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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kata game berasal dari bahasa Inggris yang berarti permainan. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah game adalah sesuatu yang digunakan untuk 

bermain; barang atau sesuatu yang dipermainkan; mainan 

(http://kamusbahasaindonesia.org/permainan). 

Permainan (game) atau biasa disebut video game adalah permainan 

elektronik yang dibuat dari salah satu aplikasi yang memanfaatkan kemampuan 

komputansi maksimal dari komputer khususnya prosesor dan kartu grafis yang 

sangat detail sebagai perangkat keras yang utama, dan juga membutuhkan layar 

untuk menampilkan grafis dari game itu sendiri. Video game berkembang dalam 

masyarakat sebagai bentuk sarana sosial dan hiburan masyarakat. Dengan 

memainkan game terjadilah interaksi sosial yang bukan hanya bersifat lokal, 

namun saat ini juga berkembang sampai antar negara (Samuel Henry: 2010). 

Penelitian ini akan memfokuskan pada video game Jepang. ゲーム 

(geemu) atau video game Jepang menurut Picard (2013) adalah produk industri 

hasil dari strategi pemasaran baik secara lokal atau global yang akhirnya 

mengakibatkan munculnya budaya game Jepang. Budaya game tersebut 

dipengaruhi dan diregulasi oleh infrastruktur industri (produsen konsol, penerbit, 

pengembang, pemasar, dan lain-lain) dan masyarakat interpretatif (wartawan dan 

media khusus, komunitas game dan penggemar, dan lain-lain). Tomita, Minamita, 
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dan Tsuji (dalam Picard: 2013) menambahkan segmentasi pasar dalam video game 

Jepang ditandai  dengan perbedaan genre1 yaitu RPG, fighting, sports, racing, 

shoot’em up, simulation, visual novel, dan sebagainya. Selain itu, video game 

Jepang juga dibagi dalam “sektor” menurut platform2 yang berbeda yaitu arcade, 

home consoles3, handheld, dan PC. 

Game telah menjadi satu hal yang ada di dalam keseharian kita. Dahulu 

game hanya dijadikan sarana hiburan semata, namun sekarang game telah menjadi 

luas fungsinya, misalnya game dapat dijadikan sarana pembelajaran, lahan bisnis, 

dan dipertandingkan sebagai salah satu dari cabang olah raga oleh para 

professional gamer. 

Game merupakan salah satu budaya populer untuk semua kalangan 

masyarakat di dunia. Sejak pertama kali ditemukan sampai sekarang, teknologi 

game telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan 

berkembangnya jenis, produk, alat, dan jenis interaksi game (online atau offline) 

dengan pengunaan yang semakin beragam bentuknya. Perkembangan game 

platform juga dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat. Pada mulanya, game 

hanya dimainkan di PC (Personal Computer) dan console, tetapi sekarang sudah 

memasuki era mobile game4. 

Sebuah game tidak akan lengkap jika tidak ada orang yang memainkannya. 

                                                             
1 Jenis atau kategori game. 
2  Mesin yang digunakan untuk bermain game. Contoh: Playstation, Wii, Xbox, PC, dan 
sebagainya. 
3  Video game yang dimainkan pada alat permainan, dan bukan pada komputer pribadi, 
maupun mesin ding-dong (arcade game). Console game  ini biasanya terhubung pada televisi 
dan menghasilkan gambar serta suara. Permainan ini dimainkan dengan menggunakan alat 
genggam yang terhubung ke Console game, yang disebut kontroler.(sumber: 
http://id.wikipedia.org/wiki/Permainan_konsol diakses 10 November 2014). 
4 Game yang dimainkan di handheld/Smartphone. 
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Sebutan untuk orang yang bermain game adalah gamer. Menurut anggota IKAPI 

(2009: 64), istilah untuk orang yang bermain game pada permainan elektronik 

seperti video game, pc game, handheld game, dan semacamnya adalah gamer. 

Namun gamer bukan hanya istilah untuk orang yang bisa ataupun pernah bermain 

game pada perangkat tersebut, tetapi juga berlaku untuk orang yang memang hobi 

atau ahli dalam bermain game.  

Jumlah gamer di Indonesia menurut pernyataan Andi Suryanto, ketua 

umum Asosiasi Game Indonesia (AGI) yang merupakan sebuah lembaga yang 

mewadahi komunikasi dan pengembangan industri game di Indonesia (dalam 

http://industri.bisnis.com/read/20140303/105/207515/sejarah-perkembangan-

industri-game-di-indonesia), adalah sebagai berikut: 

“…Dan dari sisi konsumen, jumlah gamers di Indonesia 
diperkirakan telah mencapai sekitar 40 juta orang sampai akhir 
2013. Tak pelak, nilai bisnis industri ini tumbuh drastis.” 
 
Artikel yang berjudul “Berapakah Jumlah Gamer di Indonesia?” 

(dalam http://ligagame.com/index.php/home/1/5228-berapa-jumlah-

pemain-game-online-di-indonesia-ini-datanya) menambahkan penjelasan 

tentang pertumbuhan gamer di Indonesia, yaitu: 

“Tiap tahunnya pemain game Indonesia diperkirakan meningkat 
sekitar 5% - 10%. Seiring dengan makin pesatnya infrastruktur 
internet di Indonesia, tampaknya industri game online masih 
sangat menjanjikan.” 
 
Dari dua pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa antusias orang 

Indonesia terhadap game itu sendiri sangat besar. Hal ini juga terbukti dari 

beberapa event game yang diadakan di Indonesia, dimana event-event tersebut 

selalu dibanjiri oleh para penggemarnya. Salah satunya adalah event Indonesia 
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Game Show5. 

Berdasarkan survey tahun 2012 dari Agate Studio (dalam 

http://agatestudio.com/blog/2012/02/hasil-survey-gamer-indonesia-februari-

2012/) terhadap 1200 gamer di seluruh Indonesia, terdapat fakta menarik bahwa 

game Jepang banyak diminati oleh para gamer di Indonesia. Genre game yang 

paling diminati oleh gamer Indonesia adalah RPG, yaitu sebanyak 46%. 

Sedangkan tipe game RPG yang difavoritkan adalah yang berasal dari Jepang 

sebanyak 69%. Hal ini pun terbukti dengan banyaknya komunitas penggemar 

game Jepang di Indonesia, antara lain komunitas pecinta Final Fantasy 

Crystalesia, Tales of Indonesia, Indotekken, dan sebagainya. 

Salah satu komunitas penggemar game Jepang di Indonesia adalah Final 

Fantasy Crystalesia (FFC). Final Fantasy Crystalesia adalah portal game dan 

komunitas yang secara khusus membahas Final Fantasy6 dan game-game ciptaan 

Square Enix7 di Indonesia. Situs dan komunitas ini pertama kali dibentuk pada 

tanggal 28 Januari 2009 dan dipublikasikan secara resmi pada tanggal 22 Juni 

2009. FFC mempunyai visi dan misi untuk menciptakan situs dan komunitas yang 

memenuhi kebutuhan para penggemar Final Fantasy dan Square Enix games di 

Indonesia (http://ffcrystalesia.com/forums/misc.php?do=page&template=aboutus). 

Komunitas dengan jumlah member seluruh Indonesia sekitar 2000-an 

                                                             
5 Pameran video game terbesar di Indonesia diselenggarakan oleh majalah Gamestation. 
6 Final Fantasy (フ ァ イ ナ ル フ ァ ン タ ジ ー Fainaru Fantajī) adalah media franchise 
yang diciptakan oleh Hironobu Sakaguchi, dan dikembangkan dan dimiliki oleh Square Enix 
(sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Final_Fantasy diakses 5 Februari 2015). 
7 Square Enix Holdings Co, Ltd (株式会社 ス ク ウ ェ ア · エ ニ ッ ク ス · ホ ー ル デ ィ 
ン グ ス Kabushiki-gaisha Sukuwea Enikkusu Hōrudingusu) adalah pengembang video game, 
penerbit, dan perusahaan distribusi Jepang yang terkenal karena waralaba video game RPG 
yang bermarkas di Shinjuku, Jepang. 
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orang ini juga memiliki sub-komunitas di beberapa kota besar di Indonesia, salah 

satunya di Surabaya. Ketua dari FFC cabang Surabaya Karina Tita yang 

merupakan mahasiswa Sastra Jepang Universitas Airlangga Surabaya 

mengutarakan bahwa dalam forum itu sendiri, para member FFC tidak hanya 

terpaku pada diskusi dan sharing tentang Final Fantasy dan Square Enix. FFC 

juga menyediakan berbagai topik di mana para member bebas berdiskusi 

mengenai hal-hal lain, termasuk hobi dan minat pribadi. 

Adanya penggemar game Jepang di Indonesia ini tentu tidak terlepas dari 

masuknya industri game Jepang ke Indonesia. Masuknya industri game Jepang ke 

Indonesia tidak diketahui secara pasti waktunya. Namun pada awal tahun 1990, 

produk console game Jepang yang terkenal di Indonesia pada saat itu adalah 

produk dari perusahaan Nintendo8 yaitu NES (Nintendo Entertainment System). 

Kemudian disusul produk lainnya seperti gameboy dan SNES (Super Nintendo 

Entertainment System). Pada tahun 1995, pamor Nintendo dikalahkan oleh SEGA9 

dengan produk SEGA Saturn-nya (http://portal.paseban.com/news/110362/konsol-

game). 

Ketua AGI Andi Suryanto (dalam 

http://industri.bisnis.com/read/20140303/105/207515/sejarah-perkembangan-

industri-game-di-indonesia) juga memberikan penjelasan tentang perkembangan 

game produksi Jepang di Indonesia: 

 

                                                             
8 Nintendo Co, Ltd (任天堂 株式会社 NINTENDO Kabushiki gaisha) adalah perusahaan 
elektronik konsumen multinasional Jepang yang berkantor pusat di Kyoto, Jepang. 
9 Sega Corporation(株式会社セガ) adalah perusahaan pengembang game yang bermarkas di 
Tokyo Jepang. 
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“Berbicara soal perkembangan industri game di Indonesia bisa 
ditarik pada masa sekitar 15 tahun lalu. Waktu itu sudah mulai 
kelihatan ramainya game konsol seperti Nintendo, Playstation, 
dan lain-lain. Zaman itu pelaku industri game di Indonesia 
kebanyakan hanya sebagai distributor, karena masih era game 
konsol.” 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui pada tahun 2001 pasar console 

game di Indonesia mulai booming. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya 

muncul rental game PlayStation di kota-kota di Indonesia, khususnya kota-kota 

besar pada awal tahun 2000-an.  

Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, industri game di dunia 

memang mengalami kemajuan yang pesat namun dalam beberapa aspek hal itu 

tidak sejalan dengan kemajuan yang ada, seperti beberapa penurunan penjualan 

dan penurunan jumlah gamer di dunia.  

Menurut artikel yang berjudul “Industri Game Dunia Dihantui Kehancuran” 

(dalam http://www.merdeka.com/teknologi/industri-game-dunia-dihantui-

kehancuran.html), beberapa faktor menjadi latar belakang perlambatan 

industri game. Faktor pertama adalah melemahnya ekonomi global, khususnya 

disebabkan oleh krisis moneter tahun 2011 di Eropa. Kondisi ekonomi yang sulit 

ini menjadikan konsumsi game di dunia menurun dari waktu ke waktu. 

Masyarakat lebih memilih membelanjakan uangnya untuk kebutuhan primer 

dibandingkan membeli console atau software10 game. 

Faktor kedua adalah peristiwa gempa besar disertai tsunami di Jepang 

tahun 2011. Gempa tersebut menyebabkan krisis ekonomi yang semakin parah di 

                                                             
10  Software adalah setiap set mesin yang petunjuknya dapat dibaca yang mengarahkan 
prosesor komputer untuk melakukan operasi tertentu. 
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Jepang. Banyak perusahaan di Jepang yang mengalami krisis saat ini (di 

antaranya adalah Sony 11  dan Sharp 12 ), salah satunya disebabkan menurunnya 

tingkat konsumsi masyarakat Jepang. 

Kedua faktor di atas menjadi penyebab menurunnya konsumsi game di 

dunia. Hal ini karena pasar terbesar game ada di Amerika Serikat, Eropa, dan 

Jepang. Karena ketiga wilayah tersebut mengalami krisis masing masing maka tak 

pelak kondisi tersebut turut mempengaruhi industri game di dunia. 

Faktor ketiga adalah maraknya pembajakan software game. Ketika tiga 

wilayah di atas mengalami penurunan penjualan game, harapan 

industri game sebenarnya ada pada China, India, dan Indonesia yang memiliki 

jumlah penduduk besar. Namun sayangnya konsumen di negara tersebut lebih 

memilih menggunakan software bajakan dibandingkan membeli software asli. 

Mahalnya harga software dirasakan menjadi sebab gamer di tiga negara tersebut 

memilih versi bajakan. Hal itu tampak pada peringkat pembajakan di Indonesia 

pada per-April 2012 mendapat peringkat ke sebelas berdasarkan data IDC 

(International Data Corporation), sebuah firma penelitian global terkemuka 

penyedia informasi pasar, jasa konsultasi, dan acara untuk teknologi informasi, 

telekomunikasi dan teknologi konsumen pasar. Faktor terakhir yaitu faktor 

keempat adalah beralihnya konsumen game dari perangkat console dan PC 

menuju perangkat mobile.  

                                                             
11 Sony Corporation (ソ ニ ー 株式会社 SONI Kabushiki gaisha), sering disebut sebagai 
Sony, adalah sebuah perusahaan konglomerat multinasional Jepang yang berkantor pusat di 
Konan Minato, Tokyo, Jepang. 
12  Sharp Corporation (シ  ャ  ー  プ  株式会社  Shapu Kabushiki-gaisha) adalah sebuah 
perusahaan multinasional Jepang yang mendesain dan memproduksi produk elektronik. 
Berkantor pusat di Abeno-ku, Osaka, Jepang. 
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Tidak dipungkiri popularitas smartphone dan tablet mempengaruhi 

penurunan industri game inti (console gaming dan PC gaming) menjadi terhambat. 

Harga software yang relatif lebih murah dan faktor kepraktisan 

yang mobile game tawarkan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen game. 

Industri game di Jepang memang mengalami penurunan yang cukup parah. 

Buktinya, dari hasil data di New York Times13, Jepang sempat memperlihatkan 

bahwa mereka berhasil menguasai 50% dari pangsa pasar yang ada di tahun 2002. 

Tapi di tahun 2009, pangsa pasar Jepang hanya mencapai sekitar 10% saja. Tokyo 

Game Show 14  memperlihatkan semua perubahan ini. Menurut Jake Kazdal, 

mantan developer untuk SEGA dan EA15, ada banyak sekali developer di Jepang 

yang hanya mengulang hal yang sama terus menerus. Hanya developer yang 

cerdas saja di Jepang yang akan berusaha mencari panduan dari wilayah Barat 

(http://www.kotakgame.com/berita/detail/8669/TGS-2010Capcom-Industri-

Game-Jepang-Telah-Menurun). 

Keiji Inafune, Head of Global Research and Development dari CAPCOM16, 

mengutarakan rasa prihatinnya terhadap industri game di Jepang yang dulunya 

berkilau, sekarang telah mengalami penurunan yang cukup parah apabila 

dibandingkan dengan para developer yang berasal dari wilayah Barat sana. 

Menurut Keiji dalam event Tokyo Game Show 2010, ia beranggapan bahwa 

                                                             
13 Koran harian yang diterbitkan di New York. 
14 Tokyo Game Show (東京 ゲ ー ム シ ョ ウ Tōkyō GEMU Sho), umumnya dikenal sebagai 
TGS, adalah video game expo / konvensi yang diadakan setiap tahun di Makuhari Messe, di 
Chiba, Jepang. 
15 Electronic Arts, In (EA), juga dikenal sebagai EA Games, adalah pengembang, pemasar, 
penerbit dan distributor video game yang berkantor pusat di California, Amerika Serikat. 
16 Capcom Co., Ltd. (株式会社カプコン) adalah perusahaan pengembang dan penerbit video 
games yang bermarkas di Oosaka, Jepang dan California, Amerika Serikat. 
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developer game Jepang membuat game yang buruk dan game Jepang saat ini 

ketinggalan dengan pesaingnya paling tidak 5 tahun. Ia juga mengatakan bahwa 

CAPCOM sendiri pun sebenarnya mengalami kesulitan untuk bisa mengikuti 

proses yang sekarang ini dan ia tetap menyatakan bahwa fokus utama dari 

CAPCOM itu sendiri adalah membuat game yang bisa memikat seluruh 

kalangan gamer yang ada (http://www.kotakgame.com/berita/detail/8669/TGS-

2010Capcom-Industri-Game-Jepang-Telah-Menurun).  

Meskipun industri game Jepang di dunia terlihat menurun, namun gamer 

dan penggemar game Jepang masih antusias untuk memainkan game Jepang di 

Indonesia. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi tentang gamer 

Indonesia, khususnya penggemar game (gamer) Jepang di Surabaya untuk 

mengetahui konsumsi dan resepsi mereka terhadap game Jepang. Dilihat dari awal 

masuknya game di Indonesia, ekspansi produksi game dari Jepang lebih banyak 

masuk ke Indonesia ketika Jepang masih berjaya dalam industri game. Dari 

fenomena penurunan industri game di Jepang, peneliti juga ingin mengetahui 

apakah hal tersebut mempengaruhi kecintaan para gamer di Indonesia khususnya 

di Surabaya terhadap produk game Jepang. 

Peneliti mengambil subyek gamer Surabaya disebabkan perkembangan 

game di Surabaya sangat pesat. Perkembangan tersebut ditandai dengan 

banyaknya komunitas game, event game, kejuaraan turnamen game, serta 

pengembang game yang mulai diakui investor di luar  negeri. Menurut artikel 

dengan judul “Surabaya Siap Menjadi Pusat Industri Kreatif Nasional” (dalam 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/01/07/nhsipk-surabaya-
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siap-jadi-pusat-industri-kreatif-nasional), kota Surabaya sudah mulai terbuka pada 

industri kreatif salah satunya dari sektor video game. Selain itu di Surabaya 

sendiri terdapat dua perguruan tinggi yang membuka jurusan bidang game yaitu di 

ITS (Institut Teknologi 10 November) dan PENS (Politeknik Elektro Negeri 

Surabaya). Berdirinya asosiasi untuk menaungi para pelaku e-Sports17 yaitu IeSpa 

(Indonesia e-Sports Association) pada Juni 2014, membuat para pro gamer dari 

Indonesia khususnya Surabaya turut bergembira karena sudah diakuinya cabang 

olahraga tersebut. 

Dengan menggunakan teori encoding-decoding dari Stuart Hall, 

diharapkan penelitian ini dapat mengungkapkan resepsi (penerimaan) gamer 

Surabaya. Resepsi yaitu teori yang mementingkan tanggapan pembaca terhadap 

teks media, misal tanggapan umum yang mungkin berubah-ubah yang bersifat 

penafsiran dan penilaian terhadap teks media. Objek yang dimaknai oleh gamer 

Surabaya pada wacana atau media dalam penelitian ini yaitu game Jepang. 

Penerimaan yang dimaksud di sini adalah persepsi, opini, pemikiran, pengalaman 

bermain, dan perasaan informan terhadap game produksi Jepang. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti antara 

lain:  

1. Bagaimanakah gamer Surabaya mengonsumsi game produksi 

Jepang saat ini? 

                                                             
17 E-sport merupakan cabang olahraga elektronik. 
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2. Bagaimanakah resepsi gamer Surabaya terhadap game 

produksi Jepang? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menjelaskan bagaimana konsumsi dan resepsi para gamer Surabaya 

terhadap produk game dari Jepang di Indonesia saat ini. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

kajian video game produksi Jepang yang dikonsumsi oleh gamer Surabaya. Selain 

itu penelitian ini merupakan penerapan dari resepsi Stuart Hall yaitu encoding-

decoding. 

Manfaat praktis: penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya serta dapat menjadi masukan 

untuk para produsen agar dapat menciptakan produk-produk game yang lebih 

bervariatif lagi dengan memperhatikan masukan dari konsumennya. 

 
1.5 Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang game pernah dilakukan oleh Adhitya Firsti Putra pada 

tahun 2008 dengan judul “Penerimaan Remaja terhadap Game yang Menampilkan 

Kekerasan (Studi Analisis Resepsi Remaja Surabaya terhadap Game GTA: San 

Andreas)”. Dalam skripsinya, Adhitya menjelaskan tentang penerimaan remaja 

Surabaya terhadap game dengan unsur kekerasan di dalamnya, dalam hal ini game 
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tersebut adalah GTA: San Andreas18. Dengan memakai pendekatan ludology19 dan 

narratology20 serta metode penelitian secara wawancara yang mendalam untuk 

mencari resepsi para informan, peneliti berhasil mengungkapkan penerimaan para 

pemain remaja game GTA: San Andreas, penerimaan tersebut berupa persepsi, 

opini, pemikiran, pengalaman bermain, dan perasaan informan. 

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Adhitya adalah GTA: San 

Andreas dimaknai sebagai sebuah game yang inovatif karena fitur yang ada dalam 

game tersebut. Selain itu, GTA: San Andreas dengan open-ended game play-nya 

atau disebut juga free roaming game, memberi kebebasan kepada pemain untuk 

melakukan berbagai hal termasuk kebebasan melakukan kekerasan. 

Kekerasan dalam GTA: San Andreas dimaknai sebagai sesuatu yang 

menyenangkan. Hal ini karena kekerasan tersebut dapat digunakan sebagai sarana 

pelampiasan emosi dan agresifitas. Kekerasan yang dilakukan selama bermain 

GTA: San Andreas bersifat adiktif sehingga mendorong pemain untuk terus 

memainkan game tersebut. Semakin sering pemain melakukan kekerasan maka 

akan semakin permisif pemain terhadap kekerasan, sehingga kekerasan yang 

dilakukan akan semakin brutal dan semakin banyak selama bermain. Berada 

dalam dunia ludic 21  yang memiliki konveksi nilai dan hukum yang berbeda 

dengan dunia nyata, pemain mendapat kebebasan untuk melakukan berbagai hal 

di dalam dunia San Andreas. Mulai dari mengubah penampilan, mencuri mobil, 

                                                             
18 Grand Theft Auto: San Andreas adalah video game dengan genre action-adventure yang 
dikembangkan oleh Rockstar North dan diterbitkan oleh Rockstar Games (sumber: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto:_San_Andreas diakses 5 Februari 2015). 
19 Game studies, studi tentang games dan gaming. 
20 Cabang pengetahuan atau kritik sastra yang berhubungan dengan struktur dan fungsi naratif 
dan temanya, konvensi, dan simbol. 
21 Dunia fiksi yang ada di dalam game.  
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menggunakan senjata serta termasuk melakukan kekerasan terhadap penegak 

hukum yaitu membunuh polisi tanpa peduli pada nilai, norma dan hukum yang 

berlaku di dunia nyata, karena video game bersifat virtual atau maya. Sementara 

keberadaan cheat22 dalam game mendukung pemain untuk melakukan kekerasan. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Adhitya dengan peneliti adalah 

sama-sama menganalisis resepsi gamer dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif serta wawancara mendalam (in-depth interview). Namun, objek 

penelitian dan subjek yang diteliti berbeda. Perbedaannya adalah objek penelitian 

yang dilakukan Adhitya yaitu kekerasan dalam game GTA: San Andreas dan 

subjek yang diteliti adalah gamer remaja SMA (Sekolah Menengah Atas). 

Sedangkan, peneliti mengambil objek penelitian game produksi Jepang baik dari 

platform, software game, dan genre-nya, serta untuk subjek yang diteliti yaitu 

gamer Surabaya.  

Penelitian tentang game lainnya oleh Rizky Arin Hardian pada tahun 2014 

dengan judul “Tindakan Sosial Gamers (Studi Deskriptif Mengenai Tindakan 

Sosial yang Dilakukan oleh Pelajar SMA untuk Menjadi Gamers di Surabaya)” 

membahas tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh siswa SMA di Surabaya 

untuk menjadi gamers dan bagaimana tindakan sosial yang dilakukan oleh siswa 

SMA di Surabaya untuk menjadi seorang gamers. Dalam skripsinya, Rizky 

menggunakan teori tindakan sosial dari Max Webber. Tindakan sosial terjadi 

ketika individu melekatkan makna subjektif pada tindakan mereka. Teori tindakan 

sosial Max Weber dapat diimplementasikan dalam hidup bermasyarakat, 
                                                             
22 Menurut e-technie, Cheat/ Kecurangan berarti mengacu pada terbuka atau rahasia 
melanggar aturan untuk mendapatkan keuntungan dalam situasi yang kompetitif. (sumber: 
http://e-technie.com/apa-itu-cheat diakses 5 Februari 2014). 
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hubungan tersebut dalam sosiologi disebut interaksi sosial. Untuk mengetahui hal 

itu Rizky menggunakan metode wawancara mendalam. 

Kesimpulan dari penelitian Rizky adalah proses sosial yang dilakukan oleh 

pelajar SMA untuk menjadi gamers di Surabaya bermula dari pelajar SMA 

tersebut mengetahui dan memberi tanggapan tentang game online. Gamers 

dikenalkan permainan game online oleh lingkungannya yaitu tetangga atau teman 

bermainnya. Gamers menganggap bahwa permainan game online merupakan 

game yang biasa saja dan ada pula yang menganggap game online merupakan 

permainan yang menarik, gamers dalam penelitian Rizky sebagian besar 

bermainan game online sudah cukup lama dan membutuhkan waktu minimal 4 

jam untuk bermain.  

Cara yang dikembangkan oleh gamers sebagian besar sama, namun 

memiliki motif yang berbeda-beda. Latar belakang gamers mengembangkan 

permainan game online merupakan suatu ekspresi diri mereka untuk menjadi 

seorang gamers. Cara gamers mengembangkan permainan game online berbeda-

beda tapi prosesnya hampir sama yang sebagian besar gamers selalu melihat video 

demo atau rekaman yang ada di youtube maupun website lainnya. 

Perilaku pelajar SMA yang kecanduan game online tidaklah sama dengan 

pelajar SMA lainnya. Beberapa gamers menyatakan bahwa sebagian cara mereka 

adalah dengan meminta diajarkan permainan game online dari temannya yang 

awalnya mengajak gamers untuk bermain dan ada juga gamers yang memilih 

untuk mengembangkan permainan game online dengan caranya sendiri.  

Orientasi tindakan sosial pelajar SMA untuk menjadi gamers di Surabaya 
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dibagi menjadi 4, yaitu orientasi instrumental, orientasi nilai, afektif, dan 

tradisional. Orientasi instrumentalnya adalah pelajar SMA menggunakan uang, 

skill, dan peralatan gamers untuk menjadi alat penunjang bagi para pelajar SMA 

di Surabaya untuk menjadi gamers. 

Orientasi nilai dari tindakan sosial adalah pelajar SMA tidak menyadari 

akan bagaimana status gamers terbentuk. Gamers tidak memperhitungkan 

manfaatnya sebagai gamers, melainkan tujuan yang hendak dicapai oleh gamers 

yaitu mengikuti dan memenangkan perlombaan permainan game online. 

Selanjutnya tindakan sosial dari afektifnya adalah gamers akan merasa 

bangga ketika memenangkan perlombaan game online. Gamers juga bisa 

mendapatkan pacar bahkan teman baru dari dunia game online. Gamers sangat 

membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Ketika orang tua mereka kurang 

memperhatikan mereka, gamers lebih mendapatkan perhatian dari teman se-

permainannya. 

Terakhir dari tindakan sosial dari sisi tradisional adalah dengan sering 

bermain game online, gamers akan jarang belajar, walaupun begitu nilai mereka 

bisa dibilang tidak jelek juga dan bahkan ada yang dapat nilai bagus. Kebiasaan 

gamers bermain tidak didasari dari kebiasaan orang tua, keluarga, ataupun 

saudaranya, melainkan kebiasaan tersebut murni dari gamers itu sendiri. 

Persamaan penelitian dari Rizky dengan peneliti adalah metode penelitian 

yang sama yaitu wawancara secara mendalam (in-depth interview). Tetapi teori 

dan objek penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan Rizky berbeda. Teori yang 

dipakai oleh Rizky memakai teori tindakan sosial Max Webber, sedangkan 
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peneliti memakai teori resepsi encoding-decoding Stuart Hall. Objek penelitian 

yang diteliti oleh Rizky yaitu tindakan sosial dari gamers dengan status sebagai 

pelajar SMA, sedangkan peneliti menganalisis resepsi gamer di Surabaya 

terhadap game produksi Jepang. 

Penelitian selanjutnya adalah メディア・リテラシー教育におけるクリ

ティカル分析の学習：暴力的ビデオゲームと表象 (Media riterashī kyōiku ni 

okeru kuritikaru bunseki no gakushū: Bōryoku-teki bideogēmu to hyōshō) atau 

bila diterjemahkan berjudul “Pembelajaran Analisis Kritikal Media Pendidikan: 

Kekerasan Video Game dan Representasi” oleh Wada Masato dari Universitas 

Tokyo Gakugei pada tahun 2011. Jurnal ini menjelaskan tentang  efek yang timbul 

dari analisis kritikal pada media pendidikan. Analisis kritikal merupakan suatu 

cara untuk mencoba memahami kenyataan, kejadian (peristiwa), situasi, benda, 

orang, dan pernyataan yang ada di balik makna yang jelas atau makna 

langsung.  Terdapat 78 Mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu komputer yang 

ikut andil dalam penelitian ini. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah video 

game yang mengandung unsur kekerasan dan subjeknya adalah siswa SMP. 

Terdapat 16 video game yang dijadikan acuan penelitian. Dengan menggunakan 6 

konsep kunci (Teknologi, Representasi, Audience, Institusi, dan Bahasa) dicari 

analisis kritikal tersebut. 

Hasil yang didapat adalah beberapa siswa telah mengakui kekerasan pada 

permainan tersebut. Beberapa mahasiswa memiliki masalah dengan mengajar 

siswa SMP tentang analisis kritis pada video game. Juga ditemukan bahwa 

beberapa siswa tidak setuju dengan adanya sensor pada video game dengan unsur 
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kekerasan. 

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Wada adalah penelitian ini 

meneliti tentang game. Namun perbedaanya adalah pada penelitian Wada lebih 

fokus pada game yang mengandung unsur kekerasan dan subjeknya adalah siswa 

SMP dengan bantuan dari pengajar mahasiswa jurusan ilmu komputer untuk 

mencari analisis kritikal pada game unsur kekerasan. 

 
1.6 Landasan Teori 

Penelitian  ini menggunakan teori encoding-decoding yang dikemukakan 

oleh Stuart Hall pada tahun 1980-an. Pendekatan analisis resepsi digunakan 

karena pada dasarnya audiens aktif meresepsi teks dan tidak dapat lepas dari 

pandangan moralnya, baik pada taraf mengamati, meresepsi atau dalam membuat 

kesimpulan. Penelitian resepsi mendasarkan pada kesadaran atau cara subyek 

dalam memahami obyek dan peristiwa dengan pengalaman individu. Stuart Hall 

(dalam Barker, 2000: 287) mengungkapkan secara teoritis, bagaimana individu 

memaknai teks media. Ia menggunakan encoding-decoding dalam 

mengungkapkan bahwa makna dari teks terletak di suatu tempat antara si pembuat 

teks dengan audience-nya. Walaupun si pembuat teks sudah men-encodingnya 

dalam cara tertentu, namun audience akan men-decodingkan dalam encoding teks 

yang sedikit berbeda. Ia berpendapat bahwa pesan-pesan teks media mengandung 

berbagai makna dan dapat diinterprestasikan dengan cara yang berbeda. Situasi 

sosial yang mengelilingi audience akan membawa mereka untuk mengadopsi teks 

media dari sudut pandang yang berbeda. 

Stuart Hall memberikan tiga sistem pemaknaan dasar yang digunakan individu 
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untuk menafsirkan atau memberi respon terhadap persepsinya mengenai kondisi 

dalam masyarakat.23 Ia menunjukkan bahwa tiga sistem tersebut terkait dengan 

cara pembaca men-decoding teks media. Ketiga sistem itu sebagai berikut: 

1. Dominant Hegemonic Reading yang berarti audience 

menerima makna dari sebuah pesan dan menyandikannya 

kembali sesuai dengan makna yang dimaksud oleh pengirim. 

Audience setuju dengen nilai dominan yang diekspresikan 

dengan preferred reading dari sebuah teks media. 

2. Negotiated Reading yang berarti audience memahami hampir 

sama dengan apa yang didefinisikan dan ditandakan. Audience 

bisa menolak bagian yang dikemukakan, namun di pihak lain 

akan menerima bagian yang lain. 

3. Oppositional Reading yang berarti audience menerima kode 

atau pesan dan membentuknya kembali dengan kode alternatif. 

Dalam bentuk yang ekstrim, mereka mempunyai pandangan 

yang berbeda langsung menolak pandangan dari pesan tersebut. 

Audience tidak setuju dengan nilai dominan yang diekspresikan 

oleh preferred reading dari teks media. 

 
1.7 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, 

                                                             
23 Durham, Meenakshi Gigi, dan Douglas M. Kellner. Media and Cultural Studies Keywork. 
2006. United Kingdom: Blackwell Publishing. Hlm. 174-176 
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dimana peneliti sebagai kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara analisis 

data yang bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi (Sugiyono: 2008). Metode penelitian ini menganalisis data 

dengan menggunakan data primer yang diambil dari wawancara, serta data 

sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi, dan media internet sebagai 

acuan penelitian. Teknik wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara 

mendalam (in-depth interview) karena dengan menggunakan metode wawancara 

tersebut dapat diketahui secara mendalam data yang diperlukan untuk penelitian 

ini. Metode kualitatif ini akan dianalisa dengan pendekatan analisis resepsi, yaitu 

penelitian yang mendasarkan pada kesadaran atau cara subyek dalam memahami 

obyek dan peristiwa dengan pengalaman individu. Analisis resepsi dapat melihat 

mengapa khalayak memaknai sesuatu secara berbeda. Peneliti memilih metode ini 

dengan harapan mendapat jawaban yang lengkap dan mendalam karena informan 

sebagai pelaku langsung dalam mengonsumsi video game produksi Jepang. 

 
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, dilakukan dengan dua 

cara, yaitu:  

1. Wawancara mendalam (in-depth interview). Dengan menggunakan 

pedoman wawancara, peneliti melakukan wawancara terhadap informan 

menggunakan langkah-langkah berikut: (1) Menyiapkan daftar pertanyaan 

wawancara, (2) mengadakan janji dengan informan yang akan 

diwawancarai, (3) mencatat data informan, (4) melangsungkan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS RESEPSI GAMER INDONESIA.... ROBBY FAJRIE ADMAJAYA



20 
 

 

wawancara, (5) menulis dan merekam hasil wawancara dengan 

handphone. 

2. Metode kepustakaan, yaitu dengan cara mengkaji jurnal, buku, artikel dan 

serta skripsi yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Baik secara 

tertulis maupun dari sumber internet sebagai data sekunder. Dari data-data 

tersebut, kemudian akan dianalisis untuk dicari hubungan antar-data. 

 
1.7.2 Teknik Penentuan Informan 

 Informan adalah orang yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk 

mengungkap pengalaman yang dimilikinya secara lisan dan dengan bahasa yang 

dikuasainya. Informan merupakan sumber informasi yang penting bagi peneliti 

untuk menjaring informasi sebagai data. Teknik penentuan informan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2008:53-54). 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan Analisis 

Resepsi Gamer Surabaya terhadap Game Jepang di Indonesia. Maka dari itu, 

peneliti menentukan kriteria sebagai berikut: 

a. Informan merupakan seorang gamer. 

b. Informan bermain game minimal 3 jam sehari atau 22 jam 

seminggu.24 

c. Informan berdomisili di Surabaya. 

                                                             
24 Mengacu pada laporan https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/the-
npd-group-reports-34-million-core-gamers-spend-an-average-of-22-hours-per-week-playing-
video-games/ (diakses 30 Desember 2014). 
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d. Informan mengetahui, sedang atau pernah menyukai, dan 

sedang atau pernah memainkan game khususnya produksi 

Jepang. 

Berdasarkan empat kriteria tersebut peneliti menggunakan teknik 

wawancara semi terstruktur di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan 

dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana 

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, tentang pengalamannya terkait 

dengan game produksi Jepang yang mereka mainkan. Teknik wawancara ini 

merupakan wawancara yang sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan 

dengan tidak menutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya 

muncul secara spontan sesuai  konteks pembicaraan yang dilakukan (Maryaeni, 

2005:70).  

 
1.7.3 Teknik Analisa Data 

Peneliti ingin menganalisis tentang konsumsi dan resepsi gamer Surabaya 

terhadap game Jepang. Pada resepsi gamer Surabaya akan dianalisis dengan 

menggunakan teori encoding-decoding oleh Stuart Hall, dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Data wawancara hasil dari informan yang telah terkumpul disusun 

menjadi transkrip data. 

2. Selanjutnya data dipilah-pilah berdasarkan bagaimana konsumsi gamer 

sehingga akan diketahui bagaimana resepsi informan. 

3. Dianalisis menurut teori encoding-decoding Stuart Hall. Teori tersebut 

digunakan untuk mengklasifikasikan resepsi gamer Surabaya yang 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS RESEPSI GAMER INDONESIA.... ROBBY FAJRIE ADMAJAYA



22 
 

 

dibagi dalam tiga kategori yaitu Dominant Hegemonic Reading, 

Negotiated Reading, Oppositional Reading terhadap game Jepang. 

Setelah data dianalisis dengan menggunakan encoding decoding maka 

rumusan masalah dapat terjawab, yaitu konsumsi dan resepsi gamer 

Surabaya terhadap game produksi dari Jepang. 

4. Selanjutnya menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis menurut 

teori encoding-decoding Stuart Hall. 

 
1.8 Sistematika Penulisan 

 Bab I: Berisi tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, dan 

metode penelitian. 

 Bab II: Berisi penjelasan tentang game meliputi sejarah game (di Jepang 

dan di Indonesia), platform game, jenis game (genre), serta gamer dan 

komunitas game Jepang di Indonesia khususnya Surabaya. 

 Bab III: Pembahasan dan analisis data yang telah diperoleh dari 

wawancara, yaitu konsumsi gamer Surabaya terhadap game Jepang dan 

analisis resepsi yang dianalisis dengan menggunakan teori encoding-

decoding Stuart Hall. 

 Bab IV: Kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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