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ABSTRAK 

Mulnpiayer game merupakan salah satu aktivitas yang memunglcinkan 
orang orang untuk meciptakan solidaritas sosiat Meogjngat kebjdupan didalam 
masyarakat modem cenderung membuat hubungan sosial cenderung impersonal 
dan tidak berdasarkan kekeluargaan. dimana ikatan ,o,ial tumbuh dari pembagian 
kerja yang rumit sehingga tempa1 kerja dan pekerjaan lebih penting daripada 
keiuarga besar. MttlUplayer game dipandang memptIDyal potensi besar untuk 
membangkitkan komunrms dan menghiiangkan impersonalit3s. 

Studi uri tidak menuliki maksud menjadikan Video games itu sendiri 
sebagai obyek penelitian tempi lebih memberi tekanan pacta proses sosialisasi 
serta mteraksi yang tet]adi pada ~'ide() games yang hanya bisa dlmainkan secara 
bersama sarna awu komunaL Kala kuncinya adalah kebersamaan (togetherness). 
Tujuan utamanya adalah mencati mhu hal bal spa yang bisa mernbuat orang 
bersama dan apa yang dilakukan orang saat bersama sesamanya. Proses ini bisa 
dipabami lebib batk dengan mengamati salah satu aktlVitas yang dilakukan 
manusia untuk mengisi waktunya bersama orang laiR 

Muhiplayer computer game hanyalah salah sam sarona. unttik bekeJjasama 
dan melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain. Bukan game itu sendiri 
yang rnenjadi tujuan melainkan kebersamaan. Para pemain Inultiplayer ffitmgkin 
mempunYal berbagai alasan kenapa pemain terlibat dalam suatu permainan. 
Tetapj pada intinya tetap sarna yang bennain bersama atau melawan orang lain. 

Pota hubungan mteraksl yang mampu menumbuhkan semangat egaltter 
ltulah sisj positif yang ada didruanL interaksi dan komunikasj antar pemain da!arn 
rnernecahkan permasalahan ko1ektif tanpa menimbulkan allenas1 ituiab yang 
menarik lllltuk. diteliti. t>engan menganalisa aspek sosial dan komunikatif dan 
interaksi yang dimediasi oleh komputer akan dapaf diperoleh pemahaman yang 
lebill baik dari bentuk bentuk interaksi yang terd.pat dalam pennainan 
"mull/player' kontemporer, Fokus utama dari studi interaksi ini adalah dalam 
linglrungan >irtual dan penekanan terletak pada prilaku dan tindakan pemain 
yang bisa diamati 

Dalam penelitian ini penelinan 1ni mencoba menjelaskan teon teori mikro 
agar hisa mernbuat sket~ atas suatu kelompo1.. muhiplayer beselta -dinamika yang 
ada didalamnya. Penuiis mencoba menjelaskan dengan leoti pembentukan 
kelompok dan prose:. sosial untuk menjelaskan lebih konkret tema yang dibahas, 
Selain itu juga disertakan toon bentuk interaksi khas dan pengembangan simbol 
untuk membahas lebih jauh mengenai kelompok MUltipJayer game. 

Tip< dan metod. penelitian yang dlgunakan adalah deskriptif dan 
kuantitatif tanpa perhitungan statistik. Yang mcnJadi rcsponden duhnn peneitian 
ini adaiah para pemain multiplayer game yang bennain di beberapa game center 
di dae<ah klmpi. Sobagal bahan pembading yang bersifat melengkapi 
ruikutsertakan pemam yang sedang mengikuti kompetisi Multiplayer di tunjungan 
plaza. Teknik yang dipakat adalah accidental satnpling. 

Di dalam peneHtian ini digunakan distibusi persentase pada sel-sel dalam 
table sebagaj dasar untuk menyimpulkan hubungan antara '<'finable variable 
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