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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Video game merupakan suatu materi yang awalnya dibuat untuk menjadi 

sebuah bagian dari hiburan elektronik. Menurut Patrick Stack dalam bukunya 

History of Video game (2005: 25) istilah video game sendiri adalah sebuah 

permainan elektronik yang terdiri dari hubungan interaksi dari manusia (pengguna 

atau pemain) dengan alat kontrol untuk menghasilkan feedback dari sebuah alat 

audio visual. Video game berkembang dari bentuk awal yang sangat sederhana 

seperti Tetris ataupun Pac man, kemudian bergerak menjadi semakin kompleks 

dan searah dengan dinamika dari kemajuan teknologi. Pergerakan dinamis 

perkembangan video game yang didukung oleh pasar yang berkembang kemudian 

melahirkan ragam baru dari permainan video game. Diantaranya adalah Racing, 

Fighting, dan Action. Dari cabang tersebut salah satu ragam baru dari video game 

yang menjadi sangat populer adalah role playing games atau RPG1.  

RPG sendiri adalah suatu permainan dimana pemain memainkan sebuah 

tokoh dalam setting fiksi. Pemain memiliki tanggung jawab dalam perkembangan 

karakter baik dalam pengambilan keputusan maupun alur dalam narasi permainan. 

(Steve, 2005). RPG awalnya adalah permainan yang memiliki dasar yang mirip 

dengan permainan papan (Board Game) yakni permainan yang awalnya 

dimainkan di atas meja, namun kemudian berkembang dan diaplikasikan dalam 

                                                           
1Barton, Matt http://www.gamasutra.com/features/20070223a/barton_pfv.htm .  2014-01-29. 
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permainan elektronik dan menjadi sangat populer. Salah satunya disebabkan 

karena adanya penggunaan sistem avatar 2  yang memberi pemain keleluasan 

dalam menjalani narasi dan peran dalam permainan yang memungkinkan pemain 

dari game tersebut untuk menjalani hidup seolah menjadi pemeran utama dalam 

dunia game tersebut. 

RPG video game menggunakan terminologi, latar dan mekanisme yang 

hampir sama dengan Pen Paper Role Playing Games 3 . Pemain mengontrol 

sekelompok pemeran utama yang disebut dengan party4 menjelajahi dunia fiksi 

dalam latar game, menyelesaikan puzzle, dan tugas dari NPC5. Menurut Jesper 

Jull dalam bukunya Half-Real: Video games between Real Rules and Fictional 

Worlds (2005:48). Kelebihan dari RPG ada pada kompleksitas dalam interaksi 

antar karakter dan latar dunia. Narasi cerita yang ditawarkan dalam RPG 

ditampilkan dalam bentuk sub plot 6  dan pilihan penting dalam dunia game 

tersebut yang berjalan bersama dengan pilihan sang pemain. 

 Video game RPG kemudian mulai merambah Benua Asia. Di Jepang hal 

ini dimulai dengan hadirnya serial Wizardy7 pada personal computer game  NEC 

PC-88018  dan PC 9801 9  pada awal tahun 80an. RPG pertama buatan Jepang 

                                                           
2 Avatar adalah perwujudan pemain dalam game. 
3 Pen Paper RPG adalah permainan berbasis dimana partispan menjelaskan karakter mereka 
melalui perkataan dan tulisan. http://www.rpg.net/reviews/archive/13/13186.phtml 
4 Istilah party menjelaskan tentang sekelompok karakter yang dimainkan oleh pemain dalam dunia 
RPG. 
5Non Playable Character, karakter penunjang yang digerakkan oleh mekanisme game tanpa 
campur tangan pemain. 
6 Sub plot atau alur sampingan yang dapat dipilih oleh pemain untuk mendapatkan hadiah lebih di 
dalam petualangannya. 
7 Game RPG elektronik pertama buatan dari Sir-Tech corp. menjadi ispirasi dari penciptaan serial 
Dragon Quest dan Final Fantasy. 
8PC 8801 adalah personal komputer yang dirilis tahun 1981 oleh perusahaan Nippon Electric 
Company atau NEC. 
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dibuat oleh KOEI10 dan dirilis pada tahun 1982. Game yang diperuntukan pada 

PC 8001 ini berjudul The Dragon and Princess. Game ini dan game RPG yang 

muncul awal di Jepang banyak mendapat pengaruh dari model penceritaan dari 

game Visual Novel,11 sehingga kemudian bentuk penceritaan yang khas dalam 

game RPG Jepang ini melahirkan sebuah ragam barulagi yakni JRPG atau 

Japanese Role Playing Game. 

Menurut Mia Consalvo dalam bukunya yang berjudul Video Games, JRPG 

mengenalkan penggunaan karakter yang memiliki moral ambigu, penceritaan 

tentang kejadian tragis dan penyajian cerita yang emosional, sebuah cerita yang 

dirasakan melalui emosi bukan hanya dari kesenangan menekan tombol semata 

(2007: 137). JRPG kemudian menjadi lebih berdasar pada penyajian cerita 

dibanding dengan RPG Barat atau Western Role playing Game, yang pada waktu 

tersebut hanya menggunakan karakter yang tidak memiliki kepribadian dan latar 

dikarenakan WRPG  masih terikat dengan model dari permainan Pen Paper RPG 

dimana karakter hanya merupakan peran yang dimainkan oleh pemain. 

Dengan bertambahnya tahun pengembangan cerita JRPG juga bertambah 

kompleks. Pada awal tahun 1991 Squaresoft12 merilis Final Fantasy IV. Game ini 

dianggap sebagai salah satu RPG pertama yang menggunakan penekanan pada 

perkembangan karakter, dan hubungan personal antar karakter, dan merupakan 

                                                                                                                                                               
9PC 9801 merupakan Pc berbasis 16 bit pada tahun 1981 oleh NEC. 
10 KOEI co. Ltd(株式会社コーエー) adalah perusahaangame asal Jepang yang didirikan pada 
tahun 1978. 
11 Visual novel (ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾉﾍﾞﾙ) adalah game yang berdasar dari teks dan gambar anime dimana 
pemain membaca narasi cerita dan memilih jalan cerita sendiri yang menentukan akhir dalam 
Game tersebut. 
12 Squaresoft atau Square Co.Ltd sekarang dikenal dengan Square-Enix adalah salah satu produsen 
RPG terkemuka di Jepang. 
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sebuah pionir dalam sebuah konsep penceritaan yang dramatis. Era tahun 90an 

juga menjadi semacam era emas dari JRPG. RPG dengan cerita yang semakin 

kompleks dan dramatis semakin banyak dirilis. Pada tahun 1998 square merilis 

game Xenogears di Jepang. Titel ini kemudian menjadi Salah satu judul yang 

terjual satu juta kopi pada era Play Station dan mendapat pujian dari berbagai 

kritikus 13 . Latar penceritaan yang sangat luas yang bahkan sampai mencapai 

ribuan tahun, dan juga pengambilan tema yang sebelumnya jarang bahkan hampir 

tidak ditemui dalam dunia RPG menjadi salah satu alasan dari kepopuleran game 

ini. Konsep seperti agama, filsafat terutama eksistensialisme manusia dapat 

ditemukan. Selain itu masalah tentang rasisme, kemiskinan, konsep dan 

pemaknaan dari sebuah peperangan, dan juga psikologi manusia dapat ditemukan 

dalam narasi dalam RPG ini. Game RPG ini sampai sekarang dianggap sebagai 

salah satu contoh terbaik dalm penceritaan pada dunia RPG.14 

Xenogears atau dikenal dengan ｾﾞﾉｷﾞｱｽ di Jepang, menceritakan tentang 

kisah fiksi ilmiah. Xenogears berawal di benua Ignis, di mana negara Aveh dan 

Kislev sudah berperang selama berabad-abad, bahkan hingga mereka sendiri sudah 

lupa apaalasan peperangan tersebut. Perputaran senjata dalam perang tersebut 

dikendalikan oleh sebuah organisasi yang dikenal sebagai Ethos, dimana organisasi 

itu seperti gereja yang memelihara Kebudayaan dunia, yang menggali robot tempur 

raksasa yang disebut 'gear'. gear memiliki pengaruh besar dalam perang dan 

menggantikan hampir semua pertarungan tangan kosong. Pada awalnyanya Kislev 

                                                           
13 Xenogears merupakan Jenis Video game pertama yang mendapat Kritik dari website Film 
terkenal IMDB pada tahun 2000. 
14Boyer, Brandon; Cifaldi, Frank (3 November 2006). ”The Gamasutra Quantum Leap Awards: 
Storytelling”. Gamasutra.  30-12-2014 
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yang menemukan lebih banyak gear lebih unggul, namun kemudian pasukan 

misterius yang dikenal sebagai Gebler muncul dan mulai menyokong Aveh. 

Dengan bantuan Gebler Aveh tak hanya berhasil menutupi kelemahan mereka, 

bahkan perlahan mereka mulai menguasa wilayah Kislev. 

Cerita dimulai di desa kecil bernama Lahan yang berada dekat perbatasan 

Aveh dengan Kislev. Pemain diperkenalkan ke dengan pemeran utama yang 

bernama Fei Fong Wong, seorang pria berumur delapan belas tahun yang secara 

misterius dibawa ke Lahan oleh seorang "Pria Bertopeng" tiga tahun sebelum 

kejadian di dalam game dimulai. Fei tidak mempunyai kenangan masa lalunya. 

Meskipun begitu, Fei mempunyai kehidupan yang menyenangkan, dan tidak sabar 

menunggu perkawinan dua orang teman terbaiknya, Alice dan Timothy. Suatu 

malam, sepulang mengunjungi dokter desa, Shaitan Uzuki di rumahnya di puncak 

gunung terdekat, Fei terkejut karena melihat sekelompok 'gear' yang terbang ke 

arah Lahan. Saat Fei tiba seluruh desa terbakar akibat serangan gear tersebut. 

Menemukan gear tanpa pilot, Fei secara naluriah menggunakannya untuk 

melawan gear lain. Usahanya dihambat oleh kehadiran Grahf, yang mengirim 

sejumlah gear yang diperkuat untuk menghadangnya.Saat melihat temannya 

Timothy tewas tertembak, Fei kemudian kehilangan kontrol dan mengamuk, 

memusnahkan seisi desa dan sebagian penduduk yang berada di sana, termasuk 

Alice. Saat Fei sadar, para penduduk membencinya akibat insiden tersebut. Tak 

ada pilihan lain, Fei menuruti saran Shaitan untuk pergi ke Aveh. Di hutan Fei 

bertemu dengan Letnan Elhaym Van Houten (Elly), pilot gear yang dia 

pergunakan saat di Lahan. Pertemuan tersebut mulai membuka langkah takdirnya 
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sebagai Contact dan hubungan masa lalunya dengan Elly, serta menentukan arah 

takdir manusia. 

Xenogears dianggap sebagai pelopor model penceritaan dan penggunaan 

plot yang sangat kompleks untuk Video game RPG pada tahun 90an.15 Jalan cerita, 

yang sarat dengan tema filsafat, psikologi, dan agama merupakan sebuah sisi baru 

dari penceritaan dalam sebuah video game yang sebelumnya hanya memberi 

sebuah plot yang simpel tanpa isi cerita yang rumit (Jull, 2007). Selain itu 

Xenogears juga memuat referensi dari beberapa materi fiksi ilmiah yang populer 

pada masa tersebut seperti Film Star Wars, Soylent Green dan 2001: Space 

Odyssey serta muatan dari buku buku terkenal seperti konsep legenda Hindhu 

yang diambil dari kitab Baghavad Githa 16  sampai Novel fiksi ilmiah populer 

seperti Childhood’s End17 dari Novelis Inggris Arthur. C Clarke, Dune karangan 

Frank Herbert dan juga Solaris karangan dari novelis Polandia Stanislaw Lem. 

Xenogears juga memiliki banyak muatan tentang konsep filsafat. Salah satu 

contoh yang paling dapat dirasakan adalah pengaruh dari filsuf kenamaan Jerman, 

Friedrich Nietzsche18. Dalam permainan, pemain akan sering menemukan konsep 

pemikiran beliau. Misalnya, seperti konsep Ubermensch19 yang menjadi salah satu 

isi dalam game. Konsep ini memberi penggambaran suatu manusia super, sebuah 

                                                           
15Medio 1990, dimana hanya ada dua titel video game yang memiliki skrip sampai 600 lembar, 
Xenogears dan Planescape Torment. IGN.net 
16Kitab Suci Umat Hindhu yang berisi puisi dan nyanyian yang mengisahkan tentang peperangan 
Baratha yudha. 
17Childhoods end merupakan novel fiksi ilmiah yang sangat populer di Jepang.banyak hasil 
budaya populer Jepang yang berdasar dari novel ini, seperti Serial Gundam dari Yoshiyuki tomino 
dan serial Evangelion dari Gainax. 
18 Friederich Wilhelm Nietzsche. (1844-1900) filsafat, nihilis, komposer serta sastrawan 
Jerman.Idenya yang terkenal antara lain God is dead dan Amor fati. 
19 Pengertian ubermensch adalah konsep filsafat dari Nietzsche tentang transendensi manusia yang 
lepas dari esensi seorang manusia dan. 
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pengejaran manusia untuk mencapai superioritas tunggal. Dalam Xenogears, 

konsep tersebut menjadi gambaran anti-tesis dari ajaran agama Nisan, salah satu 

agama yang dikonsepkan dalam game ini. Selain itu konsep eternal recurrence20, 

yang, di Xenogears, digambarkan sebagai dasar dari Contact dan Antiype menjadi 

sebuah romantisme dari perputaran abadi atau sebuah reinkarnasi. 

Selain hal-hal tersebut dalam Xenogears juga sangat sarat dengan muatan 

agama dan mitologi. Penggambaran simbol Agama dan mitologi yang ada dalam 

Xenogears pun tidak hanya bersifat superfisial 21 . Penggunaan mitologi dalam 

penceritaan game RPG memang sudah sangat melekat. Namun tidak seperti game 

lain yang mengambil referensi tersebut hanya untuk hal permukaan saja, seperti 

penamaan esper22 dalam serial Final Fantasy atau hanya sebagai latar dunia dalam 

game tersebut. Xenogears menggunakan konsepsi agama khususnya Yudaisme23, 

Judeo Christian24 dan Gnostisisme25 sebagai salah satu pondasi dari konsep cerita 

game 26  ini. Sebagai contoh, Zohar 27  yang menjadi aspek penting dalam plot 

Xenogears digambarkan sebagai sebuah monolit emas yang memiliki kekuatan 

yang luar biasa, Zohar sendiri yang di dalam Game memiliki aspek tuhan dan 

dalam cerita menjadi pemenjara aspek ketuhanan tersebut. Hal tersebut senada 
                                                           
20 Konsep eternal reccurence berdasar pada pemikiran Nihilistik Nietszche yang menyatakan 
dunia terus berputar dalam putaran kejadian dan akan terus terjadi. Dalam sebuah jangkauan dunia 
dan waktu yang tak terbatas dan terus berulang. 
21 KBBI, su-per-fi-si-al; berkaitan dengan, permukaan, tidak berbobot. 
22 Pengertian esper dalam final fantasy adalah sebuah makhluk berkekuatan tinggi yang dapat 
dipanggil untuk mengalahkan musuh, contohnya Efreet yang diambil dari mitologi Arab dan Shiva 
yang diambil dari mitologi Hindhu. 
23 Yudaisme, merupakan paham ajaran yahudiah dalam agama Yahudi. 
24 Judeo Christian, ajaran Kristiani yang masih memiliki akar dari pemahaman yudaisme. 
25Ajaran sinkretisme kuno sejak masa helenistik dimanaajaran tersebut menggambarkan 
pertarungan antara dunia materi dan spiritual. 
26 Pengarahan pertanyaan dalam wawancara Tetsuya takahashi, pencipta Game Xenogears tentang 
where do we come from, why are we here, what is our purpose. Dengeki magazine, 2002. 
27Dalam Xenogears Zohar adalah sebuah penjara dari Wave existenceyang kemudian menjadi 
semacam sumber energi bagi seluruh mesin dalam cerita game ini.  
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dengan ajaran kabbalah28 dalam mistisime Yahudi. Zohar yang merupakan aspek 

dari kabbalah memiliki sepuluh instruksi jalan Tuhan yang dapat mengantar ke 

jalan Ilahiah.29 

Simbolisasi agama sendiri sangat sering muncul dalam konsep penceritaan 

pada media budaya populer seperti anime, manga, video game maupun produk 

yang lain. Tidak seperti kebanyakan negara lain yang menghindari hal tersebut 

kecuali mereka memang akan berniat mengangkat sebuah tema religi, dalam 

masyarakat Jepang selipan simbol agama tersebut sudah seperti menjadi hal yang 

biasa. Hal ini dapat dicontohkan pada penggunaan nama esper, salah satu makhluk 

yang membantu karakter utama dalam video game Final Fantasy yang sudah 

disebutkan diatas, atau dalam media budaya populer lain hal ini juga dapat dilihat 

dalam anime Evangelion yang juga memiliki banyak simbol agama seperti 

penamaan Angel dalam ajaran kristen sebagai karakter antagonis 30  atau 

penggunaan gulungan laut mati.31 

Banyaknya muatan agama yang ada dalam Xenogears serta materi budaya 

popular Jepang lainnya, menurut penulis didasari oleh karakter masyarakat Jepang 

dimana dalam konsep pemelukan agama di Jepang terjadi sinkretisasi antar agama. 

Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa sekte agama baru yang ada di Jepang 

seperti Nichiren Buddisme yang terdapat sinkretisasi atau penggabungan antara 

ajaran Shinto, Taoisme dan Buddha. Selain itu, dalam sekte Aum Shinrikyo yang 

                                                           
28 Kitab mistis dari ajaran Yahudi berisi mantera-mantera dan ritual.  
29Dalam Kabbalah, sepuluh jalan tersebut disebut juga,path of sephiroth sepuluh dasar penciptaan 
dunia yang tertulis dalam kabbalah. 
30 Penamaan tersebut seperti mtarael, shamshell, sandhalphon yang merupakan nama malaikat 
dalam ajaran kristen dan yudaisme. 
31 Dead sea scroll, gulungan yang ditemukan di sekitar laut mati yang berisi semacam ramalan 
dalam agama yudeo kristian. 
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terkenal karena serangan mereka yang menggunakan gas sarin, juga terdapat 

sinkretisasi antara agama Kristen, Buddisme dan Shinto32. Oleh sebab itu penulis 

ingin mengetahui kajian simbol agama yang ada dalam Game Xenogears ini dan 

mengetahui tentang penggambaran simbol agama terutama agama Abrahamik dan 

konsep yang digunakan oleh sang pencipta game ini dalam menggambarkan 

simbol agama tersebut. 

 

1.2. Batasan Permasalahan 

 Dalam Xenogears sangat banyak hal yang menurut penulis sangat layak 

untuk dikaji. Namun dalam tulisan ini, penulis hanya akan meneliti tentang kajian 

mengenai penggambaran simbol agama yang terdapat dalam Xenogears. 

Penggambaran agama yang akan dikaji juga dibatasi pada simbol agama dalam 

gambaran dan simbol yang tertulis dalam narasi dan gambaran visual.  

 

1.3. Rumusan Masalah 

Apa makna dari simbol-simbol agama yang tergambar dalam video game 

Xenogears? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mencari, menganalisis dan menjelaskan 

simbol-simbol keagamaan yang terdapat pada Video game ini. Kedua, 

menjelaskan simbol-simbol agama tersebut dalam penceritaan Game Xenogears. 

                                                           
32Syncretism in Japanese New Religions : The Case of Aum Shinrikyo and Aleph. Michiko 
Maekawa, 2004 hal. 149. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memperkaya wacana 

tentang kajian literasi baru bagi pembaca melalui Video game dan 

membuka wawasan tentang kajian filsafat, teologi maupun psikologi. 

2. Manfaat Praktis 

Penulis mengharapkan penelitian ini mampu memperkaya dan 

mengembangkan kajian penelitian mengenai cyber culture, khususnya 

dalam kajian materi seperti Video game. Kedua, dapat memberikan 

pengetahuan terutama yang berhubungan dengan konsep penceritaan 

dan pembentukan video game. Bukan hanya sebagai bagian dari cyber 

culture namun juga sebagai sebuah media literasi fiksi ilmiah dan 

memiliki kredibilitas sebagai sebuah materi dalam kajian keilmuan dan 

mengembangkan minat pembaca akan kajian tersebut.  

 

1.6. Tinjauan Pustaka 

 Media game sangat jarang menjadi menjadi sebuah obyek penelitian di 

Indonesia, namun satu yang berhasil ditemukan adalah skripsi dari mahasiswa 

FISIP UNAIR yang menggunakan obyek Game yang sama dengan judul; 

“XENOGEARS; DISKURSUS DAN MIMIKRI HASRAT Praktik Psikoanalisa 

Lacan dalam membedah diskursus pada game Xenogears”. Skripsi ini ditulis oleh 
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Anwar Khoirul alumini FISIP UNAIR 2011. Penelitian ini meneliti tentang 

wacana konsep mimikri hasrat yang dimunculkan dalam Xenogears. Penelitian ini 

menggunakan teori hasrat dari Jaques Lacan dan mengkaji wacana akan peniruan 

atau mimikri hasrat yang tercermin atas video game Xenogears. 

Selain skripsi tersebut penulis juga mendapat kajian dari jurnal berjudul イ

ンターネット広告におけるゲーム, jurnal ini ditulis oleh Okano Masao. Jurnal 

ini membahas tentang bentuk semiotik iklan di dunia internet dalam kajian video 

game. Meskipun tidak membahas kajian game secara langsung namun lebih 

cenderung ke arah kajian media massa. Jurnal ini sedikit menyinggung tentang 

analisis video game dalam kaca mata semiotik. Jurnal ini menggunakan teori 

semiotik Charles Pierce dan Ferdinand de Saussure dalam mengkaji video game 

dalam media massa internet. 

Perbedaan dari penelitian ini dengan tinjauan pustaka diatas adalah tulisan 

ini akan membahas substansi objek simbol agama dengan menggunakan teori 

semiotika Roland Barthes. Sedangkan tinjauan pustaka yang pertama 

menggunakan teori diskursus hasrat dari Jaques Lacan, dan yang kedua 

menggunakan teori semiotika Charles Pierce dengan obyek game RPG dalam 

media massa. 

 

1.7. Landasan Teori 

 Sebagai landasan dari penelitian ini, penulis menggunakan teori semiotika 

oleh Roland Barthes. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari struktur, jenis, 

tipologi, serta relasi-relasi tanda dalam penggunaannya di dalam masyarakat. 
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Semiotika mempelajari relasi diantara komponen-komponen tanda, serta relasi 

antar komponen-komponen tersebut dengan masyarakat penggunanya. Semiotika 

yang berasal dari bahasa Yunani, semeion yang berarti tanda (sign), bermula dari 

kajian tentang bahasa, dan kemudian berkembang menjadi kajian kebudayaan,  

adalah akar dari perkembangan gerakan intelektual dan filsafat  strukturalisme dan 

poststrukturalisme tersebut, yang merupakan bagian dari wacana kritis tahun  

1950-1960an yang mempertanyakan kembali kebenaran-kebenaran universal dan 

tunggal yang dibangun oleh rasionalisme, logosentrisme, positivisme, dan 

modernisme. Meskipun demikian, strukturalisme sendiri sesungguhnya masih 

menggunakan pendekatan ilmiah yang positivistik, yang kemudian dikritik dan 

dikoreksi oleh Poststrukturalisme. (Barllina:2009). 

 

1.8 Metode Penelitian 

 Metodologi  adalah  proses,  prinsip,  dan  prosedur  yang  kita  gunakan 

untuk  mendekati  problem dan mencari jawaban. Sedangkan metode penelitian 

adalah teknik-teknik spesifik dalam penelitian (Mulyana, 2007:145). Berikut ini 

adalah metode yang akan dijalani penulis dalam penelitian. 

 

1.8.1  Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, data primer yang diteliti adalah narasi dan visual 

dalam Video game “Xenogears” yang dirilis oleh SquareEnix Ltd. yang pada 

waktu tersebut (1999) masih bernama Square co. ltd. Data tersebut diambil, baik 

langsung dari dalam game maupun dari buku yang berisi kumpulan narasi dan 
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detil yang berjudul Xenogears Memorial album. Selain  itu  buku,  jurnal 

penelitian  dan  berita-berita  yang  berkaitan  dengan  video game, Xenogears, 

cyber culture dan semacamnya, akan digunakan sebagai data penunjang penelitian. 

Penulis memilih Game Xenogears dikarenakan Game ini menjadi salah satu Game 

yang memiliki penceritaan terbaik pada jamanya seperti yang tertulis dalam 

Review website IGN dan menjadi salah satu Game yang terjual lebih dari satu juta 

kopi dan masih terjual hingga sekarang.  

 

1.8.2  Teknis Analisis Data   

Setelah data-data tersebut telah terkumpul, langkah selanjutnya yang akan 

dilakukan adalah menganalisis data tersebut. Penelitiakan menggunakan teknik 

analisis data kualitatif. Analisis akan dilaksanakan dengan cara memilih mana 

data yang akan diprioritaskan untuk dianalisis. Data kemudian akan dianalisis 

dengan teori semiotika Roland Barthes. Penggunaan analisis ini tidak hanya  

untuk  mengetahui  isi  teks  tetapi  juga pesan yang dapat disampaikan serta  

melihat  makna  yang  tersembunyi  dari suatu  teks.   

Menurut  Cook,  teks  adalah  semua  bentuk  bahasa, bukan hanya kata-

kata yang terdapat di kertas tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, 

musik, gambar, efek suara, citra dan seterusnya (Sobur, 2006:56). Langkah 

berikutnya dengan menggunakan pendekatan semiotik Barthes, peneliti 

melakukan pembacaan objek penelitian yaitu skrip narasi dalam Video game 

Xenogears.  Kemudian dari hal tersebut,  penulis  menandai  dan  memilah  unsur-

unsur  (karakter, ekspresi wajah,  dialog dan  lain-lain)  yang  berkaitan  dengan 
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ungkapan yang mengandung simbolisasi agama. Setelah itu, penulis melakukan 

analisis terhadap narasi untuk menghasilkan signifikasi tahap pertama (denotasi).  

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis sehingga menemukan signifikasi. 

Tahap kedua (konotasi). Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil 

analisis tersebut. 

 

1.9. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dibagi dalam 4 bab. Berikut adalah penjabarannya: 

Bab 1 Pendahuluan 

 Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan dari 

penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

 Bab 2 Uraian Teoritis 

 Bab ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama berisi gambaran 

teori yang meliputi penjelasan mengenai teori semiotika dari Roland Barthes, 

penjelasan mengenai agama serta agama di Jepang. Bagian kedua kemudian 

meliputi ringkasan cerita, penjelasan karakter dan analisis mengenai plot cerita. 

  

Bab 3 Analisis Data 

 Merupakan analisis dari simbol-simbol agama yang terdapat dalam video 

game Xenogears. Simbol ini kemudian dibagi menjadi simbol literal atau simbol 

yang memiliki penjelasan secara langsung, dan simbol yang memiliki perbedaan 

pemaknaan dalam dunia game dan penggambaran dalam dunia nyata. Simbol ini 
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kemudian akan dianalisis makna denotasi dan konotasinya. Hasil dari analisis 

sismbol tersebut kemudian akan dianalisis untuk mengetahui penggunaan dari 

simbol tersebut dalam cerita Game Xenogears. 

 Bab 4 Kesimpulan dan Saran 

 Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-

saran yang terkait untuk penelitian ini. 
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