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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan internet ini telah mengubah interaksi masyarakat dari dunia 

nyata menjadi sebuah ruang kehidupan baru yaitu dunia maya. Ruang kehidupan 

baru ini disebut dengan cyberspace atau dunia maya, yaitu ruang halusinatif yang 

dibentuk melalui digital berupa bit-bit informasi dalam database komputer yang 

tersedia dalam internet dan menghasilkan pengalaman-pengalaman halusinasi 

(Pilliang, 2010: 20, dalam Ilman Hakim, 2016: 3). Dari adanya cyberspace, maka 

lahirlah sekelompok masyarakat maya (cybercommunity). Didalam dunia internet 

ini, terjadi kontak-kontak sosial yang terjadi antara satu dengan lainnya, bertemu 

dengan individu lain maupun komunitas lain, menemui kebudayaan, kontrol sosial, 

stratifikasi sosial serta kekuasaan dan kepemimpinan masyarakat maya itu sendiri. 

Hal ini mengakibatkan perubahan bagi masyarakat maya itu sendiri, karena internet 

saat ini bukan hanya sebagai pusat informasi namun juga sebagai sarana hiburan, 

interaksi sosial bagi masyarakat. 

Salah satu fitur hiburan internet adalah game online yang hanya dapat 

dimainkan ketika terkoneksi dengan jaringan internet. Sebelum maraknya internet 

bagi masyarakat Indonesia, permainan anak-anak masih berupa permainan 

tradisional. Pada dasarnya permainan tradisional memiliki peran dalam membantu 

perkembangan keterampilan emosi dan sosial anak. Permainan tradisional yang 

populer dahulu seperti permainan egrang, petak umpet, monopoli, ular tangga, 

congklak, dan sebagainya. Namun dengan perkembangan teknologi yang pesat, 

beberapa permainan tradisional bermetmorfosis menjadi permainan digital. 
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Memang terlihat lebih praktis, karena para orang tua atau anak tersebut tidak perlu 

membeli media atau permainan tersebut untuk dimainkan. Hanya bermodal 

smartphone atau PC dan jaringan internet, anak-anak sudah bisa memainkan 

permainan tersebut. Namun sayangnya, permainan tradisional tersebut saat ini 

sudah kalah eksis dengan permainan-permainan digital lainnya.  

Game online sebenarnya sudah mulai berkembang pada pertengahan tahun 

90-an, namun belum se-populer saat ini. Selain internet yang mengalami 

perkembangan yang pesat, game online pun turut serta berkembang begitu pesat. 

Munculnya berbagai jenis permainan online seperti Point Blank, Dota, Mobile 

Legends, Clash of Clans, dan yang saat ini sedang digemari banyak pemain game, 

yang selanjutnya disebut Gamers, adalah jenis battle royale seperti Player 

Unknowns Battle Grounds atau biasa disebut dengan PUBG menjadikan bukti 

bahwa perkembangan game online berkembang begitu pesat, mulai dari grafik 

maupun sistem permainannya. 

Daya tarik dari game online adalah bertemunya para Gamer dari seluruh 

penjuru dunia didalam satu ruang permainan yang sama. Karena jika dalam game 

offline, jumlah pemain hanya bisa terbatas, atau bermain sediri atau bermain dengan 

komputer. Bukan hanya itu saja, sensasi tantangan yang dihadapi oleh Gamers pun 

berbeda, game offline memiliki misi menyelesaikan permainan yang terkesan 

monoton, sehingga pemain sudah mengetahui taktik apa yang diperlukan untuk 

memenangkan permainan tersebut. Berbeda dengan game online, yang 

menyediakan misi yang berbeda tiap hari maupun minggunya untuk mendapatkan 

hadiah spesial dari game tersebut. Hal inilah yang menyebabkan game online lebih 

diminati oleh para Gamers sehingga tak sedikit yang awalnya hanya memanfaatkan 
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sebagai hiburan namun malah terjerumus untuk terus memainkan atau biasa disebut 

dengan kecanduan. 

Menurut hasil survey APJII pada tahun 2017, pemanfaatan internet dalam 

bidang gaya hidup untuk bermain game sebanyak 54,13% dari total pengguna 

internet masyarakat Indonesia, dengan komposisi pengguna internet berdasar usia, 

19–34 tahun mencapai 49,52% dari total pengguna internet (APJII, 2018). 

Kecanduan game online dapat mempengaruhi aspek sosial seseorang dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari, karena lebih banyak waktu yang ia habiskan 

dengan dunia maya dibandingkan dengan berinteraksi dengan orang lain di dunia 

nyata. 

Game online sebagai ruang virtual tidak nyata cenderung membuat 

penggunanya sulit membedakan antara permainan fantasi dengan realita. Game 

online dapat diserap melalui panca indera penglihatan dan pendengaran, sehingga 

secara tidak langsung ini dapat mempengaruhi pemikiran manusia.  Seseorang yang 

sudah kecanduan dengan game online, maka akan menjadikan game tersebut 

sebagai pelampiasannya ketika dirinya sedang membutuhkan hiburan, bahkan 

menjadikannya adapun yang sampai menjadikannya sebagai kegiatan rutin sehari-

hari. Maka tidak heran jika banyak para Gamers yang lupa dengan tugas dan 

kewajiban yang harus mereka lakukan, khususnya para mahasiswa. Peran 

mahasiswa yang seharusnya menuntut ilmu dan aktif dalam kegiatan akademik 

maupun sosial, malah disibukkan dengan permainan fantasi yang sama sekali tidak 

bermanfaat bagi akademis maupun sosialnya. Sebab, mahasiswa merupakan bagian 

dari masyarakat yang diharapkan menjadi agent of change dalam permasalahan 

sosial. 
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Menurut Alvanov, seorang Gamers dapat menciptakan karakter sesuai 

dengan keinginan, bahkan terkadang karakter yang diciptakan didalam game 

tersebut mencerminkan si Gamers sendiri (Alvanov dalam Kompas, Kamis 15 April 

2010). Motivasi atau alasan mahasiswa memainkan sebuah game online adalah 

untuk hiburan, selain itu dapat mencari teman baru maupun bersilaturahmi dengan 

teman lama. Awal mulanya melihat teman asik bermain, lalu ikut-ikutan, bermain 

bersama, hingga mengajak teman lainnya untuk bermain juga. Inilah yang membuat 

game online diminati banyak orang, khususnya mahasiswa, karena permainan 

berjalan dengan interaktif dan penuh tantangan. Secara tidak langsung, lingkungan 

juga mempengaruhi bagaimana kita beraktivitas dan menunjukkan gaya hidup. 

Gaya hidup menurut David Chaney merupakan ciri dan bagian dari kehidupan 

sehari-hari dunia modern atau yang biasa disebut dengan modernitas. Gaya hidup 

juga merupakan pola hidup seseorang yang diekspresikan melalui aktivitas dan 

mintanya. Menurut Minor dan Mowen, gaya hidup adalah menunjukkan bagaimana 

membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktu (Metha dan 

Hatane, 2015). Gaya hidup merupakan pola-pola tindakan yang membedakan 

antara satu orang dengan orang lain, yang dapat membantu memahami apa yang 

orang lain lakukan, mengapa melakukannya dan apakah bermakna bagi dirinya 

maupun orang lain. 

Gaya hidup mahasiswa sebagai seorang Gamers cenderung menjadi salah 

satu penyebab perilaku konsumtif, membelanjakan uangnya hanya untuk membeli 

keperluan game. Hal ini sebenarnya tidak dibutuhkan secara nyata, namun mereka 

lakukan untuk kebutuhan gaya hidup yang dianggap meninggikan status maupun 

prestise diri didalam sebuah game. Jean Baudrillard menyebutkan bahwa 
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masyarakat pada saat ini tidak lagi memandang apa yang sebenarnya dibutuhkan, 

tetapi lebih mengedepankan prestise dan gaya hidup sebagai citra diri dari apa yang 

mereka butuhkan. 

Kemajuan teknologi yang begitu cepat membuat masyarakat seolah tersihir 

dengan suguhan berbagai kecanggihan dan kemudahan dalam mengakses informasi 

dan hiburan. Di Indonesia sendiri, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi 

ini dapat dilihat dari permainan-permainan online yang telah ikut berkembang saat 

ini, salah satunya adalah Player Unknown’s BattleGrounds atau yang biasa disebut 

dengan PUBG. PUBG merupakan game online bertemakan perang-perangan yang 

diproduksi oleh salah satu corporation asal Korea Selatan yang bernama 

PUBGCorp. PUBG sendiri sudah menembus pemain sebanyak 200juta pada 

Desember 2018, atau dua tahun setelah game online ini dirilis. Dilansir dalam media 

indonesiainside.id, jumlah pemain PUBG di Indonesia mencapai 90juta pemain, 

artinya hampir setengah pemain PUBG berasal dari Indonesia dan fenomena ini 

telah mengawali penyebaran eSport (Electronic-Sport) di Indonesia dengan cepat. 

Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang atlit-atlit ESport khusus 

PUBG yang mengikuti turnamen-turnamen hingga mancanegara seperti Ryan 

Prakasha asal team eSport AeroWolf ADS yang memenangkan PUBG Champions 

di Singapura, dan si kembar Luxy Zuxxy asal team Bigetron (BTR) yang masih 

berusia 16 tahun mewakili Indonesia dalam turnament PUBG di Turki bahkan 

menjadi top 15 player Asia. Dalam hal ini dapat dilihat, bahwa fenomena PUBG 

telah menyebar keseluruh kalangan, baik anak-anak maupun dewasa. Bahkan di 

Indonesia saat ini team-team eSport telah menyebar di setiap daerah, baik yang 

sudah terkenal maupun yang masih baru memulai. 
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Kota Malang menjadi salah satu kota yang terkena demam PUBG dengan 

jumlah anggota dalam grup official PUBG Mobile Malang Raya sebanyak 1.328 

member, namun belum termasuk pemain non member. Munculnya team eSport dan 

komunitas seputar PUBG menjadi alasan para pemain sebagai wadah untuk 

mencari relasi antar sesama pemain maupun info terbaru mengenai game PUBG 

sendiri. Info yang dicari oleh kebanyakan para Gamers PUBG seputar turnament 

yang diadakan baik oleh official PUBG maupun oleh media ataupun komunitas 

tertentu. Salah satu contoh turnament terbesar yang diadakan oleh official PUBG 

yaitu PUBG Mobile Campus Championship (PMCC) yang diadakan dibeberapa 

daerah di Indonesia salah satunya adalah Kota Malang. 

PMCC merupakan salah satu ajang turnament yang diselenggarakan khusus 

untuk para mahasiswa di Indonesia dalam rangka mensupport mahasiswa yang 

memiliki bakat dalam bidang eSport. Tournament ini diadakan dibeberapa kampus 

di Kota Malang yaitu Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya 

dan Universitas Negeri Malang. Antusias para Gamers PUBG dari kalangan 

mahasiswa ini terlihat ada 40 lebih kampus, 1.600 squad di 30 lebih kota diseluruh 

Indonesia yang berpartisipasi. Di Universitas Muhammadiyah Malang sendiri, 

sekitar kurang lebih 120 squad berpartisipasi atau sekitar 480 mahasiswa yang 

kemudian dikualifikasi menjadi 20 squad untuk ditandingkan kembali untuk 

menentukan perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Malang sendiri. 

Melihat fenomena game PUBG ini sudah memasuki dunia mahasiswa di Kota 

Malang, tidak sedikit dari mereka yang lebih banyak menghabiskan waktu dan 

uangnya untuk melengkapi fasilitas didalam game PUBG nya tersebut. Hal yang 

familiar dikalangan Gamers PUBG yaitu sistem Royale Pass (RP). Sistem Royale 
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Pass merupakan sebuah sistem yang membedakan antara pemain biasa dengan 

pemain elite. Gamers PUBG tersebut harus mengeluarkan uang untuk membeli 

Royale Pass sekitar Rp 125.000 hingga Rp 330.000 untuk jangka waktu per-3 

bulan. Feedback yang didapatkan oleh Gamers tersebut yaitu sistem RP yang 

terpampang disebelah username game akan berubah dari yang berwarna silver 

menjadi berwarna biru. Ini akan meningkatkan sisi prestige dari si Gamers tersebut. 

Selain itu, apabila Gamers tersebut ingin membeli produk-produk didalam 

game PUBG melalui peti ataupun shop, maka ia harus mengeluarkan uang lagi 

dengan banyak variasi harga. Mulai dari harga termurah sekitar Rp 11.400/pakaian 

yang hanya berlaku untuk 7 hari, dan Rp 282.000/pakaian yang berlaku untuk 

selamanya. Sehingga tak jarang dalam jangka waktu 3 bulan, para Gamers yang 

memiliki kecanduan bisa mengeluarkan uang kurang lebih Rp 500.000. Itu yang 

terhitung dalam 3 bulan per-musimnya. Belum dikalikan dengan 6 musim yang 

telah berjalan di game online PUBG tersebut.  

Mengapa hal demikian bisa terjadi, bahkan pada mahasiswa yang notabene-

nya sebagai perantauan? Karena bagi mereka yang sudah kecanduan dengan game 

online khususnya PUBG menilai bahwa sistem Royale Pass ini dapat meningkatkan 

prestige yang dinilai bahwa Gamers tersebut berstatus tinggi, atau biasa disebut 

dengan “Sultan”. Hal ini akan menambahkan kepuasan dan kebanggaan bagi diri 

sendiri karena telah menjadi “Sultan” tersebut, hal ini dapat dikategorikan sebagai 

fenomena hiperrealitas. 

Fenomena hiperrealitas lainnya yang muncul dari para Gamers PUBG di 

kalangan mahasiswa yaitu dalam penggunaan waktu untuk bermain. Tiap harinya, 

para Gamers akan menghabiskan waktu bermain kurang lebih 5 jam per harinya 
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apabila sedang bermain intens, terhitung mulai pukul 22.00 hingga 02.00 pagi. 

Meskipun menurutnya hal ini tidak mengganggu kegiatan akademiknya di siang 

hari, namun hal ini sangat mengganggu waktu istirahatnya di malam hari. Hal ini 

mengakibatkan efek negatif baginya karena terjebak dalam realitas yang semu 

sesuai dengan konsep hiperrealitas oleh Baudrillard. 

Hiperrealitas sendiri merupakan keadaan runtuhnya realitas yang dikuasai 

oleh rekayasa yang dianggap lebih nyata dari realitas sebenarnya. Apa yang 

dilakukan seorang mahasiswa tersebut mencerminkan sebuah hiperrealitas, karena 

ia membeli segala kebutuhan game dan menggunakan waktu yang tidak efektif atas 

dasar keinginan dan kesenangan. Jika didalam jenis segmen hiperrealitas, maka 

disebut dengan hyperconsumption yaitu mengkonsumsi suatu hal dengan 

berlebihan hanya untuk gaya hidup dan gengsi semata. Mencari status sosial 

didalam sebuah game karena tidak mendapatkan status sosial tersebut di dunia 

nyata. 

Selain itu game online PUBG Mobile berhasil mengumpulkan sekitar 130 juta 

pemain dan Indonesia menjadi urutan kedua pemain terbanyak dengan jumlah 

sekitar 90 juta pemain (Tencent 2019 dalam opiniid, 2019). Dilansir dari media 

instagram yaitu akun opiniid membahas mengenai pendapatan yang diraih oleh 

game online PUBG Mobile melihat dalam setiap harinya ada Rp 68.000.000.000.,- 

transaksi dan mencapai pendapatan sebanyak Rp 2.000.000.000,- perbulan. 

Indonesia sendiri menjadi negara penyumbang pemasukan terbesar bagi game 

online PUBG Mobile yaitu senilai Rp 12.500.000.000.000,- dalam satu tahun (data 

Bank Indonesia 2017, dalam opiniid, 2019). Hal ini menjadikan game online PUBG 

Mobile dinobatkan sebagai permainan terkaya di dunia. 
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Hal inilah yang menjadikan game online PUBG Mobile menarik untuk diteliti 

lebih dalam karena hanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, game ini dapat 

mengumpulkan banyak pemain dari berbagau penjuru dunia dan mengumpulkan 

banyak pendapatan dari transaksi di dalam game online PUBG Mobile itu sendiri. 

Berdasarkan observasi awal, dapat ditemukan fenomena secara umum ditemui yang 

berkaitan dengan hiperrealitas yaitu ; 1) Penggunaan waktu yang berlebihan untuk 

bermain PUBG Mobile secara intens sehingga mengganggu waktu untuk istirahat, 

2) Penggunaan uang berlebihan yang digunakan untuk membeli kebutuhan maupun 

fasilitas game yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi Gamers tersebut. Oleh karena 

itu, hal ini menarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana gaya hidup para 

Gamers PUBG Mobile khususnya pada kalangan mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang yang berada di Kota Malang dengan penelitian berjudul 

“Hiperrealitas Dalam Gaya Hidup Gamers Player Unknowns Battle Grounds 

Mobile”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah 

“Bagaimana hiperealitas dalam gaya hidup Gamers player unknown’s battle 

grounds Mobile?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui lebih jauh tentang hiperealitas dalam gaya hidup Gamers 

player unknown’s battle grounds Mobile. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan 

serta bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam ranah teori 

Sosiologi Postmodernisme mengenai hiperrealitas dalam gaya hidup Gamers 

player unknown’s battle grounds Mobile pada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang di Kota Malang khususnya dalam mengkaji teori dari Jean 

Baudrillard mengenai hiperrealitas. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.1.1 Bagi Pengambil Kebijakan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi 

pemerintah untuk menganalisis hiperrealitas yang terjadi pada Gamers PUBG 

Mobile khususnya pada generasi muda dan bagaimana cara mengantisipasinya. 

1.4.1.2 Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai hiperrealitas dan melatih 

peneliti untuk berfikir kritis dalam menganalisis permasalahan mengenai dunia 

game online yang ada pada masyarakat. 

1.4.1.3 Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat 

mengenai hiperrealitas dalam gaya hidup Gamers game online dan dapat 

mengetahui bagaimana cara mengantisipasinya. 
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1.4.1.4 Bagi Jurusan 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konsep teori postmodern mengenai 

hiperrealitas khususnya bagi Gamers game online. 

 

1.5 Definisi Konsep 

1.5.1 Hiperealitas  

Hiperrealitas merupakan sebuah dunia perekayasaan realitas lewat hyper-

signs, sedemikian rupa sehingga tanda-tanda tersebut kehilangan kontak dengan 

realitas yang direpresentasikannya dan menciptakan satu kondisi dimana 

didalamnya berbaur antara realita dengan kepalsuan (Baudrillard, dalam Pilliang, 

2003). 

1.5.2 Gaya Hidup 

Gaya hidup atau lifestyle merupakan pola hidup seseorang di dunia yang 

diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup adalah 

menunjukkan bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana 

mengalokasikan waktunya (Minor dan Mowen, 2002). 

1.5.3 Gamers Player Unknowns Battle Grounds Mobile 

Gamer merupakan sebutan bagi seseorang yang memainkan sebuah game dan 

mengetahui wawasan mengenai game meskipun secara mendasar. Sedangkan game 

Player Unknowns Battle Grounds Mobile, yang selanjutnya dibaca PUBG Mobile, 

merupakan sebuah game bergenre battle royale tembak-tembakan dimana 

pemainnya tersebut seakan seperti seorang tentara dan harus memenangkan 

permainan dengan siapa yang terakhir bertahan hidup didalam sebuah pulau 
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diantara 100 pemain lainnya dari berbagai Negara. Gamer PUBG Mobile sendiri 

merupakan seseorang yang memainkan game online PUBG Mobile dan telah 

mengetahui trik-trik dan wawasan secara dasar mengenai game online ini. Gamer 

ini sudah mengetahui bagaimana sistem permainannya, mengetahui jenis-jenis 

senjata yang dipakai, obat-obatan dan berbagai perlengkapan untuk perang. 

 

1.6  Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan arah bagaimana suatu penelitian dilakukan. 

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti yaiu sebagai berikut : 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam memahami fenomena mengenai hiperrealitas yang ada pada gaya 

hidup Gamers PUBG Mobile, maka penelitian kualitatif menjadi pendekatan yang 

tepat. Menurut Basrowi & Suwandi, melalui penelitian kualitatif peneliti dapat 

mengenali subjek dan merasakan apa yang dialami pada subjek dalam kehidupan 

sehari-hari karena peneliti terlibat dalam situasi dan fenomena sesuai yang sedang 

diteliti (Basrowi & Siwandi, 2008:2, dalam Farida, 2014:3). 

Sesuai dengan tujuan pendekatan kualitatif ini, yaitu peneliti dapat 

memahami kondisi tentang yang sebenarnya terjadi secara alami di lapangan dan 

dapat mendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai kondisi tersebut. 

Peneliti ingin mengungkapkan realitas gaya hidup para Gamers PUBG Mobile 

mengenai pengalaman, motivasi, dampak dalam memainkan game tersebut. 

Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan peneliti dapat memberikan jawaban 

yang kompleks yang sulit diungkapkan menggunakan metode kuantitatif. 
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1.6.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan 

membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan 

sifat-sifat subjek. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas yang 

terjadi tanpa menjelaskan hubungan antarvariabel (Kriyantono, 2012:69). Pada 

jenis penelitian deskriptif ini, peneliti diharapkan bisa menjelaskan konsep yang 

lebih detail dan memiliki definisi konseptual dari permasalahan yang akan diteliti. 

Peniliti telah memiliki definisi konseptual yang jelas mengenai permasalahan 

tersebut dan menggunakan how dalam menggali informasi dari subjek. Peneliti 

sebisa mungkin berinteraksi dekat dengan subjek, mengenal kebiasaan mereka saat 

bermain game PUBG Mobile, mengamati dan mengikuti alur gaya hidup mereka 

apa adanya mulai dari penggunaan waktu dan penggunaan uang untuk bermain 

game PUBG Mobile. 

1.6.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur 

tepatnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun beberapa titik lokasi 

penelitian ini dibeberapa tempat dimana para subjek biasa bermain PUBG Mobile 

seperti khususnya kos-kosan para subjek maupun cafe yang terdapat fasilitas WiFi. 

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari 2019 hingga mendapatkan data yang 

relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. 

1.6.4 Subjek Penelitian 

Penentuan subjek dalam penelitian sangatlah penting untuk mendapatkan data 

dan informasi yang tepat. Dalam penentuan subjek penelitian ini menggunakan 

teknik sampling Non Probability Sampling yaitu teknik penentuan subjek yang 
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tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi subjek. Ada beberapa jenis Non Probability 

Sampling, salah satunya adalah Snowball Sampling. Snowball sampling merupakan 

teknik penentuan subjek yang semula jumlahnya sedikit kemudian membesar ibarat 

bola salju yang menggelinding. Awal mula dipilih satu atau dua subjek, namun 

karena dua orang ini belum melengkapi data peneliti, maka peneliti mencari orang 

lain yang dilihat lebih paham dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua 

subjek sebelumnya. Begitu seterusnya hingga jumlah sampel semakin banyak.  

Dalam penelitian ini, peneliti telah menemukan anggota subjek yang nantinya 

akan membantu melengkapi data peneliti sesuai kriteria dan dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. Adapun beberapa subjek yang sudah terpilih sesuai dengan 

kriteria yang dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Daftar Subjek Penelitian 

No Nama Usia Fakultas Jurusan 

1 Aryka Yurianto 24 tahun FISIP Ilmu Komunikasi (2013) 

2 Rifqi Fahmi 20 tahun FEB Akuntansi (2015) 

3 Muhammad Luthfi 

Fathan 

23 tahun FEB Akuntansi (2014) 

4 Rifanda Sugianto 22 tahun FT Teknik Mesin (2015) 

5 Muhammad Aufa 

Fikri 

23 tahun FISIP Ilmu Komunikasi (2014) 

6 Ekho Setyawan 22 tahun FPP Agribisnis (2015) 

7 Yudha Indra 

Pratama 

22 tahun FEB Ilmu Ekonomi Studi 

Pembangunan (2015) 

Sumber : Data diperoleh dan diolah mulai Maret hingga Juni 2019 

Berdasarkan isi tabel di atas, terdiri dari 7 mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang sebagai subjek penelitian untuk data utama yang bermain 

game online PUBG Mobile. Rentetan subjek di atas merupakan mahasiswa yang 

secara langsung bersentuhan dengan game online PUBG Mobile setiap harinya di 
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kosan maupun cafe. Berasal dari para subjek tersebut dapat memberikan informasi 

tentang bagaimana Hiperrealitas Gaya Hidup Mahasiswa Gamers Player 

Unknowns Battle Grounds Mobile pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian 

1 Qolbi Malino 

(Kipli) 

25 tahun - Pengelola Cafe Ngesis 2 

2 Messy Dayanti 

(Teman Dekat 

Aryka) 

21 tahun FISIP Ilmu Komunikasi (2015) 

3 Yovanni Amanda 

(teman kos Yudha) 

22 tahun FEB Ilmu Ekonomi Studi 

Pembangunan (2015) 

4 Pak Dayat 42 tahun - Admin Komunitas PUBG 

Malang Raya 

Sumber : Data diperoleh dan diolah mulai Maret hingga Juni 2019 

Berdasarkan tabel di atas, ada 4 informan yang berkaitan dengan subjek 

penelitian, yaitu informan penelitian. Data yang diambil melalui informan ini yaitu 

bagaimana pandangan maupun opini mereka mengenai hubungan antara subjek 

dengan game online PUBG Mobile. Adapun informan penelitian yang dipilih yaitu 

Qolbi Malino atau yang dipanggil Kipli, merupakan pengelola cafe yang dapat 

memberikan informasi maupun gambaran mengenai kesinambungan antara gaya 

hidup para Gamers dengan fungsi ruang cafe bagi para Gamers tersebut. Kemudian 

informan penelitian lainnya yaitu Messy, merupakan sahabat dari Aryka Yurianto 

dan Yovanni Amanda merupakan teman satu kos dari Yudha. 

Kedua subjek tersebut secara langsung bersentuhan dengan mahasiswa 

Gamers PUBG Mobile di kosan maupun ketika berkumpul bersama sehingga 

keterangan dari subjek ini dapat menjadi refleksi atas sudut pandang yang dipahami 

oleh mahasiswa Gamers. Selain itu adapula Pak Dayat selaku admin atau pendiri 

dari komunitas PUBG Malang Raya dimana beliau merupakan salah satu orang 
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yang mengetahui bagaimana perkembangan fenomena game online PUBG Mobile 

masuk di Kota Malang. Hal ini dilakukan agar data dan infromasi yang diperoleh 

penulis tidak hanya berpihak pada sudut pandang Gamers saja, tetapi juga sudut 

pandang lingkungannya. 

Bagan 1 : Teknik Penentuan Subjek Dengan Menggunakan Snowball Sampling 

 

Sumber : Data diperoleh dan diolah mulai Maret hingga Juni 2019 

List tersebut merupakan beberapa subjek yang terpilih sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan peneliti untuk menunjang data yang akurat dengan 

permasalahan penelitian ini. Penentuan subjek ini menggunakan teknik Snowball 

Sampling, yaitu teknik penentuan subjek yang awalnya berjumlah sedikit kemudian 

membesar seperti diibaratkan bola salju yang menggelinding. Diawali dari Aryka 

Yurianto merupakan teman Rifqi Fahmi dalam Komunitas PUBG Mobile Malang 

Raya, dimana saling mengenal karena sama-sama mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang. Selanjutnya Rifqi Fahmi sendiri merupakan teman dari 

M. Luthfi Fathan di team NeroSport, begitu pula dengan Rifanda Sugianto yang 

juga merupakan anggota NeroSport, namun sudah keluar dan menjadi anggota dari 

team NFTSport asal Makassar. 

Selanjutnya M. Aufa Fikri merupakan rekan dari Rifanda Sugianto yang 

kenal dari turnamen PUBG Mobile di UMM. Kemudian Ekho Setyawan merupakan 

Aryka Fahmi Luthfi Rifanda

AufaEkhoYudha
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rekan dari M. Aufa Fikri yang kenal dari turnamen PUBG Mobile di Universitas 

Negeri Malang. Ekho Setyawan kemudian mengenalkan Yudha Indra Pratama, 

rekan KKN nya di Singosari. Terakhir, Wendy Febriansyah merupakan teman 

‘nongkrong’ Yudha Indra Pratama yang juga kenal melalui organisasi di Himpunan 

Mahasiswa Islam Universitas Muhammadiyah Malang.Adapun beberapa kriteria 

subjek yang dipilih oleh peneliti yaitu sebagai berikut : 

 Mahasiswa Aktif Universitas Muhammadiyah Malang 

 Berdomisili di Malang 

 Bermain Game PUBG Mobile 

 Bermain setiap hari minimal 5 jam/hari 

 Membeli Royale Pass/pernah membelanjakan uangnya untuk game PUBG 

Mobile 

 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Subroto, data dalam penelitian terdiri dari informasi yang disediakan 

dalam makna yang luas namun harus dicari, dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti 

(Subroto, 1992:34, dalam Farida, 2014:107). Oleh sebab itu peneliti memilih 

sumber data yang akan dikumpulkan berkaitan dengan validitasnya dengan 

beberapa macam sumber data antara lain : 

1.6.5.1 Observasi 

Teknik pengumpulan data sebagai data utama yaitu menggunakan observasi. 

Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif yaitu peneliti terlbat 

dengan kegiatan sehari-hari subjek yang sedang diamati sebagai sumber data 

penelitian. Dalam mengamati subjek peneliti yaitu player game PUBG Mobile, 
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peneliti ikut bermain untuk mengetahui bagaimana gaya hidup subjek tersebut saat 

berada dalam sebuah permainan. Sesuai dengan pernyataan Susan Stainback, 

didalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, 

mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka 

(Susan Stainback, 1988 dalam Sugiyono, 2014:227). 

Observasi yang digunakan melalui 2 (dua) metode observasi dalam 

mengamati subjek, secara langsung maupun tidak langsung. Observasi sudah 

dilaksanakan secara langsung pada bulan Februari 2019 menggunakan metode 

observasi langsung yang dilaksanakan di kos-kosan daerah Tirto Utomo, Malang, 

dengan cara mengamati dan mencatat bagaimana perilaku mahasiswa saat bermain 

game PUBG Mobile dan bagaimana interaksi dengan lingkungannya. Selain itu, 

observasi secara langsung juga dilakukan dengan ikut bermain bersama subjek 

didalam satu ruang yang sama, untuk melihat bagaimana interaksi subjek dengan 

pemain lainnya. 

Selanjutnya untuk subjek lainnya akan diamati secara tidak langsung, karena 

jam bermain yang terlalu malam, dan juga lokasi maupun tempat subjek bermain 

menjadi kendala peneliti untuk mengamati subjek lain. Observasi ini dilakukan 

hanya didalam permainan, yaitu mengamati perilaku Gamers dengan Gamers 

lainnya. Peneliti ikut berpartisipasi didalam game yang sama namun diruang yang 

berbeda tetapi masih bisa berinteraksi dengan subjek didalam game PUBG Mobile. 

Metode observasi secara tidak langsung ini akan kondisional dipakai apabila 

terkendala dengan ruang dan waktu yang tidak mendukung untuk dilakukan 

observasi langsung. 
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Tahap pertama dalam observasi ini yaitu dengan Aryka Yurianto, mahasiswa 

Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2013. Seringnya 

bermain bersama dalam satu ruang yang sama pula yang telah dimulai sejak bulan 

Oktober 2018 dapat mempermudah dalam mendapatkan informasi mengenai 

perilaku dan hal-hal yang terkait dengan PUBG Mobile. Selain itu, interaksi dengan 

subjek pun lebih mudah karena telah terbiasa bermain bersama dan mengetahui hal-

hal apa saja yang biasa dilakukan dalam kesehariannya. Namun observasi secara 

resmi tetap dilakukan pada 28 Maret 2019 di tempat tinggal Aryka tepat di Tirto 

Utomo Gang XII, guna mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Setelah interaksi ini terjalin dengan lancar, selanjutnya peneliti melihat dan 

mendengar dengan seksama bagaimana perilaku Aryka selama bermain PUBG 

Mobile. Observasi ini tidak dilakukan hanya di dalam lingkup game saja, namun 

juga melihat secara langsung bagaimana interaksinya didalam game dan bagaimana 

interaksi disekeliling secara nyata di lingkup teman-teman se-kontrakannya. 

Setelah data-data awal selama observasi didapatkan dari Aryka mengenai perilaku 

selama bermain game PUBG Mobile, maka selanjutnya peneliti meminta 

rekomendasi orang yang ia kenali yang sesuai dengan kriteria peneliti untuk 

mendukung dan melengkapi data-data yang dibutuhkan. Aryka kemudian 

memberikan kontak instagram bernama Rifqi Fahmi, yang kebetulan merupakan 

rekan satu komunitas di PUBG Mobile Malang Raya. 

Observasi selanjutnya yaitu bertemu dengan subjek kedua rekomendasi dari 

Aryka, yaitu Rifqi Fahmi. Sebelumnya, peneliti terlebih dahulu menghubungi 

subjek kedua ini melalui instagram, memperkenalkan diri sebagai rekan dari Aryka 

dan meminta ketersediaan untuk menjadi subjek penelitian. Setelah Fahmi 
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menyatakan bersedia untuk menjadi subjek, selanjutnya peneliti membuat jadwal 

bertemu secara langsung untuk menumbuhkan chemistry antara subjek dan peneliti. 

Tepatnya yaitu pada 8 April 2019 peneliti bertemu dengan Fahmi sekitar pukul 

21.00 di Bian’s Café, daerah DAU. Pertemuan ini dimulai dengan perkenalan dan 

bercerita mengenai pengalaman dan kegiatan yang dilakukan komunitas PUBG 

Mobile Malang Raya. Selain masuk dalam komunitas, Fahmi juga ikut dalam suatu 

team ESport bernama Nero Team. Bercerita mengenai perjalanannya mulai dari 

pemain biasa hingga terus mengikuti turnamen-turnamen ditingkat Provinsi. 

Setelah pertemuan pertama dirasa cukup untuk masa perkenalan dengan 

subjek, selanjutnya menentukan jadwal untuk bermain PUBG Mobile bersama. 

Tepatnya pada Sabtu, 13 April 2019 sekitar pukul 20.00 sudah bertemu di tempat 

café yang sama seperti sebelumnya, Bian’s Café. Bermain PUBG Mobile bersama 

Fahmi dan 2 teman lainnya yaitu Lutfi dan Raka, dimulai sekitar pukul 20.30, saat 

itu peneliti dapat melihat bagaimana ekspresi, perilaku, komuikasi dengan 

lingkungan dan teman virtual Fahmi selama bermain PUBG Mobile. Selain 

dilakukan secara langsung observasi ini juga dilakukan secara tidak langsung yaitu 

hanya melalui game saja. Peneliti bermain bersama dengan subjek kurang lebih 5 

kali dalam seminggu, dengan begitu peneliti lebih mudah mendapatkan data 

mengenai perilaku sehari-hari subjek di dalam game. 

Selanjutnya peneliti meminta Fahmi untuk memberikan rekomendasi subjek 

yang selanjutnya. Fahmi kemudian merekomendasikan Luthfi karena dia merasa 

peneliti sudah kenal dan supaya lebih mudah dalam berkomunikasi lebih dalam 

mengenai PUBG Mobile. Setelah sebelumnya beberapa kali bermain bersama, 

peneliti menjadi kenal dekat dengan Luthfi, merasakan seperti rekan yang sudah 
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kenal lama. Lutfi sendiri merupakan mahasiswa Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Malang 2014. Luthfi dan Fahmi saling mengenal karena 

merupakan teman satu team di Nero Sport dan juga sebagai junior-senior di 

kampus. 

Luthfi yang mulai terbiasa bermain bersama dengan peneliti sehingga gaya 

bicara dan mengajak komunikasi sudah seperti layaknya teman dekat karena 

menggunakan bahasa yang tidak formal. Berbeda saat pertama kali bertemu dan 

main bersama, sikapnya begitu kaku dan kurang terbuka dengan orang baru. Namun 

karna terbiasa bermain bersama, akhirnya menjadi kenal dan akrab. Pengamatan 

subjek Luthfi berlangsung pada 18 April 2019 di kediamannya di Tegalgondo, 

perumahan IKIP Blok 2J No 13 sekitar pukul 19.00. 

Setelah dirasa cukup untuk melengkapi data dari hasil beberapa kali 

melakukan pengamatan pada subjek Lutfi, selanjutnya peneliti meminta 

rekomendasi yang ia kenal sesuai dengan kriteria penelitian ini. Kemudian Luthfi 

mengenalkan Rifanda, rekan satu team-nya dalam beberapa lomba saat Rifanda 

masih di Nero Sport dahulu. Sekarang Rifanda sudah berpindah ke team ESport 

lainnya yaitu NFT Sport, team Esport asal Makassar namun jaringannya sudah 

sampai seluruh Indonesia. Setelah itu peneliti meminta bantuan pada Lutfi untuk 

mengajaknya bermain bersama sebagai awal perkenalan supaya ketika ingin 

bertemu langsung, tidak menjadi canggung. 

Rifanda Sugianto merupakan salah satu mahasiswa jurusan Teknik Mesin 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2015. Pada 27 April 2019, sekitar 

pukul 19.00 merupakan jadwal bermain bersama Luthfi, Rifanda dan Fahmi di 

tempat kos masing-masing, ini pertama kalinya bermain dan kenal dengan Rifanda. 
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Sama seperti yang lainnya, awal main bersama Rifanda cenderung cuek saat diajak 

berkenalan. Dalam setiap permainannya Rifanda cukup aktif dalam mengkordinir 

squad didalam permainan, istilahnya dia terlihat sisi kepemimpinannya. 

Setelah beberapa kali bermain, Rifanda mulai cukup terbuka untuk memulai 

perbincangan dengan menanyakan jurusan dan angkatan peneliti. Setelah itu 

memperbincangkan bagaimana awal perkenalan dengan Luthfi dan Fahmi. Setelah 

mengalami interaksi yang panjang, peneliti mencoba mengajak Rifanda bertemu 

langsung, agar bisa melihat perilaku Rifanda dalam bermain game PUBG Mobile 

secara langsung. Akhirnya Rifanda mau diajak untuk bertemu langsung namun 

dikediamannya didaerah Griya Taman Asri pada Kamis Malam, 2 Mei 2019. 

Saat berkunjung kerumah Rifanda, peneliti ditemani oleh Luthfi agar bisa 

bermain bersama di rumahnya. Sesampainya di rumah Rifanda, kami disambut oleh 

sosok perempuan muda yang ternyata merupakan istri dari Rifanda. Kemudian 

kami dipersilahkan untuk masuk dan menunggu Rifanda yang masih mandi sambil 

mengobrol dengan istrinya untuk memberitahu maksud kedatangan peneliti untuk 

melakukan pengamatan dalam perilaku dan gaya hidup Rifanda dalam bermain 

PUBG Mobile. Setelah itu istrinya bersemangat untuk menceritakan kebiasaan 

Rifanda bermain PUBG Mobile saat di rumah sangat mengganggu dia dan anaknya 

yang masih berusia 1 bulan karena terlalu berisik. Kemudian menceritakan 

kebiasaan lainnya sehingga secara tidak langsung peneliti mendapatkan data 

tambahan dari istrinya tersebut. Selain itu, istrinya juga bercerita bahwa dia juga 

mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Hubungan Internasional 

angkatan 2016, dan berwarga Negara asli Thailand. 
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Setelah beberapa waktu berbincang dengan istrinya yang bernama Queen, 

Rifanda pun ikut bergabung bersama kami. Saat itu pertemuan pertama peneliti 

dengan Rifanda dan diawali dengan salaman terlebih dahulu. Karena sudah kenal 

melalui game PUBG Mobile, peneliti dan Rifanda tidak terlalu kaku saat 

mengobrol. Setelah banyak berbincang, akhirnya kami memulai permainan sembari 

disuguhkan beberapa cemilan dan minuman oleh istri Rifanda. Permainan 

berlangsung sekitar kurang lebih 3 jam, mulai pukul 19.00 hingga 22.00. 

Karena sudah cukup lama sudah bermain di rumah Rifanda, dan dirasa sudah 

cukup mengumpulkan data dari pengamatan yang dilakukan akhirnya peneliti pun 

izin pamit untuk pulang. Selain itu, peneliti juga dapat mengamati permainannya 

dalam konten di YouTubenya dengan nama C0ld Gaming. Sebelumnya peneliti 

meminta rekomendasi teman Rifanda yang sesuai dengan kriteria penelitian dan 

diberikan kontak instagram bernama Aufa, yang selanjutnya menjadi sasaran 

subjek peneliti. 

Muhammad Aufa Fikri, merupakan salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2015. Rifanda kenal dengan Aufa 

karena sama-sama menjadi peserta kompetisi PUBG Mobile Campus 

Championship (PMCC) yang diadakan oleh Official PUBG di Universitas 

Muhammadiyah Malang. Mereka pun saling berkenalan dan sering juga bermain 

bersama. Peneliti pun menghubungi Aufa melalui instagram dan memberi 

penjelasan maksud dan tujuan menghubunginya yaitu untuk menjadikan Aufa 

sebagai subjek penelitian. Setelah Aufa menyetujui untuk dijadikan sebagai subjek, 

kemudian membuat jadwal untuk bertemu yaitu pada Selasa malam, 30 April 2019 

sekitar pukul 19.00 WIB di cafe Dejavu. 
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Saat tiba dilokasi, ada beberapa teman-temannya yang juga sedang bermain 

PUBG Mobile bersama Aufa. Respon mereka sangat baik mau menerima untuk 

diamati. Peneliti meminta untuk Aufa tetap bermain dengan teman-temannya 

seperti biasanya, tanpa menganggap ada peneliti sebagai tamu agar data yang 

peneliti dapatkan natural tanpa dibuat-buat. Setelah kurang lebih selama 1 setengah 

jam mengamati jalannya mereka bermain, peneliti pamit untuk pulang dan 

melanjutkan pengamatan secara tidak langsung melalui game. Aufa pun setuju 

untuk diajak bermain bersama. Setelah itu, kami bermain bersama mulai sekitar 

pukul 22.30 WIB hingga pukul 03.00 WIB. Permainan pun selesai dan data yang 

didapatkan sudah cukup. Selanjutnya peneliti meminta rekomendasi kepada Aufa 

untuk subjek peneliti selanjutnya. Aufa pun menunjukkan akun instagram milik 

Ekho Setyawan, rekan yang ia kenal saat kompetisi PUBG Mobile di Universitas 

Negeri Malang.  

Ekho merupakan mahasiswa Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2015. Peneliti mencoba menghubungi Ekho melalui pesan di Instagram, 

menjelaskan maksud dan tujuan mengirimnya pesan tersebut. Setelah direspon dan 

dijawab bahwa ia bersedia dijadikan sebagai subjek penelitian, peneliti langsung 

membuat jadwal untuk bertemu yang dimaksud untuk langsung mengamatinya saat 

bermain. Akhirnya Ekho menyarankan untuk bertemu pada Jumat, 03 Mei 2019 di 

A.K.A cafe pukul 21.00. 

Pengamatan yang dilakukan pada subjek Ekho, peneliti melihatnya bermain 

dengan squadnya kurang lebih selama 2 jam. Sekitar pukul 23.00 peneliti izin pamit 

pulang karena sudah terlalu malam. Karena dirasa data hasil pengamatan belum 

terlalu lengkap, peneliti meminta dilanjutkan didalam permainan, untuk ikut 
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bermain bersama. Ekho pun menyetujui, sehingga pengamatan selanjutnya 

dilakukan sembari bermain bersama. Setelah dirasa pengamatan hari itu sudah 

cukup, peneliti akan melanjutkan pengamatan di permainan bersama esoknya 

sekitar pukul 22.00 WIB sampai tiba waktu untuk sahur. 

Setelah data hasil pengamatan kepada subjek Ekho dirasa sudah cukup, 

peneliti pun meminta saran dari Ekho siapa yang dapat dijadikan subjek penelitian 

selanjutnya sesuai dengan kriteria, dan ia menyarankan Yudha Indra Pratama yang 

cocok untuk dijadikan sasaran subjek selanjutnya. Yudha merupakan rekannya saat 

KKN di Singosari tahun lalu. Karena sama-sama bermain PUBG Mobile dan sering 

bermain bersama saat di lokasi KKN, hubungannya saat ini pun masih terjalin 

dengan baik. Ekho pun membantu menghubungi target subjek tersebut melalui 

whatsapp, dan Yudha pun mengizinkan untuk diamati dan diwawancarai jika 

dibutuhkan. 

Pada Sabtu, 8 Mei 2019, peneliti sudah membuat jadwal untuk bertemu 

dengan Yudha di sebuah kos-kosan daerah Omah Kampus, lokasi dimana ia tinggal. 

Saat tiba, sekitar pukul 13.00 WIB, Yudha kemudian mengajak ngobrol di sudut 

ruang tamu yang ada diruang tengah. Peneliti menyampaikan maksud dan tujuan 

menjadikan Yudha sebagai salah satu subjek penelitian. Yudha yang memang 

kebetulan sedang bermain PUBG Mobile tersebut, peneliti persilahkan untuk 

melanjutkan permainan dan peneliti akan memulai untuk mengamatinya. Setelah 

permainannya usai, Yudha meawarkan untuk mengajak bermain bersama, penelti 

pun langsung menerima ajakannya. 

Setelah beberapa kali bermain, sekitar pukul 4 sore, peneliti menyudahi 

permainan sejenak karena harus menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. 
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Namun Yudha menawarkan untuk membeli makanan untuk berbuka bersama. 

Akhirnya sembari membeli beberapa makanan, peneliti berinteraksi banyak hal 

dengan Yudha, mulai dari perkenalan dengan Ekho saat di KKN, tentang PUBG 

secara umum, hingga berbicara mengenai akademik di kampus. Saat ikut berbuka 

bersama di kos-kosannya, peneliti dikenalkan oleh beberapa temannya disana. 

Peneliti pun bukan perempuan sendiri yang ada disana, namun ada beberapa 

perempuan juga yang sedang berdiskusi kelompok dan terpaksan harus berbuka 

disana. 

Peneliti pun dikenalkan dengan beberapa temannya salah satunya adalah 

Yovanni, yang tidak memainkan game PUBG Mobile. Disaat itu peneliti membuka 

obrolan dan menanyakan kepada Yovanni tentang opininya terhadap gaya hidup 

dari Yudha tersebut sebagai Gamers PUBG Mobile. Oleh karena itu peneliti 

melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara untuk memperkuat 

pengumpulan data dengan teknik observasi ini. 

1.6.5.2 Wawancara (In Depth Interview) 

Teknik pengumpulan data yang selanjutnya untuk memenuhi data-data 

dibutuhkan peneliti, yaitu menggunakan teknik wawancara terstruktur. Didalam 

teknik wawancara ini peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis 

beserta alternative jawabannya. Setiap responden diberikan pertanyaan yang sama 

dan peneliti mengumpulkan datanya. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti 

membawa instrumen sebagai pedoman dan menggunakan alat bantu seperti 

perekam suara, gambar, dll. 
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Peneliti mewawancarai Gamers PUBG Mobile yaitu dari mahasiswa UMM. 

Ada beberapa fokus utama peneliti dalam beberapa pertanyaan yang akan dijadikan 

acuan dalam mewawancarai subjek tesebut yaitu sebagai berikut : 

 Durasi dalam memainkan PUBG Mobile 

 Biaya yang sudah dikeluarkan selama bermain PUBG Mobile 

 Dampak bagi subjek tersebut akibat bermain PUBG Mobile 

Adapun beberapa topik wawancara lainnya yang menjadi pendukung dari 

beberapa topik utama di atas seperti wawasan mengenai PUBG Mobile, pengaruh 

dengan lingkungan sosial, dll. Selain itu, peneliti juga akan mewawancara beberapa 

orang disekitar Gamer PUBG Mobile ini, seperti teman kos maupun teman 

dekatnya. Hasil dari wawancara ini juga akan menjadi data pendukung dari hasil 

wawancara peneliti dengan pemain game PUBG Mobile tersebut. Topik wawancara 

yang akan ditanyakan yaitu seputar bagaimana perilakunya saat bermain game, 

dampak bagi lingkungannya dan apa pengaruhnya bagi interaksi si pemain game 

PUBG Mobile tersebut dengan lingkungannya. 

Setelah merekap hasil pengumpulan data melalui pengamatan yang sudah 

dikumpukan dari semua subjek penelitian, selanjutnya adalah tahap wawancara 

pada setiap subjek. Karena dari hasil pengamatan belum menunjukkan beberapa 

jawaban yang peneliti cari seperti pengalokasian uang, waktu dan tujuan masing-

masing subjek dalam bermain PUBG Mobile. Wawancara ini dilakukan mulai 25 

Mei sampai 27 Juni 2019. 

Wawancara pertama dimulai dengan subjek Aryka pada Sabtu malam 25 Mei 

2019 di cafe equal daerah Dermo, Dau. Aryka yang ditemani dengan beberapa 

rekannya, sudah tiba terlebih dahulu menempati salah satu tempat di sudut cafe. 
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Karena subjek masih dalam satu ruang lingkup pertemanan yang sama dengan 

peneliti, maka pertemuan ini berlangsung tidak terlalu formal namun peneliti tetap 

menyampaikan maksud dan tujuan dalam melakukan wawancara. Aryka menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dengan bahasa yang tidak formal dan sambil bercanda 

dengan teman-temannya yang ikut menimbrung, salah satunya adalah Messy. 

Messy merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2015, adik tingkat 

dari Aryka. Selain pernah menjadi rekan dalam satu organisasi, Aryka mengaku 

bahwa Messy sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Sehingga Messy pun sangat 

mengerti bagaimana perilaku Aryka saat bermain PUBG Mobile. Maka dari itu 

setelah wawancara yang dilakukan dengan Aryka usai, peneliti pun banyak 

berinteraksi dengan Messy. Messy menceritakan banyak hal mengenai Aryka yang 

sudah kecanduan dengan PUBG Mobile setelah peneliti bertanya mengenai 

opininya tentang Aryka dengan game online PUBG Mobilenya. Kemudian peneliti 

pun meminta izin untuk menjadikannya sebagai salah satu subjek penelitian ini agar 

bisa mendukung data dari sudut pandang yang berbeda. 

Wawancara selanjutnya yaitu dengan rekan Aryka dalam satu komunitas 

yaitu Rifqi Fahmi, atau yang dipanggil Fahmi, mahasiswa Akuntansi UMM 2015 

pada Selasa, 28 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 malam. Wawancara yang dilakukan 

santai dan seperti mengobrol pada biasanya karena sudah pernah bertemu dan 

seringnya berinteraksi melalui game online PUBG Mobile. Fahmi yang ditemani 

dengan rekan kontrakannya kemudian datang ke Bian’s Café tempat sebelumnya 

pertama kali bertemu, memesan minuman kemudian bergabung dengan peneliti. 

Diawali dengan perkenalan, basa-basi memperbincangkan tentang Aryka dan 

komunitas PUBG Mobile Malang Raya dan dilanjutkan dengan sesi wawancara dan 
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diakhiri dengan perbincangan mengenai bagaimana cara untuk bergabung menjadi 

member team ESport sepertinya. Fahmi memberikan jawaban dari setiap 

pertanyaan dengan sangat terbuka sehingga membantu peneliti dalam melengkapi 

data. 

Kemudian wawancara selanjutnya dengan subjek ketiga yaitu Luthfi, 

dihalaman kosnya daerah Perumahan IKIP pada Kamis malam 30 Mei 2019. 

Wawancara berlangsung tidak terlalu lama, kurang lebih selama 15 menit dengan 

informasi yang cukup lengkap untuk dikumpulkan. Pembawaan suasana 

wawancara dengan subjek Lutfi tidak terlalu serius dan diselingi dengan candaan 

sehingga membuat sesi wawancara berjalan sangat lancar. Jawaban yang diberikan 

pada subjek pun terjawab dengan jelas dan sesuai sehingga mempermudah dalam 

menganalisisnya. 

Wawancara selanjutnya yaitu dengan rekan dari Lutfi, yaitu Rifanda, pada 

Senin 10 Juni 2019. Namun khusus untuk subjek Rifanda sesi wawancara dilakukan 

melalui telepon karena sibuknya dalam event-event PUBG Mobile di daerah 

asalnya yaitu Kalimantan Tengah. Pertanyaan yang diberikan pun sama seperti 

yang lainnya, dan dijawab dengan jelas meskipun tidak berkomunikasi secara tatap 

langsung. Wawancara dilakukan cukup lama, kurang lebih 25 menit. Karena ada 

beberapa pertanyaan tambahan khusus yang dibuat untuk Rifanda karena melihat 

status yang berbeda dengan subjek lainnya, dan posisinya sebagai YouTuber. 

Wawancara selanjutnya yaitu dengan Yudha di cafe Kampong daerah Dau 

sekitar pukul 21.00. Wawancara berlangsung cukup lama, kurang lebih selama 1 

jam karena diselingi dengan perbincangan lain diluar poin-poin yang sudah peneliti 

susun. Meskipun begitu, poin-poin yang ditanyakan sudah terjawab semua dengan 
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cukup jelas sehingga membantu dalam proses menganalisis data. Suasana selama 

wawancara berlangsung pun cukup santai karena sembari minum kopi bersama 

sehingga terbawa suasana santai. 

Selain itu Yudha juga membawa rekan satu kosnya yang bernama Yovanni. 

Peneliti membuka perbincangan bersama Yovanni dengan menanyakan opininya 

tentang Yudha dan game online PUBG Mobile. Yovanni pun menceritakan 

kebiasaan-kebiasaan Yudha di kos-kosan saat sedang bermain PUBG Mobile. Dari 

wawancara inilah dapat menunjang data-data yang telah peneliti dapatkan sebelum-

sebelumnya. 

Wawancara selanjutnya yaitu dengan Aufa dan Ekho di sebuah cafe baru di 

daerah Dau bernama Ngesis 2. Wawancara ini dilakukan pada Kamis malam, 27 

Juni 2019, saat kompetisi PUBG Mobile pada acara pembukaan cafe Ngesis 2. 

Karena subjek Aufa dan Ekho berada di team yang sama, sehingga peneliti 

membuat jadwal wawancara berbarengan agar memudahkan keduanya dan tidak 

terlihat canggung. Aufa yang terlebih dahulu selesai dalam kompetisi ini, 

menghampiri peneliti yang sedang duduk di kursi penonton. 

Wawancara ini pun berlangsung selama 20 menit dengan jawaban yang detail 

dari poin-poin pertanyaan yang diajukan kepada subjek. Pembawaan bicaranya dari 

setiap pertanyaan-pertanyaan yang dijawab seperti sedang bercerita dengan teman 

biasanya. Sehingga peneliti merasa nyaman dan asik untuk menggali lebih dalam 

tentang Aufa. Dalam pertengahan sesi wawancara, Ekho, Fahmi dan beberapa 

teman-temannya ikut bergabung dengan peneliti dan Aufa. 

Setelah sesi wawancara dengan Aufa selesai, peneliti ikut bergabung 

mendengarkan Aufa, Ekho dan Fahmi bercerita tentang final kompetisi yang 
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mereka lalui. Setelah perbincangan mereka dirasa cukup, Ekho kemudian siap 

untuk diwawancarai. Kondisi lokasi saat wawancara masih ramai karena pasca 

kompetisi PUBG Mobile, dan teman-teman Ekho yang usil menggodainya saat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan. Namun meskipun begitu, Ekho tetap menjawab 

pertanyaan yang sesuai secara detail. 

Selain mewawancarai Ekho dan Aufa, dihari dan tempat yang sama peneliti 

juga mewawancarai pengelola cafe Ngesis 2 yaitu Mas Qolbi Malino, dengan nama 

panggilan Kipli, yang mana menyelenggarakan Kompetisi PUBG Mobile tersebut. 

Wawancara ini berlangsung ketika kompetisi PUBG Mobile masih berjalan, karena 

memiliki waktu luang hanya saat itu saja. Mas Kipli yang notabenenya juga 

termasuk Gamers PUBG Mobile, menjelaskan dengan detail jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jawaban-jawaban inilah yang dapat 

membantu dalam menguatkan teknik observasi yang telah dilakukan. 

1.6.5.3 Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dengan dokumentasi. 

Dokumentasi ini berupa rekaman wawancara, foto, dll. Dokumentasi ini sebagai 

sumber data sekunder, dimana melengkapi dan mendukung data-data dari teknik 

pengumpulan data observasi dan wawancara berupa gambar maupun catatan harian. 

Adapun dokumentasi yang peneliti dapatkan yaitu berupa foto-foto subjek saat 

sedang bermain game PUBG Mobile dengan menggunakan handphone. 

Selain itu, rekaman wawancara juga menjadi dokumentasi peneliti yang 

dilakukan saat wawancara dengan subjek. Sembari merekam dengan menggunakan 

handphone, peneliti juga tidak lupa mencatat dalam buku catatan apa saja yang telah 



32 
 

dikatakan maupun gerak-gerik tubuhnya dalam proses pengamatan maupun 

wawancara dengan masing-masin subjek. 

 

1.6.6 Teknik Analisa Data 

Menurut Nasution, analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai 

hasil penelitian (Nasution, 1988, dalam Sugiyono, 2014:245). Ada beberapa jenis 

teknik analisa data, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data 

model Miles, Huberman dan Saldana. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas 

sehingga datanya sudah jenuh (Miles and Huberman, 1984, dalam Sugiyono, 

2014:246). Namun, adapun beberapa tahapan didalam teknik analisa data model ini 

menurut Miles, Huberman dan Saldana yaitu sebagai berikut : 

1.6.6.1 Kondensasi Data (Data Condensation) 

Kondensasi data lebih kepada proses memilih, merangkum, dan 

memfokuskan dan menyeleksi pada data-data penting pada data yang diperoleh dari 

lapangan dengan mencari tema dan polanya hingga data yang telah dipilah tersebut 

memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. Pengumpulan data ini mulai dilakukan pada tanggal 

28 Maret 2019 hingga 27 Juni 2019 yang dikumpulkan melalui tahap observasi dan 

wawancara para mahasiswa Gamers PUBG Mobile dan beberapa subjek yang 

berkaitan. Adapun beberapa langkah dari kondensasi data tersebut yaitu sebagai 

berikut : 

 Selecting 
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Menurut Miles dan Huberman, peneliti harus bertindak selektif dengan 

menentukan hal-hal mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang lebih 

bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan 

dianalisis (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:18). Informasi-informasi yang 

dikumpulkan yaitu yang berhubungan dengan gaya hidup para mahasiswa Gamers 

PUBG Mobile dan kesamaan-kesamaan perilaku yang ditunjukkan oleh Gamers 

tersebut serta pengaruh apa yang dirasakan oleh lingkungan sekitar Gamer PUBG 

Mobile tersebut untuk memperkuat penelitian ini. 

 Focusing 

Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan 

rumusan masalah penelitian, yaitu kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti 

membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah (Miles, Huberman dan 

Saldana, 2014:19). Fokus data pada rumusan masalah ini yaitu perilaku gaya hidup 

Gamer PUBG Mobile yang terkesan konsumtif dan terjerumus dalam realitas semu. 

 Abstracting 

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan 

yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Pada tahap ini, data telah 

terkumpul, dievaluasi khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan 

data. Jika data yang menunjukkan sebuah realitas semu atau hiperrealitas benar 

terjadi pada Gamers PUBG Mobile maka jumlah data sudah cukup untuk menjawab 

masalah yang diteliti. 

 Simplifying dan Trasnforming 

Dalam tahapan ini, data selanjutnya disederhanakan dalam berbagai cara 

yaitu melalui seleksi ketat seperti ringkasan maupun uraian singkat, 
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menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas. Untuk menyederhanakan data 

tersebut, peneliti mengumpulkan data setiap proses dan konteks sosial dalam table 

maupun grafik. 

1.6.6.2 Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, atau bisa juga dalam bentuk narasi. Dengan menyajikan 

data, maka teknik analisa ini memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Dalam 

tahapan ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, tabel dan bagan 

dengan menggambarkan analisis pada hiperrealitas dunia maya pada gaya hidup 

Gamers PUBG Mobile. Penyajian data ini disusun untuk menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti sehingga dapat ditarik 

suatu kesimpulannya. Hal ini berguna untuk mencegah data yang disajikan 

menyimpang dengan pokok permasalahan. 

1.6.6.3 Verifikasi Data (Data Verification) 

Langkah terakhir dalam teknik analisa data ini adalah verifikasi data atau 

disebut juga dengan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal ini masih bersifat 

sementara dan bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk 

mendukung menuju tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila 

kesimpulan awal telah didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka 

kesimpulan tersebut dapat dikatakan kredibel. Kesimpulan tersebut meliputi gaya 

hidup Gamer PUBG Mobile yang menunjukkan adanya sebuah hiperrealitas yang 

kemudian dianalisis menggunakan teori dari Jean Baudrillard mengenai 

Hiperrealitas. 
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Ketiga komponen teknik analisa data di atas saling mempengaruhi dan tidak 

dapat dipisahkan. Mulai dari tahap pengumpulan data saat observasi, wawancara 

dan dokumentasi dengan foto yang dapat menggambarkan permasalahan yang 

diangkat tersebut yang dipilih dan dirangkum untuk memilah data yang benar-benar 

dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian masuk pada tahap penyajian data 

dimana hasil dari pemilahan data tersebut disajikan dalam bentuk yang rapi dan 

tersusun secara sistematis. Setelah dua tahap tersebut terlaksana dengan baik, maka 

diambil kesimpulannya atau dinamakan dengan proses verifikasi. 

 


