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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1Latar Belakang 

 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi di 

Indonesia saat ini, terutama pada media massa elektronik, telah membawa 

manusia pada kehidupan yang serba mudah, cepat, dan instan. Dari media itulah 

masyarakat memperoleh informasi, hiburan dan berkomunikasi dengan mudah. 

Perkembangan teknologi komunikasi elektronik bermula dengan ditemukannya 

radio pada abad 19, radio mengirimkan pesan searah kepada komunikan berupa 

gelombang elektromagnetik yang kemudian diolah menjadi suara (audio). 

Selanjutnya ditemukanlah televisi pada 1920-an, televisi mampu menyampaikan 

pesan pada khalayak berupa gambar yang disertai suara (audiovisual). Televisi 

dan radio merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komunikasi massa. 

Menurut Dennis Mcquail dalam bukunya Mass Communication Theory, televisi 

yang pada mulanya dipandang sebagai barang mainan atau sesuatu yang 

memberikan sumbangan terhadap kehidupan sosial, kemudian berperan 

memberikan fungsi pelayanan. Pada alat intinya, televisi lahir dengan 

memanfaatkan semua media yang sudah ada sebelumnya. Sehingga media televisi 

menjadi sebuah alat yang dapat menjadi sarana dalam menciptakan sebuah 

dimensi ruang dan pemikiran baru terhadap khalayak.  
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Peran media komunikasi elektronik dalam pembentukan opini semakin 

nyata dalam beberapa dekade terakhir. Semakin pentingnya peran media dalam 

pembentukan opini publik tidak terlepas dari pesatnya peningkatan teknologi 

informasi dan komunikasi walaupun tidak semasif beberapa tahun terakhir, media 

di masa lalu juga memiliki peran yang besar dalam membentuk opini publik. 

Contohnya adalah bagaimana publik melihat Sukarno sebagai seorang pemimpin 

besar Indonesia. Lewat radio pada saat itu, Sukarno berhasil membangun citra 

pemimpin kharismatik di masyarakat Indonesia, walaupun sebagian masyarakat 

mengetahui bahwa dalam praktek Sukarno adalah pemimpin yang otoriter. Namun 

sekali lagi, peran media telah menggeser opini publik terhadap citra Sukarno dari 

seorang pemimpin diktator menjadi pemimpin yang kharismatik dan dibanggakan 

oleh masyarakat Indonesia. 

Peranan media masa tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari arti 

keberadaan media itu sendiri. Marshall McLuhan, seorang sosiolog Kanada 

mengatakan bahwa ”media is the extension of men”. Pada awalnya, ketika 

teknologi masih terbatas maka seseorang harus melakukan komunikasi secara 

langsung. Tetapi, seiring dengan peningkatan teknologi, maka media massa 

menjadi sarana dalam memberikan informasi, serta melaksanakan komunikasi dan 

dialog. Secara tidak langsung, dengan makna keberadaan media itu sendiri, maka 

media menjadi sarana dalam upaya perluasan ide-ide, gagasan-gagasan dan 

pemikiran terhadap kenyataan sosial (Dedy Jamaludi Malik, 2001: 23) dalam blog 

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/peranan-media-elektronik-terhadap-

komunikasi-massa/ 
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Dengan peran tersebut, media massa menjadi sebuah agen dalam 

membentuk citra di masyarakat. Pemberitaan di media massa sangat terkait 

dengan pembentukan citra, karena pada dasarnya komunikasi itu proses interaksi 

sosial, yang digunakan untuk menyusun makna yang membentuk citra tersendiri 

mengenai dunia dan bertukar citra melalui simbol-simbol (Nimmo, 1999) dalam 

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/peranan-media-elektronik-terhadap-

komunikasi-massa/. Dalam konteks tersebut, media memainkan peranan penting 

untuk konstruksi realitas sosial. 

Sebagai seorang praktisi media massa, Direktur Pemberitaan TV One, 

Karni Ilyas atau biasa disebut ”Bang One”, telah menunjukan betapa strategisnya 

peran media dalam pembentukan realitas sosial. Berbagai contoh seperti 

pencitraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004, kasus 

Manohara yang mengkonstruksi opini masyarakat bahwa dia sebagai orang yang 

perlu dilindungi, dan terakhir adalah citra terhadap KPK sebagai institusi 

pemberantasan korupsi; tidak dapat dilepaskan dari peran media dalam 

membentuk opini publik. 

Seperti kita ketahui, media adalah suatu ‘alat’ yang menghubungkan kita 

dengan dunia luar. Tanpa media, kita akan sulit mengetahui apa yang terjadi di 

sekeliling kita. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa media adalah sumber 

informasi utama bagi semua orang di dunia. Media dapat digolongkan menjadi 

tiga menurut jenisnya, yaitu media cetak yang terdiri dari koran, majalah, dll, 
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media elektronik terdiri dari televisi dan radio, dan yang masih tidak jelas 

statusnya yaitu media online dengan perangkat internet. 

Peneliti sendiri menggolongkan video game dalam media elektronik, 

video game merupakan salah satu media elektronik yang perkembangannya juga 

sangat pesat. Video game merupakan perwujudan dari seluruh realitas kehidupan 

manusia yang begitu luas, karena kemampuan Video game menjangkau 

diberbagai aspek yang meliputi aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, 

pendidikan, serta aspek-aspek lain, yang disajikan dengan cara yang lucu, horror, 

drama, maupun action untuk mencoba mencapai sisi emosional dari Player 

(pemain) sehingga kesan nyata dapat dirasakan oleh player. Selain itu, Game juga 

telah menyadarkan para ahli bahwa Video game memiliki potensi untuk 

mempengaruhi khalayaknya.  

Video game sebagai media massa juga mampu membentuk semacam 

pandangan publik secara visual, karena pada umumnya game selalu bertautan 

dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan selera publik. Video game 

juga merupakan salah satu media untuk menampilkan makna-makna yang 

terkandung dalam kehidupan sehari-hari, Tak jarang pula sebagian besar remaja di 

Indonesia menjadikan video game sebagai tolak ukur dalam berprilaku dan 

bersosialisasi dengan lingkungan. Setiap karya yang tercipta dari berbagai 

produser game memiliki apresiasi bermacam-macam, kadang tak dapat diartikan 

dan justru memiliki persimpangan dari misi sebuah karya video game yang 

sebenarya. Dimana misi sebuah game sebenarnya adalah melatih kecerdasan para 
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pemainnya itu sendiri melalui berbagai ruang lingkup yang diangkat oleh masing-

masing video game (hiburan, edukasi/pendidikan, dan bentuk persuasive/ajakan,).  

Etika dalam bermain game sering diabaikan, dari sekian banyak video game yang 

dibuat ada golongan-golongan tertentu yang mencakup konsumen atau level 

peminat (usia). Sehingga kesan yang ditimbulkan dapat beragam pada para 

pemainnya, bahkan tak jarang dapat menimbulkan kesalahan persepsi.  

 

Dari uraian diatas, kita dapat melihat bahwa pada gilirannya, terjadi 

proses pembelajaran daya kritis yang bertumbuh seiring tumbuhnya peradaban 

dengan suatu media baru. Kreatifitas dalam industri video game sesungguhnya 

senantiasa mengelola hukum tabu-tabu, baik tabu kekerasan, tabu politik, tabu 

penderitaan, hingga tabu seks. Seperti realitas keadaan dimana sebuah video game 

itu dibuat sebagai mana kesan suatu adegan heroik lebih ditonjolkan, hal itu 

terdapat dalam video game FPS (first person shooter) yang beredar di Indonesia 

saat ini, salah satunya dalam game yang berjudul “Call Of Duty” the series. 

 

Video game berjudul Call Of Duty – Modern Warfare II yang akan 

diteliti ini menceritakan tentang perjuangan tentara Amerika dan Inggris untuk 

menumpas teroris ultranasionalis Rusia yang telah memicu perang antara Amerika 

dan Rusia. Dalam game tersebut banyak adegan-adegan yang menggambarkan 

aksi kepahlawanan yang gagah berani seperti baku tembak, baku hantam, dan 

bombardir sehingga daya tarik yang nampak pada game tersebut adalah pada saat 

para pemeran utama beraksi membantai musuh-musuh yang ada di hadapannya 
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demi membela  keyakinannya akan suatu kebenaran yang seolah – olah 

menjelaskan bahwa aksi mereka itu didasari dengan alasan yang benar. Dari sini 

peneliti mencoba untuk mengaitkan isi cerita game tersebut dengan sejarah 

peperangan negara Amerika di dunia nyata dan juga pandangan media 

terhadapnya, seperti contoh kasus invasi Amerika ke Irak pada perang teluk tahun 

1991 yang melibatkan negara Amerika dan Sekutunya.  

 

Karni Ilyas menyatakan bahwa pembentukan opini publik tidak 

sepenuhnya menjadi monopoli media massa. Masyarakat juga memiliki peran 

dalam mencerna informasi yang didapat dari media. Dalam hal itu, maka faktor 

relativisme budaya masyarakat menjadi hal yang penting dalam proses 

keberterimaan sebuah opini publik. 

(http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/peranan-media-elektronik-terhadap-

komunikasi-massa/)  

 

Dengan demikian, berkaitan dengan beberapa uraian diatas, maka disini 

penulis tertarik untuk melakukan studi terhadap kemampuan sebuah video game 

untuk menciptakan atau bahkan mengubah suatu pemikiran seseorang dalam 

memandang sesuatu, dalam hal ini yaitu citra angkatan bersenjata amerika dalam 

video game yang berjudul Call Of Duty.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

akan diteliti adalah : Bagaimana citra angkatan bersenjata Amerika dalam game 

Call Of Duty? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

dikemukakan adalah : “Untuk mengetahui bagaimana citra angkatan bersenjata 

Amerika dalam game Call Of Duty.” 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan  

1. dapat memberikan wawasan keilmuan, dalam kajian ilmu 

komunikasi, dengan menggunakan media video game sebagai 

alat penyampai pesan, yang dapat berpengaruh pada 

masyarakat. 

2. Meberi penjelasan mengenai pencitraan pada game Call Of 

Duty terkait angkatan bersenjata amerika. 

3. Memperkaya wacana tentang penenelitian analisis isi bagi 

mahasiswa komunikasi pada khususnya.  

 



8 

 

1.5  Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Komunikasi Massa 

1.5.1.1 Pengertian Komunikasi Massa 

Komunikasi merupakan ilmu interdisipliner yang memiliki definisi dan 

pengertian yang sangat kaya. Dan jika akan mendefinisikan tentang komunikasi 

maka kita akan mendapatkan banyak definisi dari banyak pakar ilmu komunikasi. 

Begitu juga dengan definisi komunikasi massa yang sangat kaya ragam dari 

pendapat dan pemikiran dari para ahli komunikasi.  

Komunikasi massa berawal dari Lasswell yang memperkenalkan pola 

komunikasi yang menjelaskan bahwa komunikasi merupakan sebuah proses 

dimana “Who says what to whom in what channel and with what effect”, atau 

dapat diartikaan sebagai “siapa berkata apa kepada siapa dalam saluran apa dan 

apa efek yang menyertainya”. Kemudian jika dicermati komunikasi massa 

berawal dari komunikasi yang menggunakan saluran atau media komunikasi. 

Menurut Gerber, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang 

berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling 

luas dimiliki orang dalam masyarakat individu (mass communication is the 

technologically and institutionally based production and distribution of the most 

broadly shared continues flow of massage in industrial societies). Sedangkan 

menurut severin & Tankard, Jr. komunikiasi massa adalah sebagian ketrampilan, 

sebagian seni dan sebagian ilmu (Winarni, 2003:5-6).  
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Pendapat yang lain adalah menurut Jalaluddin Rakhmat (2002:189), 

komunikasi massa sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah 

khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonym melalui media cetak atau 

elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak. Komunikasi 

massa pada hakikatnya ialah suatu transformasi sosial yang luas, yang 

menyangkut persoalan-persoalan manusia dibidang pendidikan, penerangan, 

perubahan sikap dan nilai-nilai serta masalah penjualan kembali masalah 

hubungan antar manusia, adat istiadat, kebiasaan dan lain-lain yang menyangkut 

tingkah laku sosial ( Kuswandi, 2008:34).  

Komnunikasi massa dipandang berbeda dengan komunikasi-komunikasi 

lainnya, perbedaan komunikasi massa dapat kita lihat dan kita cermati melaui 

karakteristik dan cirri-ciri komunikasi massa. Agar kita mengetahui dan 

memahami komunikasi massa maka perlu kita mengerti satu-persatu karakteristik 

dan cirri-ciri komunikasi massa. Ciri-ciri dan karakteristik komunikasi massa 

antara lain adalah:  

1. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga 

Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi kumpulan 

orang. Artinya, gabungan antarberbagai macam unsur dan bekerja satu sama lain 

dalam sebuah lembaga. Lembaga yang dimaksud menyerupai sebuah sistem. 

Sebagaimana kita ketahui sistem itu adalah “Sekelompok orang, pedoman, dan 

media yang melakukan suatu kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, 

gagasan, simbol, lambang menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk 
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mencapai satu kesepakatan dan saling pengertian satu sama lain dengan mengolah 

pesan itu menjadi sumber informasi”.  

 

2. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen 

Komunikan dalam komuniksi massa sifatnya heterogen/beragam. Artinya, 

penonton televisi beragam pendidikann, umur, jenis kelamin, status sosial 

ekonomi, memiliki jabatan yang beragam, memiliki agama atau kepercayaan yang 

tidak sama pula. Namun, mereka adalah komunikan televisi. Herbert Blumer 

pernah memberikan ciri tentang karakteristik audience/komunikan sebagai 

berikut:  

a. Audience dalam komunikasi massa sangatlah heterogen. Artinya ia 

mempunyai heterogenitas komposisi atau susunan. Jika ditinjau dari 

asalnya, mereka berasal dari berbagai kelompok dalam masyarakat.  

b. Berisi individu-individu yang tidak tahu atau mengenal satu sama lain. Di 

samping itu, antarindividu itu tidak berinteraksi satu sama lain secara 

langsung.  

c. Mereka tidak mempunyai kepemimpinan atau organisasi formal. 

 

3. Pesannya bersifat umum  

Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu orang 

atau satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, pesan-pesannya 

ditujukan pada khalayak yang plural. Oleh karena itu, pesan-pesan yang 
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dikemukakan pun tidak boleh bersifat khusus. Khusus di sini, artinya pesan 

memang tidak disengaja untuk golongan tertentu.  

4. Komunikasinya berlangsung satu arah 

Dalam media cetak Koran, komunkasi hanya berjalan satu arah. Kita tidak 

bisa langsung memberiakan respons kepada komunikatornya (media massa yang 

bersangkutan) kalaupun bisa, sifatnya tertunda. Dengan perkembangan teknologi 

komunikasi kian pesat dan semakin beragam sajian mata acara televisi membawa 

komunikasi massa pada komunikasi dua arah akan tetapi ini tidak dapat dikatakan 

sebagai alasan bahwa dalam komunikasi massa juga bisa terjadi komunikasi dua 

arah. Komunikasi dua arah hanya berlangsung antara dua orang yang menelepon 

dengan stasiun televisi dan tidak terjadi pada semua audience yang heterogen dan 

banyak itu.  

5. Komunikasi massa menimbulkan kerempakan 

Ciri komunikasi selanjutnya adalah adanya keserempakan dalam proses 

penyebaran pesan-pesannya. Serempak berari khalayak bisa menikmati media 

massa tersebut hampir secara bersamaan.  

6. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan epada 

khalayaknya sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis. Peralatan teknis yang 

dimaksud misalnya (mekanik atau elektronik).  

 

7. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper  
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Gatekeeper atau yang sering disebut panapis informasi/palang 

pintu/penjaga gawang, adalah orang yang sangat berperan penyebaran informasi 

melalui media massa. Gatekeeper ini berfungsi sebagai orang yang ikut 

menambah atau mengurangi, menyederhanakan, mengemas agar semua informasi 

yang disebarkan lebih mudah dipahami (Nurudin, 2009:19-36).  

 

1.5.1.2  Fungsi-fungsi Komunikasi Massa  

Ada banyak pendapat para pakar komunikasi mengenai fungsi komunikasi 

massa akan tetapi dari sekian banyak tersebut terdapat persamaan dan bertitik 

pada satu pandangan. Jika kita membicarakan fungsi komunikasi massa maka 

tidak dapat terlepas pada fungsi media massa karena komunikasi massa 

menggunakan media massa sebagai unsur penting dalam proses komunikasi. Dari 

beberapa pendapat mengenai fungsi komunikasi massa peneliti mengambil dari 

buku “Pengantar Komunikasi Massa” oleh Nurudin yang menyebutkan fungsi 

komunikasi massa sebagai berikut : 

1. Fungsi Informasi 

Fungsi informasi merupakan fungsi paling penting yang terdapat 

dalam komunikasi massa. Komponen paling penting untuk mengetahui 

fungsi informasi ini adalah berita-berita yang disajikan. Iklan pun dalam 

beberapa hal memiliki fungsi memberikan informasi disamping fungsi-

fungsi lain.  

2. Fungsi Hiburan  
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Fungsi hiburan untuk media elektronik memduduki posisi paling 

tinggi dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Masalahnya, 

masyarakat kita masih menjadikan televisi sebagai media hiburan.  

3. Fungsi Persuasi 

Fungsi persuasif komunikasi massa tidak kalah pentingnya dengan 

fungsi informasi dan hiburan. Banyak bentuk tulisan yang jika 

diperhatikan sekilas hanya berupa informasi, tetapi jika diperhatikan 

secara lebih jeli ternyata terdapat fungsi persuasi. Tulisan pada tajuk 

rencana, artikel, dan surat pembaca merupakan contoh tulisan persuasif.  

4. Fungsi Transmisi Budaya 

Transmisi budaya merupakan salah satu fungsi komunikasi massa 

yang paling luas, meskipun paling sedikit dibicarakan. Transmisi budaya 

tidak dapat dielakkan selalu hadir dalam berbagai bentuk komunikasi 

yamg mempunyai dampak pada penerimaan individu.  

5. Mendorong Kohesi sosial 

Kohesi yang dimaksud disini adalah penyatuan. Artinya, media 

masssa mendorong masyarakat untuk bersatu. Dengan kata lain, media 

massa merangsang masyarakat untuk memikirkan dirinya bahwa bercerai-

berai bukan keadaan yang baik bagi kehidupan mereka. Media massa yang 

memberitakan arti pentingnya kerukunan hidup umat beragama, sama saja 

madia massa itu mendorong kohesi sosial.  
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6. Fungsi Pengawasan  

Bagi laswell, komunikasi massa mempunyai fungsi pengawasan. 

Artinya, menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi 

mengenai kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Fungsi pengawasan 

bisa diagi dua, yakni warning or beware surveillance atau pengawasan 

peringatan dan instrumental surbeillance atau pengawasan instrumental. 

Fungsi pengawasan dapat kita lihat dari pemberitaan tentang munculnya 

badai, topan, gelombang laut yang mengganas, angin rebut disertai hujan 

lebat, dan sebagainya.  

7. Fungsi Korelasi 

Fungsi korelasi yang dimaksud adalah fungsi yang 

menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan 

lingkungannya. Erat kaitanya dengan fungsi ini adalah peran media massa 

sebagai penghubung antara berbagai komponen masyarakat. Sebuah berita 

yang disajikan oleh seseorang reporter akan menghubungkan antara 

narasumber (salah satu unsur bagian masyarakat) dengan pembaca surat 

kabar (unsur bagian masyarakat yang lain).  

8. Fungsi Pewarisan Sosial  

Dalam hal ini media massa berfungsi sebagai sorang pendidik, baik 

yang menyangkut pendidikan formal maupun informal yang mencoba 

meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma, 

pranata, dan etika dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Nurudin, 

2009:63-88).  
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1.5.2 Video Game Sebagai Media Komunikasi 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, saat ini video game tak 

hanya berfungsi sebagai media hiburan. Dalam perkembangannya saat ini video 

game telah berkembang menjadi sebuah media interaktif yang canggih dimana 

terdapat scenario serta jalan cerita yang cukup kompleks didalamnya dan 

mengandung beragam pesan, baik itu pesan hiburan, pendidikan dan informasi 

tergantung dari misi producer game itu sendiri. Pesan dalam sebuah video game 

menggunakan mekanisme simbol - simbol yang ada di pikiran manusia berupa 

gambar, suara, perkataan, percakapan dan sebagainya. Video game dianggap 

sebagai media komunikasi yang ampuh terhadap audience yang menjadi 

sasarannya, karena pesan yang bersifat audio visual, yaitu gambar dan suara yang 

hidup. Dengan gambar dan suara, sebuah video game dapat bercerita banyak 

dalam waktu yang relatif singkat. Ketika memainkan sebuah game, player seakan 

- akan dapat menembus ruang dan waktu yang dapat menceritakan, memerankan 

dan memainkan sebuah drama kehidupan. 

Sebuah video game dianggap berhasil sebagai suatu media komunikatif 

yang baik jika dapat menyampaikan pesan secara mengesankan, sebagai contoh 

adegan dalam game Call Of Duty 4 dimana Lt. Price menggotong tubuh Cpt. 

MacMillan sambil menembaki tentara musuh yang terus berdatangan sambil 

menunggu helicopter penolong, itu merupakan sebuah contoh adegan yang 

dramatis dan sangat menyentuh. Apabila penyampaian pesan dalam sebuah video 

game dapat mempengaruhi khalayaknya, maka isi pesan dalam sebuah game juga 

berdampak pada masyarakat pula. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah penelitian 
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yang mengambil berbagai topik seperti  pengaruh video game terhadap anak, 

game dan kekerasan, dan masih banyak lagi. 

Sebagai suatu media komunikasi dan seni, nilai sebuah video game lebih 

mudah menyajikan fungsi hiburan dari bentuk komunikasi lainnya. Hal ini dapat 

dilihat dari sifatnya yang ringan dan menitikberatkan pada estetika dan gameplay 

itu sendiri (proposal skripsi Nugroho Suryo, 2011) 

 

1.5.3 Pandangan Media Terhadap Amerika  

Perbandingan antara media Kompas & The New York Times dalam 

pemberitaan krisis perang teluk, data menunjukkan bahwa The New York Times 

lebih banyak menerbitkan artikel yang memuat referensi untuk mendukung Irak 

dalam perang iran - Irak. Tuduhan kekejaman, yang dibuat oleh pemerintahan 

Bush yang diberitakan oleh media di seluruh dunia, adalah bagian dari kampanye 

pemerintah untuk mengutuk Saddam Hussein, membuatnya target retorika 

singkat, dengan implikasi kehancuran dari Perang. Cakupan The New York Times 

mencerminkan kecenderungan media Amerika untuk melaporkan pelanggaran hak 

asasi manusia yang terjadi di negara-negara di luar lingkup pengaruh AS, tetapi 

untuk mengabaikan kekejaman yang terjadi pada Negara aliansi. Entah disengaja 

atau tidak, acuan The New York Times relatif lebih sering memberitakan 

pelanggaran kedaulatan Kuwait dan pelanggaran hak asasi manusia Irak guna 

mendukung kebijakan pemerintah AS mengerahkan pasukan di teluk (Wasburn, 

2002 
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Tabel 1.1 

Tabel Persentase Informasi Dari Media Kompas & The New York 

Times 

 The New York Times Kompas 

Source Number Of   
Items 

Percent Number Of 
Items 

Percent 

U.S./Coalitionª 
only 

622 52.9 28 14.4 

Iraqi� only 91 7.7 19 14.4 

Other� only 334 28.4 78 40.4 

U.S. + Iraqi 36 3.1 36 18.5 

U.S. + other 68 5.8 18 9.2 

Iraqi + other 20 1.7 9 4.6 

U.S. + Iraqi + 
other 

5 0.4 7 3.6 

Total 1,176 100.0 195 100.0

Sumber : (Wasburn, 2002) 

ªIncludes White House, state department, pentagon, U.S. military command, 

coalition military command, governments of coalition nations 

�Includes ministry of informations, foreign ministry, Parliament, Iraqi radio, 

Interviews with Baghdad residents 

�Includes Organization of Petroleum Exporting Countries, United Nations, 

International Monetary Fund, Amnesty International, the Pope, oil industry 

analysts not having direct government connection, Palestine Liberation 

Organization, Israeli government, interviews with Iraqi military deserters and 

prisoners of war  
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1.6 Definisi Konseptual 

1.6.1 Video Game  

Video game atau permainan video adalah permainan yang menggunakan interaksi 

dengan antarmuka pengguna melalui gambar dan suara yang dihasilkan oleh 

piranti video. Permainan video umumnya menyediakan sistem penghargaan - 

misalnya skor - yang dihitung berdasarkan tingkat keberhasilan yang dicapai 

dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam permainan. Kata video pada 

permainan video pada awalnya merujuk pada piranti tampilan raster. Namun 

dengan semakin dipakainya istilah video game, kini kata permainan video dapat 

digunakan untuk menyebut permainan pada piranti tampilan apapun. Sistem 

elektronik yang digunakan untuk menjalankan permainan video disebut platform, 

contohnya adalah komputer pribadi dan konsol permainan 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game diakses tanggal 25 desember 2011 pkl 

10.57 pm). 

 

1.6.2 Citra 

Menurut Webster’s New Collegiate Dictionary, yaitu suatu pandangan, 

keputusan, atau taksiran yang terbentuk didalam pikiran mengenai suatu persoalan 

tertentu. Suatu citra adalah lebih kuat daripada sebuah kesan dan lebih lemah 

daripada pengetahuan yang positif. Citra berarti suatu kesimpulan yang ada dalam 

pikiran dan belum dikeluarkan untuk bisa diperdebatkan. Suatu citra yang kira-
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kira sudah menetap adalah sentiment dan jika dipegang secara teguh, kurang lebih 

adalah suatu keyakinan. Sedangkan suatu pandangan adalah suatu opini yang agak 

diwarnai oleh kecenderungan (Moore, 2004). 

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

isi. Yaitu sebuah metode belajar dan analisa komunikasi secara sistematik, 

objektif, dan cara kuantitatif untuk tujuan mengukur variabel. Walizer dan Wienir 

(1978) mendefinisikannya sebagai setiap prosedur sistematis yang dirancang 

untuk memeriksa isi dari informasi yang tercatat (Dominick, 2003: 140-141). 

Analisis isi sendiri merupakan metode yang digunakan untuk meriset atau 

menganalisis isi komunikasi secara sistematik, obyektif dan kuantitatif. Dalam 

analisis ini akan berfungsi sangat baik apabila dalam skala besar, maksudnya 

apabila makin banyak kategori yang dianalisis maka makin akurat pula 

analisisnya. Analisis ini berjalan melalui identifikasi dan perhitungan unit-unit 

terpilih dalam sebuah sistem komunikasi. Tujuan dari analisis isi ini adalah untuk 

mempresentasikan kerangka pesan secara akurat. 

1.7.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. 

Penelitian ini dikatakan mempunyai perspektif etik karena data yang dikumpulkan 

didasarkan pada pandangan peneliti, dalam arti bahwa peneliti menetapkan jumlah 

dan jenis indikator-indikator yang digunakan dalam menggali data.  
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Deskriptif sendiri merupakan metode yang meneliti suatu kelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, sistem, pemikiran atau kelas peristiwa 

pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau 

lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan kuantitatif merupakan 

perangkat statistik yang digunakan sebagai analisis, hal ini untuk mempermudah 

peneliti membuat kesimpulan secara ringkas dan obyektif, karena itu di dalam 

analisis isi kuantitatif mempermudah peneliti dalam mempresentasikan konsep–

konsep pesan secara akurat. 

1.7.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini yaitu seri game Call Of Duty : Modern 

Warfare 2 yang dikembangkan Infinity Ward dan dipublikasikan oleh Activision. 

Ruang lingkup ini berfungsi untuk membatasi obyek penelitian yang akan di teliti 

dan mempermudah dalam pengelompokkan kategori. 

1.7.3 Katagorisasi 

Kategorisasi dalam analisis isi merupakam instrumen pengumpul data. 

Fungsinya identik dengan kuisioner dalam survei. Kategorisasi dijadikan sebagai 

ukuran tentang fenomena tertentu. 

Kategori yang dimasukkan dalam setiap sub kategori kemudian diberi 

batasan – batasan sebagai pedoman untuk standard pengambilan keputusan 

mengenai pesan yang terkandung dalam objek yang diteliti 
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Dalam penelitian ini, penulis telah menyusun kategorisasi citra angkatan 

bersenjata  yang digambarkan dalam sebuah game. Kategorisasi ini disusun 

berdasarkan gambaran citra angkatan bersenjata Amerika yang kemudian 

digambarkan oleh game Call of Duty, sebagai berikut : 

 

a. Kemanusiaan.  

Sifat manusia seperti rasa saling menyayangi & melindungi satu 

sama lain dan akan mencegah seseorang melakukan tindakan yang 

menyakiti orang lain, rela berkorban demi teman 

Indikator :  

- Perlindungan, yaitu tindakan untuk melindungi 

seseorang atau sesuatu. 

Contoh : melindungi rekan dari serangan musuh  

- Bantuan, yaitu tindakan untuk meringankan 

pekerjaan orang lain. 

Contoh : membantu berdiri rekan yang sedang 

terjatuh 

- Pertolongan, yaitu tindakan untuk memberikan 

bantuan atau menyelamatkan seseorang yang sekiranya sudah tidak 

mampu untuk mengatasi masalahnya seorang diri. 
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Contoh : menyelamatkan rekan yang terjebak dalam 

puing helikopter 

b. Keberanian.  

Perilaku manusia yang rela mengambil suatu resiko dan melakukan 

tindakan yang berbahaya demi suatu tujuan 

Indikator :  

- Perlawanan, yaitu tindakan defensif yang 

merupakan respon terhadap sebuah serangan atau perbuatan 

melawan; usaha mencegah (menangkis, bertahan, dsb). 

Contoh : membalas tembakan yang dilakukan pihak 

musuh  

- Perjuangan, yaitu usaha atau tindakan yang tidak 

mudah, penuh kesukaran & tantangan untuk mendapatkan, merebut 

atau mencapai sesuatu.  

Contoh : berjuang untuk menyalakan suar di atap 

gedung sebelum pesawat menghancurkan gedung 

tersebut 

- Penyerangan, yaitu perbuatan ofensif berupa 

penyerbuan & agresi. 

Contoh : melakukan penyerbuan pada lokasi musuh 
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c. Kejahatan.  

Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang 

meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan 

secara langsung kepada penduduk sipil dengan tujuan pembunuhan, 

penganiayaan, perampasan kemerdekaan, dan lain lain 

Indikator : 

-  Pembunuhan, dalam kategori kejahatan yaitu 

tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang 

melanggar hukum. 

 Contoh : membunuh penduduk sipil yang tak 

bersenjata 

-  Penganiayaan, yaitu perlakuan yang sewenang – 

wenang berupa penyiksaan terhadap seseorang yang tak berdaya 

atau seseorang yang tak mampu melawan.   

Contoh : menikam seseorang yang sudah tak 

berdaya atau menembak seseorang yang sudah 

menyerah 

-  Penghancuran, dalam kategori kejahatan yaitu 

tindakan perusakan terhadap suatu properti atau bangunan umum 

yang bukan merupakan ancaman. 
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Contoh : menghancurkan sebuah lift dalam sebuah 

bandara sipil 

 

1.7.4 Unit Analisis & Satuan Ukur 

Unit Analisis Adegan (Scene) 

Unit analisis adegan dalam game adalah berupa akting dari para pemain. 

Akting adalah segala kegiatan yang harus dilakukan guna menokohkan karakter 

dalam cerita video game. Adegan adalah sutu segmen pendek dari keseluruhan 

cerita yang memperlihatkan satu aksi berkesinambungan yang diikat oleh ruang, 

waktu, isi (cerita), tema, karakter, atau motif. Satu adegan umumnya terdiri dari 

beberapa akting yang saling berhubungan (Pratista, 2008: 29).  

 Satuan Ukur 

Satuan ukur dalam penelitian ini yaitu frekuensi kemunculan scene. Jadi 

setiap scene pada game call of duty akan diteliti, apakah menggambarkan citra 

angkatan bersenjata Amerika. Dalam hal ini penelitian dapat difokuskan pada 

unsur – unsur audio & visual yang berupa tindakan atau perbuatan (purpose 

action) dengan satuan ukur frekuensi kemunculan sub katagori akting dalam 

scene. 
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1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dalam hal pengumpulan data ini diperoleh dengan cara memainkan 

keseluruhan game Call Of Duty dalam PC atau Laptop untuk memperoleh data 

penelitian dengan dibantu dua orang koder. Setelah itu dipilih perscene yang 

menjadi unit analisis 

 

1.7.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik analisis distribusi frekuensi. Alat analisis ini digunakan 

dengan tujuan untuk mengetahui frekuensi kemunculan masing – masing kategori. 

Dalam penerapannya, data berupa setiap isi pesan yang terdapat dalam game Call 

Of Duty dimasukkan ke dalam kategorisasi yang telah ditetapkan. Data tersebut 

kemudian dianalisis menggunakan alat distribusi frekuensi untuk mengetahui 

frekuensi kemunculan dari setiap kategori tema penelitian. 
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Tabel 1.2 

Contoh Lembar Koding “citra angkatan bersenjata Amerika dalam 

game Call Of Duty” 

Scene Adegan  Kemanusiaan Keberanian Kejahatan 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

           

           

           

 

Keterangan : 

A1 : Perlindungan                                   A2 : Bantuan 

A3 : Pertolongan                                     B1 : Perlawanan  

B2 : Perjuangan                                      B3 : penyerangan 

C1 : Pembunuhan                                  C2 : Penganiayaan  

C3 : Penghancuran 

 

Tabel 1.3 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi Adegan 

Kategori Frekuensi Prosentase 

Kemanusiaan   

Keberanian   

Kejahatan   
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1.7.7 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana seluruh 

alat pengukur (kategorisasi) dapat dipercaya atau diandalkan apabila dipakai lebih 

dari satu kali pengukuran. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara melakukan 

dokumentasi dahulu ke dalam lembar koding sesuai dengan kategori yang telah 

ditentukan. Kemudian, peneliti menggunakan koder untuk membantu uji 

reliabilitas terhadap ketegorisasi dengan cara yang sama yang dilakukan oleh 

peneliti. Dari hasil reliabilitas ini akan diketahui beberapa yang disetujui yang di 

dapat oleh peneliti dan koder.  

Untuk menghitung kesepakatan dari hasil penilaian para koder peneliti 

menggunakan rumus Holsty (1969) sebagai berikut : 

 

     2M 

   CR   = ______________ 

 

           N1 + N2 

 

 

Keterangan : 
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CR   = Coeficient Reliability 

M    = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengcoding (hakim) dan  

    peneliti 

N1, N2   = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding (hakim)  

    dan  Peneliti 

 

Dari hasil Coeficient Realibility, Observed Agreement (persetujuan yang 

di peroleh dari penelitian), kemudian untuk memperkuat hasil uji realibilitas, 

tentunya dengan persetujuan para koder, hasil yang diperoleh dari rumus diatas 

kemudian dihitung kembali dengan menggunakan rumus Scoot (1955) sebagai 

berikut : 

 

Pi = 
)%1(

)%(%
reementExpectedAg

reementExpectedAgreementObservedAg
−

−  

Keterangan: 

Pi =  Nilai keterandalan 

Observed agreement = Persentase persetujuan yang ditemukan dari 

pernyataan yang disetujui antar pengkode ( 

Nilai CR) 
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Expected agreement = Persentase persetujuan yang diharapkan  

 

Meski belum ada standar reliabilitas yang mutlak namun menurut 

Wimmer dan Dominick, ambang penerimaan yang sering digunakan adalah 0,75 

untuk menggunakan Pi. Apabila tingkat kesepakatan 0,75 atau lebih, maka data 

yang diperoleh dinyatakan reliable, namun Jika kesesuaian antar penyusun kode 

tidak mencapai 0,75 maka kategorisasi operasional mungkin perlu dibuat lebih 

spesifik lagi(Dominick, 2003: 157). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


