ditetapkan tidak bersifat memaksa maupun wajib bagi anggota komunitas KCG 

yang kebetulan berhalangan untuk hadir. Dengan adanya pertemuan tersebut 

para informan mengaku senang karena dapat berkumpul bersama anggota 

komunitas KCG yang lainnya dan dapat sharing kepada mereka tentang hal apa 

saja. 

                                                           
86 Syaiful, Rohim. 2016. Teori Komunikasi : Perspektif, Ragam, dan Aplikasi. Jakarta : PT Rineka 
Cipta. Hlm 108. 
87Ibid. Hlm 109. 
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 Hal di atas sejalan dengan pernyataan Burhan Bungin yang mengatakan 

bahwa kelompok memiliki hubungan yang intensif di antara mereka satu dengan 

yang lainnya. Terutama kelompok primer yang intensitas hubungan di antara 

mereka merupakan persyaratan utama yang dilakukan oleh orang-orang dalam 

kelompok tersebut. Selain itu kelompok yang baik menurut Bungin ialah 

kelompok yang dapat mengatur sirkulasi tatap muka yang intensif di antara 

anggota kelompok, serta tatap muka itu pula akan mengatur sirkulasi komunikasi 

makna di antara mereka, sehingga mampu melahirkan sentimen-sentimen 

kelompok serta kerinduan di antara mereka.88 

 Komunitas KCG merupakan wadah bagi para anggotanya untuk 

menyalurkan hobi yang sama dan terus berkembang secara kemampuan 

bermain game MLBB maupun memperdalam hubungan antar anggotanya. Untuk 

itu sangatlah penting bagi mereka menjaga perilaku yang baik  agar terus terjalin 

dan berkembang dalam aspek hubungan maupun hal lain yang diharapkan. 

Dalam hal membangun hubungan, tentu untuk mencapai itu semua anggota 

komunitas KCG terlebih dahulu harus melewati proses komunikasi intensif yang 

telah dibahas sebelumnya. Dari proses komunikasi tersebut akan muncul fungsi-

fungsi dari komunikasi kelompok yang dapat dimanfaatkan anggota untuk 

kepentingan masyarakat, kelompok, dan hingga para anggota kelompok itu 

sendiri.89 

 Sendjaja (2002) dalam Burhan Bungin menyebutkan bahwa terdapat  

beberapa fungsi dari komunikasi kelompok yang diantaranya ialah fungsi sosial 

dan fungsi pendidikan. Fungsi sosial adalah bagaimana suatu kelompok mampu 

                                                           
88 Bungin, Burhan. 2006. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi 
Komunikasi di Masyarakat. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. Hlm 270. 
89Ibid. Hlm 274. 
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memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya. 

Sedangkan fungsi pendidikan yang dalam arti bagaimana sebuah kelompok 

secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan 

pengetahuan.90 Pertemuan rutin selalu diadakan anggota komunitas KCG agar 

terus terciptanya hubungan yang terus mendalam bagi sesama anggota 

komunitas tersebut. Dalam pertemuan tersebut juga terdapat kegiatan highlight 

yang dilakukan oleh para anggota komunitas yang salah satu manfaatnya ialah 

menambah wawasan anggota komunitas KCG tentang perkembangan atau meta 

baru di dalam game MLBB. Dari pertemuan rutin dan kegiatan highlight tersebut 

para anggota KCG telah memelihara hubungan dengan sesama anggota dan 

menambah pengetahuan anggota tentang gameMLBB. Seperti sebagaimana 

harusnya fungsi sosial dan fungsi pendidikan terdapat dalam sebuah kelompok 

agar dapat terus memberi dampak yang baik bagi para anggotanya.  

 Kedekatan hubungan sesama anggota yang terjadi dalam komunitas 

KCG tidak terbentuk secara instan begitu saja. Dalam bab profil komunitas KCG 

secara jelas bahwa awalnya komunitas ini hanya beranggotakan 3 (tiga) orang 

yang sering bertemu di Kucingan namun tidak mengenal satu dengan yang lain. 

Tapi karena mereka mempunyai kegemaran yang sama yaitu bermain MLBB, 

mereka memutuskan untuk membentuk komunitas KCG. Dengan seiring 

berjalannya waktu bertambalah anggota komunitas ini dan juga semakin 

berkembang erat hubungan yang terjalin di dalamnya. Sehingga sekarang dapat 

terjalin hubungan yang harmonis dalam komunitas KCG dan juga terjadi 

interaksi-interaksi yang bersifat intim. Hal diatas menurut teori perkembangan 

                                                           
90Ibid. 
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hubungan dalam Burhan Bungin disebut sebagai social penetration atau 

penetrasi sosial yang melibatkan self disclosure atau pengungkapan diri91. 

 Self disclosure merupakan proses pengungkapan informasi diri pribadi 

seseorang kepada orang lain atau sebaliknya. Hal ini merupakan kebutuhan 

seseorang sebagai jalan keluar atas tekanan-tekanan yang terjadi pada dirinya92. 

Dalam komunitas KCG self disclosure terjadi pada saat kegiatan dailytalk 

berlangsung, yang dalam pengamatan peneliti berbagai keresahan maupun 

masalah pribadi muncul dari setiap anggota dan kemudian didengar sekaligus 

ditanggapi oleh anggota lainnya. 

 Sedangkan social penetration adalah proses hubungan yang bertahap, 

dimulai dari komunikasi basa-basi yang tidak akrab dan terus berlangsung 

hingga menyangkut ke topik pembicaraan yang lebih pribadi dan akrab, seiring 

dengan perkembangan hubungan. Dalam social penetration dijelaskan bilamana 

self disclosure harus dilakukan dalam perkembangan hubungan. Taylor dalam 

Burhan Bungin menyatakan bahwa melalui interaksi, orang mengelupas lapisan-

lapisan informasi mengenai diri masing-masing. Pada awalnya lapisan luar hanya 

berisi informasi-informasi yang bersifat superfisial atau informasi mendasar. 

Namun seiring berkembangnya hubungan dan lapisan luar berhasil didapatkan, 

interaksi yang terjadi akan berisi tentang hal yang lebih mendasar tentang 

kepribadian. Hubungan tersebut akan terus berlangsung dan berubah lebih 

mendalam lagi sejalan dengan perkembangan hubungan yang terjalin.93 

 Dalam teori psikologi komunikasi terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi keefektifan sebuah kelompok. Keefektifan kelompok menurut 

                                                           
91Ibid. Hlm 268. 
92Ibid. Hlm 267. 
93Ibid. Hlm 268. 
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Bernard (1838) dalam Jalaluddin Rakhmat adalah “the accomplishment of the 

recognized objectives of cooperative action” atau pencapaian tujuan aksi 

kooperatif yang diakui. Dalam hal ini anggota kelompok bekerja sama untuk 

mencapapai 2 (dua) tujuan yaitu melaksanakan tugas kelompok dan memelihara 

morel anggotanya. Faktor keefektifan kelompok dapat dilacak salah satunya 

dengan karakteristik kelompok atau faktor situasional.94 

 Salah satu faktor situasional yang mempengaruhi keefektifan kelompok 

adalah kohesi kelompok. Rakhmat Jalaluddin mengutip Collings dan Raven 

(1964) yang mendefinisikan kohesi kelompok sebagai kekuatan yang mendorong 

anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok, dan mencegahnya 

meninggalkan kelompok. Dalam anggota kelompok yang kohesif pada 

anggotanya tidak lagi takut untuk kelihatan bodoh atau kehilangan muka. Selain 

itu dalam kelompok yang sangat kohesif suasana umpan balik interaksi sering 

kali terjadi, dan hal tersebut mendorong komunikasi menjadi lebih efektif. 

Rakhmat Jalaluddin juga mengutip McDavid dan Hariri (1968) yang mengukur 

kohesi sebuah kelompok dari 3 (tiga) hal, yaitu; Pertama, ketertarikan anggota 

secara interpersonal pada satu sama lain. Kedua, ketertarikan anggota pada 

kegiatan dan fungsi kelompok. Ketiga, sejauh mana anggota tertarik pada 

kelompok sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan personalnya.95 

 Faktor pertama ialah ketertarikan anggota secara interpersonal dalam 

komunitas KCG telah peneliti bahas sebelumnya bahwa berdasarkan hasil 

wawancara masing-masing anggota mempunyai ikatan interpersonalnya sendiri 

dengan anggota lainnya tanpa terkecuali. Salah satunya adalah bagaimana 

                                                           
94 Rakhmat, Jalaluddin. 2007. Psikologi Komunikasi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Cetakan 
ke-24.Hlm 160. 
95Ibid. Hlm 164. 
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jawaban tiap informan yang rata-rata mengaku senang menghadiri perkumpulan 

rutin dengan alasan dapat bertemu anggota komunitas lainnya dan merasa sedih 

namun dapat memaklumi jika ada anggota yang berhalangan untuk hadir dengan 

alasan tertentu. Hal tersebut juga didukung oleh hasil observasi yang peneliti 

lakukan, yaitu bagaimana interaksi antar anggota berlangsung dalam suasana 

yang begitu ceria dan sering muncul tawa diantara mereka. Selain itu kata 

umpatan dalam hubungan interpersonal mereka juga bukan merupakan hal yang 

negatif. Sebaliknya, kata umpatan tersebut merupakan salah satu tanda 

hubungan mereka yang akrab atau positif. 

 Pertemuan rutin yang hampir setiap minggu diadakan oleh anggota 

komunitas KCG merupakan cara mereka dalam mendekatkan diri. Selain itu 

kegiatan yang dilakukan dalamn setiap pertemuan itu juga menjadi hal penting 

bagi setiap anggota komunitas KCG. Seperti kegiatan highlight yang selalu 

mereka lakukan dalam setiap pertemuan dan menjadi forum mereka sebagai 

player MLBB untuk mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan game 

tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, dari kegiatan highlight tersebut para 

informan mengaku merasa terbantu dan meningkatkan pengetahuan maupun 

kemampuan mereka dalam bermain MLBB. Kegiatan highlight yang terjadi dan 

terus dilakukan telah menimbulkan efek positif bagi masing-masing anggota 

komunitas KCG. Hal tersebut memenuhi alat ukur yang kedua dari sebuah 

kelompok yang kohesi, yaitu ketertarikan anggota pada kegiatan dan fungsi 

kelompok. 

 Alat ukur yang ketiga adalah sejauh mana anggota tertarik pada 

kelompok sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan personalnya. Komunitas 

KCG terdiri dari orang-orang yang mempunyai minat yang sama dalam bermain 
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game online MLBB. Namun kemampuan dan ketertarikan dalam memainkan 

hero favorit ketika di dalam game tentu berbeda bagi masing-masing anggota. 

Singkatnya di dalam game MLBB tersedia puluhan hero dan dapat terus 

bertambah dengan role atau peran yang berbeda-beda pula seperti tank, 

marksman, support, mage, assain, dan fighter. Dalam permainan MLBB 

kelengkapan dan pemilihan masing-masing role hero juga menentukan 

kesuksesan sebuah strategi permainan. Berdasarkan hasil wawancara, rata-rata 

informan menyampaikan bahwa bermain  sebagai solo player sangatlah sulit 

untuk mendapat kemenangan dan hanya berisi emosi tidak jelas yang 

dikarenakan cara bermain maupun pemilihan hero yang dilakukan oleh public. 

Selain itu jika bermain sebagai solo player salah satu informan mengaku tidak 

dapat menggunakan hero  yang menjadi favoritnya. Namun dengan adanya 

komunitas KCG mereka semua dapat terus memainkan role hero favorit mereka 

masing-masing dan mendapatkan meta game yang mereka inginkan sehingga 

mengantarkan mereka kepada kemenangan. Kebutuhan personal dari masing-

masing anggota komunitas ini adalah agar dapat mengembangkan kemampuan 

bermain mereka menggunakan role hero favorit dan terus menang dalam setiap 

match. Bermain sebagai solo player dirasa sulit  oleh setiap informan untuk 

mencapai hal-hal yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan personal mereka. 

Sedangkan ketika bermain sebagai squad dalam komunitas KCG, hal yang 

diharapkan seperti mencapai kemenangan dan kepuasan bisa menggunakan 

hero favorit dapat memenuhi kebutuhan masing-masing anggota. Maka hal 

tersebut sejalan dengan alat pengukur kohesi sebuah kelompok yang ketiga, 

yaitu sejauh mana anggota tertarik pada kelompok sebagai alat untuk 

memuaskan kebutuhan personalnya.   
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 Setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota komunitas KCG, terutama 

dalam forum yang telah mereka sepakati, merupakan upaya mereka dalam 

membangun hubungan antar anggota dalam komunitas KCG. Salah satu upaya 

tersebut ialah, dalam komunikasi interpersonal komunitas KCG terjadi dialog 

melalui kegiatan highlight maupun dailytalk yang peneliti jelaskan dalam bab ini 

pada bagian komunikasi tatap muka. Morrisan mengutip Baxter dalam bukunya 

menyatakan bahwa “relationship are made in dialogue” atau hubungan terbentuk 

melalui dialog. Dialog menentukan bagaimana seseorang memberi makna atau 

mendefinisikan hubungannya dengan orang lain96. Baxter juga menekankan 

bahwa dialog merupakan suatu percakapan dan sebuah hubungan bukanlah 

pernyataan dari satu orang saja, tetapi merupakan proses timbal balik sepanjang 

waktu. Hal yang paling penting adalah bagaimana tindakan atau perilaku 

komunikator sepanjang waktu hubungannya.97 

 Pada penelitian ini dialog terjadi dalam komunikasi tatap muka yang 

dilakukan komunitas KCG dan hal tersebut secara disadari maupun tidak 

merupakan cara atau upaya komunitas ini membangun hubungan interpersonal 

antar anggota terus menerus kedepannya. Dialog adalah proses untuk saling 

memperkaya yang dimana masing-masing pihak belajar mengenal dirinya sendiri 

dan diri orang lain. Menurut Morissan produk dan potensi yang ditawarkan dialog 

adalah tidak terbatas atau Morissan menyebutnya sebagai “kata akhir yang 

belum diucapkan dan tidak akan pernah diucapkan”.98 

 

 

                                                           
96 Morissan. 2013. “Teori Komunikasi : Komunikator, Pesan, Percakapan, dan Hubungan 
(Interpersonal)”. Bogor : Ghalia Indonesia. Hlm 195. 
97 Dalam Ibid. Hlm 198. 
98Ibid. Hlm 193. 



69 
 

4.2.2. Perilaku Komunikasi Komunitas KCG 

 4.2.2.1. Komunikasi Tatap Muka 

  Dalam permainan seperti MLBB ini perilaku komunikasi yang 

terjadi kepada tiap individu tersampaikan dengan cara dan isi yang 

berbeda pula. Selain itu dapat dilihat bahwa perilaku komunikasi yang 

terjadi dalam komunitas game online KCG MLBB khususnya, terjadi 

secara disadari maupun tidak. Secara sadar yaitu ketika mereka sedang 

melakukan dailytalk dan highlight  dan tanpa disadari yaitu kerap kali 

terjadi ketika mereka sedang bermain atau in game dan muncul perilaku 

komunikasi yang terjadi dari masing-masing informan yang peneliti amati. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 2 (dua) hal. 

Pertama, komunikasi tatap muka erat kaitannya dengan hubungan 

interpersonal. Komunikasi tatap muka merupakan komunikasi verbal yang 

menjadi bagian dari komunikasi interpersonal. Hal ini didukung Kurniawan 

dalam jurnalnya yang mengutip Kanisius (2007) menyatakan bahwa 

komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antar dua atau 

beberapa orang dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara 

langsung dan penerima dapat menerima dan menanggapi secara 

langsung pula.99 

  Komunikasi tatap muka erat kaitannya dengan hubungan 

interpersonal, karena melalui hubungan interpersonal komunikasi tatap 

muka dapat terjadi. Hubungan interpersonal yang terjalin dengan sangat 

baik dan konsisten dapat menimbulkan perlakukan khusus seseorang 

                                                           
99Kurniawan, Stevie Octavia. 2016. “Proses Komunikasi Interpsesonal Perempuan Korban 
Pelecehan Sekssual Dengan Pendampingan Dalam Pembentukan Konsep Diri di Yayasan Embun 
Surabaya”. Jurnal E-Komunikasi. Vol 4. No 1. Hlm 4. 
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kepada orang lain. Salah satu hal  yang perlu diperhatikan dalam 

komunikasi interpersonal adalah  berlangsungnya komunikasi tatap muka 

yang berlangsung interaktif atau tidak lagi secara kaku. Karena salah satu 

ciri dari komunikasi interpersonal bukanlah semata-mata interaksi yang 

terjadi antara satu orang kepada orang lainnya. Komunikasi interpersonal 

juga tidak hanya diukur melalui keakraban antar komunikator dan 

komunikan. Julia T Wood mengatakan bahwa cara terbaik untuk 

mendefinisikan komunikasi interpersonal adalah dengan berfokus pada 

yang terjadi, bukan pada di mana mereka berada atau berapa banyak 

jumlah mereka. Dapat dikatakan bahwa komunikasi interpersonal adala 

bagian dari interaksi beberapa orang.100 

 Komunikasi interpersonal secara tatap muka yang terjadi antar anggota 

komunitas KCG telah terbentuk dengan waktu kurang lebih 2 (dua) tahun 

belakangan. Dalam waktu 2 (dua) tahun tersebut, komunitas KCG rutin 

mengadakan pertemuan yang hampir setiap anggota (informan penelitian 

ini khusunya) hadiri. Sebelum terbentuknya komunitas KCG ini, mereka 

sampaikan dalam wawancara masih terdapat perasaan sungkan untuk 

berekspresi antar anggota yang  dikarenakan belum begitu mengenal 

satu dengan yang lainnya. Namun perasaan sungkan atau malu untuk 

berekspresi satu sama lain menjadi hilang setelah mereka memutuskan 

untuk berdinamika bersama dalam komunitas yang telah terbentuk 

selama 2 (dua) tahun belakangan, sehingga membuat hubungan 

interpersonal dalam komunitas KCG menjadi begitu erat.   

                                                           
100Wood, Julia T. 2013. “Komunikasi interpersonal : Interaksi Keseharian”. Terjemahan Rio Dwi 
Setiawan.  Jakarta : Salemba Humanika. Hlm 21. 
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  Dalam konteks menilai kedalaman keakraban yang terjalin dalam 

komunikasi interpersonal terdapat 3 (tiga) perbedaan tingkatan hubungan 

personal seseorang milik filsuf bernama Martin Buber (1970) yang dikutip 

Julia T Wood (2013) dalam bukunya, yaitu : I-It, I-You, dan I-Thou. Dalam 

komunikasi I-It, interaksi antara seseorang dengan yang lainnya sangat 

tidak personal, dapat dikatakan bahwa orang lain hanya sebagai objek. 

Selanjutnya komunikasi I-You, yaitu jenis komunikasi yang paling banyak 

digunakan dalam interaksi sehari-hari manusia. Dalam komunikasi ini 

seseorang memperlakukan manusia bukan lagi hanya sekedar objek, 

tetapi belum menganggap manusia sebagai pribadi yang unik. Berikutnya 

ialah komunikasi I-Thou jenis yang dianggap sebagai bentuk tertinggi 

dalam interaksi manusia, karena didalamnya manusia saling menguatkan 

dan menghargai keunikan masing-masing. Ketika berintaraksi di tingkatan 

I-Thou seseorang akan melihat orang lain dengan segala keutuhan dan 

kepribadiannya. Dalam komunikasi I-Thou seseorang dapat menerima 

orang lain dengan segala kekurangan dan kelebihannya untuk saling 

percaya satu sama lain. Artinya dalam komunikasi ini seseorang tidak lagi 

perlu menggunakan topeng untuk berpura-pura dan benar-benar akan 

jujur dengan kemauannya sendiri, atau dengan istilah sekarang tidak lagi 

perlu melakukan pencitraan.101 

  Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti yang telah melakukan 

observasi di lapangan melihat komunikasi interpersonal melalui kegiatan 

dailytalk dalam komunitas KCG ialah termasuk kedalam tingkatan 

komunikasi I-Thou. Dari hasil observasi terlihat bahwa keterbukaan dan 

                                                           
101Ibid. Hlm 23. 
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jujur menjadi salah satu kunci bagaimana anggota komunitas ini bisa 

saling akrab satu sama lain. Seperti pada saat bagaimana antar anggota 

saling sharing dan memberi masukan atas pengalaman maupun masalah 

pribadi masing-masing mulai dari pekerjaan, kuliah, asmara, dan hingga 

keluarga. Menurut Hardjana , mereka yang tidak hanya saling berbicara 

tentang hal, urusan, perkara, dan masalah, tetapi juga terdapat 

keprihatinan, kehawatiran, atau kegembiraan, dan harapan telah 

melakukan komunikasi dari hati ke hati. Karena diantara mereka yang 

berkomunikasi sudah tercipta rasa saling percaya dan saling 

mendukung.102 

  Hal lain yang lebih dalam lagi dalam hubungan interpersonal 

komunitas KCG ialah berbagai macam kata umpatan dalam dailytalk yang 

keluar hampir dari setiap anggota komunitas KCG yang peneliti lihat 

dalam observasi tidak pernah menjadi permasalahan yang serius. Bahkan 

sebaliknya terkadang melalui umpatan tersebut sebuah lelucon akan 

muncul dan mengundang tawa seluruh anggota. Hal tersebut dapat 

terjadi karena komunikasi interpersonal yang terus terjalin sehingga 

masing-masing individu dapat saling mengenal dan memperdalam 

sifatnya.103 Selain itu menurut Feldmen  (1985) dalam Putra yang 

menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) emosi dalam diri manusia, yaitu 

benci, takut, marah, sedih, terkejut, dan gembira. Seiring dengan 

perkembangannya,  kata umpatan tidak hanya untuk menginterpretasikan 

bentuk kemarahan dan benci, namun juga dapat digunakan sebagai 

                                                           
102Hardjana, Agus M. 2003. “Komunikasi Interpersonal dan Intrapersonal”. Yogyakarta : Penerbit 
Kanisius. Hlm 109. 
103Ibid.Hlm 86. 
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bentuk takjub maupun terkejut. Dalam hubungan yang lebih akrab antar 

individu tertentu bahkan kata umpatan dapat diekspresikan sebagai 

sapaan dan gurauan bagi mereka.104 

  Selanjutnya komunikasi tatap muka dalam komunitas KCG juga 

terjadi dalam bentuk forum yang bernama highlight yang berfungsi 

sebagai wadah diskusi mereka tentang gameMLBB, strategi permainan, 

mengoreksi cara bermain anggota, dan lain-lain. Bertujuan agar wawasan 

anggota komunitas KCG tentang gameMLBB tetap up to date dan dalam 

match selanjutnya diharapkan berjalan dengan baik sehingga dapat 

memenangkan pertandingan. Dalam pelaksanaannya highlight yang 

peneliti amati selama melakukan wawancara dan observasi dapat terjadi 

sebelum dan sesudah match dimulai.  

  Kegiatan highlight yang komunitas KCG lakukan sejalan dengan 

bentuk lain dari komunikasi interpersonal yang disebut dialog. Hardjana 

menyatakan bahwa dalam dialog pihak-pihak yang terlibat saling 

menyampaikan informasi, data, fakta, pemikiran, gagasan, dan pendapat, 

dan saling berusaha mempertimbangkan, memahami, dan menerima. 

Dalam dialog tidak ada monopoli pembicaraan dan kebenaran, yang ada 

adalah berbagi dan bertukar informasi dan gagasan.105 Tentunya dari 

kegiatan ini masing-masing anggota komunitas KCG mengharapkan 

terciptanya saling pengertian dan pemahaman luas mengenai meta game 

atau game MLBB yang bersama-sama mereka mainkan. 

                                                           
104Putra, Rachmad Rizki. 2013. “Bentuk dan Fungsi Kata Umpatan Pada Komunikasi Informal di 
Kalangan Siswa SMA Negeri 3 Surabaya : Kajian Sosiolinguistik”. Jurnal Universitas Airlangga. Vol 
1 No 3. Hlm 94.  
105 Hardjana, Agus M. 2003. Komunikasi Interpersonal dan Intrapersonal. Yogyakarta : Penerbit 
Kanisius. Hlm 104. 
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  Kegiatan highlight dilakukan hampir setiap saat dalam pertemuan 

rutin komunitas KCG, hal ini menunjukkan bahwa komunitas KCG ingin 

terus berkembang dan tentunya tidak pernah merasa puas atau merasa 

ada hal yang masih bisa mereka diskusikan. Tentunya dengan harapan 

dapat memenangkan match selanjutnya yang akan mereka mainkan atau 

makin menambah pengetahuan mereka tentang game MLBB. Hal ini juga 

sejalan dengan landasan dialog yang memerlukan kesadaran bahwa 

kedua belah pihak yang terlibat dalam dialog belum lengkap, belum 

penuh, dan belum sempurna dalam pengetahuan dan penghayatan 

tentang sesuatu. Singkatnya karena seseorang hanya mengerti satu 

kenyataan dari unsur-unsur tertentu, maka orang perlu mengadakan 

dialog.106 

  Hardjana dalam bukunya menyampaikan beberapa syarat dialog 

yang sebaiknya terpenuhi agar dialog tersebut mendatangkan hasil. 

Pertama, mengerti benar makna dan maksud serta tujuan dialog, dan 

memiliki kecakapan untuk melaksanakannya. Kedua, mempunyai 

pendidikan dan pengetahuan yang setaraf mengenai topik yang dijadikan 

bahan dialog. Ketiga, mempunyai kehendak baik untuk mencari 

kebenaran dan bersifat terbuka atau tidak memihak. Keempat, 

menciptakan suasana damai dan tenang, jauh dari emosi dan superior. 

Kelima, menyampaikan gagasan dengan jelas, dan boleh dengan 

semangat, tetapi dengan nada enak dan bijak. Keenam, bersikap jujur, 

                                                           
106Ibid. Hlm 105. 



75 
 

tidak mencari-cari kelemahan lawan dialog, dan percaya bahwa hal-hal 

yang dibahas dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.107 

  Sependapat dengan hal tersebut, syarat-syarat dialog yang 

disampaikan oleh Hardjana (2003) dapat peneliti temukan dalam highlight 

yang dilakukan oleh komunitas KCG baik selama wawancara maupun 

observasi. Pertama, seluruh informan paham betul apa tujuan mereka 

melakukan highlight dan posisi mereka sebagai anggota komunitas game 

online MLBB. Kedua, pembahasan yang mereka lakukan selama highlight 

ialah tentang game MLBB yang sudah 2 (dua) tahun mereka mainkan 

bersama. Ketiga, setiap anggota yang dikritik dalam highlight mengenai 

cara bermainnya selalu membuka diri dan tidak terdapat sanggahan 

lanjutan yang dapat berujung konflik. Keempat, highlight yang dilakukan 

komunitas KCG sebagian besar terjadi dalam suasana damai bahkan 

selalu mengundang tawa anggotanya. Kelima, cara penyampaian yang 

dilakukan oleh masing-masing anggota berbeda pada tiap individunya. 

Anggota yang berbicara dengan suara lantang sekalipun dapat mereka 

pahami dan mengerti pesan yang coba anggota tersebut sampaikan. 

Keenam, highlight yang dilakukan oleh komunitas KCG bukan hanya 

untuk menyalahkan cara bermain anggota yang kurang baik dan 

membiarkannya. Namun adanya highlight ini ialah untuk mengoreksi 

peforma tiap-tiap anggota yang nantinya akan dibenahi bersama di dalam 

match agar terciptanya meta game yang terbaik yang bisa komunitas 

KCG dapatkan. 

                                                           
107Ibid. Hlm 106. 
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  Dialog yang berjalan dengan baik dan dapat diikuti oleh orang-

orang yang memenuhi syarat dapat membuahkan hasil yang banyak. 

Dalam tingkat pribadi, dialog dapat meningkatkan rasa saling memahami 

dan menerima, serta mengembangkan kebersamaan dan hidup yang 

damai saling menghormati dan saling memperkaya108. Begitu pula 

dengan highlight yang komunitas KCG lakukan, selain berimbas kepada 

komunitas untuk mengatur strategi bermain MLBB dan membahas 

perkembangan terbaru MLBB. Highlight juga mempunyai efek positif yang 

membangun masing-masing anggota komunitas KCG, salah satunya 

ialah menambah kemampuan bermain MLBB mereka. 

  Berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap anggota 

komunitas KCG ketika mereka melakukan hightlight dan jenis materil apa 

saja yang menjadi perhatian khusus dan dapat memberikan kontribusi 

bagi tercapainya meta game yang diinginkan. Khusus untuk setiap tujuan 

tertentu yang berkaitan dengan aktifitas orang tertentu, menurut Ali 

Liliwero tujuan komunikasi menjadi sangat penting karena meliputi109 : 

a. Memberitahu (Announcing) 

  Tujuan pertama dari strategi komunikasi adalah announcing, yaitu 

pemberitahuan dan kualitas informasi110. Oleh karena itu, informasi yang 

akan dipromosikan sedapat mungkin berkaitan dengan informasi utama 

dari seluruh informasi yang demikian penting. Dalam kegiatan Highlight 

yang dilakukan komunitas KCG setiap informasi mengenai MLBB yang 

didapat dari mana saja menjadi penting karena berkaitan dengan game 

                                                           
108Ibid. Hlm 105. 
109 Liliwero, Ali. 2011. “ Komunikasi Serba Ada Serba Makna”. (Jakarta : Prenada Media Group). 
Hlm 248. 
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MLBB yang mereka mainkan bersama dan menjadi dasar mereka 

membentuk komunitas ini.  

b. Memotivasi (Motivating) 

  Informasi yang disebarkan diusahakan dapat memberikan 

motivasi bagi komunikan.111 Highlight dalam komunitas KCG tidak hanya 

membahas tentang strategi yang akan mereka gunakan ketika game 

berlangsung. Namun juga dapat berupa penyampaian informasi seperti 

komunitas lain yang mempunyai prestasi yang luar biasa dalam dan luar 

negeri. Hal tersebut tentunya mempengaruhi setiap anggota agar 

termotivasi menjadi pro-player dan dapat mengikuti perkembangan 

permainan seperti idola yang sedang mereka bicarakan. 

c. Mendidik (Educating) 

  Tujuan dari strategi komunikasi yang berikut adalah educating.112 

Setiap informasi dalam highlight yang disampaikan oleh seorang anggota 

selalu mempunyai efek tersendiri kepada anggota lainnya. Salah satunya 

ialah menambah pengetahuan terbaru anggota lain tentang MLBB dan 

diikuti dengan kemampuan bermain anggota komunitas KCG yang terus 

meningkat. 

d. Mendukung Pembuatan Keputusan (Supporting Decision Making) 

  Strategi komunikasi yang terakhir adalah yang mendukung 

pembuatan keputusan. Dalam rangka pembuatan keputusan, maka 

informasi yang dikumpulkan, dikategorisasikan, dianalisis sedemikian 

rupa, sehingga dapat dijadikan informasi utama bagi pembuatan 
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keputusan.113 Sehingga kegiatan highlight dan informasi yang telah 

masing-masing anggota dapatkan, membuat mereka tidak sepenuhnya 

hanya bergantung kepada anggota lainnya ketika game telah dimulai. 

Seperti contoh dalam pemilihan hero, penggunaan item, battle spell, dan 

lain-lain. Karena dalam permainan seperti MLBB selain kerjasama tim, 

kemampuan tiap individu dalam mengambil keputusannya sendiri di 

dalam game juga tidak kalah penting untuk tercapainya tujuan bersama 

yaitu kemenangan dan kenaikan tier. 

  Terdapat 2 (dua) bentuk perilaku komunikasi tatap muka yang 

terjadi dalam komunitas KCG yaitu dailytalk dan highlight. Dalam kedua 

bentuk perilaku komunikasi yang terjadi tersebut, peneliti melihat bahwa 

interaksi tatap muka dalam komunitas KCG begitu penting dalam 

hubungan interpersonal mereka agar terpenuhinya kebutuhan masing-

masing anggota. Maslow (dalam Julia T Wood) mengatakan hubungan 

interpersonal yang dijalani oleh seseorang salah satunya terpengaruh 

oleh kebutuhan untuk memiliki. Kebutuhan ini adalah kebutuhan manusia 

untuk menikmati kehidupan, nyaman, dan cocok di dalam kelompok 

sosial. Setiap orang ingin selalu bersama dengan orang lain, diterima, dan 

diakui.114 

  Terdapat beberapa cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan memiliki mereka, yang antara lain ialah dengan berbicara, 

mendengar, dan merespons apa yang dikatakan orang lain, berbagi 

                                                           
113Ibid. 
114 Wood, Julia T. 2013. “Komunikasi interpersonal : Interaksi Keseharian”. Terjemahan Rio Dwi 
Setiawan.  Jakarta : Salemba Humanika. Hlm 14. 
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gagasan dan perasaan, dan bekerja sama.115 Hal tersebut dapat 

ditemukan dalam hubungan interpersonal yang terjalin di dalam 

komunitas KCG melalui komunikasi tatap muka. Kegiatan dailytalk 

merupakan forum mereka untuk saling bertukar pikiran dan informasi 

penting mengenai apapun yang dapat bermanfaat untuk para 

anggotanya, contohnya saja saling berbagi informasi lowongan pekerjaan 

bagi anggota yang masih menganggur. Selanjutnya kegiatan highlight 

adalah forum yang tentunya bermanfaat untuk setiap anggota dalam 

menunjang kemampuan mereka bermain game MLBB. Setiap hal yang 

disampaikan oleh setiap orang dengan bergantian dan saling menanggapi 

dalam dailytalk dan highlightmerupakan upaya yang mereka lakukan 

untuk memenuhi kebutuhan untuk memiliki satu dengan yang lainnya. 

Tentu dengan yang nantinya mereka harapkan akan sampai pada 

kesepakatan untuk bekerjasama, baik dalam kehidupan sehari-hari 

maupun di dalam game ketika mereka bermain sebagai satu tim. 

 4.2.2.2. Komunikasi Antar Layar  

  Berikutnya yang Kedua selain komunikasi tatap muka, juga terjadi 

komunikasi antar layar dalam komunitas KCG yang dilakukan saat 

mereka sedang bermain atau melakukan match. Saat melakukan 

observasi,peneliti mendapati 2 (dua) cara interaksi yang dilakukan 

komunitas MLBB untuk membangun strategi komunikasi di dalam game, 

yaitu menggunakan fitur komunikasi dalam game  dan dengan berbicara 

langsung dengan pandangan mata tetap fokus melihat ke layar 
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smartphone. Kedua cara tersebut terjadi secara bergantian maupun 

bersamaan pada saat mereka berada dalam satu tempat yang sama. 

  Hasil wawancara dan observasi penelitian yang peneliti peroleh 

menunjukkan bahwa setiap informan secara sadar maupun tidak, pasti 

menggunakan fitur komunikasi yang tersedia dalam game untuk 

membantu mereka berkomunikasi satu sama lain dalam match yang 

dimainkan. Fitur komunikasi MLBB bagi komunitas KCG jugaberfungsi 

sebagai pendukung strategi komunikasi dalam setiap match yang mereka 

mainkan. Dengan adanya fitur komunikasi tersebut, strategi yang telah di 

rencanakan pada saat highlight diharapkan mampu terlaksana dengan 

baik oleh komunitas KCG. Adapun fitur komunikasi yang tersedia pada 

game MLBB saat ini ialah chatting,voice chat, quick response, dan 

emoticon. Berikut penjelasan tentang fitur-fitur komunikasi tersebut :  

a. Chatting digunakan dengan cara mengetik manual isi pesan yang 

ingin disampaikan player kepada rekan tim maupun musuh.  

b. Voice chat adalah fitur yang memungkinkan para player satu tim 

berkomunikasi menggunakan suara layaknya sedang melakukan 

kegiatan telepon. 

c. Quick response adalah fitur komunikasi berisi pesan langsung yang 

berhubungan dengan game tanpa harus di ketik terlebih dahulu oleh 

player. Untuk pemilihan pesan apa saja yang ingin digunakan masing-

masing player telah disediakan oleh Moonton selaku pengembang 

game MLBB dan dapat dipilih pada saat sebelum match dilakukan 

atau tergantung kebutuhan dari seorang player.  
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d. Emoticon merupakan fitur tambahan terbaru dari game MLBB. Hampir 

sama seperti quick response cara menggunakannya hanya cukup 

menekan simbol dan memilih bentuk emoticon apa yang ingin 

digunakan player tersebut. Sama halnya seperti quick 

response,emoticon yang ingin digunakan di dalam match juga dapat 

dipilih sebelum game dimulai. 

  Semua fitur komunikasi dalam MLBB berlangsung antar player 

pada waktu yang sebenarnya atau biasa disebut real time. Burhan Bungin 

menyatakan bahwa kekuatan dan kecanggihan internet tidak hanya 

terletak pada perangkat keras atau hardware, namun juga terdapat pada 

berbagai macam kerumitan perangkat lunak atau software di dalamnya. 

Berbagai macam aplikasi software komunikasi dan kolaborasi koneksi 

digunakan untuk mendukung komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi 

jaringan yang ada dalam cyber communication.116 Berdasarkan 

pernyataan Burhan Bungin tersebut, dalam penelitian ini  game online 

MLBB dengan segala fitur yang dimilikinyamerupakan salah satu bagian 

software dari internet yang dapat menunjang interaksi bagi komunitas 

KCG dalam bermain game tersebut. 

  Komunikasi antar layar pada komunitas KCG yang peneliti amati 

terjadi dalam 2 bentuk komunikasi, yaitu nonverbal dan/atau verbal. 

Verbal adalah ketika bermain komunikasi atau penyampaian informasi 

dilakukan dengan berbicara langsung satu sama lain. Sedangkan ketika 

nonverbal komunikasi dilakukan dengan cara menggunakan fitur-fitur 

komunikasi yang di sediakan Moonton dalam MLBB yaitu seperti chatting, 
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quick response, voice chat, dan emoticon. Kedua bentuk komunikasi 

tersebut terjadi pada saat komunitas KCG sedang melakukan match. 

Melihat lebih dalam hubungan antara 2 (dua) bentuk komunikasi yang 

dilakukan komunitas KCG ketika bermain dalam sebuah matchMLBB. 

Menurut Deddy Mulyana, dalam hubungannya dengan perilaku verbal, 

perilaku nonverbal yang dilakukan mempunyai fungsi-fungsi yang 

diantaranya ialah117 : 

a. Perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal.118 Misalnya, Ryan 

mengucapkan “tolong”  karena membutuhkan bantuan teman setimnya 

dan setelahnya menggunakan quick response dengan isi pesan “butuh 

bantuan”. 

b. Memperteguh, menekankan atau melengkapi perilaku verbal.119 Misalnya, 

Luqman merupakan informan yang cenderung lebih memilih berbicara 

langsung. Namun ketika isi pesan yang coba iya sampaikan ketika 

berbicara langsung kurang atau tidak di respon oleh anggota lainnya, ia 

akan menggunakan quick response dengan isi pesan yang sama 

berulang-ulang kali untuk menegaskan kepada anggota lainnya bahwa ia 

sedang membutuhkan bantuan atau hal lainnya. 

c. Perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal.120 Misalnya, 

Septian terkesan lebih tenang dan sedikit berbicaa dari informan-informan 

lainnya ketika  berada dalam sebuah match. Ia  memilih menggunakan 

                                                           
117 Mulyana, Deddy. 2010. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 
Hlm 349. 
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119Ibid. Hlm 350. 
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fitur komunikasi karena ia nilai berbicara merupakan hal yang 

melelahkan. 

d. Perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku 

verbal.121 Misalnya, dengan quick response Rizky membalas “Oke” 

ditambah emoticon  berbentuk jempoluntuk Septian yang  sudah 

menyampaikan “maaf” karena ia mati dalam match atau tidak bisa 

diselamatkan oleh Septian. Namun diikuti dengan berbicara langsung dan 

menghentakkan kaki ke lantai, Rizky mengkritik dan seolah menyalahkan 

cara bermain septian dengan ekspresi wajah kecewa seolah tidak terima 

dengan kematiannya. 

 Terdapat berbagai macam pilihan fitur komunikasi yang telah 

peneliti sebutkan sebelumnya sebagai penunjang interaksi antar anggota 

komunitas KCG dalam bermain game MLBB. Dalam pengamatannya 

peneliti menemukan bahwa fitur komunikasi yang paling sering dan diakui 

efektif untuk digunakan komunitas KCG adalah fitur quick response atau 

respon cepat. Dari hasil wawancara fitur yang satu ini dianggap penting 

dan sangat membantu karena penggunaannya yang sangat mudah. 

Pesan yang ingin coba di sampaikan yang berhubungan dengan sebuah 

peristiwa tertentu ketika match berlangsung telah disediakan oleh fitur 

quick response ini. Selain itu para pemain dapat menggunakannya hanya 

dengan sekali ketuk / tab pada layar smarphone mereka masing-masing 

pada lambang quick response yang tertampil. 

 Salah satu fungsi dari penggunaan fitur-fitur komunikasi dalam 

game MLBB khususnya fitur quick response pada komunikasi antar layar 
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mereka adalah untuk melaporkan situasi terkini dalam game yang coba di 

bagikan oleh seorang player atau anggota komunitas kepada anggota 

yang lain. Contoh dari isi  pesan quick response yang berfungsi 

melaporkan situasi terkini adalah seperti “Lawan Menghilang dari Jalur”, 

“Waspada Dengan Pencurian Turret”, dan lain-lain. Sedangkan tujuan 

dari penyampaian informasi seperti itu ialah agar anggota lainnya dapat 

lebih waspada dan peka terhadap keberadaan hero lawan dan tidak mati 

dalam permainan. Selain itu pesan quick response juga dapat berupa 

meminta pertolongan kepada anggota tim lainnya yang diantaranya ialah 

“Butuh Bantuan”, “Berkumpul Untuk Team Fight”,“Butuh Bantuan di 

Jungle”, dan lain-lain.  

 Penggunaan fitur komunikasi oleh semua anggota komunitas KCG 

(khusususnya informan dalam penelitian ini) merupakan bagian dari 

perilaku komunikasi antar layar mereka. Tentu dengan harapan perilaku 

komunikasi tersebut dapat membangun kerjasama yang baik dan lancar 

demi tercapainya kemenangan dalam sebuah match. Klasifikasi pesan 

yang digunakan juga berbeda-beda dan dipilih berdasarkan kebutuhan 

masing-masing penggunanya. Berdasar teori tindakan bicara John Searle 

(1969) yang dikutip Morissan dalam bukunya hal tersebut merupakan 

bagian dari 2(dua) tindakan, yakni tindakan ilokusioner dan tindakan 

perlokusioner.122 Ada isi pesan yang disampaikan dengan tujuan agar 

anggota lainnya cukup paham dan terus memperhatikan kondisi terkini 

anggota satu tim maupun hero lawan di dalam game (tindakan 

ilokusioner). Namun ada juga pesan yang disampaikan yang 
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mengharapkan perlakukan lebih lanjut, seperti bantuan dari anggota tim 

lainnya (tindakan perlokusioner). 

 Teori tindakan bicara John Searle (1969) dalam Morissan 

menyatakan bahwa sebagai lawan bicara hanya mengetahui kata-kata 

tidaklah cukup, tapi seseorang tersebut harus mengerti dan paham betul 

maksud dari kata-kata seorang pembicara tersebut.123 Lebih lanjut lagi, 

terdapat 2 (dua) tindakan yang dilakukan oleh pembicara dalam teori ini 

yang masing-masing tindakan mempunyai efek berbeda yang diharapkan 

dari lawan bicaranya, yaitu tindakan ilokusioner dan tindakan 

perlokusioner. Tindakan ilokusioner adalah suatu tindakan yang dilakukan 

pembicara dengan fokus utama agar lawan bicara memahami maksud 

atau tujuan pembicara. Sedangkan tindakan perlokusioner adalah suatu 

tindakan yang dilakukan pembicara yang mengharapkan lawan bicaranya 

tidak hanya memahami maksud atau tujuan pembicara, tetapi juga 

melakukan tindakan atau bertindak.124     

 Selain dengan menggunakan fitur-fitur komunikasi yang terdapat 

dalam game online MLBB. Dalam pengamatannya peneliti juga 

mendapati perilaku komunikasi nonvebal lainnya dan perilaku ini dapat 

terjadi ketika komunikasi tatap muka maupun antar layar di komunitas 

KCG. Komunikasi nonverbal tersebut ialah ekspresi wajah dan gerakan-

gerakan tubuh yang mereka lakukan sepanjang pertemuan rutin 

berlangsung. Tentu masing-masing informan memiliki ekspresi dan 

gerakan tubuh yang berbeda pula. Julia T Wood mendefinisikan tipe 

komunikasi nonverbal yang dilakukan dengan posisi ,gerakan tubuh, dan 
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gerakan wajah sebagai kinesika. Tipe komunikasi nonverbal kinesika ini 

mengartikan gerakan tubuh sebagai penekanan terhadap bahasa verbal 

dan pengekspresian peraasaan. Sedangkan wajah sebagai pembuka 

interaksi, mengidentifikasikan tidak setuju (memandang marah), ragu 

(mengangkat alis), kekaguman (tatapahan hangat), dan perlawanan 

(menatap langsung).125 

4.2.2.3. Faktor Personal yang Mempengaruhi Perilaku Komunitas KCG 

  Kedekatan hubungan interpersonal yang menciptakan perilaku 

komunikasi pada komunitas KCG dapat terjadi karena kemauan masing-

masing anggota untuk terus menjaga intensitas pertemuan mereka. 

Komunikasi yang telah dibentuk sejak 2 (dua) tahun tersebut tentu 

menambah daya tarik mereka dalam berhubungan sebagai sesama 

anggota komunitas. Semakin tertariknya seseorang kepada orang lain, 

makin besar pula kecenderungan mereka saling berkomunikasi. Hal 

tersebut menurut Jalaluddin Rakhmat disebut sebagai atraksi interperonal 

yang juga akan memunculkan sikap positif, dan kesukaan terhadap daya 

tarik seseorang.126 

  Perilaku komunikasi antar layar maupun tatap muka dalam 

komunitas KCG terjadi karena pengaruh beberapa hal yang telah peneliti 

jelaskan sebelumnya dan yang salah satunya ialah kebutuhan untuk 

saling memiliki dalam anggota komunitas ini. Dalam kajian psikologi 

komunikasi dalam Jalaluddin Rakhmat juga terdapat faktor personal yang 
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mempengaruhi perilaku manusia.127 Faktor personal yang dimaksud 

dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

a. Sikap adalah kecenderungan untuk bertindak, berpersepsi, berpikir, 

dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap 

bukan perilaku namun kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-

cara tertentu terhadap objek sikap.128 Pada komunitas KCG muncul 

berbagai macam sikap para anggotanya dalam menghadapi situasi 

tertentu. Sikap yang timbul berbeda-beda tergantung pada situasinya, 

seperti pada saat menang atau kalah dalam game, dikritik atau 

mengkritik cara bermain anggota, dan lain-lain. 

b. Faktor personal yang kedua adalah emosi yang menunjukkan 

kegoncangan organisme dan disertai gejala-gejala kesadaran, 

keprilakuan, dan proses fisiologis. Emosi tidak selalu interpretasi dari 

hal jelek seperti marah atau semacamnya, namun juga dapat berupa 

hal yang bersifat bahagia, tergantung kepada situasi yang dihadapi.129 

Berbagai macam emosi timbul dari informan yang peneliti amati dalam 

observasi. Perasaan dan ekspresi bahagia atau senang akan muncul 

ketika para informan memenangkan pertanding yang mereka 

mainkan, terlebih jika kemenangan terjadi dalam keadaan epic 

comeback. Selain itu kata-kata umpatan yang disertai ekspresi wajah 

yang tegang biasanya digunakan informan untuk menunjukkan rasa 

kesal dan kecewanya kepada anggota komunitas lain yang bermain 
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dalam peforma kurang baik maupun terhadap musuh yang berhasil 

mengalahkan mereka di dalam game. 

c. Faktor berikunya adalah Kepercayaan, menurut Solomon E. Asch 

(1959) kepercayaan dibentuk oleh pengetahuan, kebutuhan, dan 

kepentingan.130 Informasi tentang perkembangan terbaru gameMLBB 

merupakan salah satu hal yang dibahas dalam kegiatan highlight oleh 

informan yang mempunyai maupun mengetahui terlebih dahulu 

informasi tersebut. Informasi tersebut dapat berupa penyampaian 

meta game terbaru yang digunakan para pro player yang di anggap 

ampuh untuk memenangkan setiap match. Berdasarkan informasi dari 

salah satu anggota komunitas KCG tersebut, strategi baru bagi 

mereka itu digunakan dalam match yang akan mereka mainkan 

kemudian.  

d. Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia yang menetap, 

berlangsung secara otomatis tidak direncanakan.131 Dalam observasi 

yang peneliti lakukan selama 6 (enam) hari khususnya ketika para 

informan sedang melakukan match peneliti mendapati kebiasaan 

yang spontan terjadi dari masing-masing informan, seperti yang 

dilakukan berulang kali oleh Septian yaitu menghidupkan rokok yang 

kemudian tidak dihisap dan akhirnya habis sia-sia. Lebih lanjut lagi 

dapat dilihat pada tabel 4.2. 

e. Kemauan, menurut Richard Dewey dan W.J. Humber (1967) kemauan 

merupakan hasil dari keinginan untuk mencapai tujuan tertentu yang 

begitu kuat sehingga mendorong orang untuk mengorbankan nilai-
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nilai yang lain, yang tidak sesuai dengan pencapaian tujuan.132 

Pertemuan rutin yang mereka sepakati bersama dan berbagai 

kegiatan yang terjadi di dalamnya merupakan keingininan atau cara 

para anggota komunitas KCG agar terus dapat mengakrabkan diri 

satu dengan yang lainnya, menambah kemampuan bermain MLBB, 

dan lain-lain.   
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