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ABSTRAK 

Penelitian ini mengambil judul Perilaku Komunikasi Pemain Game Online 

League of Legends yang Adiktif di Purwokerto. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui perilaku komunikasi pemain League of legends saat bermain ataupun 

tidak bermain. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode etnografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi 

partisipan sebagai data primer dan wawancara mendalam sebagai data sekunder. 

Penelitian dilakukan dengan informan penelitian setiap saat mereka bermain di 

warnet. Penelitian ini menggunakan teori dasar Hyperpersonal Communication. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pemain League of legends menjadi 

adiktif dikarenakan motivasi reward, challenge, dan excitement. Perilaku 

komunikasi yang terbentuk saat bermain berupa pemain menjadi lebih sensitive 

atas gangguan yang diterimana di dalam permainan maupun di luar permainan 

sehingga menyebabkan perilaku yang agresif berupa perilaku verbal seperti 

berkata kasar kepada pemain lain dalam permainan dan nonverbal dengan 

menggangu pemain lain dalam permainan. Perilaku ini disebabkan juga karena 

pemain berada di bawah tekanan saat bermain. 

 

Kata kunci : Perilaku komunikasi, Game online, Computer mediated 

communication, etnografi 
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ABSTRACT 

This research takes the title of the The Behavior of an Online Game Players 

League of Legends is Addictive in Purwokerto. This study was conducted to 

determine the communication behavior of League of Legends players when 

playing or not playing. This research is a qualitative research using ethnography 

method. Data collection techniques used were participant observation as primary 

data and in-depth interviews as secondary data. Research is done with research 

informants every time they play in the cafe. This study uses the basic theory of 

Hyperpersonal Communication. The results obtained from this research is League 

of Legends players become addictive due to motivation reward, challenge, and 

excitement. Communication behaviors that are formed when playing in the form 

of players become more sensitive to the disturbance that is played in the game or 

outside the game, causing aggressive behavior in the form of verbal behavior 

such as saying roughly to other players in the game and nonverbal by disturbing 

other players in the game. This behavior is caused also because the player is 

under pressure while playing. 

 

Keywords: Communication behavior, online games, Computer mediated 

communication, Ethnography 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat telah mengubah cara 

berinteraksi sebagian besar masyarakat dunia saat ini. Kehadiran internet 

semakin menegaskan bahwa dunia tidak lagi terbagi dan di batasi oleh ruang. 

Teknologi komunikasi dibuat untuk memudahkan manusia untuk menjalin 

hubungan dengan orang lain (Kowalzke dan Steward, 2008: 5-6). 

Perkembangan teknologi komunikasi dimulai dengan ditemukannya telegram 

pada tahun 1866 oleh F.B Morse, hingga ditemukannya internet pada tahun 

1990-an dan terus berkembang hingga saat ini. Munculnya internet sebagai 

new media menawarkan cara baru untuk melakukan komunikasi dengan 

manusia lainnya. Selain menggunakan media sosial seperti facebook, twitter, 

blog, dan lainnya, game online ternyata juga bisa dijadikan sebagai sarana 

untuk melakukan komunikasi dan interaksi dengan orang lain.  

Menurut Adams & Rolings (2003:723) Game online adalah jenis 

permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer (LAN atau 

internet), sebagai medianya. Biasanya game online disediakan sebagai 

tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa online, atau dapat diakses 

langsung melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan 



2 

 

 

 

permainan tersebut. Pemain diharuskan melakukan pendaftaran dan membuat 

akun sehingga dapat memainkan game yang dipilih. Game online memberikan 

tempat untuk berinteraksi berkumpul bagi masyarakat dari berbagai wilayah 

membentuk suatu komunitas. Di Indonesia perkembangan game online sangat 

cepat, meskipun kehadiran internet bisa dibilang terlambat di Indonesia. 

Berdasarkan data dari situs internet Word Stats, pengguna internet di 

indonesia mencapai 132 juta orang pada akhir tahun 2016. Tingkat 

pertumbuhan penggunaan internet yang terjadi selama 10 tahun mencapai 

12,30 %. Jauh melebihi data yang diambil pada tahun 2000, dimana 

jumlahnya hanya 2 juta orang. Besarnya pertumbuhan pengguna internet ini 

jauh lebih besar dari jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia yang tidak 

lebih dari 3% pertahun
 
(Worldstat.com). 

Besarnya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia juga disertai dengan 

berkembangnya game online. Dimulai dari game online MMORPG (Mass 

Multiplayer Online Role Playing Game) dan terus berkembang menjadi 

banyak pilihan game online lainnya. Jenis game online yang dapat dipilih pun 

semakin beragam, dari MMORPG , racing online game,  fighting, first -

 person shooting, strategic, hingga casual online game.  

 Game online menjadi tren baru yang banyak diminati karena seseorang 

tidak lagi bermain sendirian (single), tetapi memungkinkan bermain bersama 

puluhan orang sekaligus dari berbagai lokasi (multiplayer). Pada jaringan 

komputer yang berdekatan (Lokal Area Network), kini pemain game sudah 

dapat bermain dengan pemain-pemain lain dari tempat yang berbeda, bahkan 
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antar bangsa dan antar negara dengan waktu yang sama (real time).  Berbagai 

game yang tersambung dengan jaringan internet (online games) ini ternyata 

lebih banyak diminati dan mempunyai penggemar sangat banyak. Jika kita 

melihat di tempat-tempat persewaan game (game centre/warnet), maka kita 

akan menemukan tempat-tempat yang tidak pernah sepi, siang ataupun malam 

dari para penggemar game. 

Game online ini memberikan nuansa baru dimana interaksi sosial dengan 

orang lain semakin intensif, yang dibarengi dengan keasikan bermain game, 

pada saat muncul pertama kalinya tahun 1960, komputer hanya bisa dipakai 

untuk 2 orang saja untuk bermain game. Lalu muncullah komputer dengan 

kemampuan time-sharing sehingga pemain yang bisa memainkan game 

tersebut bisa lebih banyak dan tidak harus berada di suatu ruangan yang sama 

(Multiplayer Games) Mark Griffith (2009:2) mengungkapkan bahwa game 

online dapat membuat orang lebih bermotivasi. Beberapa individu yang gemar 

bemain game dalam beberapa segi lebih memberi kepuasan psikologis dari 

pada game yang model lama, untuk memainkannya perlu keterampilan lebih 

kompleks, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi internet, game 

online juga mengalami perkembangan yang pesat. Terlihat dari munculnya 

berbagai jenis permainan online seperti Word Of Warcraft, Ragnarok Online, 

Risk Your Life, dan GunBond. 

Perkembangan game online tidak lepas juga dari perkembangan teknologi 

komputer dan jaringan komputer. Meledaknya game online sendiri merupakan 

cerminan dari pesatnya jaringan komputer yang dahulunya berskala kecil 
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(small local network) sampai menjadi internet dan membentuk cyberspace. 

Cyberspace adalah representasi grafis yang sangat kompleks dari data system 

pikirian manusia yang diproses melalui data bank setiap computer, William 

(dalam Piliang 2004:49). Games Online saat ini tidaklah sama seperti ketika 

games diperkenalkan untuk pertama kalinya.  

Menurut Ligagame Indonesia, game online muncul di Indonesia pada 

tahun 2001, dimulai dengan masuknya Nexia Online. Game online yang 

beredar di Indonesia sendiri cukup beragam, mulai dari yang bergenre action, 

sport, maupun RPG (role-playing game). Tercatat lebih dari 20 judul game 

online yang beredar di Indonesia. Ini menandakan betapa besarnya antusiasme 

para gamer di Indonesia dan juga besarnya pangsa pasar games di Indonesia. 

Tidak heran pertumbuhan game online ini sangat cepat, baik di pinggir jalan, 

dekat kampus dan sekolah, hingga kompleks perumahan.  

League of Legends adalah salah satu game online yang cukup popular di 

Indonesia, game ber-genre Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). Game 

yang dikembangkan oleh developer Riot Games asal Amerika ini, memiliki 

banyak pemain aktif yang berasal dari berbagai negara di Asia, Amerika, dan 

Eropa. League of Legends pertama kali diluncurkan pada tahun 2009, dan 

dengan cepat memperoleh perhatian para pemain didunia. PT Garena sebagai 

publisher game League of Legends Indonesia merilis game online ini pada 

tahun 2013 dan menjadi game nomor satu bergenre MOBA (dailysocial.id, 12 

Oktober 2013).  Garena adalah perusahaan penyedia platform untuk hiburan 

dan komunikasi online dan mobile di seluruh penjuru Asia Tenggara. Di tahun 
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2010, Garena meluncurkan produk pertamanya, Garena+, sebuah platform 

game online dan sosial di mana penggunanya dapat bertemu, komunikasi, dan 

bermain game bersama. PT Garena memberikan fasilitas kepada pemain 

berupa banyak turnamen dari tingkat daerah sampai nasional dan juga 

berpartisipasi dalam turnamen tingkat asia tenggara. Dengan tingkat 

kompetitif yang tinggi jumlah pemain League of Legends Indonesia telah 

mencapai jutaan, jumlah ini dibuktikan dengan infografis dari situs resmi 

Garena sebagai berikut: 

Sisi menarik dari game ini adalah sangat membutuhkan kerja sama tim. 

League of Legends adalah game online kompetitif dimana dua tim bertarung 

untuk meraih kemenangan.  

 

Setiap pemain biasanya mengontrol seorang Champion dan pertarungan 

dimulai dari markas kedua tim masing-masing. Setiap markas tim dilengkapi 

Gambar 1.1 

Pemain game online League of 

Legends 
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dengan struktur bangunan pertahanan berupa turret dan nexus, yang juga 

menjadi sumber pasukan kecil (minion) yang membantu dalam pertarungan. 

Terdapat sistem rank dalam League of Legend yang menempatkan posisi 

pemain dalam sebuah divisi dan menentukan kehebatan dari pemain tersebut. 

Dengan banyaknya pemain di Indonesia, sebagai publisher Garena telah 

membuat banyak turnamen lokal maupun nasional yang berhadiah ratusan juta 

rupiah. Pemain game online League of Legends di Indonesia telah mencapai 

jutaan. Gameplay yang disediakan dengan banyak update (patch) setiap bulan 

membuat pemain tidak merasa bosan karena diharuskan melakukan adaptasi 

terhadap update baru yang diberikan dari Riot selaku pengembang utama dari 

game League of Legends ini. Sebanyak 132 champion atau karakter yang 

memiliki kemampuan berbeda beda dan membentuk sebuah struktur jika 

dimainkan dalam bentuk tim. Pemain memiliki peran masing masing saat 

bermain game yang dibagi menjadi 5 peran yaitu Top laner, Mid laner, 

Jungler, Support, dan AD-Carry. Peran ini disebut meta atau stuktur yang 

harus ada saat bermain League of Legends. Kerjasama antara peran ini yang 

menjadi inti dari permainan agar dapat mencapai kemenangan sehingga 

diperlukan komunikasi antara pemain meskipun tidak berdekatan antara satu 

sama lain.  

Fitur chatting merupakan salah satu bagian dari game online, fitur chatting 

merupakan salah satu fasilitas internet untuk berkomunikasi sesama pemakai 

internet yang sedang online atau yang sedang memakai internet. Kegiatan 

chatting ini dapat saling menghubungkan pemain baik dalam jarak jauh 
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maupun dekat, bahkan seluruh dunia bisa saling berhubungan. Online game 

atau biasa disebut dengan game online, merupakan game yang dimainkan 

dalam suatu jaringan baik itu dengan internet maupun dengan LAN.  

Komunikasi yang terjadi dalam game online, termasuk dalam komunikasi 

interpersonal atau komunikasi antarpribadi. Komunikasi interpersonal atau 

komunikasi antarpribadi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan 

antara pengirim (sender) dengan penerima (receiver) baik secara langsung 

ataupun tidak langsung. Komunikasi dikatakan terjadi secara langsung 

(primer) apabila pihak-pihak yang terlibat komunikasi dapat saling berbagi 

informasi tanpa melalui media. Sedangkan komunikasi tidak langsung 

(sekunder) dicirikan oleh adanya media tertentu (Suranto, 2011: 5).  

Jadi komunikasi atau pertukaran pesan yang terjadi antarpemain dalam 

game online League of Legends ini merupakan komunikasi interpersonal yang 

terjadi secara sekunder atau dengan menggunakan media tertentu. Dalam hal 

ini media yang digunakan adalah fitur chatting yang terdapat dalam game 

online Legaue of Legends. Komunikasi interpersonal atau disebut juga 

komunikasi antarpribadi adalah komunikasi yang dilakukan dua orang atau 

lebih dengan interaksi secara tatap muka ataupun bermedia, dan biasanya 

feedback-nya langsung diketahui dan efeknya pun cepat diketahui (Mulyana, 

2007: 2).  

Sejak munculnya League of Legends sebagai game MOBA di Indonesia 

pada tahun 2013, pemain game online pun semakin banyak karena permainan 

MOBA lebih adiktif karena mengutamakan unsur tantangan antara pemain 
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yang satu dengan pemain yang lain (mengadu kemampuan bermain). Pemain 

League of Legends pun ada beragam, dari yang bermain karena ingin 

menghibur diri saja, hingga pemain yang benar-benar menjadi maniak game 

online League of Legends tersebut dan menjadi pemain yang adiktif. Pemain 

dikatakan maniak atau adiktif jika bermain dalam durasi 5 jam sehari atau 20 

jam seminggu (Van Rooij, 2011:7). Pemain yang adiktif dan pemain yang 

tidak adiktif pada game League of Legends memiliki perbedaan-perbedaan, 

terutama dalam perilaku komunikasi mereka saat mereka bermain. Pemain 

yang adiktif tidak hanya menggunakan game League of Legends sebagai 

sebuah fitur hiburan, tapi juga sebagai pembuktian untuk mencapai rank 

tertinggi, mendapatkan banyak teman baru dan tempat untuk berinteraksi 

dengan berbagai macam orang. Menurut Young (1998:240) lamanya 

pengguna internet akan berpengaruh pada tujuan awal penggunaan internet 

tersebut, dari sekedar mencari hiburan menjadi ajang pembuktian eksistensi 

pemain. Karena adanya tujuan bermain yang berbeda oleh pemain, maka 

timbul juga perbedaan perilaku komunikasi mereka saat berinteraksi dengan 

pemain lain. Selain itu komunikasi melalui fitur chatting saat bermain game 

League of Legends membentuk sebuah perilaku komunikasi tertentu, karena 

adanya tekanan dari dalam game untuk mencapai tujuan. 

Perbedaan perilaku komunikasi tersebut menjadi fokus utama dalam 

penelitian etnografi ini. Penelitian ini juga dirasakan perlu dilakukan untuk 

bisa lebih memahami perilaku komunikasi pengguna internet yang 

berkomunikasi dalam cyberspace yang ada di internet, sementara game online 
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League of Legends merupakan salah satu dari sekian banyak cyberspace 

dalam internet yang banyak digunakan sebagai media komunikasi selain untuk 

hiburan. Selain itu beberapa penelitian mengatakan bahwa kecanduan game 

online dan sejenisnya dapat mempengaruhi perilaku seseorang menjadi lebih 

agresif, “which predicts that exposure to violent video games will increase 

aggressive behavior in both the short term” (Craig&Karen: 2000:5).  

Perilaku komunikasi yang berbeda-beda ini menarik dan penting dilakukan 

karena peningkatan jumlah kematian gamers yang tergolong adiktif dalam 

permainan game online. Dalam 5 tahun terakhir terdapat 8 kematian pemain, 

salah satunya pada 19 Februari 2017 seorang pria bernama Brian (23) 

meninggal saat bermain game online selama 22 jam dan sedang disiarkan live 

melalui website streaming twich.com, penyebab kematian Brian adalah 

kelelahan. Kedua pada tanggal 30 Agustus 2015, pemain game DOTA2 asal 

Russia bernama Rustam (17), remaja ini bermain DOTA2 rata-rata 6,5 jam 

sehari dan ditemukan meninggal setelah 22 hari nonstop bermain DOTA2. 

Dokter mengatakan terdapat pembekuan darah pada diri Rustam. Yang ketiga 

tahun 2012 Chen Rong-yu (23) ditemukan meninggal di salah satu warnet, 

penyebab kematiannya adalah kelelahan dan sakit jantung, hal ini dipicu oleh 

bermain League of Legends selama 23 jam. Chen menginginkan masuk 

kedalam divisi Profesional dalam game League of Legends. 

Fokus subjek penelitian ini adalah pemain game online League of Legends 

yang adiktif dan berdomisili di kota Purwokerto saja. Kota Purwokerto adalah 

kota kecil dengan perkembangan yang cukup cepat, salah satunya adalah 
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penggunaan internet di masyarakat. Menurut data Kementrian Komunikasi 

dan Infomasi pada tahun 2013 pengguna internet di Purwokerto sebanyak 

49.000 jiwa dan meningkat sebanyak 3 kali lipat pada tahun 2016. Jika dirinci 

lebih lanjut berdasarkan tujuan pengguna game online adalah salah satunya. 

Seiring dengan pengguna game online yang banyak, muncul pula game center 

atau warnet sebagai fasilitator untuk pemain game online berkumpul dan 

bermain bersama. Jumlah pemain game online League of Legends yang 

terdaftar dalam website resmi lol.sekolahsummoner.co.id yang berdomisili di 

kota Purwokerto lebih dari 100 pemain aktif. Hal ini di perkirakan akan 

bertambah karena masih ada pemain yang belum mendaftarkan diri juga 

adanya pemain baru. Bertolak dari fenomena tersebut penelitian tentang 

perilaku komunikasi pemain game online di Purwokerto perlu dilakukan. 

  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka rumusan 

masalah yang dapat disimpulkan adalah “Bagaimana perilaku komunikasi 

pemain game online League of Legends yang adiktif?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku komunikasi pada 

pemain game online League of Legends yang adiktif di kota Purwokerto, 

meliputi: 
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1. Motivasi; 

2. Bentuk perilaku; 

3. Pesan yang disampaikan dalam permainan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

  Penelitian yang baik adalah penelitian yang dapat memberikan manfaat 

bagi kehidupan, baik dari segi peneliti, masyarakat, ataupun perkembangan 

ilmu pengetahuan itu sendiri. Berikut adalah manfaat teoritis dan praktis yang 

peneliti harapkan dengan adanya penelitian ini. 

  1. Manfaat Teoritis  

Terlaksananya penelitian ini diharapkan dapat membantu pemahaman 

teori computer-mediated Communication khususnya komunikasi 

Hyperpersonal, dan informasi mengenai perilaku pengguna game online 

yang adiktif. 

  2. Manfaat Praktis  

Secara praktis maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai perilaku pemain game online yang adiktif bagi orang 

tua, kalangan yang terkait dengan game online yang adiktif dan kalangan 

yang tertarik dengan penelitian ini. Serta diharapkan penelitian ini menjadi 

referensi penelitian-penelitian selanjutnya.  

 

 

 


