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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneiliti 

sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan apa yang akan dibahas oleh peneliti. 

Penelitian terdahulu juga menjadi referensi bagi peneliti untuk memperkuat teori 

maupun gagasan dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti. Adapun 

beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi peneliti yaitu sebagai 

berikut. 

Pertama, Jurnal milik Syahrul Perdana Kusumawardani (Vol. IV/No.2/Juli 

2015) dari Universitas Airlangga tentang “Game online Sebagai Pola Perilaku” 

dengan studi deskriptif tentang interaksi sosial games Clash of Clans pada clan Indo 

Spirit. Jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui pola perilaku Gamers dalam 

melakukan aktivitas bermain game Clash of Clans dan bagaimana interaksi sosial 

para pemain game online Clash of Clans di dalam clan Indo Spirit. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif 

berupa ucapan atau tulisan dan tingkah laku yang diamati dari subjek penelitian. 

Penelitian ini relevan bagi peneliti untuk mengkaji proses pembentukan ruang 

sosial baru dalam sebuah game dan dampaknya pada interaksi individu di dunia 

nyata terutama masalah gaya hidup yang dijalani para Gamer PUBG Mobile. 

Penelitian ini menggunakan 2 teori mengenai pola perilaku menurut Chaney dan 

interaksi sosial menurut Karp dan Yoels. 

Kedua, Ilman Hakim (Skripsi, 2013) dari Universitas Negeri Semarang 

tentang “Gaya Hidup Games Game online Zynga Poker Sebagai Produk 
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Hyperealitas Dunia Maya” studi pada mahasiswa Universitas Negeri Semarang. 

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara umum game online zynga 

poker, hyperealitas dalam game tersebut, dan juga mendeskripsikan gaya hidup 

Gamers game online zynga poker dikalangan mahasiswa UNNES. Penelitian ini 

menggunakan teori hiperrealitas dari Jean Baudrillard sehingga peneliti merasa 

skripsi ini relevan dijadikan referensi karena menggunakan teori yang sama dan 

juga membahas mengenai game online. 

Ketiga, Frenda Yentin Madiana (Skripsi, 2017) tentang “Media Sosial dan 

Hiperrealitas Hary Tanoesoedibjo Sebagai Politikus Religius Islam” dari 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan studi deskriptif 

mengenai pencitraan Hary Tanoesoedibjo di halaman penggemar Facebook 

Perindo. Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana hiperrealitas 

Hary Tanoesoedibjo sebagai politisi islami seperti yang dicitrakan dalam halaman 

penggemar facebook Partai Perindo. 

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori yaitu teori new media dari Mark 

Poster dan Teori Simulasi dan Hiperrealitas dari Jean Baudrillard. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif tipe deskriptif dengan paradigma kritis.   

Subjek penelitian ini melalui halaman penggemar di Facebook Partai Perindo yaitu 

yang memiliki wewenang dalam membuat media sosial Partai Perindo, Wakil 

Sekertaris Jendral Partai Perindo, Humas Partai Perindo serta pihak Perindo yang 

memiliki wewenang untuk memberikan informasi melalui fanpage Facebook 

Perindo. 

Keempat, Bintoro Cokro A (Skripsi, 2016) tentang “Hiperrealitas Dunia 

Maya Dalam Gaya Hidup Gamers Game online” studi kasus pada Gamers di 
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Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Skripsi dari Universitas Pendidikan Indonesia, 

Bandung. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai gaya hidup, 

motivasi, faktor penyebab adiksi, dan dampak yang ditimbulkan dari game online 

tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus 

karena mengangkat permasalahan yang lebih fokus pada individu dengan 

aktivitasnya dan juga agar memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-

situasi sosial sesuai dengan tujuan penelitiannya. Penulis menggunakan 

wawancara, observasi dan studi literature sebagai teknik pengumpulan datanya. 

Adapun sumber data ia peroleh dari pengamatan di warnet yang berada di 

Kecamatan Sukasari, Kota Bandung dengan pemain game online yang sudah 

kecanduan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik model Miles dan 

Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 

Kelima, David Evans Bailey (Thesis, 2014) tentang Hyperreality : The 

Merging of The Physival and Digital Worlds (Hiperrealitas : Penggabungan Dunia 

Fisik dan Digital). Penelitian ini menjelaskan bagaimana post-hyperreality 

membawa masyarakat dalam penggunaan teknologi digital di masa depan. 

Mempertimbangkan beberapa gagasan para pemikir masa lalu dan modern dibidang 

hiperrealitas dan post-humanisme. Seperti 2 (dua) studi kasus yang melibatkan jenis 

teknologi semi-immersive seperti Google Glass dan Cybernetics. 

Peningkatan “gangguan” digital dalam semua bentuk grafik konten 

menunjukkan bahwa simulasi sudah efektif dan merupakan bagian dari kehidupan 

sehari-hari. Penggunaan simulacra dan dimasukkannya grafik komputer yang 

disempurnakan dalam iklan, ditambahkan ke peningkatan penggunaan CGI dalam 
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film dan dokumenter ke titik dimana mereka hampir sempurna, juga menunjukkan 

bahwa kita berada pada tingkat penerimaan yang tinggi dari perubahan semacam 

ini. 

Keenam, Jurnal Analisa Sosiologi dari Merri Febriana tentang Hiperrealitas 

Endorse Dalam Instagram Studi Fenomenologi Tentang Dampak Media Sosial Di 

Kalangan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret pada Volume 6 Nomor 2 tahun 

2017. Jurnal ini menjelaskan mengenai sebuah laman media sosial bernama 

Instagram dapat menunjukkan eksistensi diantara mahasiswa Universitas Sebelas 

Maret. Instagram juga dapat mempengaruhi pola perilaku diantara mahasiswa 

Universitas Sebelas Maret. Bahwa dengan endorse dapat membuat mahasiswa 

berlomba-lomba untuk mendapatkan banyak endorse, semakin banyak endorse 

yang didapatkan maka semakin populer dikalangan mahasiswa. Sehingga hal 

tersebut mempengaruhi pola perilaku mereka melalui kegiatan yang dilakukan 

untuk mengorganisasi grup promosi dan selalu memposting aktivitas yang bersifat 

promosi dalam instagram mereka dan melakukan recruitment anggota. 

Relevansinya dengan penelitian ini yaitu game online PUBG Mobile telah 

mengubah pandangan pemainnya bahwa semakin banyak ia mengeluarkan untuk 

membeli stuff-stuff yang ada dalam permainan, dan semakin tingginya pangkat yang 

ia dapatkan maka semakin “pro-player” Gamers tersebut. Selain itu PUBG Mobile 

juga mempengaruhi pola perilaku para Gamersnya untuk terus bermain PUBG 

Mobile selama berjam-jam non-stop dalam sehari-hari (minimal 3 jam/hari). 

Sehingga aktivitasnya tidak jauh dari PUBG Mobile tersebut. 

Ketujuh, Jurnal milik Herlinda Fitria berjudul Hiperrealitas dalam Social 

Media dengan Studi Kasus Makan Cantik di Senopati Pada Masyarakat Perkotaan 
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pada Kajian Ilmu Komunikasi Volume 45 Nomor 2 Desember 2015. Jurnal ini 

menjelaskan mengenai fenomena anak muda yang khususnya tinggal di perkotaan 

seperti Jakarta, bahwa makan di sebuah restoran merupakan sebuah gaya hidup baru 

yang disebut dengan “makan cantik”. Makan cantik merupakan sebuah simulasi 

yang sengaja dibentuk untuk menampilkan image tertentu, karena hal tersebut 

dianggap dapat merepresentasikan masyarakat kelas atas. Di dalam media sosial 

para penggunanya dapat menampilkan hal yang berlainan dengan realitas 

sebenarnya. Artinya ada pengkaburan kelas dimana status sosial yang muncul 

dalam sosial media tidak lagi menampilkan realitas sebenarnya, namun 

menampilkan hiperrealitas. 

Relevansi dengan penelitian ini yaitu bahwa game online PUBG Mobile ini 

sedang mencoba menampilkan hal yang tidak nyata namun masyarakat melihat hal 

tersebut menjadi seperti nyata. Sebuah permainan virtual yang layaknya seperti 

nyata membuat sebuah simulasi untuk menampilkan image para pemain tersebut. 

Apabila dalam jurnal tersebut makan direstoran disebut dengan makan cantik, maka 

di PUBG Mobile dapat dikatakan sebagai “Sultan”. Hal demikian terjadi karena 

para Gamers ingin menampilkan image-nya sebagai pemain yang kaya raya, 

memiliki pakaian-pakaian unik hanya untuk digunakan dalam virtual dan yang 

harganya bahkan tidak jauh berbeda dengan harga pakaian yang sebenarnya. 

Kedelapan, Jurnal milik Atiqa Khaneef Harahap dengan judul Hiperrealitas 

Hero Pada Iklan Televisi Produk Sabun Dalam Membentuk Perilaku Konsumsi 

Anak pada Jurnal Semiotika Volume 9 Nomor 2, Desember 2015. Analisis jurnal 

ini menjelaskan mengenai perubahan orientasi dalam komunikasi pemasaran yang 

tidak lagi sekedar bentuk personifikasi produk namun berubah menjadi persinifikasi 
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konsumen akibat persaingan global. Maksudnya yaitu iklan tidak lagi berfungsi 

sebagai penyampai pesan namun sebagai wadah dimana dibaliknya terdapat wacana 

tersembunyi. 

Iklan lifebuoy changing colour handwash mengidentikkan dengan tokoh 

superhero Hulk, seolah memberi kekuatan yang besar kepada si anak dengan 

menampilkan pertempurannya dengan sejumlah kuman. Hal ini menunjukkan 

sebuah imajinasi kekuatan super yang dihasilkan dari sabun tersebut dan 

ketergantungan manusia atas kebutuhan untuk melindungi diri dari kuman dengan 

mengkonsumsi sabun tersebut terus menerus. Relevansi dengan penelitian ini yaitu, 

game PUBG Mobile berusaha untuk menggiring para pemainnya untuk terus 

bermain. Semakin terus bermain dan berlatih, maka semakin menguasai game 

tersebut dan semakin jago. Setelah merasa layak menjadi pro-player, maka akan 

menjadi sebuah status sosial bagi dirinya, karena dapat menunjukkan skill yang 

sudah diasahnya setiap hari. Namun tanpa sadar, PUBG Mobile bukan lagi menjadi 

sebuah hiburan namun sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi dirinya. 

Kesembilan, jurnal milik Maria Peristiwati yang berjudul Hiperrealitas 

Online Shop dan Tindakan Konsumtif Melalui Jejaring Sosial Online. Analisis 

jurnal ini menjelaskan bahwa online shop seringkali menunjukkan simulacra 

melalui foto barang-barang yang dijual dan menyebabkan munculnya hiperrealitas 

dalam tindakan konsumtif. Online shop juga membuat keterangan berupa caption 

pada foto dengan menarik perhatian, juga foto yang ditampilkan merupakan salah 

satu hipermedia sehingga hal ini sangatlah “clickable” atau membuat penggunanya 

penasaran untuk mengklik foto tersebut. 
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Relevansi dengan penelitian ini yaitu barang-barang yang dijual dalam “toko 

virtual” PUBG Mobile sangat menarik dan bersifat unlimited, sehingga membuat 

para penggunanya yang tidak tahan untuk memiliki akan melakukan tindakan 

konsumtif tersebut. Padahal yang dibeli bukanlah pakaian yang dapat dipakai secara 

kesungguhan, melaikan hanya dipakai untuk karakter virtualnya saja. 

Terakhir, jurnal milik Tourmanila Tri Nugrahenny dengan judul Menyingkap 

Mekanisme Tanda di Balik Hiperrealitas Tren Hijab: Analisis Semiotika pada 

Fenomena Tren Hijab pada jurnal Komunikasi Indonesia, Volume 5 Nomor 1, April 

2018. Analisis dari jurnal ini yaitu pergeseran makna dari hijab yang bukan lagi 

dianggap sebagai bentuk ketaatan seorang muslimah namun sebagai sebuah fashion 

maupun style yang “kekinian”. Kajian tren hijab yang bersifat sebagai pencitraan 

di media massa seperti Femina. Hijab dianggap sebagai bentuk pernyataan 

kebebasan dari identifikasi pria atas perempuan yang lebih modern, fashionable dan 

membentuk citra perempuan yang ideal. Ketika hijab menjadi tren, menjadi sulit 

membedakan perempuan berhijab yang murni dari hati untuk menjadi taat dengan 

yang mengenakan hijab untuk mengejar citra kekinian. 

Relevansi dengan penelitian ini yaitu bahwa PUBG Mobile mencoba 

menciptakan sebuah ruang realitas yang baru. Ketika para Gamers mencoba melihat 

PUBG Mobile bukan lagi sebagai alat hiburan, melainkan sebagai sebuah 

kebutuhan, akan sulit memisahkan mana para Gamers yang memang hanya bermain 

untuk hiburan saja. Karena sistem permainan yang menunjukkan kelas-kelas 

melalui sistem pangkat, dan para pemainnya akan terus mengejar hingga sampai 

pangkat tertinggi, tak jarang beberapa dari mereka akan terus kecanduan dan terus 

bermain tanpa kenal waktu. 



43 
 

  

 

Tabel 2. Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian 
Judul dan Tahun 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Syahrul Perdana 

Kusumawardani 

“Game online 

Sebagai Pola 

Perilaku.” Studi 

Pada Interaksi 

Sosial Gamers 

Clash of Clans 

pada clan Indo 

Spirit, Tahun 2015. 

Dalam hasil penelitiannya 

menyebutkan bahwa 

bermain game yang 

dilakukan secara terus 

menerus dan berulang-ulang 

maka tanpa kita sadari 

bahwa pola perilaku dalam 

bermain game tersebut akan 

menjadi gaya hidup. Seperti 

di dalam game Clash of 

Clans dimana setiap pemain 

jika tidak bermain sehari 

saja maka perkembangan 

desa didalam permainannya 

akan ketinggalan dari 

teman-temannya yang ada 

di clannya yaitu clac INDO 

SPIRIT. Game ini 

mempengaruhi aktivitas 

kehidupan mereka, baik 

negative maupun positif. 

Mulai dari perilaku dan 

proses interaksinya. Ada 2 

jenis interaksi yang 

dilakukan oleh Gamer, 

interaksi antar individu atau 

kelompok (interaksi bersifat 

asosiatif) dan interaksi yang 

menghasilkan hubungan 

sosial dalam bentuk 

persaingan, kontravensi dan 

pertikaian (interaksi bersifat 

disosiatif). 

Relevansi 

Penelitian ini memiliki relevansi dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu sama sama 

mengkaji mengenai game online, bagaimana gaya 

hidup pemain didalam dunia game maupun 

dilingkungan sosialnya. Namun perbedaan dari 

penelitian ini yaitu tidak membahas mengenai 

bentuk hyperrealitas tetapi lebih kepada perilaku 



44 
 

pada Gamers tersebut dan analisis fokus penelitian 

ini pada game online yang berbeda, yaitu Clash of 

Clans. 

2. Ilman Hakim Gaya Hidup Gamer 

Game online Zynga 

Poker Sebagai 

Produk 

Hyperealitas Dunia 

Maya. Pada tahun 

2013. 

Motivasi mahasiswa 

Gamers game online zynga 

poker didasari pada 

pemenuhan kebutuhan atas 

apa yang tidak mereka dapat 

di dunia nyata, yaitu 

kesenangan status sosial, 

ekonomi dan kelompok 

interaksi. Dampak yang 

bersifat adiksi, melemahkan 

sehingga secara tidak 

langsung para Gamers telah 

teradiksi untuk menjaga 

eksistensinya di dalam 

ruang game online Zynga 

Poker. Pemikiran tentang 

nilai telah direkonstruksi 

dan dibuat menjadi 

tergantung pada konsumsi 

akan kesenangan. Dampak 

ini lebih kepada gaya hidup 

dan pola pemanfaatan 

norma dalam kehidupan 

nyata. Sebagian dari 

mahasiswa bahkan harus 

melepaskan proritasnya di 

dunia nyata. 

Relevansi 

Penelitian ini relevan dengan apa yang ingin 

diteliti yaitu sama-sama mengkaji mengenai 

hyperrealitas didalam sebuah game online pada 

mahasiswa. Perbedaannya, pada peneltian ini 

mengkaji mengenai game online zynga poker dan 

fokus lokasi penelitiannya adalah pada mahasiswa 

UNNES. 

3. Frenda Yentin 

Madiana 

Media Sosial dan 

Hiperrealitas Hary 

Tanoesoedibjo 

Sebagai Politikus 

Religius Islam, 

2017 

Hiperrealitas yang 

ditunjukkan pada Hary 

Tanoesoedibjo sebagai 

politikus yang dicitrakan 

religious islam di fanpage 

facebook Partai Perindo 

terjadi melalui 4 level. 

Pertama, sebagai politikus 

yang religious islam 

digambarkan melalui 

konten-konten di fanpage 
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facebook Partai Perindo, 

konten ini merupakan 

representasi dari 

penggunaan simbol 

religious islam dan aktifitas 

keagamaan yang dilakukan 

Hary Tanoesoedibjo di 

realitas sebenarnya. Kedua, 

kekeliruan penggunaan 

simbol religious dan 

aktifitas keagamaan islam 

yang tidak biasanya 

digunakan Hary 

Tanoesoedibjo sebagai 

orang kristiani. Pada level 

ini citra menyembunyikan 

dan menyimpangkan 

realitas sesungguhnya. 

Ketiga, absennya symbol 

dan aktivitas keagamaan 

Kristen dalam konten di 

fanpage facebook yang 

tidak pernah muncul seperti 

perayaan natal, ibadah di 

gereja, perjamuan, 

penebusan dosa hubungan 

dengan pendeta. Pada level 

ini citra menghapus realitas 

sesungguhnya. Dan yang 

terakhir yaitu penggunaan 

simbol dan aktivitas 

keagamaan yang 

menunjukkan dirinya 

sebagai politikus religious 

adalah relaitas yang benar-

benar terjadi dengan 

memainkan perannya dalam 

menciptakan realitas baru 

dengan mengunggah konten 

Hary Tanoesoedibjo sebagai 

politikus yang dicitrakan 

religius islam. Disisi lain 

terdapat realitas bahwa Hary 

Tanoesoedibjo merupakan 

penganut agama Kristen, 

namun terjadi kebingungan 

melihat ia sebagai politikus 

religius islam atau politikus 
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Kristen. Realitas yang asli 

sudah runtuh dan digantikan 

simulasi yang 

mengkaburkan realitas 

sesungguhnya. 

Relevansi 

Penelitian ini relevan dengan apa yang ingin 

diteliti yaitu sama-sama mengkaji mengenai 

hyperrealitas. Perbedaannya, pada peneltian ini 

mengkaji mengenai citra Hary Tanoesoedibjo 

sebagai Politikus Religius Islam. Realitas asli 

bahwa beliau merupakan politikus Kristen runtuh 

dan tergantikan dengan realitas semu sebagai 

politikus religius islam. 

4. Bintoro Cokro A Hiperrealitas Dunia 

Maya Dalam Gaya 

Hidup Gamers 

Game online, 2016 

Gaya hidup Gamers game 

online di Kota Bandung 

terlihat dari penggunaan 

waktu luang dan 

penggunaan uang. Gamers 

yang kecanduan bermain 

game online setiap hari 

selalu menggunakan setiap 

kesempatan di waktu 

luangnya dengan intensitas 

waktu yang lama, sehingga 

menyebabkan mereka 

menjadi terpaku pada game 

online dan tidak memiliki 

aktivitas lainnya yang lebih 

bermanfaat selain bermain. 

Kemudian dalam 

penggunaan uang, para 

Gamers game online ini 

termasuk dalam perilaku 

hedonis, karena perilaku 

konsumtif mereka terlihat 

dari kebiasaan mereka 

mengeluarkan uang hanya 

untuk memenuhi kepuasan 

bermain game online seperti 

biaya warnet, pembelian 

voucher dan pembelian 

barang-barang keperluan 

game seperti keyboard, 

keadset dan mose gaming. 

Secara lingkungan 

pergaulan, mereka tidak 

jauh dari sekedar teman-

teman sesame Gamers dan 
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teman-teman mereka 

didalam ruang virtual game 

online tersebut, sehingga 

mereka kurang 

bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitar. Ada 

beberapa motivasi Gamers 

tersebut dalam bermain 

game online yaitu 

achievement (prestasi), 

sosial dan immersion 

(penghayan). Prestasi yang 

didapatkan melalui 

kompetisi, dalam komponen 

sosial yaitu Gamers dapat 

saling berhubungan melalui 

fitur chatting didalam ruang 

virtual tersebut sehingga 

permainan menjadi tidak 

monoton, dan dalam 

komponen penghayan yaitu 

Gamers dapat menemukan 

hal-hal baru dan sebagai 

sarana hiburan dari 

persoalan di kehidupan 

nyata. Adapun faktor yang 

membuat Gamers 

kecanduan terhadap game 

online yaitu kepribadian 

mereka yang mudah 

terpengaruh dengan 

lingkungan dan daya tarik 

game online itu sendiri, dan 

kurangnya pengawasan dari 

keluarga khususnya pada 

Gamers berstatus 

mahasiswa dan tinggal di 

kost, dan lingkungan 

mereka mempengaruhi 

mereka menjadi tertarik 

dengan game online. 

Adapun dampak positif 

yaitu terhindar dari hal 

negatif seperti narkoba dan 

miras, mendapat kepuasan 

tersendiri dan keuntungan 

secara material dari hasil 

jual-beli terkait game online 
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tersebut. Dampak negatif 

yaitu gangguan kesehatan 

seperti gangguan 

penglihatan, sakit pada 

badan karena pegal-pegal 

sudah bermain berjam-jam 

dan kurangnya aktivitas 

olahraga. Kesulitan 

berkonsentrasi saat belajar 

dan kurangnya 

bersosialisasi pada 

lingkungan. 

Relevansi 

Penelitian ini relevan dengan apa yang ingin 

diteliti yaitu sama-sama mengkaji mengenai 

hiperrealitas dalam game online. Perbedaannya 

dari penelitian ini yaitu mengkaji dalam objek 

game online secara keseluruhan, tidak pada satu 

fokus game saja dan fokus utama penelitinya 

adalah pada Gamers yang bermain di warnet. 

5. David Evans Bailey Hyperreality : The 

Merging of The 

Physical and 

Digital Worlds 

(Hiperrealitas : 

Penggabungan 

Dunia Fisik dan 

Digital), 2014. 

Dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa 

seseorang dapat melihat dan 

terbiasa dengan hiperrelaitas 

secara nyata adanya 

disekitar kita dan terbiasa 

dengan jenis simulasi ini 

dan kita jua telah 

menerimanya sebagai 

bagian dari kehidupan kita 

sehari-hari. Jadi jika 

hiperrealitas merupakan de 

facto maka kita dapat 

dikatakan sebagai post state 

dan memasuki era post-

hyperreality dimana 

simulasi tidak hanya 

diterima namun diharapkan. 

Hal ini membuka tanggung 

jawab baru dalam 

penggunaan teknologi 

seperti bantuan 

kemanusiaan seperti 

anggota badan buatan dan 

juga peningkatan penelitian 

militer dan pemerintah 

seperti robot dan eksploitasi 

teknologi lainnya yang 

dapat mengakibatkan 



49 
 

pelanggatan kebebasan sipil. 

Selain itu, kita juga harus 

sadar dan siap bertindak 

untuk menyadari bahwa 

teknologi akan terus 

berkembang tanpa peduli 

yang tak bisa dihindari, dan 

kita harus menjadi bagian 

dari agensi ini. Sejak 

revolusi internet di tahun 

90-an, interaksi sosial telah 

berubah dengan 

meningkatnya penggunaan 

jejaring sosial seperti 

Facebook dan kencan 

internet. Manusia mulai 

ketergantungan dengan 

teknologi dan benar-benar 

menjadi dekat. Dalam 

penelitian mengenai 

pengaruh pada masyarakat 

dan kehidupan individu, 

harus saling mengikuti. 

Teknologi tidak boleh 

melebihi kapasitas manusia 

untuk menghadapinya dan 

konsekuensinya, jadi kita 

harus bergerak kea rah 

bersamaan. Kita harus 

menjadi penengah masa 

depan dan penguasa nasib 

sendiri. 

Relevansi 

Penelitian ini relevan dengan apa yang ingin 

diteliti yaitu mengenai hiperrealitas dari 

penggunaan digital. Perbedaannya, pada penelitian 

ini menjelaskan bagaimana pengaruh digital 

dalam dunia fisik pada manusia. Membahas 

mengenai kemajuan teknologi, dan mengharuskan 

umat manusia untuk hidup bergerak terus 

bersamaan dengan teknologi agar dirinya dapat 

menjadi penguasa dirinya sendiri, bukan dikuasai 

oleh teknologi. 

6. 

Merri Febriana 

Hiperrealitas 

Endorse Dalam 

Instagram (Studi 

Fenomenologi 

Tentang Dampak 

Media Sosial Di 

Endorse menjadi sesuatu 

yang penting bagi 

kebanyakan orang, karena 

bisa mendapatkan barang 

secara gratis dan dibayar 

juga oleh online shop. 
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Kalangan 

Mahasiswa 

Universitas Sebelas 

Maret) 2017 

Selain itu dengan endorse 

tersebut, kita dapat dilihat 

layaknya seperti artis yang 

mempromosikan barang dan 

dibayar, karena orang-orang 

yang diendorse biasanya 

yang memiliki followers 

banyak, lebih dari 1.000. 

karena anggapan inilah yang 

membuat mahasiswa merasa 

jika dirinya mendapatkan 

endorse maka orang lain 

akan menilai bahwa dia 

populer dan akhirnya 

menunjukkan eksistensi 

mahasiswa tersebut. 

Semakin banyak endorse 

maka semakin populer, hal 

ini menjadi tolak ukur bagi 

mereka. Apabila tidak dapat 

endorse, artinya dia tidak 

populer. Para mahasiswa 

akhirnya berlomba-lomba 

menjadi yang paling populer 

untuk terus eksis di 

instagram dan 

mempengaruhi pola 

perilaku mereka melalui 

postingan-potingan yang 

cenderung berlebihan, karna 

dalam mempromosikan 

suatu barang harus terlihat 

artistic agar dapat memicu 

banyaknya pembeli dari 

olshop yang sudah 

membayarnya. Hal inilah 

yang disebut dengan 

hiperrealitas, tidak seperti 

yang sesungguhnya. 

Relevansi 

Relevansinya dengan penelitian ini yaitu game 

online PUBG Mobile telah mengubah pandangan 

pemainnya bahwa semakin banyak ia 

mengeluarkan untuk membeli stuff-stuff yang ada 

dalam permainan, dan semakin tingginya pangkat 

yang ia dapatkan maka semakin “pro-player” 

Gamers tersebut. Selain itu PUBG Mobile juga 

mempengaruhi pola perilaku para Gamersnya 

untuk terus bermain PUBG Mobile selama 



51 
 

berjam-jam non-stop dalam sehari-hari (minimal 3 

jam/hari). Sehingga aktivitasnya tidak jauh dari 

PUBG Mobile tersebut. 

7.  Herlinda Fitria Hiperrealitas dalam 

Social Media 

dengan Studi Kasus 

Makan Cantik di 

Senopati Pada 

Masyarakat 

Perkotaan, 2015 

Makan cantik dan media 

sosial merupakan satu 

kesatuan yang utuh. Makan 

cantik dianggap bisa 

merepresentasikan kelas 

atas sebagai pembentuk 

identitas dan menjadi 

sebuah gambaran atau citra 

yang melambangkan 

eksistensi dan kelas sosial 

masyarakat. Simulasi 

dimulai dengan pemilihan 

restoran yang memiliki 

interior ruangan dan 

peyajian makanan yang 

menarik. Kemudian 

dilanjutkan dengan simulasi 

yaitu dengan mengambil 

foto makanan sebaik 

mungkin maupun ruangan 

yang semenarik mungkin  

serta penggunaan caption 

yang “clickable” agar orang 

lain tertarik untuk datang ke 

tempat tesebut. Makan 

cantik maupun apa yang 

diunggah oleh pelaku di 

media sosial secara tidak 

langsung mengkontruksi 

orang lain untuk dapat 

merasakan hal yang sama. 

Baik yang gemar makan 

cantik maupun tidak. 

Namun faktanya yang ada, 

makan cantik yang 

diunggah dalam media 

sosial merupakan hal yang 

berbeda pada si pelaku 

tersebut. Apabila makan 

cantik menunjukkan kelas 

sosial atas namun si pelaku 

ternyata bukan berasal dari 

kelas atas. Akhirnya yang 

terjadi adanya pengkaburan 

kelas sosial yang terjadi 
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pada seseorang yang 

ditampilkan pada media 

sosial. 

Relevansi 

Game online PUBG Mobile ini sedang mencoba 

menampilkan hal yang tidak nyata namun 

masyarakat melihat hal tersebut menjadi seperti 

nyata. Sebuah permainan virtual yang layaknya 

seperti nyata membuat sebuah simulasi untuk 

menampilkan image para pemain tersebut. 

Apabila dalam jurnal tersebut makan direstoran 

disebut dengan makan cantik, maka di PUBG 

Mobile dapat dikatakan sebagai “Sultan”. Hal 

demikian terjadi karena para Gamers ingin 

menampilkan image-nya sebagai pemain yang 

kaya raya, memiliki pakaian-pakaian unik hanya 

untuk digunakan dalam virtual dan yang harganya 

bahkan tidak jauh berbeda dengan harga pakaian 

yang sebenarnya. 

8. Atiqa Khaneef 

Harahap 

Hiperrealitas Hero 

Pada Iklan Televisi 

Produk Sabun 

Dalam Membentuk 

Perilaku Konsumsi 

Anak, 2015 

Analisis semiotika pada 

iklan televisi produk sabun 

lifebuoy menunjukkan 

adanya penciptaan imajinasi 

hero yang menggiring 

pemikiran bahwa untuk 

menyelesaikan atau 

menghindari situasi 

kontradiksi yang tidak 

diinginkan, anak harus 

mengkonsumsi produk 

tersebut. Iklan Lifebuoy 

Changing Colour 

Handwash menggunakan 

tokoh Hulk dalam cairan 

hijau pencuci tangan 

sebagai identitasnya. Iklan 

ini seolah menyatakan 

bahwa cairan hijau tersebut 

memberikan kekuatan 

sebagaimana kekuatan yang 

dimiliki oleh tokoh Hulk. 

Pemikiran anak-anak 

digiring pada proses 

pengetalasean diri sejak 

dini, dimana diri adalah 

susunan tanda-tanda yang 

diserap. Proses refleksi diri 

yang dilepaskan dari 

masyarakat kontemporer 
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digantikan oleh bentuk 

etalase tanda-tanda. Hal ini 

bukan hanya dapat 

membahayakan perkem-

bangan anak namun juga 

dapat menciptakan satu 

generasi rapuh yang berdiri 

di atas tanda-tanda. Untuk 

memproduksi kebutuhan, 

kapitalis menggunakan jalan 

emas dalam membesarkan 

dirinya. Segalanya didorong 

untuk berada di bawah 

logika tanda, sehingga 

penciptaan kebutuhan hanya 

perlu melakukan operasi 

tanda tanpa 

mempertimbangkan 

fungsinya. 

Relevansi Relevansi dengan penelitian ini yaitu, game 

PUBG Mobile berusaha untuk menggiring para 

pemainnya untuk terus bermain. Semakin terus 

bermain dan berlatih, maka semakin menguasai 

game tersebut dan semakin jago. Setelah merasa 

layak menjadi pro-player, maka akan menjadi 

sebuah status sosial bagi dirinya, karena dapat 

menunjukkan skill yang sudah diasahnya setiap 

hari. Namun tanpa sadar, PUBG Mobile bukan 

lagi menjadi sebuah hiburan namun sudah menjadi 

sebuah kebutuhan bagi dirinya. 

9. Maria Peristiwati Hiperrealitas 

Online Shop dan 

Tindakan 

Konsumtif Melalui 

Jejaring Sosial 

Online 

Proses simulacra yang 

ditampilkan dalam 

Facebook terlihat dalam 

cara-cara yang dilakukan 

oleh online shop untuk 

menampilkan foto atau 

image barang dagangannya. 

Online shop fashion sangat 

membutuhkan simulasi 

untuk produknya ketika 

akan dijual melalui berbagai 

tahap, tidak begitu saja 

ditampilkan karena harus 

melalui proses edit atau 

pengubahan melalui 

berbagai aplikasi dan 

kecanggihan teknologi 

untuk menghasilkan 
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tampilan barang yang bagus  

sehingga disebut simulacra. 

Dari simulacra tersebut 

hiperealitas muncul, dimana 

para konsumen menikmati 

apa yang telah ditampilkan 

meskipun mereka sadar 

bahwa hal tersebut bukan 

yang nyata tetapi mereka 

masih saja terperangkap 

didalamnya. 

Selain itu, hiperealitas yang 

terjadi yaitu pada tindakan 

konsumtif dengan melihat 

pikiran konsumen bukan 

lagi melihat pada fungsi dan 

kegunaan barang yang 

sebenarnya tetapi hasil 

tampilan foto yang 

diunggah oleh online shop. 

Dari hiperealitas yang ada 

memunculkan suatu hasrat 

konsumen untuk membeli, 

sehingga memisahkan 

kegunaan sebenarnya dari 

objek barang fashion 

tersebut. Berbelanja online 

bukan lagi karena 

kebutuhan tetapi hanya 

faktor pemenuhan keinginan 

semata, yang terus menerus 

dilakukan oleh para 

pelanggan online shop 

tersebut. 

Relevansi 

Relevansi dengan penelitian ini yaitu barang-

barang yang dijual dalam “toko virtual” PUBG 

Mobile sangat menarik dan bersifat unlimited, 

sehingga membuat para penggunanya yang tidak 

tahan untuk memiliki akan melakukan tindakan 

konsumtif tersebut. Padahal yang dibeli bukanlah 

pakaian yang dapat dipakai secara kesungguhan, 

melaikan hanya dipakai untuk karakter virtualnya 

saja. 

10. Tourmanila Tri 

Nugrahenny 

Menyingkap 

Mekanisme Tanda 

di Balik 

Hiperrealitas Tren 

Hijab: Analisis 

Saat ini jilbab bukan lagi 

sebagai symbol tindakan 

aplikatif seorang muslimah 

dalam menaati ketentuan 

agamanya, namun 
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Semiotika pada 

Fenomena Tren 

Hijab, 2018 

mengalami pergeseran 

sebagai sebuah bentuk 

pernyataan kemerdekaan, 

kebebasan dari identifikasi 

pria atas wanita, 

representasi modernisme, 

fashionability, dan citra 

perempuan yang ideal. 

Karena hijab tidak lagi 

merepresentasikan sikap 

konsisten dan ketaatan, 

melainkan hanya sebagai 

mode yang berkembang 

biak, lentur menyesuaikan 

situasi yang ada. Hari ini 

berhijab di acara religi, 

besok berpakaian minim di 

acara pesta sudah bukan lagi 

menjadi hal yang aneh. 

Tidak ada yang mau untuk 

repot-repot 

mempertanyakan apalagi 

menggugat karena akan 

dianggap sebagai hak 

masing-masing individu. 

Ketika hijab telah menjadi 

tren, sulit memisahkan 

antara yang mengenakan 

hijab untuk menjadi pribadi 

yang makin baik, dengan 

mengenakan hijab untuk 

mengejar mode yang up-to-

date. 

Relevansi Relevansi dengan penelitian ini yaitu bahwa 

PUBG Mobile mencoba menciptakan sebuah 

ruang realitas yang baru. Ketika para Gamers 

mencoba melihat PUBG Mobile bukan lagi 

sebagai alat hiburan, melainkan sebagai sebuah 

kebutuhan, akan sulit memisahkan mana para 

Gamers yang memang hanya bermain untuk 

hiburan saja. Karena sistem permainan yang 

menunjukkan kelas-kelas melalui sistem pangkat, 

dan para pemainnya akan terus mengejar hingga 

sampai pangkat tertinggi, tak jarang beberapa dari 

mereka akan terus kecanduan dan terus bermain 

tanpa kenal waktu. 

Sumber : Tabel Penelitian Terdahulu ini mulai dari tahun 2013 – 2017 
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2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Gaya Hidup 

a. Pengertian Gaya Hidup 

Gaya hidup sangat mudah dimiliki oleh setiap individu yang mengikuti 

perkembangan zaman, baik itu tidak sengaja maupun disengaja, semua bisa meniru, 

menjiplak, mengikuti dan menciptakan polanya sendiri. Menurut Idy Subandy gaya 

hidup kini bukan lagi monopoli satu kelas, tetapi sudah lintas kelas yaitu atas, 

menengah maupun bawah sudah membaur menjadi satu dan terkadang dipakai 

berganti-ganti (Chaney, 1996:11). 

Gaya hidup pada dasarnya merupakan kategori-kategori anggota. Ini tidak 

berarti gaya hidup berada pada suatu level spesifikasi teoritis yang tinggi, 

menggunakan gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari untuk mengenali dan 

menjelaskan adanya kompleks identitas dan orientasi yang lebih luas, dan 

merupakan bagian dari kosakata praktis kehidupan sehari-hari. Gaya hidup adalah 

kreasi atau adopsi artifisial. Pembawa pesan sendiri menyadari kenyataan bahwa 

gaya itu dapat dipakai ataupun dibuang sesuka hatinya dan, karena itu, ia dapat 

diperankan dengan beberapa tingkatan ironi diri dan sindiran diri. 

b. Bentuk Gaya Hidup 

Adapun beberapa bentuk gaya hidup menurut Chaney, yaitu sebagai berikut : 

1) Industri Gaya Hidup 

Dalam era millennial ini, penampilan diri adalah sesuatu yang mengalami 

estetisisasi dalam kehidupan sehari-hari, begitupula tubuh maupun diri yang 
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menjadi sebuah proyek, benih penyemaian gaya hidup. Adapula slogan masa kini 

yang mendukung hal tersebut, yaitu “Kamu Bergaya Maka Kamu Ada!” ungkapan 

tersebut menggambarkan bagaimana manusia modern berpenampilan. Itulah 

sebabnya industri gaya hidup merupakan sebagian besar dari industri penampilan. 

2) Iklan Gaya Hidup 

Berbagai perusahaan (korporasi), para politisi, individu-individu di dalam 

masyarakat, semua terobsesi pada sebuah citra. Citra merupakan sesuatu yang 

bersifat abstrak karena berhubungan dengan keyakinan, ide maupun kesan suatu 

objek tertentu yang diperoleh dan dirasakan secara langsung melalui informasi dari 

suatu sumber yang dapat bersifat positif maupun negatif. Di era globalisasi saat ini, 

yang dapat berperan besar dalam membentuk budaya citra (image culture) dan 

budaya cita rasa (taste culture) adalah iklan yang menawarkan gaya visual dengan 

sangat menarik perhatian bagi masyarakat. Iklan merepresentasikan gaya hidup 

dengan menanamkan secara halus arti pentingnya citra diri untuk tampil dalam 

publik, namun juga mempengaruhi pilihan cita rasa yang masyarakat buat. 

3) Public Relations dan Journalisme Gaya Hidup 

Pemikiran mutakhir dalam dunia promosi sampai pada kesimpulan bahwa 

budaya berbasis-selebriti, para selebriti membantu dalam pembentukan identitas 

dari para konsumenn kontemporer. Dalam budaya konsumen, identitas menjadi 

suatu sandaran “acessories fashion”. Generasi millennial saat ini dianggap 

terbentuk melalui identitas yang dibuat oleh selebriti tersebut seperti cara mereka 

bergaya di dunia maya, cara berpakaian, dll. Artinya, para selebriti tersebut 

memanfaatkan citra mereka untuk digunakan sebagai parade identitas konsumen. 

4) Gaya Hidup Mandiri 
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Hidup mandiri merupakan kemampuan hidup tanpa bergantung mutlak pada 

sesuatu lainnya, yang diperlukan kemampuan untuk mengenali kelebihan dan 

kekurangan yang dimiliki diri sendiri, serta mampu mengembangkan kelebihan 

yang dimiliki dan menjadikan kekurangan sebagai strategi dalam mencapai tujuan. 

Apabila seseorang dapat hidup mandiri, maka budaya konsumerisme tidak akan 

mempengaruhi hidupnya. Ia akan bebas dan merdeka untuk menentukan pilihannya 

secara tanggung jawab, memiliki inovasi-inovasi kreatif untuk menunjang 

kemandiriannya tersebut. 

5) Gaya Hidup Hedonis 

Hedonis merupakan suatu pola perilaku yang aktivitas untuk mencari 

kesenangan hidup dengan menghabiskan waktu untuk keperluan yng tidak (dalam 

Subandy, 2007, dalam YM Huda, 2014). 

 

2.2.2 Hiperrealitas Gaya Hidup Anak Muda di Indonesia 

Berbicara mengenai anak muda, maka akan terbayangkan sosok seseorang 

yang masih berumur di atas 15 tahun dan dibawah 29 tahun. Namun pengertian 

anak muda bagi sosiologi Talcott Parsons bukanlah dilihat dari biologis secara 

keseluruhan, lebih kepada konstruk sosial yang berubah yang muncul pada kurun 

waktu tertentu dan pada kondisi yang jelas. Maksudnya anak remaja merupakan 

ketegori sosial yang muncul bersamaan dengan perubahan peran keluarga yang 

tumbuh karena perkembangan kapitalisme. 

Ciri khas anak muda didalam suatu sosial yaitu berada diantara masa anak-

anak yang masih bergantung pada orangtuanya tetapi juga memiliki pertanggung-

jawaban sendiri di dalam institusi keluarga. Singkatnya, seseorang bisa dikatakan 
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sebagai anak muda saat dia telah mendapatkan lebih banyak tanggungjawab 

daripada anak-anak namun masih terikat dengan control orang desawa (seperti 

orang tua). Adapun klasifikasi anak muda yang dibuat oleh agensi kontrol sosial-

politisi, pembuat kebijakan dan para profesional muda yaitu sebagai berikut : 

a. Anak muda merupakan kategori dengan karakter psikologis dan kebutuhan 

sosial yang sama di dalam kelompok umur tertentu 

b. Anak muda merupakan satu tahap perkembangan yang secara khusus bersifat 

formatif dimana sikap dan nilai bersandar pada ideologi dan tetap melekat 

pada karakter hidupnya 

c. Anak muda merupakan transisi dari ketergantungan anak-anak menuju 

otonomi orang dewasa melalui satu fase pemberontakan yang sudah menjadi 

bagian dari tradisi kulturan yang diwariskan dari generasi berikutnya 

d. Anak muda merupakan sebagian orang-orang muda dalam masyarakat 

modern yang mengalami kesulitan dalam masa transisinya untuk berjalan 

mulus dan memerlukan bantuan orang-orang profesional/dewasa untuk 

pemberian nasihat dan dukungan dalam melakukan sesuatu hal (Cohen, 1997: 

182, dalam Barker, 2018: 339). 

Namun Hebdige (1988) berbeda pandangan, menurutnya anak muda 

merupakan bentukan dari dalam maupun berbagai diskursus mengenai “gangguan” 

(anak muda yang sedang mengalami gangguan) atau “senang-senang”. Sebagai 

contoh sebagai sosok hooligan sepak bola, geng motor diaman anak muda 

digambarkan dengan kejahatan dan penyimpangan. Anak muda di representasikan 

sasaran yang cocok untuk perilaku konsumen dari fashion dan gaya. Sosok yang 

senang dengan pesta, senang bergaya dengan fashion dan aktivitas hiburan lainnya. 



60 
 

Membaca pernyataan dari 2 (dua) tokoh di atas maka tidak heran apabila pada masa 

kini anak muda banyak yang cenderung memiliki perilaku konsumtif. Peran 

maupun fungsi suatu barang saat ini sudah bukan lagi dilihat dari kebutuhan para 

konsumennya, namun hasrat dan keinginan untuk memiliki karena bentuk secara 

fisik yang unik yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkan. 

Jiwa-jiwa anak muda seperti yang dikatakan oleh Cohen, akan mengalami 

masa pemberontakan, dimana ia akan merasa telah memiliki hak atas kebebasan 

untuk melakukan sesuatu hal yang tak perlu lagi dikontrol oleh orang dewasa seperti 

halnya membelanjakan uang. Anak muda masa kini memiliki perasaan senang 

apabila dia dapat diperhatikan oleh lingkungan sekitarnya. Salah satu hal yang 

menjadi faktor pendukungnya ialah penampilan. Penampilan seseorang saat ini 

menjadi tolak ukur seseorang dalam menilai orang lain. Apabila penampilannya 

terlihat mewah, bergaya dengan fashion yang branded maka akan dinilai orang lain 

berasal dari status sosial atas atau orang kaya. Namun sebaliknya, apabila gaya 

berpakaiannya biasa-biasa saja maka ia berasal dari kelas menengah maupun kelas 

bawah. 

Padahal pada masa kini penampilan seseorang tidak dapat menjadi tolak ukur 

penilaian terhadap status kelas seseorang. Banyak orang-orang yang bergaya dan 

berpenampilan layaknya mencerminkan kemewahan namun pada kenyataannya dia 

tidak berasal dari status sosial kelas atas. Misalnya pada contoh kasus makan cantik 

di Senopati, bahwa kenyataannya realitas makan cantik yang dipamerkan melalui 

media sosial tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas saja namun nyatanya pada 

kalangan bawah pun dapat melakukannya. Melihat kejadian ini, apa yang dinilai 

para pengguna media sosial mengenai strata maupun kelas sosial hanya melalui 



61 
 

unggahan foto maupun video bisa saja terjadi kesalahan. Karena apa yang ada 

dalam media sosial masih kabur dan tidak tahu kebenaran yang sebenarnya seperti 

apa. 

Hal lainnya yang terjadi yaitu pada gaya berpakaian anak muda zaman 

sekarang. Pada saat ini sedang banyaknya brand lokal hijab Indonesia yang sedang 

digemari anak muda. Melihat ketenaran dari brand-brand ini, harga yang 

ditawarkan pun cukup mahal. Namun karena memilii banyak peminta dan telah 

dipakai banyak artis televisi maupun selebgram (artis dalam instagram) akhirnya 

mahal pun tetap rela antri untuk membeli. Bahkan meskipun sudah stock ribuan 

picies masih banyak pula yang kehabisan. Melihat hal ini, bukan lagi soal branding 

menggunakan artis-artis yang menjadi trendsetter para anak muda, namun esensi 

dan makna dari busana muslim tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuannya yaitu 

menutup aurat. Mereka berniat membeli busana muslm bukan lagi dengan tujuan 

taat pada kewajiban, namun karena ingin bergaya sama dengan artis atau ingin 

menaikkan statusnya agar mendapat penilaian mewah dari orang lain. 

Fenomena ini pun memperlihatkan bahwa makna maupun esensi dari hijab 

sudah mengalami pengkaburan. Karena akan menjadi sulit membedakan 

perempuan berhijab untuk taat pada kewajiban atau untuk mengikuti trend saja. 

Selain itu unggahan orang-orang yang menampilkan kemewahan pun akan 

membuat pemikiran salah pada pengguna lainnya, menilai seseorang hanya dari 

penampilan luar atau penampilan yang ditunujukkan melalui media sosial saja, 

namun tidak mengetahui kebenaran dibaliknya seperti apa. Hal ini disebut juga 

dengan konsep hiperrealitas, karena makna kebenaran atau suatu realitas tertutupi 
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dengan suatu yang kabur, sehingga sulit membedakan mana yang nyata dan mana 

yang tidak nyata. 

Hiperrealitas hanya merujuk pada dirinya sendiri (self reference) sehingga 

tidak memiliki referensi dan realitas yang sebenarnya. Banyaknya jenis 

penyampaian informasi menyebabkan realitas sosial yang sebenarnya mati dan 

muncul bentuk realitas yang baru akibat ciptaan masyarakat itu sendiri.k 

Kecenderungan hyper pada masyarakat semakin terlihat pada perkembangan media 

seperti televisi dan internet, yang mana mampu menciptakan realitas yang seakan-

akan nyata namun hanyalah sebuah rekayasa media saja. Hal ini menyebabkan 

realitas dan rekayasa yang ada pada media bercampur menjadi satu sehingga tidak 

dapat dibedakan lagi mana realitas yang nyata dan yang bukan (Piliang, 2004, hlm 

192, dalam Maria, 2015). 

Banyaknya fenomena-fenomena yang dapat dibuat didalam media yang 

tampak nyata padahal hanya sebuah rekayasa. Contohnya pada fitur media 

Instagram, pengguna internet dapat membagikan foto dan video mereka untuk 

diperlihatkan pada semua pengguna Instagram juga. Menurut hasil penelitian dari 

Dinda Marta (2018), fasilitas ini digunakan oleh para penggunanya sebagai wadah 

untuk membentuk citra diri mereka di media sosial. Padahal foto maupun video 

yang telah dibagikan tersebut, banyak disematkan editan maupun polesan diwajah 

agar terlihat lebih baik. Hal ini dilakukan agar mereka dapat tampil lebih percaya 

diri dan bisa diakui oleh publik mengenai keberadaannya di dunia maya. 

Bentuk hiperrealitas dari gaya hidup para anak muda berbagai macam, dari 

bentuk gaya fashion, perilaku dan sebagainya. Maka tidak heran apabila penilaian 

dari segi penampilan merupakan tolak ukur penilaian terhadap prang lain, maka 
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menjadi pengaruh bagi anak muda untuk membentuk citra dirinya sebagai yang 

memiliki kelas tertinggi padahal realitasnya jauh daripada itu. Hingga muncul 

bentuk hiperrealitas gaya hidup tersebut dalam kalangan anak muda di Indonesia. 

 

2.2.3 Pengaruh Teknologi Game online Terhadap Gaya Hidup Anak Muda 

Kemajuan teknologi mampu untuk mempengaruhi sudut pandang kehidupan 

manusia dalam setiap kegiatan maupun aktivitasnya. Selain itu teknologi 

komunikasi dan informasi menjadi salah satu teknologi yang paling berpengaruh 

bagi manusia dalam berkomunikasi maupun pola komunikasi itu sendiri. 

Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih inilah akhirnya 

mampu untuk menciptakan sebuah realitas baru didalamnya, yaitu cyberspace 

(dunia maya). 

Didalam dunia maya semua pengguna internet dapat saling berkomunikasi 

tanpa adanya batasan apapun, sehingga hal ini menciptakan realitas dalam dunia 

virtual. Baudrillard mengungkapkan bahwa saat ini kita hidup dalam satu zaman 

yang disebut dengan zaman simulasi, dimana keaslian tersebut cepat hilang karena 

realitas dan yang palsu bergabung menjadi satu sehingga sulit untuk dibedakan 

secara tegas (Lubis, 2014: 180). 

Salah satu yang telah diciptakan oleh teknologi bagi kehidupan manusia yaitu 

game online. Dengan kecanggihan dan melesatnya perkembangan teknologi, game 

online diranang dengan dimensi dan desain yang mampu menyamakan dengan 

realitas aslinya. Bukan hanya dari segi visual, namun suara dan fasilitas yang 

diberikan mampu untuk membuat penggunanya nyaman, karena mereka memiliki 

ruang dan waktu yang tak terbatas. Selain itu, game online pun dilihat sebagai 
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kegiatan yang mampu meniru kehidupan manusia yang sebenarnya dengan konteks 

yang lebih aman, misalnya permainan berkencan seperti The Sims maupun 

permainan peperangan seperti PUBG Mobile. 

Fenomena game online ini menghadirkan sesuatu layaknya seperti nyata, 

bahkan Jesper Juul berpendapat bahwa permainan dalam game onlne merupakan 

“separuh nyata”. Bagi jean Baudrillard, game online yang dihadirkan oleh teknologi 

digital ini merupakan simulasi dari sebuah realitas. Hasil dari teknologi tersebut 

mampu menciptakan sebuah realitas baru dengan merubah ilusi dan halusinasi 

menjadi sebuah kenyataan yang dikemas didalam sebuah teknologi (Siti, Jokodan 

Mukhtasar, 2013). 

Sejatinya teknologi dan game online bisa menghasilkan hal yang positif bagi 

mereka yang menggunakannya dengan bijak. Bagi para anak, game pun dapat 

dijadikan sebagai perantara untuk memperoleh pengetahuan baru untuk mengenal 

“dunia”. Namun, game online nyatanya sangat berpengaruh pada mereka yang 

terikat didalamnya dalam mengubah cara pandangnya. Bukan hanya anak-anak, 

namun juga mereka para orang dewasa maupun anak muda. Bagi mereka yang tidak 

seimbang dalam bermain maka secara intelektual pun menjadi tidak adaptif. Selain 

itu, hal ini dapat menjadikan ketergantungan bagi mereka yang tidak bisa 

mengontrol diri karena sudah terjebak dalam ruang semu tersebut.  

 

2.2.4 Gamers PUBG Mobile 

a. Pengertian Gamers 

Gamer, merupakan sebuah panggilan maupun istilah bagi seseorang yang 

memainkan suatu game. Bukan hanya memainkan sebuah game biasa, namun game 
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yang dimainkan pun game yang menantang dan memiliki misi-misi tertentu yang 

juga dimainkan oleh banyak orang dalam 1 server. Artinya, didalam sebuah game 

yang ia mainkan, ada orang lain diseluruh penjuru dunia yang juga sedang 

memainkan game tersebut diwaktu yang sama. Selain itu, seorang Gamer pun 

mampu mengerti dan memahami dibalik game yang ia mainkan tersebut, mengenai 

seluk beluk game dan makna dari beberapa hal yang ada didalamnya. 

b. Player Unknowns Battle Grounds Mobile (PUBG Mobile) 

Player Unknows Battle Grounds Mobile atau yang biasa disebut PUBG 

Mobile merupakan salah satu permainan berbasis battle royale yang dirilis pada 

tahun 2017. Permainan battle royale merupakan permainan peperangan yang akan 

diturunkan dari sebuah pesawat disuatu pulau yang berisikan maksimal 100 pemain 

dan diharuskan saling membunuh satu sama lain untuk menjadi yang terakhir dalam 

bertahan hidup. Setelah turun dari pesawat, pemain diharuskan mencari senjata, 

obat-obatan, pelindung, dan sebagainya untuk persiapan melawan musuh. Asal 

mula permainan ini berasal dari sebuah novel di Jepang yang berjudul Battle royale 

yang ditulis pada tahun 1996 dan dirilis pada tahun 1999 dan juga difilmkan pada 

tahun 2000. Bercerita mengenai 40 orang siswa yang dikirim ke sebuah pulau 

selama 3 hari untuk saling membunuh dan hanya 1 orang saja yang dapat bertahan 

hidup sampai akhir. Setiap siswa dibekali air, kompas, peta, obat dan senjata. 

Seperti halnya pada game online PUBG Mobile yang saat ini sedang marak 

diseluruh kalangan, baik anak kecil, remaja maupun orang dewasa pun memainkan 

game berbasis battle royale (pertempuran). Asal mula permainan ini berawal dari 

Brendan Greene, seorang web designer dan photographer yang berasal dari Irlandia, 

bekerjasama dari Chang Han Kim, seorang produser perusahaan game dari Korea 
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Selatan, yang diberikan kesempatan oleh perusahaan bernama Blue Hole untuk 

merealisasikan game online sesuai dengan keinginan mereka. Akhirnya permainan 

PUBG pun rilis pada bulan Desember 2017. Awal rilis, game ini hanya dapat 

dimainkan melalui PC/komputer. Akhirnya pada tahun 2018, game ini rilis versi 

Mobile dengan nama Player Unknowns Battle Grounds Mobile. 

Didalam game ini banyak sekali istilah-istilah yang perlu dipahami oleh 

pemainnya, seperti jenis-jenis senjata, peluru, perlengkapan senjata lainya hingga 

obat-obatan untuk penyembuhan si pemain saat terluka ketika didalam game 

tersebut. Sistem permainannya pun sama dengan battle royale pada umumnya, 

yaitu pemain dikumpulkan didalam satu pesawat dengan maksimal 100 pemain, 

kemudian diturunkan disuatu pulau bernama Erangel, Miramar, Sanhok dan 

Vikendi. Pemain wajib menyediakan perlengkapan senjata, obat-obatan dan 

sebagainya untuk persiapan melawan musuh. Pemain harus menjadi yang terakhir 

bertahan hidup untuk memenangkan permainan. 

c. Istilah-istilah Dalam Game PUBG Mobile 

1) Ammo/Amunsi = sebuah item yang berfungsi sebagai peluru senjata untuk 

menembak sesuai dengan jenis tembakannya 

2) Arcade = sebuah kumpu;an mode permainan didalam PUBG Mobile diluar 

match biasanya. Ada beberapa mode permainan seperti war, quick match, 

sniper mode dan mini-zone 

3) Clan = merupakan komunitas para pemain dalam PUBG Mobile yang 

berisikian maksimal 50 member 

4) Crew = sama seperti clan namun lebih sedikit yaitu maksimal 6 member 
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5) Duo = merupakan mode permainan pada classic match dimana pemain hanya 

diperbolehkan bermain dengan tim yang berisikan 2 (dua) orang, sehingga 

pemain melawan 50 team duo lainnya 

6) Erangel = salah satu map dalam PUBG Mobile dimana map ini merupakan 

map pertama di PUBG Mobile 

7) Inventory = menu yang dapat digunakan pemain untuk mengatur penampilan 

karakter yang digunakan 

8) Map = merupakan lokasi yang digunakan didalam sebuah match, ada 5 jenis 

map yaitu Erangel, Miramar, Sanhok, Vikendi dan Training Map. 

9) Solo = merupakan mode permainan dalam PUBG Mobile yang hanya 

diperbolehkan satu orang didalam satu permainan, sehingga pemain melawan 

99 musuh lainnya 

10) Squad = merupakan mode permainan yang terdiri dari empat orang dalam 

satu permainan sehingga melawan 25 squad lainnya 

11) Daily mission = merupakan misi harian yang harus dilakukan oleh pemain 

untuk mendapatkan hadiah harian berupa koin maupun hadiah lainnya 

12) Achievements = merupakan daftar prestasi yang sudah dilalui oleh pemain, 

apabila pemain telah mencapai prestasinya, maka akan mendapat hadiah 

13) Shop = merupakan fasilitas “mall” didalam PUB Mobile karena didalamnya 

berisikan beberapa pilihan pakaian, skin senjata, skin kendaraan dan treasure 

yang dapat dibeli menggunakan UC (Unknown Cash) 

14) UC (Unknown Cash) = sejenis dengan uang namun berupa virtual. Pemain 

pun harus membeli uang virtual tersebut dengan uang asli, sekitar Rp 200/1 

UC yang nantinya dapat dibelanjakan untuk membeli pakaian maupun skin 
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senjata dan kendaraan ataupun membuka kotak misteri yang bisa 

mengeluarkan hadiah unik 

15) RP (Royale Pass) = merupakan event musiman untuk pemain menyelesaikan 

misi dan mendapatkan hadiah menarik. Ada 3 jenis Royale Pass, yaitu free, 

elite dan elite plus. Hadiah yang didapatkan pun berbeda, sebagian besar 

hadiah yang didapatkan oleh Royale Pass free adalah BP (battle point) atau 

sejenis koin, dan hadiah yang didapatkan Royale Pass elite maupun elite plus 

cenderung lebih banyak dan bagus yaitu berupa skin senjata, kendaraan dan 

kostum yang menarik. 

16) Winner Winner Chicken Dinner = istilah kemenangan untuk pemain yang 

mampu bertahan hidup paling akhir 

 

2.3 Landasan Teori 

Menurut Baudrillard, awal dari munculnya hiperealitas adalah ditandai 

dengan hilangnya petanda dan metafisika representasi, runtuhnya ideology, 

kebangkrutan realitas yang kemudian diambil alih oleh duplikasi dari dunia 

nostalgia dan fantasi (Umi Salamah, 2015:78). Hilangnya tanda tersebut membuat 

massa menjadi satu-satunya referensi dari tanda yang sudah ada. Massa menurut 

baudrillard disini adalah konsumen yang diam. Massa ini menyerap informasi, 

pesan-pesan maupun norma akan tetapi tidak pernah merefleksikan pesan, makna 

maupun gaya yang didapat dari berbagai sumber mitologi, ideology, kebudayaan 

masa lalu atau masa kini. Massa tersebut bercampur, berinteraksi, saling tumpang 

tindih membentuk jaringan skizofrenik atau yang biasa disebut dengan dunianya 

sendiri. 
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Hiperealitas merupakan gejala lahirnya realitas-realitas buatan yang seakan-

akan lebih nyata dibandingkan dengan realitas sebenarnya. Hal ini bisa dilihat dari 

berbagai segmen sosial baik itu ekonomi, politik, agama maupun budaya. Adapun 

segmen-segmen hyper dalam dunia postmodern seperti yang digambarkan 

Baudrillard dalam berbagai segmen kehidupan sosial yang dijelaskan oleh Piliang 

(Medhy, 2012 dalam Abu Tazid, 2017) yaitu sebagai berikut : 

 Hypercare 

Merupakan upaya pergulatan dan penyempurnaan daya kerja serta 

penampilan tubuh secara berlebihan melalui bantuan dan kemajuan kosmetik dan 

dunia medis seperti operasi plastik. 

 Hyperkomoditi 

Merupakan suatu gejala meledaknya komoditi hampir diseluruh kehidupan 

dan menjadi agen bagi pembaharuan makna-makna dan reproduksi sosial, 

segmentasi sosial tanpa dibatasi ruang dan waktu baik norma dan etika. Semua hal 

dikehidupan ini dapat dikomersilkan, seperti agama, kemiskinan, keterbatasan fisik 

dan tempat asusila. 

 Hyperconsumption 

Yaitu suatu kondisi dimana aktifitas konsumsi serba berlebihan dan 

melampaui nilai guna dari benda itu sendiri dan lebih mementingkan makna-makna 

personal, gengsi dan makna-makna status sosial. 

 Hypermarket 

Yaitu suatu bentuk pasar yang mengkonsentrasikan dan merasionalkan 

waktu, lalu lintas dan praktek-praktek sosial, dan menjadi pusat aktifitas sosial dan 

refleksi dari nilai-nilai baru. 
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 Hypersensibility 

Merupakan suatu gejala peningkatan dan penyempurnaan secara berlebihan 

berdasarkan kepuasan inderawi seperti penggunaan teknologi dalam dunia musik. 

 Hypersexuality 

Suatu gejala ekspresif dan pengumbaran seks yang melampaui wilayah 

sexualitas itu sendiri dengan merebaknya fenomena aktifitas seks dapat diakses 

melalui jaringan komputerisasi dan jaringan computer lainnya dengan jarak jauh. 

 Hyperspace 

Yaitu suatu kondisi runtuhnya makna ruang sebagaimana dipahami sebagai 

ruang tiga dimensi dan hukum mekanik Newton. 

Dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan segmen hyperconsumption, 

dimana dunia game online menjadi ajang sebuah gengsi untuk meningkatkan status 

sosialnya yang tidak ia dapatkan di dunia nyata. Totalitas hidup seseorang seperti 

kegembiraan, kesedihan, kemarahan, dan harapan secara tidak sadar terperangkap 

didalam dunia hiperealisme media. Meskipun jika orang tersebut mencoba melihat 

media dengan sadar, dia akan menyadari bahwa semua itu hanyalah fiksi. 

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari tokoh 

Postmodern, Jean Baudrillard, mengenai hiperealitas. Hiperealitas merupakan 

gejala lahirnya realitas-realitas buatan yang seakan-akan lebih nyata dibandingkan 

dengan realitas sebenarnya. Baudrillard mendeskripsikan bahwa dunia ini adalah 

hiperealitas, karena memusatkan perhatiannya pada budaya yang mengalami 

sebuah revolusi yang massif yang menyebabkan massa semakin pasif bukannya 

semakin memberontak sebagaimana dulu bagi para marxis (George Ritzer, 2012). 
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Menurut Baudrillard (1970), dalam bukunya yang berjudul “Masyarakat 

Konsumsi”, gadget membuat bagian logika sistematis yang merampas semua 

keseharian dengan cara luar biasa dan melalui perluasan, semua lingkungan 

hubungan kemanusiaan dan sosial (Jean Baudrillard, 2004:139). Artinya teknologi 

yang disebut gadget tersebut mencoba untuk melampaui kemelut umum tujuan dan 

utilitas melalui “permainan”. Dalam kenyataannya, gadget didefinisikan melalui 

kerja yang kita miliki, bukan melalui fungsi maupun simbolis, tetapi dari 

permainan. Permainan inilah yang menentukan hubungan manusia dengan benda, 

lingkungan sekitar, budaya, hiburan, terkadang pekerjaan dan juga politik. 

Permainan inilah yang menjadi warna dominan dalam kebiasaan manusia sehari-

hari dalam batas yang tepat ketika semua benda, hubungan, pelayanan menjadi satu 

dalam gadget. 

Dalam fenomena game online PUBG Mobile ini, bisa saja menciptakan 

realitas dengan menggunakan model produksi, atau biasa disebut simulasi yaitu 

penciptaan model-model nyata tanpa asal usul atau realitas awal. Melalui model 

simulasi ini, para Gamer PUBG Mobile terjebak dalam suatu ruang yang disadari 

sebagai nyata meskipun sesungguhnya semu atau khayalan saja. PUBG Mobile 

memberikan ruang-ruang bagi para pemainnya untuk meningkatkan status yang 

menyangkut pada gengsi yaitu melalui Royale Pass dan sistem tier. Semakin 

tingginya tier pemain, semakin disegani oleh pemain lainnya dan dapat dikatakan 

“pro player” atau pemain terbaik. Begitu pula dengan Royale Pass yaitu ada sistem 

elite, dimana pemain harus membayar minimal Rp 150.000,- agar mendapatkan 

status elite tersebut. Status ini nantinya yang membedakan pemain berbayar dan 

pemain gratisan. 
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Keadaan hiperrealitas ini membentuk pola pikir para pemain PUBG Mobile 

yang serba instan dan menjadi konsumtif dalam mengkonsumsi sesuau yang 

menurut penulis kurang bermanfaat. Bagi para pemain yang sering mengeluarkan 

uang berkaitan dengan PUBG Mobile karena pengaruh model-model dari simulasi 

yang menyebabkan perubahan pada gaya hidup. Pada akhirnya PUBG Mobile 

menjadi realitas baru bagi mereka. 

Adapun konsep mengenai beberapa konsep hiperrealitas bagi Jean 

Baudrillard yaitu sebagai berikut : 

1. Tanda (Sign) 

Tanda merupakan dasar dari semiotik dan komunikasi yang mengandung 

makna. Tanda memiliki 2 unsur, yaitu tanda (bentuk) dan tanda (makna). Contoh : 

Sultan, menjadi sebutan bagi pemain yang mampu membeli Royale Pass bahkan 

sampai pada level tertinggi yaitu 100 dan biasanya memiliki kostum-kostum yang 

unik yang hanya didapat apabilan membeli menggunakan UC. Serta memiliki skin 

kendaraan seperti skin mobil dan pesawat. 

2. Simulasi 

Simulasi merupakan proses penciptaan bentuk nyata melalui model-model 

yang tidak memiliki asal usul atau realitas aslinya, sehingga manusia menciptakan 

khayalan fantasi yang tampak menjadi nyata. Contohnya yaitu pada sistem daily 

event, Royale Pass dan event-event lainnya didalam PUBG Mobile. Dengan adanya 

event dan misi yang harus diselesaikan para pemain dengan tujuan untuk 

mendapatkan hadiah dan memperkaya diri, maka para pemain akan terus menerus 

memainkan hingga semua hadiah bisa ia dapatkan. Sehingga para Gamers PUBG 

Mobile ini telah menganggap bahwa game tersebut sudah bukan lagi sebagai 
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hiburan melanikan sudah menjadi kebutuhan untuk memperkaya diri. Apabila 

pemain tidak bermain sehari saja, maka pemain akan merasa gelisah. 

3. Simulakra 

Simulakra merupakan suplikasi dari realitas sebenarnya, tidak pernah ada 

sehingga perbedaan antara asli dan palsu menjadi kabur. Contohnya didalam game 

PUBG Mobile, ada uang virtual berupa UC (Unknown Cash) yaitu alat untuk 

membeli pakaian maupun senjata yang unik dan berbeda dari pemain lainnya.  

4. Citra (Image) 

Citra merupakan sesuatu yang nampak oleh indra. Baudrillard menyatakan 

bahwa secara khusus dalam hubungannya dengan peran sentral dari media 

menyebarkan aneka bentuk sumulasi ke dalam seluruh lapisan masyarakat. 

Contohnya Game PUBG Mobile berusaha menjadi game battle royale terbaik pada 

sesama pesaingnya melalui grafik yang sajikan dan fitur-fitur yang lengkap dan 

memanjakan pemainnya. 

5. Fashion 

Fashion yang kita lihat merpakan sebuah permainan sederhana penanda-

penanda. Sebab fashion tidak menciptakan segalanya namun menciptakan kode 

karena fashion diciptakan dari orang itu sendiri bukan reproduksi. Secara tidak 

langsung fashion digunakan sebagai sebuah pesan, ada tanda dibalik hal tersebut. 

misalnya pada karakter game PUBG Mobile, setiap orang akan menampilkan 

penampilan karakter mereka yang terbaik. Bahkan dengan mengeluarkan uang pun 

mereka akan tetap melakukannya. Padahal apa yang ditampilkan pada layar game 

online PUBG Mobile tersebut tidaklah nyata, hanya melambangkan sebuah gengsi 
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dan membedakan pemain satu dengan pemain lainnya maupun kelompok satu 

dengan kelompok lainnya. 

Hiperrealitas dari Gamers PUBG Mobile dinilai terlalu berlebihan dalam 

menjadikan game online tersebut sebagai sarana hiburan. Gaya hidup mahasiswa 

yang notabenenya sebagai masyarakat terpelajar namun lebih banyak 

menghabiskan waktunya untuk bermain game online. Game online masa kini 

menciptakan grafis yang tampak nyata sehingga mampu menjaring lebih banyak 

Gamers. Hal ini merupakan bukti lain suatu bentuk sebuah hiperrealitas visual. 

Selain itu sebutan sultan bagi Gamers sudah bukan lagi panggilan yang tabu. 

Panggilan ini diperuntukkan bagi pemain-pemain game online yang gemar membeli 

fitur-fitur seperti diamond, Royale Pass, maupun skin-skin sejenisnya. Para Gamers 

tersebut pun tidak sedikit yang telah mengeluarkan uangnya hingga jutaan rupiah 

hanya untuk fitur game online, seperti PUBG Mobile. Seperti yang Jean Baudrillard 

katakan bahwa 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. 

Fitur-fitur dalam game online tersebut memang diperuntukkan bagi Gamers 

yang ingin meningkatkan statusnya sebagai seorang “Sultan” dalam game tersebut. 

Karna hal tersebut dapat dilihat dari segi penampilan virtual didalam game online. 

Selain itu, event-event berhadiah dengan misi-misi yang harus dilalui para Gamers 

membuat para Gamers pun memiliki hasrat untuk terus bermain agar mendapatkan 

hadiah tersebut. Belum lagi ditambah dengan misi untuk naik level, maka hal-hal 

ini akan membuat candu para Gamers agar terus bermain. 
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Dalam segi waktu dan penggunaan uang yang sebenarnya tidak dibutuhkan 

namun lebih kepada mengedepankan sebuah prestise dirinya sudah cukup 

membuktikan konsep sebuah hiperrealitas dari Jean Baudrillard sendiri. Baudrillard 

mendefinisikan ekstasi sebagai kondisi mental dan spiritual didalam diri setiap 

orang yang berpusar secara spiral, kemudia ia mencapai pada titik dimana ia telah 

kehilangan setiap makna dan menjadi sebuah pribadi yang hampa. Masyarakat yang 

menganggap dirinya memiliki kehidupan ideal dengan teknologi digital, kini hidup 

dalam gaya hidup modern dengan sikap materiil berlebih. Hal ini cenderung 

membuat mereka menjadi konsumtif. 

Kesenangan melalui teknologi game yang semakin canggih membuat orang 

melewatkan waktunya demi kepuasan yang terselesaikan sampai tujuan permainan 

tersebut. Permasalahan ini tidak akan menjadi rumit apabila perkembangan 

teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik. Namun nyatanya masih banyak dampak 

negatif yang masih belum bisa diminimalisir ataupun dicegah ketika game online 

menjadi salah satu kebutuhan mahasiswa untuk memuaskan hasrat. Hal ini akan 

memperkuat konsep fenomena hiperrealitas pada Gamers PUBG Mobile saat 

dirinya tidak dapat mengendalikan diri dan mencegah dampak negatif 

mendominasi. 

 


