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Abstrak 

 

Kantai Collection adalah nama salah satu web game asal Jepang yang mengangkat tema kapal perang 

yang dipersonifikasikan menjadi gadis–gadis kapal. Munculnya Gim Kantai Collection yang 

mengangkat tema kapal-kapal bersejarah yang pernah turut andil dalam perang kelautan Jepang 

menjadi salah satu alternatif untuk mengenalkan sejarah pada pemuda Jepang. Usaha tersebut sukses 

besar bahkan turut menarik perhatian banyak pemain bahkan orang non-Jepang dan membuat Gim ini 

menjadi bahan penelitian yang cukup relevan dengan penelitian budaya Jepang sebagai salah satu sub-

culture Jepang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh melalui 

wawancara dengan 9 narasumber pemain Kantai Collection di Indonesia yang bertujuan untuk 

menganalisa bagaimana penerimaan narasumber terhadap penggambaran sejarah yang ada dalam 

Kantai Collection. Dengan menggunakan teori resepsi encoding-decoding oleh Stuart Hall peneliti 

menemukan bahwa Gim tersebut dapat menarik minat pemain untuk mencari tahu sejarah. 

 

Kata Kunci: browser game, Kantai Collection, personifikasi, Sejarah kelautan Jepang, Sejarah kapal 

perang Jepang. 

Abstract 

 

Kantai Collection is a name of Japanese web games that brought the theme of the warship personified 

into the girls of the ship. The emergence of the game Kantai Collection which took the theme of the 

historical warships that had become a part in the Japanese maritime war became one of the alternatives 

to introduce the history of the youth of Japan. They are people who are not Japanese and make this 

game a research material that is quite relevant to Japanese cultural research as one of the sub-cultures 

of Japan. This study uses qualitative methods with data obtained through interviews with 9 players 

Kantai Collection players in Indonesia that aims to analyze the reception of resource persons to the 

historical depiction in the Kantai Collection. Using Stuart Hall’s encoding-decoding reception theory, 

researcher discover that games can make players interested to look out the history of their own. 

 

Keywords: Browser game, Kantai Collection, Japan’s naval history, Japan’s warships history, 

personification 

 

 

1. Pendahuluan 

Kantai Collection adalah nama salah satu web game asal Jepang yang 

mengangkat tema kapal perang yang dipersonifikasikan menjadi gadis–gadis kapal. 
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Keunikan gim Kantai Collection yang mempersonifikasikan kapal perang tersebut 

ternyata diterima baik oleh banyak orang khususnya pemain game. Hal ini 

disebabkan memang sudah banyak sekali hal yang dipersonifikasikan seperti 

operating system, pedang, senjata api, dan lain-lain. 

Banyak sekali yang mempertanyakan mengapa harus digambarkan sebagai 

wanita, kenapa tidak ada pria sama sekali dalam gim Kantai Collection. Secara 

etimologi, kapal disebutkan sebagai wanita ternyata berkaitan dengan kepercayaan 

dewa-dewi pada masa lampau, contohnya penamaan kapal yang didedikasikan untuk 

dewi tertentu, atau penamaan dengan harapan dewi fortuna menyertai kapal tersebut, 

dan seterusnya. 

Gim Kantai Collection yang mengangkat tema kapal-kapal bersejarah yang 

pernah terlibat dalam perang kelautan Jepang dijadikan salah satu alternatif untuk 

mengenalkan sejarah pada pemuda Jepang. Usaha tersebut sukses besar bahkan turut 

menarik perhatian banyak pemain bahkan orang non-Jepang dan membuat gim ini 

menjadi bahan penelitian yang cukup relevan dengan penelitian budaya Jepang 

sebagai salah satu sub-culture Jepang. 

 Kantai Collection awalnya hanya ditujukan bagi pemain Jepang, namun 

ternyata menarik perhatian pemain gim seluruh dunia, terutama Indonesia. Sebagai 

negara maritim dan banyak terlibat dengan Jepang pada masa Perang Dunia II, 

pemain Indonesia cukup antusias terhadap gim Kantai Collection. Anime Kantai 

Collection yang tayang pada 2015 juga turut andil dalam mempopulerkan game 

tersebut ke lingkungan yang lebih luas karena bahkan mereka yang tidak banyak 

bermain game tapi menonton anime juga menjadi tertarik untuk mencoba game 

tersebut. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian menggunakan metode kualitatif dan metode pengumpulan data 

melalui wawancara mendalam (in-depth interview). Narasumber dipilih 

menggunakan metode purposive sampling. Teknik ini dipakai untuk memilih subjek 
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yang mempunyai pengetahuan dan informasi tentang fenomena yang sedang diteliti 

(Iskandar, 2008). Wawancara yang dilakukan dimana peneliti telah menyiapkan 

terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan diajukan dan kemungkinan 

pertanyaan saat jawaban masing-masing anrasumber bervariasi. 

Syarat dan kriteria yang ditentukan oleh penulis adalah Narasumber pernah 

atau masih bermain gim Kantai Collection dalam kurun waktu setidaknya 6 bulan dan 

menjalani Seasonal Event setidaknya 2 kali, narasumber berdomisili di Indonesia, 

Serta narasumber memiliki pengetahuan bahwa terdapat sejarah asli pada latar 

belakang gim atau event yang berlangsung. 

Setelah wawancara dilakukan, data hasil wawancara yang berupa catatan 

tertulis, rekaman atau screen capture dialog yang dilakukan secara online disatukan 

menjadi sebuah transkrip data. Langkah berikutnya jawaban dikelompokkan sesuai 

dengan kategori pertanyaan. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan metode 

encoding–decoding oleh Stuart Hall sehingga dapat dipilah antara jawaban yang 

termasuk dominant-hegemonic, negotiated, dan oppositional dari semua hasil 

penelitian menjadikan penarikan kesimpulan oleh peneliti. 

Teori resepsi encoding-decoding Stuart Hall adalah bagaimana pembaca 

menangkap pesan yang dimaksudkan oleh pembuat pesan. Stuart Hall (dalam Barker, 

2000: 287) mengungkapkan secara teoritis, bagaimana seseorang memaknai teks 

media. Encoding-decoding dimaksudkan untuk mengungkapkan makna dari pesan 

dari si pembuat teks diterima oleh audiensnya. Walaupun si pembuat teks sudah 

melakukan encoding-nya dalam cara tertentu, namun audiens akan melakukan 

decoding dalam teks yang sedikit berbeda. Penerima teks pesan dapat setuju 

sepenuhnya atas apa yang disampaikan oleh pembuat teks, bisa juga setuju akan 

sebagian pesan dan memiliki pendapat lain atas yang lainnya, atau tidak setuju sama 

sekali dengan pesan yang ada di dalam teks tersebut. Ia berpendapat bahwa pesan-

pesan teks media mengandung berbagai makna dan dapat diinterprestasikan dengan 

cara yang berbeda. Situasi sosial yang mengelilingi audiens akan membawa mereka 

untuk mengadopsi teks media dari sudut pandang yang berbeda.  
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3. Hasil dan Pembahasan 

Dalam wawancara mendalam ini penulis mengajukan pertanyaan pada 

beberapa point penting untuk ditarik menjadi kesimpulan penelitian. Pertanyaan 

pertama adalah sejak kapan pemain bermain Kantai Collection hingga berhenti 

bermain. Lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana bisa mengenal Kantai Collection 

dan kenapa tertarik untuk bermain gim tersebut. Ketiga adalah tentang karakter mana 

yang narasumber sukai. Terakhir adalah ketertarikan narasumber akan sejarah yang 

dibawa di dalam gim.  

Berdasarkan tahun narasumber mulai bermain Kantai Collection, narasumber 

terbagi menjadi empat kelompok. Kelompok pertama adalah Rio yang sudah bermain 

sejak 2013. Kelompok kedua yaitu Indra yang bermain sejak 2014. Ketiga adalah 

kelompok yang bermain sejak 2015 yaitu Fikri, Dwi, Aryo, dan Dydan. Terakhir 

adalah Fandi dan Ari yang bermain sejak 2016. Data narasumber dibuktikan dengan 

pernyataan sebagai berikut. 

“Sejak Februari 2014 kalo gak salah. Sekarang klo gk ada event cuma 

pvp pagi sama siang, terus set ekspedisi setelah itu balik main game 

lain, kalo ada event baru serius lagi.” 

(Dafil,2018) 

“Dari 2015, kalau nggak salah Januari. Sekarang sudah jarang main, 

paling cuma lihat berita update apa aja.” 

(Fikri,2018) 

“Sejak Summer 2013, Sekitar September. Sekarang sudah enggak 

main, terakhir Februari 2018.” 

(Rio,2018) 

“Sejak lulus sidang skripsi S1, Mei 2015. Sudah berhenti main aktif 

semenjak tahun 2016 akhir, terkadang iseng ngecek akun setahun 

sekali.” 

(Dwi,2018) 

“Sejak kalau tidak salah ingat Maret 2015. Sekarang masih cuma 

hanya kadang-kadang.” 

(Aryo,2018) 

“Seingat saya sekitar 2016 pertengahan, mungkin Juni 2016. 

Sekarang sudah jarang main.” 

(Fandi) 
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“Sejak awal tahun 2015, bersamaan dengan tayang animenya pas 

musim dingin. Sudah gak main lagi, laptop mulai rewel jadi takut 

rusak sedangkan masih butuh buat skripsi waktu itu.” 

(Dydan,2018) 

“Sejak 2016, April 2016. Aslinya sudah mencoba daftar sejak 2014 

tapi terkendala lotre. Sudah jarang main karena laptop rusak, walau 

ada versi android tapi gak bisa baca kanji jadi meraba-raba doank.” 

(Ari,2018) 

“Main sejak Januari 2014, sekarang sudah enggak.” 

(Indra,2018) 

  

 Pengelompokan berdasarkan waktu bermain narasumber dibagi menjadi 

empat kelompok. Pertama adalah narasumber yang bermain dibawah 3 jam sehari 

yaitu  Fandi dan Dydan. Kelompok kedua adalah Fikri dan Ari yang bermain sekitar 

3-6 jam setiap harinya. Ketiga yaitu Dafil dan Rio yang menghabiskan waktu untuk 

bermain diatas 12 jam setiap harinya. Terakhir adalah Dwi, Aryo dan Indra yang 

bermain dikala senggang. Walaupun narasumber Dwi menyatakan bahwa bermain 

antara 1-16 jam sehari, namun jauhnya perbandingan waktu membuat penulis 

menyimpulkan bahwa Dwi bermain tergantung kesibukan sehingga bermain disaat 

senggang.  

Pembagian kelompok berdasarkan alasan narasumber tertarik pada karakter 

favorit mereka sehingga terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Fikri yang menyukai 

karena alasan spesifik karakter yang digambarkan sebagai Kunoichi (ninja wanita), 

lalu Rio yang menyukai karakter karena mereka mengingatkan pada orang yang 

dikenal, dan yang terakhir Dafil, Dwi, Aryo, Fandi, Dydan, Ari, dan Indra yang 

sepakat bahwa desain yang menarik membuat mereka menyukai karakter tertentu 

dalam Kantai Collection.  

 Tiga orang yang mengatakan bahwa tidak tertarik pada sejarah kapal atau 

perang bersejarahnya sebelum bermain Kantai Collection adalah Dafil, Dwi dan 

Dydan. Dua diantara tiga orang tersebut kemudian tertarik terhadap sejarah kapalnya, 

namun bukan sejarah peperangannya yaitu Dafil dan Dwi. Dydan sejak sebelum 
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bermain hingga setelah bermain tetap tidak tertarik pada sejarah kapal maupun perang 

kelautannya. Pernyataan narasumber tercatat sebagai berikut. 

“Enggak (tertarik sejarah) sih sebenarnya, dan lagi beberapa event 

akhir-akhir ini kan alternative scenario jika Jepang menang perang 

setahu saya jadi sudah gak sesuai dengan sejarah. 

(Dafil,2018) 

  

Alasan Dafil mengapa tidak tertarik pada sejarah adalah karena memang tidak 

terlalu suka dengan sejarah, jawaban ini disebutkan setelah ditanyakan mengapa tidak 

tertarik pada sejarah pada pernyataan berikutnya. 

Malas baca sejarah, mending nonton anime atau baca manga, kalo 

sejarah kapalnya sih bolehlah. Tapi kalo udah sejarah mengenai 

eventnya saya gak ngikutin, misal kayak si isuzu yang tenggelam di 

perairan Indonesia.” 

(Dafil,2018) 

“Tentu saja (tertarik sejarahnya), bahkan berkat game ini saya secara 

tidak langsung belajar sejarah dengan crosscheck dengan fakta yang 

sebenarnya. Ada sedikit perbedaan, tapi tak mengapa..” 

(Dwi,2018) 

  

Dwi mulai tertarik sejarah perkapalan setelah bermain Kantai Collection, 

walaupun hanya sebatas sejarah masing-masing kapal yang disukai. Berikut pendapat 

Dwi setelah diberi pertanyaan bagaimana pendapatnya terhadap sejarah yang diulas 

kembali dalam Kantai Collection. 

 Sedangkan bagi narasumber Dydan, sejarahnya tidak ada yang membuat dia 

tertarik sedikitpun. Kemudian ketika ditanyakan mengapa tidak tertarik akan 

disebutkan pada pernyataan berikutnya. 

“Kalo boleh jujur saya tidak begitu tertarik dengan sejarah-sejarah 

kapal aslinya. Yaa memang gak suka sejarah sih pada dasarnya.” 

(Dydan,2018) 

  

Tetapi meskipun tidak tertarik, Dydan masih mengetahui beberapa sejarah 

dalam gim karena faktor lingkungan sekitarnya.  
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 Enam narasumber lainnya menyatakan memang menyukai sejarah kapal atau 

peperangannya bahkan sebelum bermain Kantai Collection. Pernyataan narasumber 

tercatat sebagai berikut. 

“Lumayan tertarik sih. Biasanya pas event kan ada hubungannya 

sama sejarah (...) Terus biasanya ada hubungannya dengan event, 

kayak kapal asli yang ada di sejarahnya dapat bonus damage dsb. 

Kadang ada juga sih cerita yang sedih antara sistership, meme kapal 

karam dsb, jadi kalau nggak paham sejarah kurang bisa ikutan. Gak 

ada yang terlalu jadi favorit sih, cuma ada yang paling menarik kalo 

gak salah event summer tahun lalu yang ada kapal lewat Indonesia.” 

(Fikri,2018) 

“Tahu (sejarahnya), beberapa ada yang tertarik. Ten-go, Al/mi, Battle 

of Malaya, Leyte Gulf, sama operasi hawaii (Battle of Midway).” 

(Rio,2018) 

“Awalnya saya memang suka dengan dunia militer, saya baru tahu 

ada game semacam Kantai Collection. Berhubung saya sendiri 

mahasiswa sastra Jepang yang juga suka dengan anime, jadi saya 

menganggap Kantai Collection termasuk game yang unik dengang 

memadukan militer dan moefikasi. (paling suka sejarah) Operation 

Ten-go.” 

(Aryo,2018) 

“Tahu, yang paling saya sukai adalah Operation Ten-Go. Karena 

dalam operation Ten-Go kapal Yamato yang menjadi kebanggaan 

Jepang menjalani misi terakhirnya yang kemudian ditenggelamkan 

oleh squad pesawat Amerika.” 

(Fandi,2018) 

“Iya dong (tertarik sejarah). (yang paling disuka)Misi malam sama 

Task Force  75, fuel tank kena hit tapi gak meledak. 

(Ari,2018) 

“Tertarik, karena memang suka sejarah. Hmmm sudah lupa, sudah 

lama berhenti main soalnya. 

(Indra,2018) 

  

James McCall menyebutkan dalam bukunya yang berjudul “Teaching History 

With Digital Historical Games” bahwa gim dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengajarkan sejarah. Walaupun pada kesimpulan yang diperoleh McCall bahwa gim 

tidak dapat digunakan sebagai media pengajaran bagi khalayak luas, tapi tidak 

demikian bagi orang yang sudah familiar dan tertarik dalam dunia gim. Hal ini bisa 
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dikaitkan dengan bagaimana narasumber yang awalnya tidak tertarik terhadap sejarah 

kemudidan tertarik untuk mencari tahu.  

Hasil wawancara yang sudah dianalisis menggunakan teori resepsi encoding-

decoding Stuart Hall dibagi menjadi tiga posisi penerimaan. Posisi pertama adalah 

dominant-hegemonic yaitu dimana narasumber setuju dengan penggambaran kapal 

dan sejarah di dalam gim Kantai Collection. Kedua adalah negotiated yaitu dimana 

narasumber hanya setuju dari salah satu penggambaran yang ditampilkan di dalam 

gim. Terakhir adalah oppositional yang berarti narasumber tidak setuju akan 

penggambaran kapal dan sejarah di dalam gim Kantai Collection. Hasil analisis dari 

wawancara adalah sebagai berikut. 

1. Dominant-Hegemonic 

  Posisi ini adalah dimana narasumber setuju sepenuhnya terhadap bagaimana 

Kantai Collection menggambarkan karakter dan sejarah. Terdapat enam orang yang 

setuju terhadap kedua poin penggambaran karakter dan penggambaran sejarah dan 

menjadikan mereka sebagai dominant-hegemonic. Narasumber tersebut yaitu Rio, 

Dwi, Fandi, Ari, dan Indra. Pernyataan narasumber yang merasa bahwa tidak ada 

yang salah beserta tiadanya penolakan membuktikan bagaimana penerimaan mereka 

sebagai dominant-hegemonic terhadap sejarah yang disuguhkan tersebut. Narasumber 

berpendapat bahwa untuk gim yang bergenre fiksi seperti ini perubahan fakta 

memang diperlukan untuk menikmati gim sebagai pemain.  

Dari sembilan narasumber,  delapan orang menyatakan bahwa mereka setuju 

atas penggambaran kapal menjadi manusia di dalam Kantai Collection dan satu orang 

abstain karena tidak tertarik pada sejarahnya. Lalu dari sembilan narasumber tersebut 

juga terdapat tujuh orang yang tahu sejarahnya dan setuju terhadap penyampaian 

sejarah dalam Kantai Collection. 

 Disamping itu penulis juga sempat menyinggung perihal kritik yang ditujukan 

pada Kantai Collection atas perubahan sejarah yang dilakukan dalam gim pada sub-

bab sebelumnya. Dua narasumber yaitu Ari dan Indra bahkan menganggap memang 

perubahan sejarah itu sebagai suatu bentuk dari propaganda modern. Pernyataan di 



JAPANOLOGY, VOL. 7, NO. 2, MARET – AGUSTUS 2019 : 229 - 241 
 

 237 

atas menguatkan posisi dominant-hegemonic bagi narasumber untuk pengelompokan 

kategori penerimaan sejarah tersebut. 

“It’s fine, kan kurang lebih itu propaganda modern.” 

(Ari) 

“Aku sendiri nggak masalah sih, walaupun mungkin memang ada 

unsur propagandanya. Karena sudah tau sejarah yang asli gimana 

dan karena itu fiksi jadi ya oke-oke saja.” 

(Indra) 

  

Disamping kelima narasumber, terdapat satu narasumber yang bernama 

Dydan. Walaupun Dydan mengatakan bahwa tidak tertarik pada sejarahnya baik 

sejarah kapal ataupun peristiwa, dia tetap menyetujui bagaimana Kantai Collection 

menggambarkan sejarahnya. Tiadanya penolakan walaupun tidak memiliki 

ketertarikan pada narasumber menjadikannya sebagai orang yang diposisikan akan 

selalu menerima informasi tanpa penolakan dan sebagai dominant-hegemonic. 

2. Negotiated 

 Pada posisi ini narasumber memahami maksud pesan yang disampaikan, 

namun juga tidak setuju atas sebagian makna yang mereka tangkap. Narasumber 

cenderung memilah-milah mana informasi yang mereka setujui dan yang mana yang 

kurang berkenan di benak mereka. Terdapat tiga orang yang walaupun setuju dengan 

penggambaran karakter, namun kurang setuju dengan penggambaran sejarahnya. 

Dalam kategori ini terdapat Dafil, Fikri dan Aryo yang dimana ketika ditanyakan 

pertanyaan yang sama atas sejarah yang dihadirkan kembali dalam gim mereka tidak 

sepenuhnya setuju. Pernyataan Dafil, Fikri dan Aryo dipaparkan sebagai berikut. 

“Setahu gw akurat sih kalo mengenai kanmusunya. Kalo mengenai 

event kebanyakan what if scenario. dan lagi beberapa event akhir-

akhir ini kan alternative scenario jika Jepang menang perang setahu 

saya jadi sudah gak sesuai dengan sejarah.” 

(Dafil) 

“Terserah developer sih kalo mau bikin alternate history, saya hanya 

pemain biasa toh kalau ada yang nggak suka ya itu juga terserah 

mereka. Setuju aja sih selama tidak terlalu melenceng jauh dari 

sejarah aslinya.” 

(Fikri) 
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“ Hmmm saya pun juga merasa begitu, saya merasa Kantai Collection 

ini adalah sebuah angan-angan IJN pada waktu itu yang tidak 

tercapai. Seperti pada event battle of leyte gulf salah satu sistership 

kapal IJN Yamashiro dan Fuso yang seharusnya tenggelam di teluk 

Leyte dapat bertahan, bahkan setelah event berakhir saya mendengar 

percakapan mereka “Akhirnya kakak kita bisa melampaui tempat 

terkutuk tersebut” ucap Yamashiro. Lalu Fuso menjawab “Benar ini 

semua berkat admiral kita bisa bertahan.”” 

(Aryo) 

  

Pernyataan ketiga narasumber memperlihatkan persetujuan mereka, tapi pada 

satu titik mereka menegaskan bahwa terjadi penolakan atau akan terjadi penolakan 

jika suatu batas tertentu dilewati. Seperti pada Dafil, dia setuju bagaimana 

penggambaran karakter dilakukan di dalam gim Kantai Collection, namun kurang 

setuju bagaimana sejarah digambarkan sebagai alternatif skenario. Lalu Fikri, yang 

menyatakan bahwa tidak ada masalah selama tidak melenceng jauh dari sejarah 

aslinya, hal ini menunjukkan satu titik dimana ketika suatu sejarahnya terlalu jauh 

melenceng maka Fikri akan menolaknya. Sedangkan narasumber Aryo lebih 

mengungkapkan bahwa bagaimana yang ditangkap adalah yang terjadi dalam Kantai 

Collection adalah sekedar angan-angan IJN yang tidak berhasil terwujud. 

3. Oppositional 

 Posisi terakhir adalah dimana narasumber menolak sepenuhnya pesan yang 

disampaikan, dalam penelitian ini adalah gim Kantai Collection. Narasumber akan 

terfokus bagaimana kritik karena ketidak setujuan atas makna yang ada di dalam gim. 

Kemudian mereka akan membuat suatu susunan bagaimana yang seharusnya terjadi 

berdasarkan pemikiran narasumber. 

 Kategori ini akan lebih cenderung berkecimpung dalam komunitas dan 

menyampaikan penolakannya setelah menerima beberapa pesan yang ada di dalam 

gim lalu menolaknya. Penolakan makna tidak disamakan dengan ketidak tertarikan 

narasumber dalam sejarah dalam gim, hal ini membuat Dydan yang memang pada 

dasarnya tidak tertarik pada sejarahnya bukan berarti menolak. Hal tersebut akan 

lebih dinilai sebagai ketidak pedulian makna yang ada di dalam gim sehingga 
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mengeluarkan narasumber dari kategori oppositional. Penarikan kesimpulan ini 

menjadikan di antara sembilan narasumber tidak ditemukan seorang pun yang 

termasuk dalam kategori oppositional 

 

4. Simpulan 

 Pada bab analisis dan pembahasan telah dijelaskan mengenai konsumsi dan 

resepsi sejarah perang kelautan Jepang dalam game Kantai Collection berdasarkan 9 

narasumber pemain Kantai Collection Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh yaitu 

konsumsi dan resepsi narasumber, serta pembagian kategorinya adalah sebagai 

berikut. 

 Pertama adalah konsumsi dari 9 narasumber pemain Kantai Collection 

Indonesia dibagi menjadi 4 kategori pembahasan, yaitu awal mula narasumber 

mengenal Kantai Collection, waktu yang dihabiskan untuk bermain Kantai Collection, 

karakter yang disukai, serta ketertarikan sejarah narasumber. Kesimpulan kedua 

adalah resepsi narasumber terhadap sejarah yang ada di dalam Kantai Collection 

dengan menggunakan teori encoding-decoding oleh Stuart Hall, narasumber terbagi 

menjadi dua kategori yaitu dominant-hegemonic dan negotiated. 

 Sembilan narasumber bermain Kantai Collection pada kisaran tahun 2014-

2016. narasumber mengenal Kantai Collection melalui teman atau komunitas, anime, 

dan media sosial. Dalam bermain, narasumber menghabiskan waktu yang berbeda-

beda dari 1 jam hingga berjam-jam setiap harinya. Intensitas permainan mereka 

sangat bergantung pada kesibukan pada hari tersebut, namun tidak mengubah bahwa 

narasumber tetap ingin bermain setiap harinya walaupun hanya sekedar melihat-lihat 

kondisi akun. Hampir semua narasumber sepakat bahwa desain karakter yang 

menarik berhasil membuat mereka jatuh hati pada karakter idaman masing-masing. 

 Ketertarikan sejarah tiap narasumber juga bervariasi, meskipun tidak semua 

narasumber tertarik kepada sejarah dalam gim, sebagian tetap tertarik pada sejarah 

kapal yang mereka minati. Dari sembilan narasumber hanya ada satu yang 

menyatakan tidak tertarik pada sejarah sepenuhnya. 
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 Kesimpulan kedua berupa pembagian kategori narasumber ke dalam 

dominant-hegemonic dan negotiated. Pada posisi dominant-hegemonic narasumber 

merasa puas dan tidak ada protes akan sejarah yang ada dalam Kantai Collection, 

baik dari segi penggambaran karakter ataupun sejarah peperangannya. Kantai 

Collection dianggap sebagai permainan saja sehingga sah-sah saja untuk mengganti 

alur cerita walaupun hal tersebut berhubungan dengan merubah sejarah asli. 

Walaupun di satu sisi juga ada kesadaran bahwa reka ulang sejarah yang dirubah ini 

adalah satu bentuk propaganda modern, tidak merubah posisi penerimaan mereka. 

 Resepsi negotiated juga ditemukan pada beberapa narasumber, resepsi 

tersebut berupa pengertian atau toleransi hingga satu titik tertentu dalam perubahan 

sejarah dalam gim. Dalam hal ini menurut narasumber memang merubah sejarah 

demi membuat pemain makin menikmati gim diperlukan, tapi dengan syarat tidak 

terlalu melenceng jauh dari sejarah yang asli. Serta munculnya pemikiran bahwa 

perubahan sejarah ini adalah angan-angan Angkatan Laut kekaisaran Jepang yang 

tidak terwujud pada masa lalu. 
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