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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Saat ini perkembangan industri buku komik di indonesia sangatlah 

pesat. Buku komik dikenal dengan beberapa istilah diantaranya adalah manga 

yang biasa dikenal sebagai buku komik buatan Jepang. Komik di Indonesia 

tampil dalam bentuk buku dan media intertnet, kita bisa membaca komik 

lewat media internet atau lebih di kenal dengan E-book (buku elektronik). 

Perkembangan komik di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan 

komik di luar negeri, seperti Amerika, Eropa, dan Jepang. Sebelum adanya 

media lain, komik di Indonesia berkembang menjadi media populer yang 

mudah dicerna, cepat menyebar,  dan mudah diterima oleh berbagai kalangan 

dan berbagai usia (Alkatiri, 2005:65). 

Adapun pertumbuhan komik Indonesia sendiri juga terhubungkan 

dengan momen- momen pertumbuhan komik diberbagai belahan bumi. Para 

pelopor komik indonesia misalnya, tidak akan pernah membuat komik seperti 

yang telah mereka hasilkan tanpa memperlajari gagasan, cara bertutur, dan 

tentu juga teknik menggambar dari berbagai macam komik yang memasuki 

indonesia, sejak wilayah itu belum bernama Indonesia. Para komikus 

mempelajari naratif komik dari bungkus ikan asin, alias koran asing yang 

memuat baris komik di dalamnya (Ajidarma, 2011: 5).  
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Buku komik adalah  salah satu  media massa yang unik dan menarik, 

komik menggabungkan antara teks dan gambar dalam bentuk yang kreatif. 

Sehingga di Indonesia sendiri buku komik adalah buku bacaan wajib bagi 

anak- anak dan remaja, mereka tertarik untuk membaca komik karena konten 

didalam buku komik tidak monoton. hal ini dikarenakan pesan yang 

disampaikan dibantu dengan visual yang menarik. Selain itu cerita dari buku 

komik juga mampu membuat pembaca mengimajinasikan cerita, sehingga 

pembaca merasa memiliki peran di dalam cerita buku komik tersebut. Buku 

Komik juga dapat diartikan sebagai gambar seni visual berturutan yang 

terjukstaposisi (bersebelahan, berdekatan) (Mc.Cloud, 1993:8).  

Di Indonesia sendiri komik sudah dikenal sejak tahun 1979, “Panji 

Koming” adalah salah satu cerita komik yang di muat harian Kompas setiap 

hari minggu pada tahun 1979. Dengan ide- ide dan visual yang super sableng, 

kisah “Panji Koming” menjadi sangat terkenal dan banyak di minati oleh 

masyarakat Indonesia pada massa itu. Tahun 1993 kumpulan cerita “Panji 

Koming” diterbitkan penerbit PT. Elex Media Komputindo, Asiapac Books 

PTE Ltd, Singapore, dan tahun 1998 oleh penerbit Mizan. Tahun 1998 “Panji 

Sableng” juga terpilih menjadi salah satu tokoh Prangko Indonesia, pada tahun 

2000 dalam acara Pekan Komik dan Animasi Nasional II “Panji Koming” 

terpilih sebagai Kartun Nasional. Komik memiliki pesona penggabungan dari 

gambar- gambar diam dan kata- kata serta suara yang tertulis ( Kundoro, 

2007:20).  
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Komik di Indonesia memiliki sejarah panjang dan unik. Sejarah komik 

dapat ditemukan pada benda- benda peninggalan sejarah seperti pada gambar 

relief candi borobudur, yang membentuk susunan adegan berurutan dari 

tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Komik merupakan media 

komunikasi yang kuat. Nilai- nilai seperti kesetiakawanan, persahabatan, dan 

semangat pantang menyerah dapat digambarkan secara dramatis dan 

menggugah hati pembaca.  

Will Eisner berpendapat bahwa komik adalah suatu cara bertutur, suatu 

bentuk narartif, yang menjadi suatu bentuk bacaan. Artinya, dalam komik 

yang disebut gambar dan kata- kata tidak terpisahkan, menjadi suatu keutuhan 

dalam cara berbahasa. Sebagai bahasa komik mempunyai tata bahasanya 

sendiri, tempat gagasan-gagasan diterjemahkan dalam suatu bentuk 

penuturan.Komik mempunyai perangkat seperti halaman sebagai bidang 

gambar, panel, gambar manusia dan lingkungannya, gambar benda, dan kata 

yang hurufnya digambar, semuanya dihadirkan sebagai bagian yang dikenal 

dari pengalaman pembaca. Ruang dan waktu yang digambarkan dalam komik 

adalah unik, hanya dapat dicapai oleh media komik. Penggunaan perspektif, 

sudut pandang, panel, balon, dan narasi sebagai suatu yang mampu 

mengungkapkan dunia manusia dalam realitas yang dapat dikenali maupun 

imajinasi yang menyentak kesadaran. Segenap perangkat perangkat itu 

dilahirkan oleh pengenalan terhadap pertumbuhan komunikasi visual dalam 

sejarah manusia sehingga memungkinkan komik untuk dimengerti (Eisner, 

1985: 7-16).  
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Sekarang ini di Indonesia banyak sekali ditemukan buku komik yang 

memiliki gambar- gambar dan cerita menyimpang yang tidak layak 

dikonsumsi oleh pembaca khususnya anak- anak, dalam hal ini kekerasan 

mendominasi pesatnya perkembangan komik di Indonesia. Buku komik yang 

mayoritas menjadi bacaan favorit anak- anak justru menyajikan gambar 

adegan- adegan kekerasan yang mampu mempengaruhi perilaku dan psikis 

mereka. Media yang menampilkan bentuk- bentuk kekerasan juga semakin 

banyak bermunculan. Etika komunikasi seakan  tak berdaya menghadapi 

maraknya kekerasan dalam media. Kekerasan naratif, agresivitas, kekerasan 

virtual, kekerasan simbolik, dan kekerasan lembut yang manipulatif merajalela 

tanpa ada struktur kuat yang melawannya. Kekerasan bisa didefinisikan 

sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk 

memaksa pihak lain tanpa persetujuan (Lardellier, 2003: 18). 

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk menganalisis bentuk kekerasan 

yang ada di dalam buku komik yang berjenis manga (Jepang) yaitu One Piece 

seri 40 – 44. Tidak ada alasan khusus atau rumus tertentu yang mendasari 

pemilihan kelima seri komik One Piece ini, peneliti memilih kelima seri ini 

dengan memperhatikan isi dari cerita komik. Selain itu juga dari semua komik 

yang telah di baca peneliti kelima seri ini yang paling tepat untuk dijadikan 

bahan penelitian. Secara garis besar buku komik One Piece menceritakan 

tentang sekelompok bajak laut yang ingin menjadi raja bajak laut, mereka 

melakukan perjalanan panjang untuk mencapai pulau yang mereka tuju yaitu 
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Grand Line. Grand Line adalah sebuah pulau yang didalamnya terdapat harta 

karun yang legendaris, harta karun tersebut bernama One Piece.  

Harta karun One Piece sangat di inginkan oleh setiap bajak laut, karena 

jika harta karun One Piece berhasil ditemukan maka yang menemukan akan 

menjadi penguasa bajak laut dunia. namun dengan semakin banyaknya seri 

yang di buat, konten yang disajikan buku komik One Piece semakin banyak 

memperlihatkan gambar- gambar kekerasan fisik, Sehingga banyak pihak 

menyayangkan hal tersebut. gambar animasi yang kebanyakan disukai anak- 

anak dan remaja justru menyuguhkan adegan kekerasan. Kekerasan 

mengilustrasikan sifat aturan sosial, pelanggaran aturan, dan reaksi sosial 

terhadap pelanggaran aturan yang kompleks dan seringkali saling 

bertentangan (Santoso, 2002: 10).  

Kekerasan yang ditampilkan dalam komik One Piece adalah kekerasan 

fisik seperti memukul, menendang, berkelahi sampai melempar senjata. 

Konten yang terdapat dalamkomik One Piece banyak sekali memperlihatkan 

gambar- gambar perkelahian yang berakhir dengan kematian. Padahal 

kebanyakan pembaca komik One Piece adalah anak- anak yang sebenarnya 

belum diperbolehkan untuk mengetahui gambar- gambar kekerasan seperti itu, 

karena akan berdampak buruk bagi perkembangan psikis mereka. Serangan 

dengan memukul dan melempar senjata adalah tindak kejahatan yang memikat 

imajinasi publik, kisah- kisah detektif dan misteri pembunuhan telah luas 

diketahui lewat sastra dan media lainnya. Presentasi media massa tentang 

kekerasan difokuskan pada pembunuhan yang dipersiapkan terlebih dahulu, 
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yang mengilhami dugaan pembaca akan adanya “lakon yang jahat” dan 

“korban tak berdosa”. Akibatnya adalah meluasnya misinformasi publik 

tentang kekerasan (Santoso, 2002: 24).  

Gambar- gambar yang ditampilkan di dalam setiap panel buku komik 

One Piece memperlihatkan betapa kekerasan sangat mendominasi cerita dari 

komik One Piece sendiri, bahkan pembaca merasa memiliki peran di dalam 

cerita tersebut dan seolah- olah berada di dalam situasi yang memanas seperti 

yang di gambarkan dalam cerita komik One Piece. Gambar membuat 

kekerasan menjadi biasa karena manghadirkan yang umum dan normal dalam 

dunia tontonan yang diatur sedemikian rupa, sehingga pembaca di biasakan 

tidak bisa melakukan apa- apa. Padahal penggambaran di media telah 

menciptakan dunia yang sulit dibedakan antara riil, simulasi, hiperiil, dan 

bohong ( Haryatmoko, 2007:121).  

 

Gambar. 1 sebuah contoh gambar adegan kekerasan saat Franky 

 memukul wajah Kuduro hingga mengeluarkan darah. 

 Sumber: buku komik One Piece seri 42. 
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Gambar. 2 sebuah contoh gambar adegan kekerasan  

saat Luffy menendang Jaburo. 

Sumber: buku komik One Piece seri 42. 

 

Manga adalah komik Jepang, sedangkan anime adalah film animasi 

Jepang. Jadi alurnya adalah seorang mangaka (pembuat komik) mengirimkan 

naskah komik ke penerbit kemudian di cetak menjadi sebuah komik. Jika 

banyak pembaca yang menyukai cerita tersebut, maka akan dijadikan 

tankuobon (komik satuan). Jika peminatnya lebih banyak lagi, maka komik 

tersebut akan dijadikan anime atau film animasi.  

Komik One Piece dimulai pada tahun 1997 di Shonen Jump terbitan 

Shueisha dan hingga saat ini masih terus berlanjut. Sedangkan versi anime 

atau serial Televisinya dimulai pada bulan Oktober 1999. Di Indonesia manga 

One Piece diterbitkan oleh Elex Media Komputindo dan hingga kini telah 

mencapai seri ratusan. Versi Televisinya yang diproduksi oleh Toei 

Animation, telah mencapai lima ratus episode di negaranya Jepang. Pada 

februari 2005 One Piece mencetak rekor di Jepang sebagai penerbitan manga 

yang tercepat mencapai seratus juta eksemplar. Hingga saat ini One Piece 
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adalah salah satu manga paling laris di sepanjang sejarah Jepang dengan 

penjualan lebih dari dua ratus enam puluh juta kopi. Selain itu One Piece juga 

memecahkan rekor sebagai manga dengan cetakan pertama terbanyak 

(http://www.onepiece.com.au/grangline/ ).  

Ada beberapa perubahan yang terjadi antara cerita One Piece dalam 

bukukomik dan animasinya. selain terletak pada gambar yang memang 

berbeda secara visual, juga terletak pada alur cerita dan pengemasannya. 

Cerita One Piece yang ada di dalam buku komik lebih singkat dan jelas, 

langsung pada inti cerita yang ingin di sampaikan kepada pembaca. walaupun 

gambar yang ada di dalam buku komik adalah gambar mati, tetapi gambar- 

gambar tersebut ditampilkan dan di kemas semenarik mungkin sehingga 

membuat pembaca mudah untuk memahami isi cerita. Sedangkan isi cerita 

dari animasi One Piece yang ditayangkan di televisi cenderung bertele- tele, 

banyak adegan- adegan berulang yang ditampilkan. Misalnya, cerita masa 

lampau yang ditayangkan kembali sehingga mengingatkan penonton untuk  

flasback pada awal- awal cerita One Piece mulai ditayangkan.  

Kartun One Piece sudah banyak menuai protes dari berbagai pihak 

karena banyaknya adegan kekerasan  yang terjadi di dalamnya, KPI juga 

sudah membuat teguran untuk Kartun One Piece yang ditayangkan di Global 

TV. dikategorikan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI sebagai satu dari 

empat tayangan yang bermasalah. Kartun tersebut dalam analisis KPI 

menayangkan hal-hal yang tak seharusnya ditonton anak-anak karena 

mengandung unsur kekerasan. "Kita minta disensor,Tidak bisa kita 
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membiarkan anak menonton darah yang menetes, kemudian ada pembunuhan 

juga disitu." Namun, hingga mendekati sepekan dikirimkan surat teguran, 

Global TV belum memberikan responsnya. "Untuk kartun One Piece kita 

masih tunggu bagaimana tanggapannya. Surat teguran sudah dikirimkan 

seminggu yang lalu. Mudah-mudahan ada tanggapan dari Global terhadap 

teguran atas penayangan One Piece" ujar Ketua KPI Fetty Fajriati di Jakarta, 

Senin (14/7) 

(http://nasional.kompas.com/read/2008/07/14/15560390/KPI.Tunggu.Respons

.Global.TV.terkait.Kartun.One.Piece).  

Penelitian ini dilakukan agar pihak- pihak terkait lebih berhati- hati 

dalam hal bacaan untuk anak- anak, karena sebenarnya di Indonesia sendiri 

buku komik sangat identik dengan buku bacaan yang kebanyakan dibaca oleh 

anak- anak. Sedangkan sekarang ini yang terjadi adalah cerita- cerita yang ada 

di dalam buku komik banyak mengandung unsur- unsur negatif yang 

cenderung dapat ditiru oleh anak- anak. Jadi, semakin frekuensi hal- hal 

negatif (kekerasan) dalam buku komik One Piece semakin tidak layak dibaca 

oleh anak- anak dan patut ditindak lanjuti oleh pihak- pihak terkait. 

Anak membutuhkan rasa aman supaya bisa menemukan tempatnya 

dalam masyarakat, konfrontasi dengan kekerasan dalam media merupakan 

penderitaan. Meskipun ada ekspresi senang, puas, atau tertarik terhadap 

kekerasan dalam media, sering tanpa disadari anak sebetulnya bergulat dalam 

suatu perjuangan, kegelisahan, dan ditatapkan pada berbagai pertanyaan. 

Dampaknya energi tersita sehingga justru kurang kesempatan untuk 
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membangun identitas secara positif. Terlebih lagi, dalam masa pertumbuhan, 

gambar kekerasan bisa mempengaruhi perilaku dan persepsi anak tentang 

dunia (Jehel, 2003: 123). 

Penelitian ini mengacu pada dua penelitian sebelumnya untuk 

mempermudah dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

pengolahan data. maka peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang 

terkait dengan penelitian ini. Hal ini di lakukan untuk mendapatkan gambaran 

dalam menyusun kerangka penelitian, dengan harapan hasil penelitian dapat 

tersaji dengan akurat dan mudah dipahami. Di samping itu untuk mengetahui 

persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian sebagai kajian yang dapat  

mengembangkan wawasan berpikir peneliti.  

Yang pertama peneliti menemukan skripsi yang  berjudul “ Kekerasan 

Dalam Serial Televisi (Analisis Isi Tentang Adegan Kekerasan Dalam Serial 

Televisi Animasi Jepang Naruto Shippunden Yang Ditayangkan Di Global TV 

Periode Bulan November 2010)” yang disusun oleh Agus Iriyanto pada tahun 

2011 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penjelasannya sebagai 

berikut: Rumusan masalah dari penelitian terdahulu ini adalah bentuk 

kekerasan dan seberapa sering adegan kekerasan yang terjadi dalam film 

Naruto Shippunden Global TV periode bulan november 2010. Peneliti 

menjelaskan manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan 

khasanah serta penggunaan analisis isi untuk mengkaji lebih dalam bidang 

ilmu komunikasi dan penelitian ini dapat berfungsi bagi para pemirsa untuk 

lebih selektif dalam menonton tayangan televisi terutama film kartun. 
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Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif, dengan analisis isi dengan 

menggunakan rumus Holsti. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui 

bahwa tayangan Naruto Shippunden bulan november 2010 mengandung 

kekerasan mencapai 62,5% untuk kekerasan fisik dan 37,5% untuk kekerasan 

psikologis. (Agus Irianto, 2011: Abstrak - 4).  

Yang kedua peneliti menemukan Disertasi yang memaparkan 

penelitian tentang Komik “Panji Tengkorak: Kebudayaan dalam 

Perbincangan” yang ditulis oleh Seno Gumira Ajidarma dalam bukunya “Panji 

Tengkorak: Kebudayaan dalam Perbincangan”. dari Universitas Indonesia. 

Penjelasannya sebagai berikut:Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

mempertanyakan bagaimana kebudayaan berlangsung, mengacu kepada tahun 

penerbitan ketiga naratif Panji Tengkorak yakni 1968, 1985, dan 1996, maka 

terbuka peluang untuk memeriksa dan mengkaji ketiga gubahan ini, untuk 

kemudian membandingkannya, demi pembacaan tentang pergulatan yang 

berlangsung antara wacana kemiripan dan wacana kesepadanan. Metodologi 

penelitian ini adalah menggunakan metode semiotik yang mengacu Tiga Panji 

Tengkorak. Adapun yang dimaksud dengan Tiga Panji Tengkorak adalah buku 

komik Panji Tengkorak karya Hans Jaladara yang mengalami penggubahan 

sampai tiga kali, yakni masing- masing tahun 1968, tahun 1985 dan tahun 

1996. Jadi istilah Tiga tidak bermaksud menunjuk jumlah ketiga materi, tetapi 

nama bagi ketiga materi sebagai kesatuan permasalahan. Disertasi ini lebih 

mengarah kepada penggubahan tiga komik Panji Tengkorak pada tahun 1968, 

tahun 1985 dan tahun 1996 (Ajidarma,2011:1-28).  
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Dari kedua penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, belum 

ada penelitian yang menunjukkan bahwa kedua penelitian di atas meneliti 

tentang “Kekerasan dalam Buku Komik One Piece”.  Dan hal tersebut menjadi 

salah satu alasan peneliti untuk meneliti kekerasan dalam buku komik One 

Piece seri 40- 44.  

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana kecenderungan isi cerita kekerasan dalam buku komik One 

Piece seri 40 – 44 ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk memaparkan kecenderungan isiceritakekerasan dalam buku komik 

One Piece seri 40 – 44.  

2. Untuk memaparkan frekuensi gambar kekerasan yang muncul dalam isi 

buku komik One Piece seri 40 – 44.  
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat teoritis serta manfaat praktis dari dilakukannya penelitian ini adalah:  

1. Manfaat teoritis 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan analisis 

isi untuk mengkaji lebih dalam bidang ilmu komunikasi khususnya 

analisis isi.  

2. Manfaat praktis 

penelitian ini dapat berfungsi untuk pihak- pihak terkait tentang 

kekerasan pada media massa dan juga bagi para pembaca untuk lebih 

selektif dalam hal memilih bacaan buku komik terutama buku komik yang 

memiliki cerita kekerasan. Buku komik yang dikonsumsi mayoritas anak- 

anak seharusnya mampu memberikan informasi yang layak dan mendidik. 

 

E. Kerangka Teori  

1. Komunikasi  

Komunikasi merupakan peristiwa sosial yang terjadi ketika 

manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, yang dapat terjadi dimana 

saja tanpa mengenal tempat dan waktu. Komunikasi juga sebagai sarana 

yang vital untuk mengerti diri sendiri, mengerti orang lain, serta untuk 

memahami apa yang dibutuhkannya dan apa yang dibutuhkan oleh orang 

lain.  

Menurut Siahaan (1991 : 2), bahwa didalam suatu proses 

komunikasi ada tiga unsur yang sangat berperan aktif dalam kehidupan 
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sehari- hari. Yang pertama yaitu komunikator yang berdiri dan memainkan 

model atau media komunikasi verbal maupun nonverbal, yang kedua yaitu 

komunikasi (pribadi atau kelompok) adalah pihak yang menerima 

hubungan dari komunikator atau yang sering di sebut dengan komunikan, 

yang ketiga adalah message (pesan) adalah unsur terpenting dan inti dalam 

iterkasi antara komunikator dengan komunikan. Untuk mencapai 

keberhasilan dalam sebuah komunikasi dibutuhkan pesan yang mampu 

menciptakan seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang diterima 

menjadi gagasan sehingga komunikan mengerti pesan yang ingin 

disampaikannya.  

Elemen- elemen komunikasi menurut Kwal dan Michael Gamble, 

yaitu :  

a. People (orang)  

b. Message (pesan)  

c. Channels (media atau saluran)  

d. Noise (suara/ menyiarkan)  

e. Context / setting ( pengaturan)  

f. Feedback (umpan balik)  

g. Effect (hasil dari komunikasi/ pesan) 

Semua komunikasi memiliki elemen- elemen umum tertentu untuk 

bersama- sama membantu menetukan proses komunikasi. Dimulai dengan 

mencari hal-hal penting dalam komunikasi dengan cara menentukan setiap 

komponen yang ada dalam komunikasi interpersonal, kelompok, 



15 
 

 
 

masyarakat dan komunikasi massa (Kwal dan Michael Gamble, 2005: 9 – 

13).  

2. Komunikasi Massa  

Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui 

media massa pada sejumlah besar orang. Dari definisi tersebut dapat 

diketahui bahwa komunikasi massa harus menggunakan media massa. 

Media komunikasi yang termasuk sebagai media massa adalah siaran 

radio, televisi , surat kabar, komik, dan majalah ( Ardianto, 2005: 3).  

Definisi komunikasi massa menurut Gerbner tergambar bahwa 

komunikasi massa itu mengasilkan suatu produk berupa pesan- pesan 

komunikasi. Produk tersebut disebarkan, didistribusikan kepada khalayak 

luas secara terus menerus dalam jarak waktu yang tetap, misalnya harian, 

mingguan atau bulanan. Proses memproduksi pesan tidak dapat dilakukan 

oleh perorangan, melainkan harus oleh lembaga, dan membutuhkan suatu 

teknologi tertentu, sehingga komunikasi massa akan banyak dilakukan 

oleh masyarakat industri (Ardianto, 2005: 4).  

Ahli komunikasi Joseph A. DeVito (dalam Elvinaro Ardianto, 

2005: 6) merumuskan definisi komunikasi massa yang pada intinya 

merupakan penjelasan tentang mengemukakan definiinya dalam dua item, 

yakni “pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yaang ditujukan 

kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Kedua, 

komunikasi massa adalah komunikasi komunikasi yang disalurkan oleh 

pemancar yang audio atau visual. Jika didefinisikan menurut bentuknya 
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yakni: televisi, radio, surat kabar, komik, majalah dan film” (Uchjana, 

seperti yang disitir Komala, dalam Karlinah, dkk 1999).  

a. Karakteristik Komunikasi Massa  

Definisi –definisi komunikasi massa itu secara prinsip 

mengandung suatu makna yang sama., bahkan antara satu definisi 

dengan definisi lainnya dapat dianggap saling melengkapi. Melalui 

definisi itu pula dapat diketahui karakteristik dari komunikasi massa. 

Komunikasi massa berbeda dengan  komunikasi lainnya, seperti 

komunikasi pribadi dan komunikasi kelompok. Perbedaan itu meliputi 

komponen- komponen yang terlibat didalamnya, juga proses 

berlangsungnya komunikasi tersebut. Karakteristik komunikasi massa 

adalah yang pertama komunikatornya bergerak sampai pesan diterima 

oleh komunikan, yang kedua pesan bersifat umum artinya komunikasi 

massa ditujukan untuk semua orang dan tidak ditujukan untuk 

sekelompok orang tertentu, yang ketiga komunikasi mengutamakan isi 

ketimbang hubungan maksudnya setiap komunikasi melibatkan unsur 

isi dan unsur hubungan sekaligus. Pada komunikasi antarpersonal unsur 

hubungan sangat penting sebaliknya dengan komunikasi massa yang 

penting adalah unsur isi, dan yang keempat adalah komunikasi massa 

bersifat satu arah karena komunikasi massa secara singkat adalah 

komunikasi yang melalui media massa maka komunikator dan 

komunikannya tidak dapat melakukan kontak langsung (Ardiyanto, 

2005: 7 – 11). 
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b. Model- model Komunikasi Massa  

Model komunikasi dalam proses komunikasi massa sangat 

diperlukan. Dengan mengetahui model apa yang akan membuka 

spektrum yang lebih luas dan dapat meneliti hal- hal yang berkaitan 

dengan elemen- elemen komunikasi. Model juga dapat dianggap 

sebagai penggambaran tentang suatu bagian atau sebuah realita yang 

dibuat sesederhana mungkin. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 

beberapa model komunikasi massa yang sering digunakan pada 

penelitian :  

1) Model komunikasi satu tahap(one step flow of communication), 

model ini merupakan pengembangan dari teori komunikasi Jarum 

hipodermik. Karena itu pesan yang disampaikan melalui media 

massa langsung ditujukan kepada komunikan tanpa melalui 

perantara, misalnya opinoin leader.Namun tidak semua pesan 

mencapai komunikan dan juga tidak menimbulkan efek yang sama 

pada setiap komunikan.  

2) Model komunikasi dua tahap (two step flow of communication), 

model komunikasi dua tahap ini dalam prosesnya mengalami 

beberapa tahap, yakni tahap pertama, dari sumber informasi ke 

pembuka pendapat, tahap kedua dari pembuka pendapat dilanjutkan 

kepada pengikutnya, tahap ini merupakan proses penyebarluasan 

pengaruh. Maka model komunikasi dua tahap memandang massa 

sebagai individu- individu yang aktif berinteraksi.  
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3) Uses and gratifications model (model kegunaan dan kepuasan), 

model ini tidak tertarik pada apa yang dilakukan media pada diri 

seseorang, tetapi ia tertarik pada apa yang dilakukan orang terhadap 

media. Khalayak dianggap secara aktif menggunakan media untuk 

memenuhi kebutuhannya. Memusatkan perhatian pada kegunaan isi 

media untuk memperoleh gratifikasi atau pemenuhan kebutuhan.  

4) Model agenda setting , menyatakan bahwa media massa dengan 

memperhatikan pada beberapa isu tertentu dan mengabaikan yang 

lainnya, akan mempengaruhi opini publik. Menerima susunan 

priyoritas yang ditetapkan media massa terhadap berbagai isu 

tersebut. Asumsi agenda settingmenawarkan suatu cara 

menghubungkan penemuan - penemuan tersebut dengan 

kemungkinan- kemungkinan efek terhadap opini, karena pada 

dasarnya yang ditawarkan adalah suatu fungsi belajar dari media 

massa (Ardiyanto, 2005: 65- 74).  

Dari beberapa model komunikasi massa diatas, yang tepat 

digunakan peneliti dalam penelitian ini, adalah model komunikasi 

massa satu tahap ( one step flow of communication ). Karena media 

yang digunakan peneliti adalah buku komik yang langsung ditujukan 

kepada komunikan tanpa melalui perantara, misalnya opinoin 

leader.Namun tidak semua pesan mencapai komunikan dan juga tidak 

menimbulkan efek yang sama pada setiap komunikan. 
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3. Komik  

Komik adalah bahasa, perbendaharaannya adalah segenap 

kemampuan simbol visual, termasuk kemampuan untuk menjadikannya 

gambar kartun ataupun gambar realis, secara terpisah atau terkombinasi. 

Jantung sebuah komik terletak pada panel- panelnya, tempat imajinasi 

pembaca membuat gambar- gambar yang diam menjadi hidup. Melalui 

gambar yang cukup dicerap dengan satu indera, komik merepresentasikan 

semua indera,dan melalui karakter garis-garis itu komik merepresentasikan 

dunia emosi yang tidak terlihat. Kedudukan komik dalam masyarakat 

adalah vital, sebagai satu dari sedikit bentuk komunikasi personal, dalam 

sebuah dunia yang terbentuk dari keserbaotomatisan dan pemasaran serba 

massal (Culler, 2002: 50).   

Komik sering diberi arti sebagai cerita bergambar ,susunan 

gambar-gambar yang bercerita dan teks tertulis lebih diberlakukan sebagai 

bagian dari gambar. Kesetaraan gambar dan tulisan dalam komik bukanlah 

pada proporsi, melainkan fungsi: tulisan menuliskan yang tidak tergambar, 

gambar menggambarkan yang tidak tertulis ( Yuliman, 2001:3).   

Scott McCloud menjelaskan bahwa medium yang disebut komik 

didasarkan pada suatu gagasan sederhana, yakni gagasan untuk 

menempatkan sebuah gambar setelah gambar yang lain, untuk 

menunjukkan perjalanan waktu. Untuk memahami komik bentuk perlu 

dipisahkan dari isi supaya terlihat dengan jelas bagaimana pada masa lain 
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gagasan ini telah digunakan dengan hasil yang cantik, dan betapa 

terbatasnya peralatan dan gagasan yang berlaku pada masa kini. 

McCloud juga beranggapan bahwa kartun mempunyai peluang 

untuk menjadi lebih universal dan dikenal semua orang, karena konsep 

kewajahan berada dalam hampir setiap hal dan terhadap setiap hal yang 

mengandung kewajahan itu lebih bisa dilakukan identifikasi diri, 

ketimbang gambar realistis wajah manusia, tetapi yang jelas sudah bukan 

wajahnya sendiri  (McCloud, 1993: 46).  

Membaca komik adalah tindak persepsi estetik sekaligus usaha 

intelektual. Proses psikologis yang terlibat dalam memandang kata dan 

gambar adalah analog. Struktur ilustrasi atau prosa adalah mirip. Komik 

memanfaatkan suatu seni gambar repetitif dan simbol yang dikenal 

(Ajidarma, 2011: 38).  

a. Sejarah Komik  

Mengingat sejarah komik yang sudah lebih dari ratusan 

tahun,perjuangan komik menjadi sesuatu yang istimewa, karena 

menunjukkan betapa komik betul-betul tidak diakui. Dengan kata lain, 

pelecehan komik yang pernah berlangsung di Indonesia sedikit banyak 

merupakan imbas persepsi atas komik di seluruh dunia yang memang 

bukan tanpa alasan: pendekatan dagang seperti yang berlangsung di 

belahan bumi mana pun telah menjadikan buku komik hanya berisikan 

adegan kekerasan. Apabila kemudian dalam berbagai koran yang 

prestisius dapat ditemukan baris komik yang elegan, statusnya sekedar 
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sebagai pengungkit senyum di waktu luang, hanya membentuk 

konstruksi bahwa komik bukanlah wacana yang harus dianggap serius.  

Lintas sejarah yang disebutkan di atas, dapat dikatakan sebagai 

usaha pembebasan, bukan hanya terhadap hegemoni bahasa dalam 

dunia, melainkan juga hegemoni bahasa atau cara bercerita dalam 

dunia komik itu sendiri. Ada pun pembebasan dalam cara berbahasa 

ini merupakan eksplorasi dan inovasi dalam naratif komik, yang ada 

pada gilirannya menjadi pembebasan dalam cara berfikir dengan kata 

lain suatu pembebasan budaya (Ajidharma, 2011: 242).  

Dilihat dari segi perkembangan bahasa, bahasa komik 

mencairkan kemandegan- kemandegan, dan menerobos kemungkinan-

kemungkinan yang macet. Dan melahirkan idiom- idiom baru. / pada 

dasarnya seorang komikus adalah seorang pencipta, seorang yang 

dituntut bisa kreatif, dalam menciptakan sesuatu yang baru 

(Atmowiloto, 1982:1).  

b. Perjalanan Komik  

Istilah komik berasal dari kata comic yang maksudnya adalah 

lucu. Dalam dunia berbahasa Inggris, naratif seperti baris komik 

(comic strip) ataupun komik satu panel (single panel cartoon) terdapat 

pada halaman khusus edisi akhir pekan yang disebut the funnies (yang 

lucu-lucu), sebagai percabangan karikatur yang kelucuannya khusus 

untuk mengejek kebijakan tokoh masyarakat. Tradisi ini terbentuk 

sejak 1884 di Inggris, tetapi tercatat baru dibukukan di Amerika 
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Serikzpada 1934 dan dijual tersendiri – itulah yang kemudian disebut 

buku komik (comic book). 

Di Indonesia, buku komik lazim disebut sebagai komik saja. 

Para komikus bahkan membuat buku komik sebagai karya sendiri, 

tanpa harus dimuat surat kabar atau majalah terlebih dahulu dan isinya 

lebih sering tidak bermaksud melucu sama sekali. Kecenderungan 

untuk menjadi naratif yang tidak sekedar melucu melahirkan istilah 

graphic novel (novel gambar) pada 1978 bersama dengan terbitnya A 

Contract With God  karya Will Eisner. Kecenderungan untuk menjadi 

serius ini secara tidak langsung bagaikan reaksi terhadap gerakan 

komik underground di Amerika Serikat sejak awal 1970-an, yang 

mempermainkan segenap nilai mapan yang diwajibkan oleh Comics 

Code Authority, dan karya komik mereka kemudian disebut comix. 

Huruf “x” itu dihubungkan dengan pengungkapan segala hal yang 

ditabukan, termasuk pengungkapan seksualitas sebagai bentuk bawah 

sadar yang digambarkan. 

Ketika komik mencapai bentuk novel gambar sebagai cerita 

yang utuh, bukan sekedar bundel kumpulan lelucon, tampaklah 

parameter suatu struktur. Ketika sebuah cerita buku komik dihayati 

sebagai keseluruhan, pencacahan elemen-elemennya membentuk 

karakter suatu bahasa. Membaca komik adalah “membaca” dengan 

pengertian lebih luas daripada yang biasa brlaku. Komik 

memanfaatkan suatu seri gambar repetitif dan simbol yang dikenal. 
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Ketika kini digunakan berulang kali untuk penyampaian berbagai 

gagasan yang mirip, semua itu akan menjadi bahasa, suatu bentuk 

tulisan dan penerapan disiplin ini yang mengubah “tatabahasa” seni 

komik. Komik berurusan dengan dua peralatan utama untuk 

berkomunikasi yaitu kata-kata dan gambar. Pemisahan ini sebenarnya 

cukup sembarang, tetapi dalam dunia komunikasi modern keduanya 

masih saja diperlakukan masing-masing sebagai disiplin yang 

independen. Meskipun begitu, sebenarnya kata dan gambar diturunkan 

dari asal yang sama, dan dalam pemanfaatan ketrampilan kata dan 

gambar itulah bertumpu potensi ekspresif media komik (Ajidarma, 

2011: 36,38). 

c. Komik sebagai Seni Gambar  

Dalam komik, yang pada dasarnya melayani pembaca 

berorientasi visual, atau permintaan cerita yang berorientasi kepada 

tokoh yang sederhana, tindakan dan gaya gambar menjadi dominan 

dan mengurangi „jalinan‟ tulisan dan gambar. Faktor lain adalah 

prosedur dengan jalan mana penulis akan memberi penggambar 

ringkasan mentah suatu alur. Penggambar maju untuk menyusun 

segenap sekuen gambar, menyusun panel-panel di sekitar suatu asumsi 

dari sebuah dialog tak tertulis dan kepuasan dari persepsinya atas 

persyaratan alur. Buku komik tidak terlepas dari seni gambar yang 

membuatnya berbeda dari buku- buku bacaan lainnya. seni gambar 

berasal dari pikiran manusia, lebih sebagai tanggapan kepada dunia 
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daripada dunia yang terlihat (visible word) itu sendiri, dan tepatnya 

karena setiap seni adalah konseptual maka semua representasi dapat 

dikenali dari gayanya. Ketika setiap gambar adalah konseptual, maka 

konsep- konsep, seperti gambar, tidak bisa benar atau salah 

(Gombrich, 1977: 55). 

d. Balon dalam Komik  

Balon adalah suatu peralatan yang sangat dibutuhkan. 

Merupakan usaha untuk menangkap dan membuat terlihat suatu 

elemen yang hanya berlangsung sekejap: suara. Ini merupakan suatu 

disiplin yang menuntut kerja sama pembaca. balon terhubungkan 

dengan posisi pembicara. Pada mulanya cukup dengan mengurung 

huruf-huruf ujaran dalam suatu garis dengan suatu tonjolan yang 

menunjuk siapa pembicara. Namun dengan perkembangan bentuk 

balon, garis yang mengurung tak hanya menunjuk siapa pembicara, 

tetapi juga makna yang menyumbang pada narasi. Karakter suara yang 

diucapkan pembicara ditunjukkan oleh cara garis yang mengurung 

ujaran itu dibuat.  

Di dalam balon, penulisan huruf-huruf mencerminkan watak 

dan emosi ujaran. Apabila penulisan huruf-huruf digantikan dengan 

oleh huruf cetak akan tampak suatu efek “mekanis” yang menganggu 

kepribadian seni menulis bebas dengan tangan. Penulisan huruf-huruf 

ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati, karena pengaruhnya yang 

langsung kepada pesan.  
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e. Panel dalam Komik  

Di antara panel-panel dalam buku komik itulah imajinasi 

pembaca bermain, mengambil dua gambar terpisah dan kemudian di 

transformasikan menjadi satu gagasan tunggal. Panel memberikan 

gambaran nyata yang terjadi di dalamnya, dan hanya yang 

berpengalaman yang mampu membaca apa yang terjadi disetiap panel 

dalam sebuah komik.  

Eisner menunjukan betapa panel dalam sebuah komik bagaikan 

suatu panggung bagi para aktor-aktornya yakni manusia, dan apabila 

saat menggambar manusia itu akhirnya tiba maka tersusun pula dengan 

cermat bagaimana perbendaharaan bahasa tubuh manusia, sejak sikap 

tubuh dan isyarat tubuh, sampai ekspresi wajah, ternyata adalah bagian 

dari perbendaharaan bahasa komik itu sendiri. Segenap teks tergambar 

ini, bersama teks trertulis yang terwujud dalam narasi, dialog dan 

penggambaran garis-garis balonnya akan memperlihatkan pula 

bagaimana suara manusia dan berbagai bunyi harus didengarkan dalam 

suatu naratif yang mengandalkan keberurutan panel-panel (Ajidharma, 

2011: 72).  

f. Penerapan Kata – kata “Menulis”  

Perbedaan antara gambar dan tulisan membuat seni komik 

dapat dikerjakan oleh dua orang, dan dalam kenyataannya industri 

komik melibatkan sebuah tim yang menggarap setiap aspek dalam 

pembuatan komik. Meskipun begitu, tak jarang juga sebuah komik 
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dikerjakan hanya oleh satu orang, yang mengerjakan semuanya 

sekaligus, dari aspek gambar ataupun tulisan. Menulis bagi komik bisa 

dirumuskan sebagai konsepsi suatu gagasan, penataan elemen- elemen 

gambar dan konstruksi sekuen dari naratif ataupun penyusunan dialog. 

Sebagai suatu bidang keahlian sendiri, persyaratannya tidak selalu 

sama dengan bentuk lain „menulis‟ yang berurusan hanya dengan satu 

teknologi. Agak dekat dengan penulisan naskah drama, tetapi faktanya 

penulis dalam hal komik adalah juga penggambar (Ajidarma, 2011: 

44).  

g. Komik  Jepang (manga)  

Komik Jepang, atau disebut juga manga dibangun dari puing 

kehancuran enam puluh kota di Jepang karena pemboman pesawat-

pesawat Amerika Serikat dalam perang dunia II. Pemandangan 

kehancuran itu, dengan korban jiwa sampai dua juta korban manusia 

yang tubuhnya tercabik- cabik dan bergeletakan dimana- mana, 

mempengaruhi pandangan para seniman manga atas dunia. dalam 

komik Jepang, pembingkaian, pergerakan, dan penggambaran tubuh 

manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang hancur itu, yang 

kemudian melahirkan naratif  manga. Pelopor manga, Osamu Tezuka, 

memanfaatkan teknik bercerita film untuk manga pertamanya, New 

Treasure Island (1947), yang akhirnya memang diterima oleh 

pembacanya (Shiraishi, 1997: 72).  
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Posisi komik Indonesia, kurang lebih sama dalam dominasi 

manga dari Jepang, Manga memang dilahirkan sebagai usaha 

pembebasan dari wacana dominan, tetapi ketika manga sendiri 

menjadi hegemonik dan tiada lain selain alamiahan, sehingga arti 

komik hanyalah menjadi manga dan tiada lain selain manga, suatu 

usaha pembebasan harus dilakukan. Begitu berlaku di dalam dunia 

komik, begitu pula berlaku dalam dunia manusia yang bernama 

kebudayaan (Ajidharma, 2011: 243).   

Manga dimata McCloud dalam bukunya Understanding 

Comics dapat disimak sudut pandangnya yang melihat komik Jepang 

dalam perbandingannya dengan komik Amerika. McCloud melakukan 

kategorisasi transisi dari panel ke panel yang meliputi 1. Momen ke 

momen, 2. Tindakan ke tindakan, 3. Subjek ke subjek, 4. Tempat ke 

tempat, 5. Aspek ke aspek dan 6. Bukan rangkaian. Dalam 

pemeriksaan berbagai komik Amerika dan Eropa dengan kategorisasi 

diatas, untuk berbagai jenis yang berbeda sekalipun, ditemukan satu 

pola yang sama, yakni bahwa porsi transisi tindakan ke tindakan 

mengambil tempat terbanyak, disusul secara berturut- turut oleh 

transisi subjek ke subjek dan transisi tempat ke tempat 

(McCloud,2001: 26).  

4. Teori Kekerasan  

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik 

yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat 



28 
 

 
 

menyerang ( offensive) atau bertahan ( deffencive), yang disertai 

penggunaan kekuatan kepada orang lain. oleh karena itu , ada empat jenis 

kekerasan yang dapat diidentifikasi: 1) kekerasan terbuka, kekerasan yang 

dapat dilihat, seperti perkelahian ; 2) kekerasan tertutup, kekerasan 

tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti perilaku 

mengancam; 3) kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk 

perlindungan, tetapi untuk merndapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan 

4) kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan 

perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat 

terbuka atau tertutup (Douglas- Waksler, 2002: 229). 

Kekerasan digambarkan sebagai nilai-nilai sosial yang 

mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang 

merusak. Dalam pengertian luas banyak kekerasan kolektif dilakukan oleh 

segerombolan orang (mob) dan kumpulan orang banyak (crowd) yang 

dalam pengertian sempitnya dilakukan oleh gank. Namun dalam kekerasan 

kolektif didalamnya terdapat bentuk kekerasan seperti serangan dengan 

memukul, pembunuhan, dan pemerkosaan serta tindakan kekerasan 

individu seperti bunuh diri (Santoso, 2002:9).  

Kekerasan bisa merupakan suatu aktivitas kelompok atau individu, 

yang disebut kekerasan individu dan kolektif. Banyak penjelasan telah 

diberikan untuk memahami kekerasan. suatu persoalan kunci yang 

berkaitan dengan kekerasan sekaligus dengan perilaku menyimpang pada 

umumnya, adalah faktor penting dan ketidakmungkinan mengetahui 
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maksud “riil” orang lain. banyak perbedaan yang ingin kita buat, termasuk 

apakah suatu tindakan dianggap menyimpang atau tidak, harus bergantung 

pada apa yang dimaksudkan individu pelaku. Namun, maksud tidak bisa 

diamati tetapi hanya bisa disimpulkan dari perilaku yang dapat diamati 

(Santoso, 2002: 41).  

Kekerasan personal bertitik berat pada “realisasi jasmani aktual”. 

Ada tiga pendekatan untuk melihat kekerasan personal, yaitu cara- cara 

yang digunakan: 

a. Menggunakan badan manusia atau senjata  

b. Bentuk organisasi (individu, massa atau pasukan)  

c. Sasaran (manusia ) 

Perilaku mengancam jauh lebih menonjol dari kekerasan terbuka, 

dan kekerasan defensif jauh lebih menonjol dari kekerasan agresif. 

Perilaku mengancam mengkomunikasikan pada orang lain suatu maksud 

untuk menggunakan kekerasan terbuka bila diperlukan. Ancaman 

dianggap sebagai  bentuk kekerasan secara psikologis. Kemampuan untuk 

mewujudkan keinginan seseorang sekalipun menghadapi keinginan yang 

berlawanan (Weber, 1958: 11).  

Clinard dan Quinney berpendapat bahwa perbedaan antara 

serangan dan pembunuhan adalah bahwa serangan lebih mengandung 

unsur “hasil atau akhibat” sedangkan pembunuhan mengandung unsur 

“maksud”. Dalam kenyataannya, serangan serius dianggap sebagai tindak 

pidana berat karena mengandung perilaku sebagai upaya menimbulkan 
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luka parah atau upaya membunuh, termasuk serangan dengan senjata 

mematikan, serangan untuk membunuh atau serangan menembak, 

memotong, menikam, melumpuhkan, dan lain- lain. dalam sebagian besar 

kasus adalah unsur peluanng yang bisa mencegah suatu penyerangan bisa 

berubah menjadi pembunuhan kriminal dengan matinya salah satu pihak 

(Clinard- Quinney, 1973: 26). 

Pembunuhan pada dasarnya merupakan kejahatan nafsu, atau 

pemenggalan dengan kekerasan yang tidak dipersiapkan sebelumnya atau 

merupakan satu manifestasi psikotis. Suatu teori yang menunjukkan suatu 

konflik antara menonjolnya nilai masyarakat kelas menengah dan nilai 

kelompok subsosial atau subkultur. Jika ada suatu subkultur kekerasan, 

maka kita dapat mengatakan bahwa semakin besar tingkat integrasi 

individu ke dalam subkulturnya, maka semaikn besar kemungkinan bahwa 

perilakunya akan sering menjurus ke tindak kekerasan; atau kita dapat 

menilai bahwa ada suatu hubungan langsung antara tingkat pembunuhan 

dan tingkat integrasi subkultur kekerasan yang menjadi tempat tinggal 

indiviudu (Wolfgang, Ferracuti, 1967: 27).  

a. Kekerasan dalam Media Massa (komik)  

Media yang berisi kekerasan sangat jarang mempertimbangkan 

aspek pendidikan, etis, dan efek traumatisme pada pembaca atau 

penonton. Pendakuan bahwa tidak semua kekerasan jelek karena ada 

juga presentasi dalam media yang mengandung dimensi seni, semakin 

mempersulit pemilahan mana yang mendidik dan mana yang 
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merugikan atau distruktif. Dimensi seni dalam kekerasan media yang 

disatukan melalui tubuh sosial dan institusi budaya selalu mencari 

legitimasi. Dalam konteks ini kekerasan dalam media sebagai seni 

mencari pembenarannya (Haryatmoko, 2007: 122).  

Dalam kekerasan terkandung unsur dominasi terhadap pihak 

lain dalam berbagai bentuknya: fisik, verbal, moral, psikologis atau 

melalui gambar. Penggunaan kekuatan, manipulasi, fitnah, kata- kata 

yang memojokkan, dan penghinaan merupakan ungkapan nyata 

kekerasan. Logika kekerasan merupakan logika kematian karena bisa 

melukai tubuh, melukai secara psikologis, merugikan, dan bisa 

menjadi ancaman terhadap integritas pribadi (Jehel, 2003: 123). 

b. Bentuk- Bentuk Kekerasan dalam Media Massa  

Banyak sekarang ini kekerasan yang terjadi melalui media 

massa, sehingga membuat khalayak menerima pesan tersebut dibawah 

alam sadar mereka sehingga tanpa disadari khalayak menjadi bersifat 

agresif. Bentuk- bentuk kekerasan yang terjadi dan kemudian menjadi 

permasalahan di Indonesia diantaranya adalah:  

1) Kenakalan remaja  

2) Penyalahgunaan obat- obat terlarang  

3) Pemerkosaan  

4) Pembunuhan  

5) Penyelundupan  

6) Penodongan  
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Bentuk – bentuk kriminalitas di atas dikemas sedemikian rupa 

untuk kemudian menjadi berita utama di sebuah media cetak yang 

kemudian beredar luas di pasaran. Setelah media cetak disebarkan ke 

khalayak luas, tidak ada pengontrol yang bisa menjamin bahwa yang 

membaca berita kriminal tersebut adalah pantas atau tidak. Merujuk 

pada fungsi media massa sebagai media pendidikan , dimana media 

sebagai pentransfer budaya, maka budaya kekerasan sangat potensial 

dipelajari dari media sehingga media mampu menjadi penggerak 

timbulnya kekerasan (Abdulsyani, 1987: 86).  

c. Kekerasan dan Kekuasaan  

Kekerasan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan untuk 

mempertahankan kekuasaan acapkali dilakukan. Biasanya, pemegang 

kekuasaan sengaja memancing terjadinya kekerasan di masyarakat 

agar pemegang kekuasaan memiliki alasan kuat untuk memberlakukan 

keadaan darurat (Heryanto, 1993: 29-40).  

Penguasa memiliki kekuasaan tak terbatas termasuk 

menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan tersebut. 

Homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi yang lain dan 

akibatnya, belum omnium contra omnes, perang semua lawan semua 

(Gordon, 1991: 70-6). 

d. Dimensi Penting dari Kekerasan  

Galtung menguraikan beberapa dimensi penting dari kekerasan, 

yaitu sebagai berikut:  
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1) Kekerasan fisik dan psikologis; dalam kekerasan fisik, tubuh 

manusia disakiti secara jasmani bahkan sampai pada pembunuhan. 

Sedangkan kekerasan psikologis adalah tekanan yang dimaksudkan 

meredusir kemampuan mental atau otak.  

2) Pengaruh positif dan negatif; sistem orientasi imbalan (reward 

oriented) yang sebenarnya terdapat “pengendalian”, tidak bebas, 

kurang terbuka, dan cenderung manipulatif, meskipun memberikan 

kenikmatan dan kesenangan.  

3) Disengaja atau tidak; bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, 

pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja tentu tidak 

cukup untuk melihat, mengatasi kekerasan struktural yang bekerja 

secara halus dan tidak disengaja. Dari sudut korban, sengaja atau 

tidak, kekerasan tetap kekerasan.  

4) Yang tampak dan tersembunyi; kekerasan yang tampak, nyata 

(manifest), baik yang personal maupun struktural, dapat dilihat 

meski secara tidak langsung. Sedangkan kekerasan tersembunyi 

adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (latent), tetapi bisa 

dengan mudah meledak.Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika 

situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual 

dapat menurun dengan mudah (Galtung, 1992: 73).  

e. Menentukan Batas Kekerasan  

Untuk bisa memahami kekerasan dalam media, orang perlu 

memahami bahwa media dikenal setidaknya tiga tipe dunia, yaitu 
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dunia riil, dunia fiksi, dan dunia virtual. Oleh karena itu, kekerasan 

juga perlu dibedakan sesuai dengan pembedaan ketiga dunia itu. Jadi 

ada tiga bentuk kekerasan yang pertama kekerasan dokumen yang 

merupakan bagian dari dunia riil atau faktual; kedua, kekerasan fiksi 

yang menunjukkan kepemilikan pada dunia yang mungkin ada; 

misalnya dalam kisah fiksi, kartun, komik, dan iklan; serta ketiga, 

kekerasan simulasi yang berasal dari dunia virtual (Nel, 2003: 41). 

5. Analisis Isi  

Analisis isi merupakan salah satu metode utama dalam disiplin 

ilmu komunikasi, Analisis isi sering digunakan untuk menganalisis isi 

media baik cetak ataupun elektronik. Di luar itu, analisis isi juga 

digunakan untuk mempelajari isi semua konteks komunikasi baik 

komunikasi antarpribadi, kelompok, ataupun organisasi. Asalkan terdapat 

dokumen yang tersedia, analisis isi dapat diterapkan. Analisis isi ditujukan 

untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak 

(manifest), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat 

direplikasi (Eriyanto, 2011:10- 11).  

Analisis isi harus objektif, penelitian dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran dari suatu isi secara apa adanya tanpa adanya campur tangan 

dari peneliti. Analisis isi memang menggunakan manusia (human), tetapi 

harus dibatasi sedemikian rupa sehingga subjektivitas ini tidak muncul. 

Hasil dari analisis isi adalah benar- benar mencerminkan isi dari suatu 

teks, dan bukan akibat dari subjektivitas (keinginan, bias, atau 
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kecenderungan tertentu) dari peneliti. Ada dua aspek penting dari 

objektivitas, yakni validitas dan reabilitas (Erianto, 2011: 16). 

  Definisi analisis isi menurut Barelson: 

 “Analisis isi adalah teknik penelitian untuk mendeskripsikansecara 

obyektif, sistematik dan kuantitatif isi komunikasi yang tampak(manifest)” 

(Krippendorf, 1993: 16). 

 

  Sedangkan menurut Holsti dan Stone: 

 “Analisis isi adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat 

inferensi- inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematik dan obyektif 

karakteristik- karakteristik khusus dalam sebuah teks”  

  (Krippendorf, 1993: 19). 

 

 Definisi menurut Holsti dan Stone ini berbeda dengan definisi 

Barelson, setidaknya dalam dua cara penting. Pertama, definisi tersebut 

mengakui karakter inferential dari pengkodean unit- unit tekstual ke dalam 

kategori- kategori konseptual. Kedua, definisi tersebut menjadikan 

inferensi sebagai titik pusat. 

 

F. Definisi Konseptual  

Definisi konseptual adalah bahasa yang dipakai oleh ahli untuk 

menggambarkan atau mengabstraksikan suatu gejala. Dengan adanya 

definisi konsep, para ahli dapat berbicara tentang gejala yang sama, 

melakukan replikasi penelitian, memperbarui penelitian yang satu dengan 

yang lain. karena pentingnya konsep ini, kadang kala para ahli membuat 

konsep baru, ketika ia menemukan adanya gejala atau fenomena baru yang 

tidak dapat ditampung dengan konsep yang telah ada (Eriyanto, 2011: 

175). 
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Adapun definisi untuk masing- masing konsep adalah sebagai 

berikut :  

1. Komik adalah bahasa perbendaharaannya adalah segenap kemampuan 

simbol visual, termasuk kemampuan untuk menjadikannya gambar kartun 

ataupun gambar realis secara terpisah dan terkombinasi (Culler, 2002: 50).  

2. Kekerasan fisik adalah setiap sikap atau perbuatan yang berakibat 

penderitaan fisik pada objek, termasuk ancaman perbuatan tertentu yang 

ditujukan untuk mengakibatkan penderitaan pada fisik objek. Beberapa 

jenis kekerasan fisik antara lain memukul, menendang, menusuk 

menggunakan senjata tajam, melempar senjata atau benda- benda lainnya. 

Sedangkan kekerasan psikologis adalah setiap sikap yang berakibat 

kesengsaraan berupa penderitaan emosional atau psikologis pada objek 

termasuk ancaman perbuatan tertentu ditujukan untuk mengakibatkan 

penderitaan emosional objek. Bentuk kekerasan psikologis antara lain 

mengancam, mengina, menakut- nakuti/ ketakutan, memaki, membentak 

dan lain- lain (Indri, 2005: 10).  

 

G. Definisi Operasional  

  Semua penelitian memiliki definisi operasional yaitu sebagai skala 

pengukuran penelitian untuk bisa diteliti dengan variabel tertentu. Berikut 

definisi operasional dalam penelitian ini : 
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1. Komik sebagai variabel, dimensinya yaitu panel, balon, gambar, manga, 

danbahasa. penjelasan operasionalnya adalah komik sebagai simbol visual, 

termasuk kemampuan untuk menjadikannya gambar kartun ataupun 

gambar realis secara terpisah dan terkombinasi.  

2. Kekerasan fisik dan kekerasan psikologis digunakan sebagai variabel, 

dimensi yang digunakan yaitu dengan cara memukul, menendang, 

menggunakan senjata atau menembak,menggunakan pedang, mengancam 

dan ketakutan. Kekerasan adalah tindak kejahatan yang mengakibatkan 

penderitaan pada objek.  
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Bagan 1.1  
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Buku komik adalah bahasa, perbendaharaannya 

adalah segenap kemampuan simbol visual, 

termasuk kemampuan untuk menjadikannya 

gambar kartun ataupun gambar realis secara 

terpisah atau terkombinasi (Ajidarma, 2011: 23) 

Komik memiliki pesona penggabungan dari 

gambar-gambar diam dan kata-kata serta suara 

yang tertulis (Kundoro, 2007: 20) 

Komik adalah media massa yang menjadikan 

gambar-gambar serta kata-kata disetiap 

panelnya menjadi hidup dan membuat 

pembaca berimajinasi ketika membacanya. 

Panel  

Balon (bingkai) 

Gambar  

Manga  

Kata-kata (bahasa) 

Kekerasan merupakan suatu aktivitas kelompok 

atau individu untuk merugikan orang lain. 

(Santoso, 2002: 41) 

Gambar membuat kekerasan menjadi biasa 

karena menghadirkan yang umum dan normal 

dalam dunia tontonan yang diatur sedemikian 

rupa, sehingga pembaca dibiasakan tidak bisa 

berbuat apa-apa (Haryatmoko, 2007: 121) 

Kekerasan adalah tindak 

kejahatan yang dilakukan 

sekelompok orang atau 

individu utnuk meyakiti 

dan merugikan orang lain. 

1. Memukul 

2. Menendang 

3. Melempar senjata 

4. Berkelahi/perang 

5. Menusuk dengan 

benda tajam/pedang 

1. Mengancam  

2. Ketakutan  

Kekerasan fisik 

Kekerasan psikologis  
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I. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah analisis isi deskriptif yaitu analisis isi 

yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan, atau 

suatu teks tertentu. Desain analisis isi ini tidak dimaksudkan untuk 

menguji suatu hipotesis tertentu, atau menguji hubungan antara variabel. 

Analisis isi semata untuk deskripsi, menggambarkan aspek- aspek dan 

karakteristik dari suatu pesan (Erianto, 2011: 47).  

2. Metode Analisis Isi  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis isi.  

  Definisi analisis isi menurut Klaus Krippendorf :  

“ Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat 

inferensi- inferensi yang dapat ditiru (replicabel) dan sahih data dengan 

memperhatikan konteksnya” (Krippendorf, 1993: 15).  

Secara intuitif, analisis isi dapat dikarakterisasikan sebagai metode 

penelitian makna simbolik pesan- pesan. Pesan dan komunikasi simbolik 

umumnya berkaitan dengan gejala- gejala yang tidak teramati secara 

langsung. Gambaran pesan yang paling jelas adalah bahwa mereka 

menginformasikan sesuatu seolah- olah mereka mengalami sendiri, ketika 

memberitahukan tentang peristiwa yang terjadi di tempat lain, tentang 

obyek yang mungkin ada dimasa lalu, atau tentang ide yang ada dalam 

pikiran orang lain. Walaupun analisis isi mungkin memusatkan dirinya 
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kepada penarikan semacam inferensi yang dilakukan oleh sebagian 

penerima pesan ketika berusaha memahami komunikasi- komunikasi 

simbolik, namun teknik ini telah digeneralisasikan dan mungkin lebih 

berhasil apabila diterapkan terhadap bentuk- bentuk komunikasi 

nonlinguistik dimana pola- pola dalam data diinterpretasikan sebagai 

indeks dan sympon  (Krippendorf, 1993:15-18).  

  Definisi analisis isi menurut Barelson:  

 “Analisis isi adalah teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara 

obyektif, sistematik dan kuantitatif isi komunikasi yang tampak 

(manifest)” (Krippendorf, 1993: 16). 

  

  menurut Holsti dan Stone: 

“ Analisis isi adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat 

inferensi- inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematik dan obyektif 

karakteristik- karakteristik khusus dalam sebuah teks” (Krippendorf, 1993: 

19).  

 

Definisi menurut Holsti dan Stone ini berbeda dengan definisi 

Barelson, setidaknya dalam dua cara penting. Pertama, definisi tersebut 

mengakui karakter inferential dari pengkodean unit- unit tekstual ke dalam 

kategori- kategori konseptual. Kedua, definisi tersebut menjadikan 

inferensi sebagai titik pusat.  

Walaupun definisi mereka mengakui sifat inferensial dari 

identifikasi bentuk berbagai ide, nilai, dan sikap yang menjadi bidang 

garapan analisis isi, tetapi sayang ia tidak mengeksplisitkan arti penting  
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menghubungkan klasifikasi, kategorisasi, dan perhitungan frekuensi 

bentuk- bentuk ini dengan gejala- gejala lain. Hal ini penting apabila hasil 

analisis isi diinginkan bermakna secara empiris.  

Semua teori tentang makna, semua teori tentang gejala simbolik, 

termasuk teori tentang isi pesan, sama dalam hal yang berhubungan 

dengan keterkaitan data dengan konteksnya. Dalam pengertian yang paling 

mendasar, data merupakan stimulus atau sarana tanda, seperti tanda hitam 

dan putih di atas kertas. Meskipun demikian, sebagian besar perhatian 

terhadap makna bermula dengan tingkat abstraksi yang lebih tinggi, seperti 

dokumen- dokumen tertulis, film dialog- dialog verbal, dan lukisan untuk 

menyebut sebagian kecil saja. Konteks adalah lingkungan data 

(Krippendorf, 1993: 19- 20).  

Analisis isi merupakan salah satu metode utama dalam disiplin 

ilmu komunikasi, Analisis isi sering digunakan untuk menganalisis isi 

media baik cetak ataupun elektronik. Di luar itu, analisis isi juga 

digunakan untuk mempelajari isi semua konteks komunikasi baik 

komunikasi antarpribadi, kelompok, ataupun organisasi. Asalkan terdapat 

dokumen yang tersedia, analisis isi dapat diterapkan. Analisis isi ditujukan 

untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak 

(manifest), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat 

direplikasi (Eriyanto, 2011:10- 11). 

Analisis isi harus objektif, penelitian dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran dari suatu isi secara apa adanya tanpa adanya campur tangan 
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dari peneliti. Analisis isi memang menggunakan manusia (human), tetapi 

harus dibatasi sedemikian rupa sehingga subjektivitas ini tidak muncul. 

Hasil dari analisis isi adalah benar- benar mencerminkan isi dari suatu 

teks, dan bukan akibat dari subjektivitas (keinginan, bias, atau 

kecenderungan tertentu) dari peneliti. Ada dua aspek penting dari 

objektivitas, yakni validitas dan reabilitas (Erianto, 2011: 16).  

3. Sumber Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperlukan untuk 

mendapatkan data yang relevan dan obyektif dalam proses pengumpulan 

data. Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat 

pengukurnya. jika alat pengambil datanya cukup reliabel dan valid, maka 

datanya juga akan cukup reliabel dan valid. Disamping itu prosedur yang 

dituntut oleh setiap metode pengambilan data yang digunakan harus 

dipengaruhi secara tertib, dan peneliti harus mempunyai cara untuk 

memperoleh sumber data sesuai prosedur yang seharusnya (Suwarto, 

Slamet : 2007: 90).  

Adapun dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:  

a. Dokumentasi 

 Tehnik ini dilakukan dengan menggunakan media buku komik One 

Piece seri 40-44 sehingga memudahkan peneliti dalam proses 

membaca dan melihat gambar- gambar kekerasan apa saja yang 

terdapat dalam buku komik One Piece serta gambar kekerasan apa 

yang mendominasi komik tersebut.  
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b. Studi Pustaka 

 Studi pustaka merupakan elemen yang penting dalam penelitian, 

tanpa adanya literature pendukung maka data yang diperlukan akan 

sulit untuk di peroleh. Studi pustaka dari penelitian ini diperoleh dari 

buku, makalah, internet, skripsi, serta sumber-sumber lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Populasi  

Populasi adalah semua anggota dari objek yang ingin diteliti. 

Populasi memiliki konsep abstrak, Karena itu populasi harus didefinisikan 

secara jelas agar anggota dari populasi dapat ditentukan secara cermat. 

Populasi yang telah ditentukan dan didefinisikan ini disebut sebagai 

populasi sasaran (target population)(Erianto, 2011: 109).  

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah buku komik 

One Piece seri 40- 44.  

5. Teknik Sampling  

Teknik sampling adalah teknik penarikan sampel untuk 

menentukansampel yang akan digunakan dalam penelitian. Secara umum, 

dari beragam metode penarikan sampel ini, dapat dibagi ke dalam dua 

bagian besar, yakni penarikan sampel acak (random/ probability sampling) 

dan penarikan sampel tidak acak (non- random/ non- probability 

sampling).  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penarikan sampel acak 

sederhana (simple random sampling), sampel ini menggunakan hukum  
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probabilitas di mana memberi kesempatan atau peluang yang sama kepada 

anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel. Anggota populasi terpilih 

sebagai sampel bukan karena kesengajaan atau subjektivitas peneliti, tetapi 

benar- benar karena hukum probabilitas (Erianto, 2011: 115).  

6. Reliabilitas  

Tes reliabilitas digunakan untuk menguji kebenaran data yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi pengukuran data. Apakah 

kategori yang dibuat sudah sesuai operasional dan untuk obyektivitas 

penelitian. Tes reliabilitas dilakukan oleh dua koder, yaitu peneliti sendiri 

dan pengkoder lain yang dimkaskudkan sebagai perbandingan hasil 

perhitungan data penelitian sehingga kebenarannya terjaga. Dalam 

penelitian ini yang menjadi pengkoder kedua yaitu Aditya Pamungkas 

adalah seorang mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2008. 

Pemilihan ini berdasarkan latar belakang pendidikan Ilmu Komunikasi 

yang ditekuni serta kapabilitas yang dimilikinya. Pengkoder kedua 

memiliki minat atau ketertarikan yang kuat dibidang komunikasi terutama 

dalam membaca buku komik jenis manga.Selain itu pengkoder kedua 

memiliki prestasi akademik yang lumayan baik mendapatkan IP 3,2 dan 

juga pengkoder kedua ini sangat menyukai anime One Piece dan 

mengikuti perkembangannya dari awal One Piece muncul hingga 

sekarang. 
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Data yang diperoleh dari kedua pengkoder akan dihitung dengan 

menggunakan rumus Holsti :  

21

2

NN

M
CR


  

 Keterangan :  

CR : Coefficient Reliability (koefisien reliabilitas) 

M : Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua orang pengkode 

N1 + N2 : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode  

Dalam formula Hosti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi 

adalah 0,7 atau 70%. Artinya, kalau hasil perhitungan menunjukkan angka 

reliabilitas di atas 0,7, berarti alat ukur ini benar- benar reliabel. Sama 

dengan presentase persetujuan, reliabilitas Holsti ini juga harus dipakai 

untuk semua kategori yang digunakan (Holsti, 1969: 140).  

7. Generalisasi  

Kesimpulan diambil berdasarkan frekuensi dan presentase atas 

hasil data- data yang telah diteliti. Klaus Krippendorf mengatakan bentuk 

representasi data paling umum yang pada pokoknya membantu 

meringkaskan fungsi analisis, berkaitan dengan frekuensi adalah frekuensi 

absolut seperti jumlah kejadian yang ditemukan dalam sampel 

(Klippendorf, 1991: 168). Dengan demikian frekuensi tertinggi menjadi 

pertimbangan utama untuk menarik kesimpulan. 

8. Uji Coba Penelitian  

Uji coba penelitian dilakukan untuk menguji kelayakan 

perhitungan.  
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Dalam uji coba ini dilakukan pada salah satu buku komik One 

Piece saja, yaitu pada buku komik One Piece seri 40.  

Hasil uji coba penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Tabel 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kekerasan 

dalam buku komik One Piece seri 40 

NO KATEGORI N1 N2 M 

1. Memukul  10 9 9 

2. Menendang 5 8 5 

3. Melempar senjata 10 11 10 

4. Mengancam  6 4 4 

5. Ketakutan  4 3 4 

6. Berkelahi / perang  9 10 9 

7. Menusuk menggunakan pedang/ 

senjata tajam 

3 2 2 

                                        Jumlah 47 47 43 

(Sumber : Data Pengkoing 2013)   
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94

86
  

= 0, 91 

=91 %                   

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh kedua pengkoder, 

yaitu pengkoder pertama selaku N1 , dan pengkoder kedua selaku N2 telah 

disepakati bahwa jumlah pernyataan perhitungan yang disetujui adalah M. 

Dari kesepakatan tersebut hasil uji reliabilitas yang didapat adalah 91%. 

Hal ini menunjukkan kesepakatan yang tinggi antara pengkode 1 dan 

pengkode 2 pada perhitungan kemunculan variabel kekerasan berdasarkan 

kategori yang telah ditentukan sebelumnya.  


