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MOTTO 

“jika aksimu mampu mengispirasi orang lain untuk bermimpi lebih tinggi, 

melakukan lebih banyak hal, belajar lebih giat, menjadi orang yang lebih 

berarti, maka, kau adalah pemimpin.” 

(adam smith) 

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka 

jelajahi lah segala Penjurunya, dan makanlah sebagaian dari Rizki-Nya. 

Dan hanya pada-Nyalah, kamu (kembali setelah)dibangkitkan”. 

(Q.S Al-Mulk: 15) 

Kupersembahkan cinta dan sayangku kepada Allah SWT, penulis jalan hidup paling 

indah yang pernah ada. Mama dan Bapak, sponsor utama, dan pendidik terhebat.  

Ikhwafillah Rumah depan: kak arin, kak uwik, kak uta, kakak-kakak paling ajaib yang 

mengispirasi. CCM,ART,TDK,lussy, sari, twenty, Teh aba, Bunda ratu, jurnalisik 

2013, adik-adik Kp 08, LDK refa, adik-adik genius learning yang cerdas, Beranda 

Muda, Sriwijaya Radio, dan semua yang mengukir tinta di kisahku. Lalu pembaca 

--semoga tulisan ini mengispirasi. 

Enjoy everything 

(faiza Arifa) 
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KATA PENGANTAR 

Bismillah hirrahman nirrahim, 

 Segala puji paling indah dan syukur terdalamku berikan untuk sang maha agung, 

yang cintanya tak bakal lekang bahkan sekalipun hambanya kerap kali kufur nikmat, 

Allah SWT. Berkat izinnya dan segala bentuk bantuan yang di berikannya lewat takdir 

dan ijabah doa, akhirnya, skripsi yang berjudul “Analisi Unsur Semiotika Komik 

Online Indoensia Sebagai Media Penyebar Budaya” terselesaikan dengan baik, 

alhamdullilah. 

 Shalawat dan salam selalu tercurah bagi junjungan, suri tauladan, contoh nyata 

manusia terbaik yang pernah eksis di muka bumi, rasullullah, Muhammad SAW. Serta 

semua entitas yang mengambil bagian dalam perjalanan panjang ini.. 

Sebenarnya karna Hidup adalah petualangan. Maka masalah adalah tantangan. 

Kebahagiaan adalah sensasi penggerak masa untuk terus berkarya dan bekerja dan 

tentu, Ridho dan Rahmat Allah adalah Tujuan. Maka nikmati Semua bagiannya dari 

sisi terkeji dan busuk hingga bagian paling hangat dan nyaman, semua hanyalah bagian 

dari kisah bombastis tentang nama dan karya yang pernah hidup dan tinggal di dunia, 

semoga gaungnya pun baik kelak di akhirat. 

Terimakasih,  
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Kepada Allah SWT, tentunya pada semua kebaikan dan rezekinya yang tiada 

tara. Pada kedua orang tua: mama dan bapak, serta kakak ‘ikhwafillah rumah depan’ 

sebagai sponsor utama untuk semua doa terbaik yang terpanjat, untuk semua bantuan 

semangat, mental dan finansial, untuk tak pernah lelah mendidik dan mengingatkan, 

untuk cinta paling tulus. 

Lalu tentunya pada  Ketua Jurusan Jurnalistik, Ibunda Sumaina 

Duku,M.Sisekaligus Pembimbing ke dua yang selalu memberikan dukungan, 

acuan,semangat, serta kemudahan saat proses bimbingan hingga perkuliahan. Pada ibu 

Dra. Eni Murdianti M.Hum selaku pembimbing pertama yang selama ini telah bersedia 

meluangkan waktunya serta selalu memberikan masukan dan saran sehingga 

penyusunan skripsi ini selesai. Pada ibuSuryati, M. Pd selalu penasehat Akademik 

yang selama perkuliahan selalu memberi saran dan masukan terbaiknya. 

Juga pada bapak dan ibu dosen fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden 

Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, mendidik dengan 

baik dan super sabar. Tak lupa pada Murabbiyah dan para mujahidah di lingkaran kecil 

itu, Allah telah mempertemukan kita, dan kita menjaganya  dengan cinta di tiap do’a. 

pada  Sahabat-sahabatku; lussy, sari, twenty, Dama. Manusia yang dipertemukan oleh 

Allah dalam berbagai fase hidup, yang memberi pelajaran tentang banyak hal, meski 

tak selalu bersama, tak selalu berjumpa, atau memberi kabar dan sapa. Mereka ada di 

bagian kenangan indah hingga selamanya.  
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Pada CCM, Desi Rahma, Erlisa Oktaviani, Amanda Lydia Putri, Ayu Elvira 

Agustina, Devi Ratiningsih, Dwi Anggraini. Yang menemani dalam perjuangan. Pada 

ART, Bagus Ayu, Bagus Ade, Resti, Lady, Maharani, Indah, Fv, dan teman-teman 

yang tak mampu di sebutkan satu-persatu. Pada Teh Aba, Bunda Ratu, Beranda Muda, 

Sriwijaya Radio,  Tribun Sumsel, Adik-adik Keputrian 08, Adik-Adik cerdas genius 

learning, teman-teman SMAN 8, dan semua yang telah memberikan kontribusi dalam 

hidup. 

 Semoga bimbingan dan bantuan yang telah dberikan menjadi ilmu yang 

bermanfaat, yang dijanjikan Rasulullah sebagai suatu hal yang pahalanya terus 

mengalir. Tentunya, aku hanyalah manusia biasa dengan penuh kekurangan. Maka, 

skripsi ini pun hanyalah bentuk dari sebuah karya tak sempurna yang penuh cacat dan 

salah. Namun doaku agar setidaknya tulisan ini mampu mengispirasi pembaca agar 

terus berkarya dan berhusnuzaan: Menulis ,apapun bentuk tulisannya, adalah ajang 

untuk bersenang-senang. Jadi, selamat membaca… 

 

Enjoy everything 

         Yang Bersyukur, 

 

         Faiza Arifa 
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ABSTRAK 
 

Pada umumnya dalam penyampaian pesan budaya menggunakan media 
elektronik seperti televisi, maupun radio. Seiring berkembangnya zaman, 
media yang digunakan bisa melalui media online, berbentuk situs web,atau 
aplikasi. Begitu juga dengan komik, yang menjadi sarana bagi para komikus 
untuk menuangkan ide kreatifnya tanpa batas. Keberadaan komik juga disukai 
tanpa batasan usia, dari anak-anak, remaja,  sampai dewasa. Dengan media 
komiklah bisa menjadi inovasi baru dalam menyampaikan pesan-pesan 
Budaya. Komik online Indonesia Pasutri Gaje, adalah inovasi terbaru dalam 
sebuah metode penyampaian budaya Indonesia dimata dunia. Komik ini 
dituliskan berdasarkan kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia dengan beragam 
budaya didalamnya. Dimana dalam penyampaian pesan-pesannya terkandung 
banyak sekali pesan budaya yang memang ditujukan untuk berbagai kalangan. 
Melihat konteks penelitian ini, tinjauan teoritis yang digunakan adalah  teori 
semiotika menurut Charles Sanders Peirce yaitu dengan melihat tanda 
representamen (ikon, indeks, simbol), object, dan interpretant. Ikon adalah 
tanda yang mengandung kemiripan “rupa” (resemblance) sebagaimana dapat 
dikenali oleh para pemakainya. Indeks adalah tanda dirancang untuk 
mengindikasikan sumber acuan atau saling menghubungkan sumber acuan, 
sedangkan simbol adalah tanda dirancang untuk menyandikan sumber acuan 
melalui kesepakatan atau persetujuan. Metodologi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode analisis semiotik yang bersifat kualitatif model 
deskriptif. Data yang didapatkan dalam penelitian ini bersumber dari komik 
online Pasutri Gaje, digabungkan dengan buku-buku teoritis yang membahas 
mengenai komik dan pesan budaya dan juga dokumentasi.  
 
Kata Kunci: Semiotika, Budaya, Komik online 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi Massa dan Transformasi Informasi, serta perkembangan teknologi 

komunikasi massa dalam bentuk media massa khususnya media televisi dan internet telah 

membuat dunia semakin kecil. Tren perubahan gaya hidup masyarakat tidak hanya membawa 

pengaruh globalisasi melainkan juga polarisasi-polarisasi baru yang mendorong dilakukannya 

restrukturisasi dan refungsionalisasi berbagai bidang kehidupan. 1 

Kemajuan teknologi komunikasi globalisasi informasi. Telah memungkinkan 

tejadinya globalisasi informasi. Oleh karena itu, kita dituntut untuk siap menghadapi banjirnya 

informasi di segala bidang. Informasi melalui medium televisi dan internet yang mengalir 

melintasi batas-batas negara tampaknya tidak dapat terbendung oleh jarak, ruang dan waktu.  

Melihat fungsi media televisi dan internet yang begitu luas, maka secara otomatis akan 

memberikan kesadaran bahwa hendaknya kita dapat memanfaatkannya secara tepat. Ini berarti 

bahwa muatan-muatan pesan media harus dapat mendukung keinginan seluruh masyarakat 

yang terlibat dalam berbagai sendi kehidupan sosial baik secara politik, ekonomi, dan budaya.  

Dukungan masyarakat berangkat dari satu kesadaran. Kesadaran itu dari sejauh mana 

aspek komunikasi massa dapat berjalan secara wajar tanpa adanya kondisi paksaan. 

Komunikasi massa pada hakikatnya ialah suatu transformasi sosial yang luas, yang 

menyangkut persoalan-persoalan manusia di bidang pendidikan, penerangan, perubahan sikap 

                                                           
1 Wawan Kuswandi, Komunikasi MassaAlisis Interaktif Budaya Massa, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2008), h. 47.  
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dan nilai-nilai serta masalah peninjauan kembali masalah hubungan antar manusia, adat 

istiadat, kebiasaan dan lain-lain yang menyangkut tingkah laku sosial.  

Substansi utama dari segala macam ide dan gagasan wujud di dalam masyarakat 

manusia yang bermunculan sendiri, yang memberi jiwa kepada masyarakat nilai baik dalam 

bentuk maupun berupa sistem pengetahuan, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, etos 

kebudayaan. 2 

Perkembangan kebudayaan manusia berjalan terus menerus dan tak pernah berhenti. 

Kebudayaan manusia di katakan berjalan terus berarti bahwa kelakuan manusia dengan segala 

latar belakang pemikirannya juga berkembang. Berkembang berarti mengalami perubahan, 

perombakan, dan penambahan atau pun pengurangan. Maka dengan begitu, sebuah 

kebudayaan akan mengalami pasang surut dan berjalan terus sejalan dengan manusia sendiri. 

3 

Kebudayaan memiliki beragam ciri dan nilai di masyarakat. Kebudayaan berbasiskan 

nilai-nilai luhur, positif dan terarah memungkinkan prilaku masyarakat dapat positif. Maka 

nilai kebudayaan luhur haruslah dilestarikan dan disebarkan kepada masyarakat luas, agar 

kebudayaan mampu bertahan di era globalisasi sekarang ini yang mengikis nilai budaya. 

Kebudayaan mampu tersebar melalui komunikasi dan media massa kepada masyarakat.  

Hubungan antarbangsa sudah sedemikian terbukanya satu sama lain sehingga 

overlapping budaya dapat terikut di dalamnya. Terdapat kenyataan yang harus kita terima, 

yaitu tejadinya kondisi perbedaan dalam hal budaya bangsa-bangsa. Apabila kita melihat 

                                                           
2 Elly M. Setiadi, et al., Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 

2006), h. 30.  
3 Suprihadi Sastrosupono, Menghampiri Kebudayaan, (Salatiga: Alumni, 1982), h. 85.  
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secara lebih mendalam, sesungguhnya Indonesia masih mengalami masa tradisional-modern. 

Ini terjadi akibat persentuhan dengan budaya lain yang semakin terbuka dalam membangun 

Indonesia masa depan, kita sama sekali tidak boleh meninggalkan esensi warisan budaya 

bangsa, khususnya yang merupakan unsur-unsur yang sublim, yang disebut sebagai 

puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia . Jika hal itu terjadi, maka 

kehidupan masyarakat kita akan tercabut dari akar budayanya dan hanyut dalam arus budaya 

lain yang tidak kita kenal, dengan segala akibat yang dapat ditimbulkannya. 4 

Maka kebudayaan Indonesia yang positif, dan memiki pengaruh dan nilai luhur yang 

baik harus tersebar merata kesetiap sendi kepribadian bangsa Indonesia, dan penyebaran 

kebudayaan tersebut mampu diperantarai oleh media yang menyebar kesetiap unsur 

kehidupan. Maka media online hadir sebagai media baru yang mampu menjangkau segala 

golongan masyarakat. Meskipun pada hakikatnya, media online harus di fasilitasi oleh jaringan 

internet dan gedget yang terkoneksi, dewasa ini, nyaris semua golongan sudah mampu 

merasakan manfaat global internet yang menghapus jarak dan sekat antar negara.  

Maka kemudian muncul jurnalistik online, sebuah proses jurnalistik yang hasil 

liputannya di sajikan melalui media internet atau di defenisikan sebagai pelaporan peristiwa 

yang di produksi dan di sebarkan melalui internet. 5 Munculnya media online memunculkan 

fenomena penyebaran budaya yang kian mudah. Unsur budaya kental tersebar dalam hitungan 

detik. Namun budaya tersebar tak hanya melalui media berita online, namun juga media 

lainnya seperti komik dan novel online.  

                                                           
4Ibid., h. 85 
5 Asep syamsul dan M. Romli, Kamus Jurnalistik, (Bandung: simbiosa rekatama media, 2008), 

h. 4.  
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Perkembangan gambar sebagai simbol non verbal untuk mengungkapkan pikiran dan 

perasaan telah berkembang sejak zaman prasejarah hingga saat ini. Sebelum bahasa tulisan 

ditemukan, gambar-gambar yang bersifat sekuensial telah dimanfaatkan sebagai media 

pendidikan dan transfer tradisi oleh para tetua kepada generasi berikutnya. Komik merupakan 

salah satu media komunikasi yang identik dengan gambar. 6 

Seperti diketahui, komik memiliki banyak arti dan sebutan, yang disesuaikan dengan 

tempat masing-masing komik itu berada. Secara umum, komik sering diartikan sebagai cerita 

bergambar. Scout McCloud memberikan pendapat bahwa komik dapat memiliki arti 

gambar-gambar serta lambang lain yang terjukstaposisi (berdekatan, bersebelahan) dalam 

urutan tertentu, untuk menyampaikan informasi dan mencapai tanggapan estetis dari 

pembacanya. Komik sesungguhnya lebih dari sekedar cerita bergambar yang ringan dan 

menghibur7 

Saat ini komik hampir tidak terpisahkan dari keseharian kita, dengan kemampuannya 

menyampaikan informasi secara efektif dan efisien melalui bahasanya sendiri. Meskipun 

komik memberi kesempatan berekspresi secara verbal dan visual, sebagai media seni komik 

tetap berada dalam batas-batas komunikasi. Walaupun demikian, tanpa pengertian mendalam 

tentang gaya komik sebagai ekspresi seni, komik tidak dapat dinilai dengan tepat dan layak.  

Media pers Indonesia menampilkan komik-karikatur dan karikatur sebagai ungkapan 

kritis terhadap berbagai masalah yang berkembang sacara tersamar dan tersembunyi. Pembaca 

diajak untuk berfikir, merenung, dan memahami pesan-pesan yang tersurat dan tersirat dalam 

                                                           
6 Imansyah lubis, Komik Fotokopian Indonesia 1998-2001, (Bandung: ITB J. Vis. Art&des, 

2009), h. 58.  
7Scout McCloud, Understanding Comic, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2001), h. 9.  
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gambar tersebut. acap kali gambar itu terkesan lucu karna mengandung unsur humor sehingga 

pembaca tersenyum dan tertawa. 8 

Sebagai sebuah media ekspresi seni, komik tidak dapat dengan semena-mena 

melepaskan diri begitu saja dari pembacanya sebagai konsumen. Pola produksi dan 

konsumsi komik pun berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan 

perkembangan teknologi. Kesempatan untuk mengembangkan dunia gambar melalui 

bahasa komik senantiasa terbuka lebar.  

Hal ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh para seniman. Dengan cara dan gayanya 

masing-masing, mereka memanfaatkan media komik dan membahasakannya sesuai 

dengan selera masing-masing. Hasilnya bisa dilihat dengan amat beragamnya komik 

yang hadir. Tidak hanya pada tampilan visualnya, namun juga pada media yang 

membawanya. 9 

Seperti telah kita ketahui bersama, komik Indonesia pernah mengalami masa 

jayanya. Seiring dengan semakin terpuruknya komik Indonesia akibat invasi dan 

dominasi komik asing, gerakan bersama untuk merevitalisasi kejayaan ini merupakan 

hal yang pelik karena banyaknya kendala dari tiga komponen: produsen (dalam hal ini, 

pembuat komik), penerbit, dan pembaca.  

Kurang optimalnya etos kerja menjadi kendala utama dari pihak produsen komik. Hal 

ini terjadi karena sedikit sekali komikus yang benar-benar mengerjakan komik secara 

professional. Pekerjaan utama komikus saat ini berkisar di antara perkuliahan, periklanan, 

                                                           
8 Alex Sobur, Aplikasi Semiotika Komunikasi, (Bandung: remaja Rosdakarya, 2013), h. 140.  
9Ibid., h. 141.  
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desain, dan ilustrasi. Bahkan beberapa komikus dari generasi terdahulu pun berpindah jalur 

penghidupan, karena menganggap nafkah yang didapat dari jalur non komik lebih mencukupi 

kebutuhannya. Pertimbangan segi kuantitas dan (terutama) kualitas pun menyebabkan sulitnya 

sebuah komik dapat diproduksi dan terbit secara berkesinambungan. Hal ini diperburuk 

dengan terbatasnya sarana, prasarana, dan kesempatan bagi komik Indonesia untuk tampil.  

Webtoon, hadir sebagai media online yang berbeda di bandingkan dengan media 

lainnya, di penuhi dengan gambar, simbol dan makna, Webtoon menampilkan cerita yang 

mengandung unsur budaya kental yang tersebar dan mampu di jangkau oleh masyarakat luas 

dari berbagai golongan. Sehingga unsur-unsur budaya yang terkandung dalam komik mampu 

di pahami oleh masyarakat dengan lebih mudah.  

Webtoon adalah komik online pertama di Indonesia yang menampilkan berbagai unsur 

budaya yang ada di kehidupan sehari-hari masyarakat, dan menjadi jawaban akan masalah 

komik tanah air. Unsur-unsur kebudayaan Webtoon terkandung dalam tanda-tanda yang 

mampu dianalisis. Untuk menganalisis hal ini, Pierce melihat tanda sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari objek referensinya serta pemahaman subjek atas tanda.  

Teori tanda semiotika Charles S. Pierce sendiri terbagi atas ikon, indeks, dan simbol. 

Ikon adalah tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan bentuk 

ilmiah. Atau dengan kata lain, ikon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang 

bersifat kemiripan; misalnya, potret dan peta. Indek adalah tanda yang menunjukan adanya 

hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kausal (sebab-akibat), atau tanda 

yang mengacu langsung pada kenyataan. Simbol adalah tanda yang menunjukan hubungan 

alamiah anatara penanda dan petandanya.  
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Semiotika sendiri adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. 

Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam usaha mencari jalan di dunia ini, 

ditengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Pada dasarnya semiotika dalam istilah 

Barthes, pada dasarnya hendak mempelajari bagai mana kemanusiaan memakai hal-hal. 

Memaknai dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan. 

Memaknai bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek 

itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Dengan 

menggunakan analisis semiotika, penulis berusaha menemukan tanda dalam komik online 

Indonesia.  

 Maka Webtoon adalah sebuah bentuk karya budaya yang penuh dengan makna dan 

tanda. Namun pada sepak terjang Webtoon sendiri, Apakah benar pesan moral dan budaya 

terkandung positif dalam Webtoon? Serta unsur-unsur semeotik apa saja yang terkandung 

dalam Webtoon Indonesia? Atas munculnya persoalan tersebut penulis ingin meneliti 

mengenai unsur-unsur semiotika dalam komik online Indonesia sebagai media penyebaran 

budaya pada Webtoon Indonesia.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah saja unsur semiotika Representamen dalam komik online Indonesia 

‘pasutri gaje’ ? 

2. Apakah saja unsur semiotika Object dalam komik online Indonesia ‘pasutri 

gaje’?  

3. Apakah saja unsur semiotika interpretant dalam komik online Indonesia ‘pasutri 

gaje’ ? 
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4. apakah komik online Indonesia mampu menjadi media penyebar budaya? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak meluas dan lebih terarah dengan jelas maka penulis 

membatasi masalah hanya pada persepsi pembaca terhadap komik online Indonesia yaitu 

Webtoon Indonesia berjudul Pasutri Gaje. Adapun fokus penelitian di komunitas 

ART-Animanga Raden Fatah yang membaca Webtoon.  

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

I. Tujuan penelitian  

Sesuai dengan rumusan penelitian di atas, maka tujuan penelitiannya adalah: 

a. Menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yaitu: apa saja unsur semiotika 

pada komik online Indonesia sebagai media penyebaran budaya.  

b. Untuk mengetahui apakah komik online Indonesia mampu mempresentasikan 

kebudayaan Indonesia kepada masyarakat 

c. Untuk mengetahui apakah komik online Indonesia mampu menjadi media 

penyebaran budaya.  

II. Kegunaan penelitian 

a. Manfaat Akademis: 

Menjadi literatur yang mengkaji tentang semiotika, khususnya semiotika 

dalam komik online Indonesia yang menggunakan model analisis semiotika 

Charles Sanders Pierce, dimana suatu tanda tidak hanya berupa suatu entitas 
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yang sendiri tetapi yang memiliki ketiga aspek yaitu : icon (tanda), index 

(indeks), dan symbol(simbol)10.  

Manfaat Praktis: 

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi praktisi dunia 

perkomikan Indonesia terutama dalam menghasilkan karya yang mengandung 

unsur-unsur kebudayaan, serta dapat memberikan pemahaman pada penikmat komik 

Indonesia mengenai komik Indonesia tak hanya menjadi sebuah bentuk hiburan, 

namun juga mampu menjadi media promosi budaya Indonesia kepada masyarakat. 

Sedangkan untuk praktisi komunikasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

gambaran ideal tentang bagaimana membaca makna melalui pendekatan unsur-unsur 

semiotik.  

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian dan tesis yang berkaitan dengan analisis unsur semiotika dalam komik online 

Indonesia sebagai media penyebaran budaya, sebagai berikut:  

I.   Komik fotokopian Indonesia 1998 – 2001 oleh imansyah lubis untuk program 

magister seni rupa tahun 2009, fakultas seni rupa dan desain Institut Teknologi 

Bandung. hasil dari penelitikan pada skripsi ini yaitu cara komikus melawan 

hegemoni komik-komik dari luar Indonesia, pada pertengahan tahun 1990-an 

saat komik-komik independen (lokal) muncul, mencoba tampil berbeda, 

membuat gaya gambar lebih variatif dan eksperimental.  

                                                           
10Ibid., h. 41.  
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 Banyak komikus-komikus indie (independen) mengandalkan mesin fotokopi 

untuk penggandaan karya-karya mereka. Sistem distribusi paling banyak 

dilakukan di pameran komik, baik dengan jalan jual-beli atau barter 

antarkomikus. Tak jarang ada komikus yang menghalalkan karyanya untuk 

diperbanyak dan disebarluaskan, dengan motto copyleft (lawan dari copyright 

atau hak cipta). Tentunya tidak untuk tujuan komersil.  

Jika komik indie termasuk kategori jenis penerbitan, maka dari segi tema 

dikenal juga istilah komik underground (bawah tanah/gerilya). Pada umumnya, 

komik-komik ini bertemakan isu-isu personal, sara, bahkan yang relatif tabu dalam 

masyarakat seperti seks, kekerasan berlebihan, politis, dan masih banyak lagi. 

Kebanyakan komik underground akan mengikuti pola penerbitan indie label atau self 

publishing, tanpa melibatkan penerbit besar (major label) di jalur mainstream.  

Penulis skripsi ini membahas komik fotokopi, atau komik yang diterbitkan 

komikus dengan dana pribadi. Dimana komik-komik ini hilang timbul di masyarakat 

dan mencoba bertahan di hantam gelombang komik luar Indonesia yang mengikuti 

alur cerita populer dan lebih di gemari pembaca.  

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu disini penulis sama-sama 

membahas mengenai perkembangan dan masa depan dunia komik Indonesia sebagai 

media penyebaran budaya.  

Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu terdapat pada objek penelitian yang 

diambil, penulis skripsi komik fotokopi mengambil objek penelitian mengenai 
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komik cetak, sementara penulis, meneliti mengenai komik online Indonesia yang 

lebih luas jangkauannya. Selain itu pembahasan yang diambil penulis sekarang juga 

berbeda dari penulis skripsi komik fotokopi yang membahas mengenai dinamika 

komikus fotokopi Indonesia yang harus bertahan mempopulerkan karyanya di tengah 

arus komik luar. Sementara penulis meneliti tentang unsur semiotika komik online 

Indonesia sebagai media penyebaran budaya.  

II.  Komik sebagai media komunikasi visual pembelajaran yang di tulis oleh Heru Dwi 

Waluyanto pada tahun 2005, Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan 

Desain, Universitas Kristen Petra.  

Hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa Komik merupakan alat yang 

mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Sebagai sebuah media, pesan yang 

disampaikan lewat komik biasanya jelas, runtut, dan menyenangkan. Untukitu, 

media komik berpotensi untuk menjadi sumber belajar. Dalam hal ini, komik 

pembelajaran berperanan sebagai alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan 

pembelajaran.  

Jika ditinjau dari aspek fungsi perekayasaan komik pembelajaran, akan 

tampak bahwa ternyata sesuatu yang serius dan rumit bisa dibuat secara lebih 

gamblang dan menyenangkan.  

Penggunaan komik seperti ini akan memudahkan serta memudahkan pebelajar 

dari kesulitan dalam memahami mata kuliah yang diberikan oleh dosen. Kondisi ini 

mestinya mendorong dosen untuk melakukan inovasi dalam perancangan media 

pembelajaran; pemecahan masalahnya antara lain dengan merekacipta media 

pembelajaran yang lebih spesifik dan menyenangkan bagi mahasiswanya.  



103 

Adapun persamaan penelitian ini yaitu di sini penulis sama-sama menganalisi 

komik sebagai media yang efektif untuk menyampaikan pesan positif dengan cara 

yang menyenangkan kepada kemasyarakat.  

Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian dimana penulis lebih 

menitik beratkan objek penelitian pada unsur semiotikan komik online Indonesia, 

sementara penulis skripsi ‘komik sebagai media komunikasi visual’ meneliti tentang 

komik sebagai media pembelajaran.  

III.  Mencari indentitas komik Indonesia (studi kasus independen/fotokopi di 

Indonesia) Alinda rimaya, ade armando pada tahun 2010. Departemen ilmu 

komunikasi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Indonesia.  

   Penulis membahas mengenai komikus yang akhirnya mendistribusikan karya 

mereka melalui festifal-festifal, sehingga mencetak hasil karya mereka dengan 

mengandalkan mesin fotokopi. Muncul istilah copyleft. Kemunculan komik fotokopi 

menjadi salah satu fase penting dalam perkembangan komik Indonesia. Segala 

keunikan komik Indonesia ini membuat komik Indonesia banyak menyimpan potensi 

dunia visual. Paper ini berfokus dalam upaya menunjukan adanya peluang yang 

besar komik independen atau komik fotokopi menjadi produk budaya yang 

menunjukan identitas komik Indonesia.  

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu disini penulis sama-sama 

membahas mengenai perkembangan dan masa depan dunia komik Indonesia sebagai 

media penyebaran budaya.  
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Sedangkan perbadaan penelitian ini yaitu terdapat pada objek penelitian yang 

diambil, penulis paper ‘Mencari indentitas komik Indonesia’ mengambil objek 

penelitian mengenai komik cetak, sementara penulis, meneliti mengenai komik 

online Indonesia yang lebih luas jangkauannya.  

F. Kerangka Teori 

1. Analisis 

Pengertian analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis berarti 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa, penjelasan sesudah dikaji sebaik-baiknya, 

penguraian suatu pokok atas berbagai bagian, serta penguraian karya sastra atau 

unsur-unsurnya untuk memahami pertalian antar unsur tersebut. 11 

Analisis adalah uraian atau bahasan penjelasan berupa opini (views, pendapat, 

pandangan) secara mendalam mengenai suatu peristiwa, isu, atau tema. Biasanya berupa 

artikel atau kolom yang ditulis oleh wartawan senior atau seorang ahli atau pakar. 12 

Analisis isi adalah metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan 

atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumenn (teks). Dalam penggunaan 

analisis isi terdapat tiga aspek. Pertama, analisis isi ditempatkan sebagai metode utama. 

Kedua, analisis isi dipakai sebagai salah satu metode saja dalam penelitian. Penelitian 

menggunakan banyak metode (survei, eksperimen) dan analisis isi menjadi salah satu 

metode. Ketiga, analsisi isi dipakai sebagai bahan perbandingan untuk menguji 

kesalihah dari kesimpulan yang telah didapat dari metode lain.  

                                                           
11 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cetakan  

ke-1, h. 23.  
12 Asep Syamsul, Kamus Jurnalistik, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008 ), h. 10.  
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Analisis isi merupakan salah satu metode utama dari ilmu komunikasi. Penelitian 

yang mempelajari isi media menggunakan analisis isi. Lewat analisis isi, peneliti dapat 

mempelajari gambar isi, karakteristik pesan, dan perkembangan tren dari suatu isi. 13 

2. Kebudayaan 

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil kerja 

manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. 

Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena 

hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu 

dibiasakan dengan belajar. 14 

Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta buddhayana, yaitu bentuk jamak 

dari buddhi yang berarti budi atau akal. Demikian ke-budaya-an dapat diartikan: hal-hal 

yang bersangkutan dengan akal . Sementara budaya adalah daya dan budi yang berupa 

cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. 

Kata budaya di sini hanya dipakai sebagai singkatan dari kebudayaan dengan arti yang 

sama. 15 

Istilah kebudayaan berasal dari kata Latin colere yang berarti mengolah, 

mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari arti ini berkembang arti 

culture sebagai segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan 

mengubah alam.  

3. Semiotika 

                                                           
13 Eriyanto, Analisis Isi (Jakarta: Kencana, 2011), h. 10.  
14 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 144 
15 Koentjaraningrat, Suatu Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta:Aksara Baru, 1986), h. 181 
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Semiotika berasal dari kata semion dalam bahasa Yunani adalah cabang ilmu 

yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda yang 

memungkinkan tanda mempunyai makna. Dalam kaitan tanda-tanda itu, Pradopo 

menjelaskan bahwa ilmu tentang tanda-tanda itu menganggap bahwa fenomena sosial 

atau masyarakat dan kebudayaan, termasuk karya sastra, merupakan tanda-tanda yang 

perlu diberi makna16. Lebih lanjut bahwa dalam pengertian tanda ada dua konsep yang 

saling berkaitan, yaitu penanda atau signifier ‘yang menandai’ dan petanda atau 

signified 'yang ditandai'. Penanda adalah bentuk formal yang menandai sesuatu yang 

disebut tanda, sedangkan petanda adalah sesuatu yang ditandai oleh penanda itu.  

Berdasarkan hubungan antara penanda dan petanda itu, Peirce menyatakan bahwa 

ada tiga macam tipe tanda, yaitu : 

1. ikon adalah tanda yang penanda dan petandanya menunjukkan adanya 

hubungan yang bersifat alamiah, yaitu penanda sama dengan petandanya, 

misalnya gambar pohon menandai pohon.  

2. indeks adalah tanda yang penanda dan petandanya menunjukkan adanya 

hubungan alamiah yang bersifat kausalitas, misalnya asap menandai api,  

 

3. simbol adalah tanda yang penanda dan petandanya tidak menunjukan adanya 

hubungan alamiah, tetapi bersifat arbitrer (semau-maunya).  

                                                           
16 Suharsi Mukmin, Teori dan aplikasi semiotika, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), h. 

25.  
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4. Media massa 

Media adalah segala bentuk dari saluran yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi atau pesan. Sedangkan media massa adalah saluran, sarana, atau alat yang 

digunakan dalam proses komunikasi massa, yakni komunikasi yang diarahkan kepada 

banyak orang. 17  

Bentuk media massa antara lain media elektronik, media cetak, buku, dan film. 

Dalam perkembangan media massa yang telah sangat moderen ini, ditemukan internet. 

Maka dengan ditemukannya internet, perkembangan media massa berkembang sangat 

pesat dan menuju bentuk baru dari komunikasi massa yang dapat di capai manusia, yaitu 

media online.  

5. Komik 

Komik adalah media, wadah, alat tempat disisipkannya informasi. Scott McCloud 

mendefinisikan komik sebagai gambar-gambar serta lambang-lambang lain yang 

terjukstaposisi dalam turutan tertentu, untuk meyampaikan informasi dan/atau mencapai 

tanggapan estetis dari pembacanya18. Definisi ini tidak mengatakan bahwa komik harus 

melibatkan teks, atau berafiliasi pada gaya visual tertentu19. Tidak ada aliran, tidak ada 

jenis pokok bahasan, tidak ada gaya prosa atau pun puisi. Tentu saja, ini hanyalah satu 

dari berbagai berbagai kemungkinan. Konstruksi dalam konsensus sosial yang tidak bisa 

tidak akan selalu berubah-ubah.  

                                                           
1717 Asep Syamsul, Kamus Jurnalistik, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008 ), h. 85.  

18 Scott McCloud, Memahami Komik, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2001), h. 2.  
19

 Hafiz et al Ahmad, Histeria! Komikita: Membedah Komikita Masa Lalu, Sekarang dan Masa 
Depan, (Jakarta: Elex Media Komputindo 2006), h. 12.  
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Seperti media lainnya, komik dapat memberi hiburan, mendidik, menjadi alat 

bercerita, alat imajinasi, merefleksikan sekaligus membentuk kenyataan, alat 

propaganda. Seperti media lainnya pula, komik dan berbagai (istilah) turunannya seperti 

seni sekuensial, novel grafis, manga, bande dessinée dan cergam(akronim dari cerita 

bergambar) adalah medan perjuangan berbagai konotasi ideologis, baik dalam 

pembuatan dan pembacaannya. 20 

 Lantas apa itu komik Indonesia?Sama seperti definisi komik di atas, definisi 

(atau identitas) komik Indonesia pun adalah sesuatu proses yang tidak pernah berhenti, 

bukan sesuatu yang baku dan murni. Komik Indonesia adalah sebuah bentuk 

kebudayaan Indonesia yang di abadikan dalam sebuah karya seni, dengan ciri dan nilai 

luhur Indonesia yang terkandung di dalamnya.  

  Komik online Indonesia hadir sebagai bentuk moderenisasi komik Indonesia 

yang berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi. Dengan mudahnya akses komik 

online Indonesia, maka penyebaran budaya yang terkandung dalam komik mampu 

mencapai berbagai golongan masyarakat.  

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. 

Peneliti berusaha mengungkap tanda-tanda yang menyajikan kebudayaan Indonesia 

muncul dalam komik online Indonesia menggunakan teori Charles Sander Pierce 

2. Objek Penelitian dan Unit Analisa 

                                                           
20

 Marcel Bonneff, Komik Indonesia, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), h. 1.  
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Objek penelitian ini adalah Webtoon Indonesia, sebuah aplikasi online yang 

menghadirkan akses komik online Indonesia dan beberapa adegan yang memiliki unsur 

budaya dalam komik Webtoon Indonesia. untu membatasi luasnya ruang lingkup objek 

penelitian, maka penulis meneliti Webtoon Indonesia dengan judul Pasutri Gaje episode 

20-22 yang terbit pada tanggal 17 februari-4 maret 2017 pukul 22. 00.  

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari adegan-adegan dalam 

Webtoon Indonesia berjudul Pasutri Gaje yang mengandung unsur budaya.  

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur, buku, 

internet, dan penelitian yang mendukung hasil penelitian ini.  

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini peneliti mengakses aplikasi Webtoon Indonesia. Komik inilah 

yang akan dijadikan sebagai bahan untuk dianalisa dalam penelitian ini. Serta 

mempelajari kepustakaan yang berhubungan dan mendukung penelitian ini.  

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah melalui : 

a. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati dan membaca Webtoon Indonesia, serta 

menganalisis tanda-tanda atau unsur-unsur semiotika dalam komik tersebut.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data pendukung yang memperkuat data primer yang di dapat 

dari sumber data yang berupa dokumentasi dan laporan. Dokumentasi diartikan 



110 

sebagai usaha mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen dan sebagainya. 21 Maka dari 

itu, untuk melengkapi penelitian, peneliti melakukan dokumentasi rinci mengenai 

berbagai data yang berhubungan dengan penelitian.  

c. Wawancara 

Wawancara adalah menggali informasi, komentar, opini, data, atau fakta tentang 

suatu masalah atau peristiwa dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber 

atau orang yang di wawancarai 22  Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan 

informasi tentang unsur-unsur kebudayaan dengan melakukan wawancara dengan 

narasumber-narasumber yang berkaitan dengan penelitian.  

 

5.  Analisis Data 

Komik adalah bentuk semiotika visual. Pada analisis tanda secara individual dapat 

digunakan berbagai model analisis tanda, misalnya analisis tipologi tanda, struktur tanda, 

dan makna tanda. Pada analisis tanda-tanda di dalam kelompok atau kombinasinya 

disebut analisis teks (textual analysis). Semiotika teks dalam hal ini tidak berhenti hanya 

menganalisis tanda (jenis, struktur, makna) secara individu, akan tetapi melingkupi 

pemilihan tanda-tanda yang dikombinasikan ke dalam kelompok pola-pola yang lebih 

                                                           
21 Suharshimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta. 2010), h. 274.  
22Asep syamsul M. romli, Kamus Jurnalistik, (Bandung: Ismbiosa Rekatama Media, 2008), h. 

138.  
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besar (teks), yang di dalamnya direpresentasikan sikap, ideologi, atau mitos tertentu yang 

melatarbelakangi kombinasi tanda-tanda tersebut. 23 

Yang pertama kali dilakukan dalam analisis secara individual, adalah 

mendeskripsikan tanda visual berdasarkan kaidah spasial. Gambar dideskripsikan 

menurut unsur-unsur yang mendukungnya, antara lain garis, warna, kontur, dan 

sebagainya. Pertandaan pada tingkat ini akan menghasilkan makna primer (denotasi). 

Kemudian pada analisis tanda secara kelompok, tanda dianalisis lebih lanjut pada tataran 

kedua disertai interpretasi teoritis, sehingga dihasilkan makna tersembunyi atau konotasi.  

Pertama, melakukan pembacaan berulangkali pada objek penelitian. Kemudian 

menandai dan memilah teks-teks yang menunjukkan adanya tanda budaya. Teks terpilih 

yang menunjukkan tanda budaya disebut sebagai data.  

Kedua, analisis pada tahap ini adalah analisis data secara individual yang termasuk 

dalam pemaknaan semiotika tingkat pertama. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan 

pada tahap pertama dianalis menurut kaidah spasial dan dideskripsikan menurut 

unsur-unsur komik yang mendukungnya, antara lain karakter, ekspresi wajah, dialog 

dalam balon kata, garis gerak, latar, aksi, panel, closure, serta bahasa verbal.  

Aspek rupa objek komik diteliti melalui telaah rupa dasar (bentuk, teknik, corak, 

susunan) dengan representasi gambar yang muncul melalui rupa dasar. Bentuk gambar 

ikonik tersebut dibaca melalui berbagai tanda yang muncul untuk menafsirkan makna 

gambar sesuai dengan konteks peristiwanya. Dalam tahap ini, pemaknaan yang dihasilkan 

                                                           
23 Yasrah amir piliang, Semiotika dan HipersemiotikaK kode, gaya, dan matinya makna, 

(Bandung: matahari, 2012), h. 271.  
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adalah tataran denotatif. Pada tataran ini hasil analisis memuat deskripsi data secara 

harfiah, jalan cerita umum, dan interaksi tokoh.  

Ketiga, analisis pada tahap ini adalah analisis data secara kelompok yang 

termasuk dalam pemaknaan semiotika tahap kedua dan menghasilkan makna konotatif. 

Seluruh data yang telah dikumpulkan pada analisis tahap pertama dan telah dianalisis 

pada tahap kedua diinterpretasi dan diklasifikasi.  

Keempat, pada tahap terakhir dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil 

interpretasi data. Selain mengemukakan beberapa temuan pokok penelitian, juga 

dikemukakan beberapa implikasi yang sifatnya praktis.  

H. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang terdiri dari lima 

bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan 

Sistematika Penulisan.  

BAB II  : KERANGKA TEORI 

1. Kebudayaan : Pengertian Kebudayaan, Unsur-Unsur Kebudayaan, Komunikasi 

Antar Budaya, Media Budaya Kebudayaan Palembang.  

2. Semiotika : Pengertian Semiotika, Tanda Dalam Semiotika, Model-model 

Semiotika, Model Semiotika Charles Sanders Pierce.  
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3. Tinjauan Umum Komik: Pengertian komik, Jenis-Jenis komik, sejarah komik 

Indonesia, Perkembangan komik.  

 

BAB III : PROFIL WEBTOON 

Terdiri dari profil komikus Webtoon dan cerita komik Webtoon.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan unsur-unsur kebudayaan dalam komik Webtoon Indonesia, 

identifikasi umum tanda tanda yang mempresentasikan kebudayaan Indonesia dalam setiap 

adegan.  

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil pnelitian dan saran dari penelitian atas 

permasalahan yang diteliti.    
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. PENGANTAR 

Kerangka teori merupakan model konseptual dari sebuah teori atau kumpulan teori 

yang memberikan penjelasan logis mengenai hubungan satu atau beberapa faktor yang 

berhasil diidentifikasi sebagai faktor penting untuk menjelaskan masalah yang akan 

diteliti. Kerangka teori suatu penelitian dimulai dengan mengidentifikasikan dan 

mengkaji beberapa teori yang relevan dan diakhiri dengan pengajuan hipotesis. 24 

Teori adalah serangkaian konsep yang saling terkait, yang merupakan struktur 

pandangan sistematis untuk tujuan menjelaskan atau memprediksi sebuah fenomena. 

Teori dalam penelitian kuantitatif menjadi faktor yang sangat penting dalam proses 

penelitian. 25 

Ketika kita membahas sebuah teori, yang pertama-tama yang perlu dilakukan adalah 

memahami apa teori itu. Beberapa ahli memiliki banyak perbedaan pandangan tentang 

teori. Apalagi jika hal ituditanyakan kepada kalangan ilmuwan sosial maupun 

ilmuwaneksak. Jawaban yang dikemukakan akan sangat berbeda, tergantung pada 

kebutuhan para ahli, kepercayaan tentang dunia sosial, dan pengalamannya. 

Sebagai sebuah bagian dari ilmu sosial, ilmu komunikasi (atau tepatnya komunikasi 

massa) akan memakai indikator, perangkat yang selama ini dipakai dalam ilmu sosial. 

                                                           
24 Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang 
Manajemen dan Ekonomi Islam, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h. 93.  
25 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Group 2011), h. 25.  
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Dikalangan ilmuwan sosial, juga terdapat beberapa perbedaan. Hal ini sangat mungkin 

terjadi karena objek ilmu sosial biasanya adalah manusia atau hal lain yang berkaitan 

denganmanusia.  

Ilmu komunikasi juga mempunyai kaitan erat dengan manusiaSebab, ilmu komunikasi 

merupakan ilmu human communication. Proses yang terjadi pada diri manusia mutlak 

melaluiperantaraan komunikasi. Oleh karena itu, teori-teori komunikasi pun (menurut 

pendapat di atas) harus bisa menjelaskan fenomena sosial dan alasan semua itu terjadi. 

Komunikasi massa harus bisa menjelaskan berbagai fenomena yang berkaitan erat 

dengan aktivitas manusia. Karena, media massa merupakan alat utama dalam 

komunikasi massa, keterkaitan antar fenomena itu tidak akan lepas dari media massa. 

Ini berarti bagaimana media massa memengaruhi, membentuk, dan mengarahkan 

hidup manusia.  

Ilmu komunikasi adalah suatu konstruksi yang dibuat oleh manusia, seperti tanah liat 

yang dapat dibentuk apa saja atau air yang dapat memenuhi wadah yang bagaimanapun 

bentuknya. Bagaimana definisi komunikasi atau modelnya (secara implisit juga 

unsur-unsurnya), bagaimana bentuk, konteks atau bidang, dan bagaimana cara 

menelitinya, mata kuliah apa dan konsentrasi atau program studi atau jurusan apa, 

dapat dan akan terus berubah, selaras dengan perkembangan peradaban manusia dan 

kemajuan teknologi komunikasi26 

                                                           
26 Deddy mulyana, Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan, jakarta, kencana 

2011, h. 2.  
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Ada satu definisi komunikasi massa yang dikemukakan Michael W Gamble dan Teri 

Kwal Gamble (986) akan semakin memperjelas apa itu komunikasi massa. Menurut 

mereka sesuatu bisa didefinisikan sebagai Komunikasi Massa jika mencakup hal-hal 

sebagai berikut27: 

l. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern untuk 

menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada khalayak yang luas dan 

tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media modern pula antara lain surat kabar, 

majalah, televisi, film, atau gabungan di antara media tersebut.  

2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-pesannya 

bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang yang tidak saling kenal 

atau mengetahui satu sama lain. Anonimitas audience dalam komunikasi massa inilah 

yang membedakan pula dengan jenis komunikasi yang lain. Bahkan pengirim dan 

penerima pesan tidak saling mengenal satu sama lain 

3. Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan ini bias didapatkan dan diterima 

oleh banyak orang. Karena itu diartikan milik publik.  

4. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasiformal seperti jaringan, 

ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya tidak berasal dari 

seseorang, tetapi lembaga. Lembaga ini pun biasanya berorientasi 

5. pada keuntungan, bukan organisasi suka rela atau nirlaba Komunikasi massa 

dikontrol oleh gatekeeper. (penapis informasi). Artinya, pesan-pesan yang disebarkan 

                                                           
27 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, (Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada 2014), h. 8.  
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atau dipancarkan, dikontrol oleh sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum 

disiarkan lewat media massa.  

Ini berbeda dengan komunikasi antarpribadi, kelompo katau publik di mana 

mengontrol bukan sejumlah individu. Beberapa individu dalam komunikasi massa 

ituikut berperan dalam membatasi, memperluas pesan yang disiarkan. Contohnya 

adalah seorang reporter, editor, film, penjaga rubrik, dan lembaga sensor lain dalam 

media itu bisa berfungsi sebagai gate keeper.  

6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. kalau dalam jenis 

komunikasi lain, umpan balik bias bersifat langsung. Misalnya, dalam komunikasi 

antarpersona. Dalam komunikasi ini umpan balik langsungdilakukan, tetapi 

komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar tidak bisa langsung diakukan alias 

tertunda.  

Dengan demikian, media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa 

menyebarkan pesan secara serempak cepat kepada audience yang luas dan heterogen. 

Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah ia bisa 

mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan 

pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas.  

1. Media 

Media adalah Saluran, sarana, atau alat yang digunakan dalam proses komunikasi massa, yakni 

komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak (channel of mass communication). Media 

massa memiliki karakteristik: disebarluaskan kepada khalayak pesan atau isinya bersifat 
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umum (universalitas), tetap atau berkala (periodisitas), berkesinambungan (kontinuitas), dan 

berisi hal-hal baru (aktualitas). Yang termasuk media massa terutama adalah surat kabar, 

majalah, radio, televisi, dan film, juga internet (cyber media, media Online) media massa 

cetak-printed media.  

Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

dari komunikator kepada khalayak. Media dominan dalam berkomunikasi adalah pancaindera 

manusia seperti telinga dan mata. Media juga merupakan jendela yang memungkinkan kita 

untuk dapat melihat lingkungan yang lebih jauh, sebagai penafsir yang membantu memahami 

pengalaman, Sebagai landasan penyampai informasi, Sebagai komunikasi interaktif yang 

meliputi opini audiens, Sebagai penanda pemberi intruksi atau petunjuk, Sebagai penyaring 

atau pembagi pengalaman dan fokus terhadap orang lain, cermin yang merefleksikan diri kita 

dan penghalang yang menutupi kebenaran.  

Media komunikasi juga dijelaskan sebagai sebuah sarana yang dipergunakan sebagai 

memproduksi, reproduksi, mengolah dan mendistribusikan untuk menyampaikan sebuah 

informasi. Media komunikasi sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat. Secara 

sederhana, sebuah media komunikasi adalah sebuah perantara dalam menyampaikan sebuah 

informasi dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan agar efisien dalam 

menyebarkan informasi atau pesan. Komunikasi merupakan bentuk percakapan yang 

berlangsung atas dasar persamaan persepsi. Komunikasi dalam bahasa inggris communication 

berasal dari kata latin communicatio dan berasal dari kata communis yang berarti sama.  

Menurut Arsyad, media (bentuk jamak dari kata medium), merupakan kata yang berasal dari 

bahasa latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Oleh karena 
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itu, media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan. Media dapat berupa sesuatu bahan (software) dan alat (hardware).  

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator 

kepada khalayak. Ada beberapa pakar psikologi memandang bahwa dalam komunikasi 

antarmanusia, maka media yang paling dominasi dalam berkomunikasi adalah pancaindera 

manusia seperti mata dan telinga. Pesan-pesan yang diterima selanjutnya oleh pancaindera 

selanjutnya diproses oleh pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya 

terhadap sesuatu, sebelum dinyatakan dalam tindakan. Association of Education 

and Communication Technology (AECT), mengatakan bahwa media sebagai segala bentuk 

dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi.  

Dari beberapa pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa media adalah alat, sarana, 

perantara, dan penghubung untuk menyebar, membawa atau menyampaikan sesuatu pesan 

(message) dan gagasan kepada penerima. Sedangkan media pendidikan adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perbuatan, minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar 

terjadi pada diri siswa.  

Pada dasarnya, studi media massa mencakup pencarian pesan dan makna-makna dalam 

materinya, karena sesungguhnya semiotika komunikasi, seperti halnya basis studi komunikasi, 

adalah proses komunikasi, dan intinya adalah makna. Dengan kata lain, mempelajari media 

adalah mempelajari makna dan dari mana asalnya, seperti apa, seberapa jauh tujuannya, 

bagaimanakah ia memasuki materi media, dan bagaimana ia berkaitan dengan pemikiran kita 
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sendiri. Maka itu, metode penelitian dalam komunikasi semestinya mampu mengungkapkan 

makna yang terkandung dalam materi pesan komunikasi.  

2. Analisis  

Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna 

meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada kegiatan 

laboratorium, kata ‘analisis’ dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di 

laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan. Namun, dalam 

perkembangannya, penggunaan kataanalisis mendapat sorotan dari kalangan 

akademisis, terutama kalangan ahli bahasa. Penggunaan yang seharusnya adalah 

kata analisis. hal ini dikarenakan kata analisis merupakan kata serapan dari bahasa 

inggris yaitu analisys. Dari akhiran -isys bila diserap ke dalam bahasa Indonesia 

menjadi -isis. Jadi sudah seharusnya bagi kita untuk meluruskan penggunaan setiap 

bahasa agar tercipta praktik kebahasaan yang baik dan benar demi tatanan bangsa 

Indonesia yang semakin baik.  

Teknik-teknik analisis yang diterapkan, secara garis besar, terdiri atas 

teknik-teknik kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis kuantitatif adalah yang paling 

dapat mengatasi kekurangan dalam objektivitas, namun hasilnya masih kurang 

mantap. Titik tolaknya ialah bahwa ciri-ciri yang dapat diukur dinyatakan sebagai 

tanda. 28Dalam menganalisis tanda, penulis menggunakan metode analisis semeotika.  

3.  Semiotika 

                                                           
28 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 110 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
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Semeotika berasal dari kata semeion dari bahasa Yunani yang lazimnya diartikan sebagai a 

sign by witch something is known (suatu tanda dimana sesuatu dapat di ketahui). Semiotika 

merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan 

tanda yang memungkinkan tanda mempunyai makna. Dalam kaitan tanda-tanda itu, Pradopo 

menjelaskan bahwa ilmu tentang tanda-tanda itu menganggap bahwa fenomena 

sosialmasyarakat dan kebudayaan, termasuk karya sastra, merupakan tanda-tanda yang perlu 

diberi makna29.  

Semiotika adalah metode yang di pakai untuk menganalisis tanda-tanda (signs). 

Pendekatan semiotik memberikan perangkat analisis kepada peneliti yang terlihat tidak asing 

terhadap objek yang diamati dan ide-ide tentang fesyen yang sepertinya terlihat asing, dan 

tidak ada objek yang diterima begitu saja. 30 

 Lebih lanjut bahwa dalam pengertian tanda ada dua konsep yang saling berkaitan, yaitu 

penanda atau signifier ‘yang menandai’ dan petanda atau signified 'yang ditandai'. Penanda 

adalah bentuk formal yang menandai sesuatu yang disebut tanda, sedangkan petanda adalah 

sesuatu yang ditandai oleh penanda itu.  

Berdasarkan hubungan antara penanda dan petanda itu, Charles Sander Peirce 

menyatakan sebuah analisis tentang esensi tanda mengarah pada pembuktian bahwa setiap 

tanda ditentukan oleh objeknya. Pertama, mengikuti sifat objeknya, ketika kita menyebut tanda 

sebuah ikon. Kedua, menjadi kenyataan dan keberadaannnya berkaitan dengan objek 

                                                           
29 Suharsi Mukmin, Teori dan aplikasi semeotika. (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2008 ) h. 25 
30 Rachmah Ida, Metode penelitian studi media dan kajian budaya. (Jakarta : Prenada media group, 
2014 ) h. 75.  
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individual, ketika kita menyebut tanda sebuah indeks. Ketiga, kurang lebih, perkiraan yang 

pasti bahwa hal itu diinterpretasikan sebagai objek denotatif sebagai akibat dari suatu 

kebiasaan ketika kita menyebut tanda sebagai simbol. 31 

 Pierce sampai pada model yang sangat mirip tentang bagaimana tanda memunculkan 

makna. Hal ini memunculkan hubungan segitiga antara tanda, pengguna dan Realitas eksternal 

sebagai sebuah model yang di perlukan untuk mempelajari makna. Tiga istilah dari pierce 

dapat di buat model seperti terlihat ada gambar: 

 

Gambar 2. 1Elemen-elemen semiotika Pierce 

Sumber : Tomy Chrictomy, Semiotika Budaya 

 

Panah yang terdapat di masing-masing garis menunjukkan jika masing-masing istilah 

hanya dapat di pahami dalam hubungannnya dengan yang lain. Sebuah tanda mengacu pada 

                                                           
31 Alex sobur, Op. Cit. h. 35 
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sesuatu di luar dirinya (Objek), dan dipahami oleh seseorang yaitu tanda memiliki efek di 

benak pengguna Interpretant (hasil interpretasi). kita harus menyadari bahwa Interpretant 

bukanlah pengguna dari tanda melainkan efek yang cukup menentukan konsep mental yang di 

produksi oleh tanda juga oleh pengalaman yang dimiliki pengguna terhadap objek. 

Interpretant dari kata (tanda) universitas di dalam konteks apapun merupakan hasil dari 

pengalaman pengguna dari kata tersebut. Dan juga menerapkannya dengan pengalaman intuisi 

yang disebut ‘universitas’, objek yang tengah dibahas. Oleh sebab itu, sebuah konsep mental 

bukanlah hal yang tetap, namun variatif dalam batasan-batasan tertentu sesuai dengan 

pengalaman yang dimiliki oleh penguna.  

Satu perbedaan tambahan antara model- model semiotika dan proses relevan pada konteks 

ini. Interpretan adalah konsep mental dari pengguna tanda, pengguna tanda bisa berupa 

pembicara atau pendengar. Pembagian atas tiga tanda tersebut masuk kedalam repsesentamen 

dimana sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau 

kapasitas. Sesuatu yang lain itu dinamakan sebagai interpretant dari tanda yang pertama pada 

gilirannya mengacu kepada objek.  

Skema di atas ini menghasilkan rangkaian hubungan yang tak berkesudahan maka 

gilirannya sebuah interpretan akan menjadi representamen, menjadi interpretan kembali, 

menjadi representamen kembali dan seterusnya. Gerakan yang tak berujung-pangkal ini 

sebagai proses semiosis tanpa batas. Dalam teorinya, Peirce lazimnya menggunakan 

tanda-tanda dalam gambar dapat dilihat dari jenis tanda yang digolongkan dalam semiotika, di 

antaranya: Ikon, Indeks, dan Simbol.  

a. Ikon 
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Ikon adalah tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan bentuk 

alamiah. Dengan kata lain, ikon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang 

bersifat kemiripan. Ikon adalah tanda yang mirip dengan referennya dengan cara tertentu. 

Lukisan potret seseorang adalah ikon visual yang menunjukkan wajah orang yang sebenamya 

dari perspektif seorang seniman. ikonis juga jelas tampak pada tahap perkembangan masa 

kanak-kanan. Literatur ilmiah yang relevan sangat menekankan fakta bahwa semua anak 

melalui tahap awal gestikulasi dan imitasi bunyi vocal sebelum mereka dapat menggunakan 

bahasa secara penuh. Selain itu ikonis juga muncul dalam kecenderungan anak-anak membuat 

corat-coret dan gambar elemental pada saat yang bersamaan dengan pengucapan kata-kata 

pertama mereka.  

 Tenyata ikonis tidak hanya muncul didalam dunia orang dewasa saja untuk 

menggambarkan berbagai macam tanda kedalam persepsi manusia.  

b. Indeks 

Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda 

yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat, atau tanda yang langsung mengacu pada 

kenyataan. Dengan kata lain indeks adalah ikon yang menggantikan atau menunjuk ke sesuatu 

dalam hubungannya dengan sesuatu yang lain Indeks hanya mengidentifikasikannya atau 

menunjukkan dimana mereka beradaian hubungan deksikalitas terwujud dalam segala macam 

perilaku representatif.  Indeks adalah tanda yang memiliki keterikatan fenomenal .  
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eksistensial di antara representamen dan objeknya. Di dalam indeks Hubungan antara tanda 

dan objek bersifat kongkret, aktual, dan biasanya melalui suatu cara sekuensial dan kausal. 

Indeksikalitas membuktikan bahwa kesadaran manusia bukan hanya memerhatikan pola 

warna, bentuk, dan lain-lain dan menghasilkan tanda ikonis, tetapi juga memperhatikan pola 

berulang dalam hubungan serta sebab-akibat yang tidak pasti dalam waktu dan ruang.  

c. Simbol 

Simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiahantara penanda dengan 

petandanya. Simbol mewakili acuannya dalamcara yang konvensional. Kata-kata pada 

umumnya merupakan simbol. tetapi penanda manapun sebuah objek, suara, sosok, dan 

seterusnyatanpa adanya kaitanlangsung di antara representamen dan objeknya.  

Dapat disimpulkan bahwa ada tiga macam tipe tanda, yaitu 

1. ikon adalah tanda yang penanda dan petandanya menunjukkan adanya hubungan yang 

bersifat alamiah, yaitu penanda sama dengan petandanya, misalnya gambar pohon menandai 

pohon;  

2. indeks adalah tanda yang penanda dan petandanya menunjukkan adanya hubungan 

alamiah yang bersifat kausalitas, misalnya asap menandai api, dan  

3. simbol adalah tanda yang penanda dan petandanya tidak menunjukan adanya hubungan 

alamiah, tetapi bersifat arbitrer (semau-maunya).  

 Icons Indexes symbols 

Penandaan Obyekatau karakter Sebab-akibat Konvensi 
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Contoh Foto Api-asap Bahaya 

Proses Dapat dilihat Dapat digambarkan Harus dipelajari 

 

Tabel 2. 1  Trikotomi Pierce 

Sumber :Tomy Chrictomy, Semiotika Budaya 

 

Trikotomi milik pierce ini lebih mudah digunakan untuk memberikan makna terhadap 

gambar atau foto atau objek visual dangan perspektif yang dimiliki oleh peneliti semiotik. 

4.  Komik 

Komik adalah media, wadah, alat tempat disisipkannya informasi. Scott McCloud 

mendefinisikan komik sebagai gambar-gambar serta lambang-lambang lain yang 

terjukstaposisi dalam turutan tertentu, untuk meyampaikan informasi danatauatau mencapai 

tanggapan estetis dari pembacanya32 . Definisi ini tidak mengatakan bahwa komik harus 

melibatkan teks, atau berafiliasi pada gaya (style) visual tertentu33. Tidak ada aliran, tidak ada 

jenis pokok bahasan, tidak ada gaya prosa atau pun puisi. Tentu saja, ini hanyalah satu dari 

berbagai berbagai kemungkinan. Konstruksi dalam konsensus sosial yang tidak bisa tidak akan 

selalu berubah-ubah.  

Seperti media lainnya, komik dapat memberi hiburan, mendidik, menjadi alat bercerita, 

alat imajinasi, merefleksikan sekaligus membentuk kenyataan, alat propaganda. Seperti media 

lainnya pula, komik dan berbagai (istilah) turunannya seperti seni sekuensial, novel grafis, 

                                                           
32 McCloud, Scott. Memahami Komik. (Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia, 2001) h. 2 
33

 Ahmad, Hafiz et al. Histeria! Komikita: Membedah Komikita Masa Lalu, Sekarang dan Masa 
Depan. (Jakarta: Elex Media Komputindo 2006) h. 12 
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manga, bande dessinée dan cergam (akronim dari cerita bergambar) adalah medan perjuangan 

berbagai konotasi ideologis, baik dalam pembuatan dan pembacaannya. 34 

Biasanya komik sangat digemari oleh orang-orang yang mempunyai tipe belajar visual 

karena dalam komik suatu cerita disampaikan dengan dominasi gambar yang sangat menonjol. 

Kadang komik bersifat menghibur sehingga kalangan penggemar komik adalah anak-anak dan 

remaja.  

Komik yang sering kita temukan adalah komik-komik yang bercerita superhero, cerita 

kartun dan legenda. Akan tetapi komik pun dapat dirancang dengan gagasan yang berisi materi 

atau nilai-nilai yang positif yaitu berisi tentang nilai-nliai sosial, budaya, agama dan ekonomi.  

Komik mempunyai unsur dasar visual yaitu komik dapat dipakai sebagai alat penyampai 

pesan yang berisi arti dan makna sehingga terjadi komunikasi visual antara pesan yang 

disampaikan oleh komik tersebut dengan si pembaca melalui daya imajinasinya. Ada beragam 

jenis komik : 

1. Komik karikatur 

Komik karikatur biasanya hanya berupa satu tampilan saja, dimana di dalamnya bisa terdapat 

beberapa gambar yang dipadu dengan tulisan-tulisan. Biasanya komik tipe kartunataukarikatur 

ini berjenis humor (banyolan) dan editorial (kritikan) atau politik (sindiran) dapat 

menimbulkan sebuah arti sehingga si pembaca dapat memahami maksud dan tujuannya. Bisa 

dilihat pada surat kabar maupun majalah yang menampilkan gambar kartunataukarikatur dari 

sosok tokoh tertentu.  

                                                           
34

 Bonneff, Marcel. Komik Indonesia. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008 [1998]. h. 1 
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2. Komik setrip 

Komik setrip (strip comics) adalah sebuah gambar atau rangkaian gambar yang berisi 

cerita. Komik setrip ditulis dan digambar oleh seorang kartunis, dan diterbitkan secara 

teratur (biasanya harian atau mingguan) di surat kabar dan di internet. Biasanya terdiri 

dari 3 hingga 6 panel atau sekitarnya. Penyajian isi cerita juga dapat berupa 

humorataubanyolan atau cerita yang serius dan menarik untuk disimak setiap 

periodenya hingga tamat.  

3. Buku Komik 

Rangkaian gambar-gambar, tulisan dan cerita dikemas dalam bentuk sebuah buku (terdapat 

sampul dan isi). Buku Komik (Comic Book) ini sering disebut sebagai komik cerita pendek, 

yang biasanya dalam Buku Komik berisikan 32 halaman, biasanya pada umumnya ada juga 

yang 48 halaman dan 64 halaman, dimana didalamnya berisikan isi cerita, iklan, dan lain-lain. 

Pembagian Buku Komik kembali terbagi : 

a. Komik Kertas Tipis (Trade Paperback): Buku komik ini berukuran seperti buku biasa, tidak 

terlalu lebar dan besar. Walau berkesan tipis namun bisa juga dikemas dengan menggunakan 

kualitas kertas yang baikataubagus sehingga penampilanataupenyajian buku ini terlihat 

menarik. Apalagi dengan gambar dan warna yang cantik, membuat buku komik ini sangat 

digemari.  

b. Komik Majalah (Comic Magazine): Buku komik berukuran seperti majalah (ukuran besar), 

biasanya menggunakan tipe kertas yang tebal dan keras untuk sampulnya. Dengan ukuran yang 

besar tersebut tentunya dengan 64 halaman misalnya, bisa menampung banyak gambar dan isi 

cerita. Contoh : komik Tintin, Asterix dan Obelix.  
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c. Komik Novel Grafis (Graphic Novel): Biasanya isi ceritanya lebih panjang dan komplikasi 

serta membutuhkan tingkat berpikir yang lebih dewasa untuk pembacanya. Isi buku bisa lebih 

dari 100 halaman. Bisa juga dalam bentuk seri atau cerita putus.  

d. Komik Tahunan (Comic Annual): Bila pembuat komik sudah dalam skup penerbit yang 

serius, si penerbit akan secara teraturatauberskala (misalkan setiap tahun atau setiap beberapa 

bulan sekali) akan menerbitkan buku-buku komik baik itu cerita putus maupun serial. Contoh: 

Dalam negeri : M&C Gramedia, PMK, Mizan, Terant, BumiLangit, Jagoan Comic, dan 

sebagainya. Luar negeri : Marvel Comics, DC Comics, etc.  

e. Album Komik (Comic Album): Para penggemar bacaan komik baik itu komik karikatur 

maupun komik setrip dapat mengkoleksi (hasil guntingan dari berbagai sumber media bacaan), 

dimana hasil koleksiannya dikumpulkan dan disusun rapih (pengkripingan) menjadi sebuah 

bundelanataualbum bacaan.  

f. Komik Online (Webcomic): Selain media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid dan 

buletin, media Internet juga dapat dijadikan sarana dalam mempublikasikan komik-komik. 

Dengan menyediakan situs web maka para pengunjung atau pembaca dapat menyimak komik. 

Dengan menggunakan media Internet jangkauan pembacanya bisa lebih luas (diseluruh dunia 

yang memiliki koneksi internet dapat mengaksesnya) dari pada media cetak. Komik Online 

bisa dijadikan langkah awal untuk mempublikasikan komik-komik dengan biaya yang relatif 

lebih murah dibanding media cetak.  

g. Buku Instruksi dalam format Komik (Instructional Comics): Tidak sedikit sebuah panduan 

atau instruksi sesuatu dikemas dalam format Komik, bisa dalam bentuk Buku Komik, Poster 

Komik, atau tampilan lainnya. PenggunaatauPembaca akan lebih mudah cepat mengerti bila 
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melihat alunan gambar dari pada harus membaca prosedur-prosedur dalam bentuk tulisan. 

Selain itu dapat menjadi lebih menarik dan menyenangkan.  

h. Rangkaian Ilustrasi (Storyboard): Biasanya didalam dunia perfilman maupun periklanan, 

sebelum melangkah dalam pembuatan filmatauiklan akan lebih mudah bekerjanya bila 

dibuatkan rangkaian ilustrasinya terlebih dahulu, biasanya rangkaian ilustrasi ini dibuat dalam 

bentuk gambar, dan sudah tentu rangkaian ilustrasi gambar tersebut disusun menjadi sebuah 

rangkaian yang bisa disebut komik. Namun tidak usah jauh-jauh kedalam dunia 

perfilmanatauiklan, sebelum para komikus membuat komik sudah pasti terlebih dahulu 

membuat sebuah rangkaian ilustrasi (Storyboard) nya, setelah itu baru diproses penggambaran, 

penintaan, pewarnaan dan penataan tampilan (layout).  

i. Komik Ringan (Comic Simple): Biasanya jenis komik ini terbuat dari hasil cetakan kopian 

dan steples (buatan tangan). Hal ini dimana pemilik dan pembuat komik dengan biaya yang 

rendah turut dapat menciptakan komik-komik dan berkarya, cara ini digunakan sebagai 

alternatif cara untuk turut berkarya kecil-kecilan, bisa dijadikan langkah awal bagi para 

komikus. Contoh: Kakek Bejo  

Lantas apa itu komik Indonesia? Sama seperti definisi komik di atas, definisi (atau 

identitas) komik Indonesia pun adalah sesuatu proses yang tidak pernah berhenti, bukan 

sesuatu yang baku dan murni35. Komik Indonesia adalah sebuah bentuk kebudayaan Indonesia 

yang diabadikan dalam sebuah karya seni, dengan ciri dan nilai luhur Indonesia yang 

terkandung di dalamnya.  

                                                           
35

 Anderson, Ben. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 
Revised edition. (London & New York: Verso, 1991) 
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Komik Online Indonesia hadir sebagai bentuk moderenisasi komik Indonesia yang 

berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi. Dengan mudahnya akses komik Online 

Indonesia, maka penyebaran budaya yang terkandung dalam komik mampu mencapai berbagai 

golongan masyarakat.  

4. 1. Karikatur, Kartun, dan Komik 

Sekarang, bagaimana menganalisis komik-kartun- karikatur? Membuat 

komik-kartun-karikatur berarti berhadapan dengan tanda-tanda visual dan kata-kata. Maka itu, 

pembahasan ini menggunakan kajian kritis yang bertujuan untuk mengungkap makna 

tanda-tanda atau simbol-simbol yang ada.  

Setiawan mengakui bahwa untuk menguak makna kartun pada kenyataannya bukan 

pekerjaan mudah, mengingat berbagai persoalannya menyangkut permasalahan yang 

berkembang dalam masyarakat, khususnya mengenai masalah sosial dan politik. Selain itu, 

elemen pembentuk komik kartun pun cukup kompleks, yakni terdiri atas unsur-unsur berbagai 

disiplin, misalnya bidang seni rupa, sastra, linguistik, dan sebagainya.  

Meski begitu, menurut Benedict R.oG.Anderson, dibandingkan dengan bentuk 

komunikasi politik lain, mungkin kartun merupakan bentuk yang paling terbaca. Karena sering 

diberi kata-kata tertulis, kartun terlihat dekat kepada dokumen tercetak konvensional. Selama 

sering merespons peristiwa-peristiwa bersejarah, kartun dapat, sekurang-kurangnya dalam satu 

tingkat, digali kandungan faktualnya.  

 menurut Christomy, kita mesti dapat mendeskripsikan jalinan tanda di kartun 

umpamanya kita bisa menandainya berdasarkan pola: gesture, komposisi ruangan, dan 
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hubungan antar objek. selanjut Christomy, mungkin bisa mengatakan bahwa gambar kartun 

tampil sebagai tanda karna ada kedekatan antara gambar dengan objeknya. Dengan demikian, 

menurutnya, pola: 

proposition≥indexical ≥type (legysign) 

Suatu pernyataan (proposisi) yang mengacu pada objeknya secara indeksikal dan menjadi 

‘tanda' karena hukumatautradisi kesepakatan. Berikutnya, katanya lagi, kita bisa mengamati 

aspek Bahasa yang tercantum di bawah ilustrasi, kemudian mendeskripsikannya dengan 

mempertimbangkan signs, object, dan interpretant.  

Pengertian komik secara umum adalah cerita bergambar dalam majalah, surat kabar, atau 

berbentuk buku, yang pada umumnya mudah dicerna dan lucu. Pernyataan setiawan tersebut 

ada benarnya, namun pengertian ini menjadi kurang tepat terutama bagi komik-komik yang 

menampilkan cerita-cerita serius. Berdasarkan jenisnya, komik dapat dikelompokkan menjadi 

dua yaitu comic dan comic books. setrip atau strip comic komik bersambung yang dimuat pada 

surat kabar. Adapun satu books adalah kumpulan cerita bergambar yang terdiri dari satu atau 

lebih judul dan tema cerita yang di Indonesia disebut komik atau buku komik. Pada 

perkembangan kini komik, menurut Bersihar Lubis, mengalami beberapa modifikasi mulai 

dari format, muatan isi, hingga strategi pemasarannya. Beberapa komik diterbitkan seiring 

dengan peluncuran animasi layar lebarnya, seperti yang dilakukan oleh Walt Disney dengan 

Mickey Mouse, Beauty and the Beast, Lion King's, Mulan, dan lain-lain.  

Sejak awal 1990-an, komik setrip sudah menjadi ciri khusus surat-surat kabar Amerika, 

bahkan beberapa media di kalangan pelajar juga menempatkan komik setrip sebagai bagian 

dari penerbitannya, sehingga komik sudah dianggap sebagai Idiom Amerika. Sementara di 
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Indonesia, komik setrip muncul tahun 1930, ketika surat kabar Sin Po menengahkan komik 

timur dengan menampilkan lelucon berupa setrip yang berjiwa timur. Harian ini merupakan 

media komunikasi untuk masyarakat Cina Peranakan yang berbahasa Melayu.  

Jika kita mencoba menengok kembali ke belakang sekadar menelusuri sejarah perjalanan 

komik maka kita akan menemukan bahwa komik ternyata sudah dimanfaatkan oleh sementara 

golongan Rama untuk tujuan-tujuan propaganda (Atmowiloto, 1982:33) Golongan agama 

yang memanfaatkan bentuk komik ialah para pengikut Martin Luther (1983-1546) ketika 

pemimpin rokhani ini mengajukan 95 tesis yang berlawanan dengan Gereja di Roma. seperti 

diketahui kemudian 95 tesis yang ditempelkan Martin Luther di pintu gereja ini, kemudian 

berkembang menjadi dasar-dasar golongan Kristen Protestan. Oleh pengikutnya, 95 tesis ini 

dijabarkan untuk awam dalam bentuk komik. Memang kalau dilihat isinya, komik zaman itu 

lebih bersifat propaganda. Akan tetapi setidaknya, saat itu sudah di sadari kekuatan media 

komik untuk menjabarkan kepada massa. Saat itu sekitar tahun 1519.  

Sementara itu Indonesia, komik Indonesia hadir lebih dari lima puluh tahun 

terus-menerus. Ketika revolusi fisik berkobar, Abdulsalam almarhum, memuat komik 

bersambung di harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, dengan Kisah Pendoedoekkan Jogja, 

yang dimuat 30 kali sejak 19 Desember 1948 (Atmowiloto, 1981:110). Kisah realitas sejarah 

yang belum terlalu jauh dari sumber kejadian sebenarnya.  

Kehadiran Kisah Pendoedoekkan Jogja ini, menurut Arswendo Atmowiloto, tidak dapat 

dipisahkan dari semangat patriotisme, yang dengan bahasa indah meneruskan nilai-nilai 

perjuangan Angkatan 1945. Lihat saja tanggal permulaan penerbitannya, dan itu dikeraskan 
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lagi dengan bukti terbitnya buku yang sama pada tanggal 19 Desember 1948 tanggal itu adalah 

tanggal penyerbuan Belanda! katanya 

Sebuah gambar lelucon yang muncul di media massa, yang hanya berisikan humor 

semata, tanpa membawa beban kritik social apapun, biasanya kita sebut sebagai kartun. 

Sedangkan gambar lelucon yang membawa pesan kritik sosial sebagaimana kita lihat disetiap 

ruang opini surat kabar, kita sebut karikatur. Tentu saja hal ini kurang benar, kata Sudarta. 

Menurutnya, kartun adalah semua gambar humor, termasuk karikatur itu sendiri. Sedangkan 

karikatur adalah deformasi berlebihan atas wajah seseorang, biasanya orang terkenal, dengan 

mempercantiknya dengan penggambaran ciri khas lahiriahnya untuk tujuan mengejek 

(Sudarta, 1987:49) 

Senada dengan Sudarta, Pramono berpendapat sebetulnya karikatur adalah bagian dari 

kartun opini, kemudian menjadi salah kaprah. Karikatur yang telah di beri beban pesan, kritik, 

dan sebagainya berarti telah menjadi kartun opini (Pramono, 1996) Dengan kata lain, kartun 

yang membawa pesan kritik sosial, yang muncul di setiap penerbitan surat kabar adalah 

political  cartoon atau editorial  cartoon, yakni versi lain dari editorial rencana dalam humor 

(Sudarta, 1987: 50) yang biasa kita sebut sebagai karikatur.  

Pada dasarnya, kartun mengungkapkan masalah sesaat secara ringkas namun tajam dan 

humoristis sehingga tidak jarang membuat pembaca tersenyum sendirian. Karena itu, pada 

umumnya satu kisah kartun hanya terbit satu kali di dalam surat kabar atau majalah meskipun 

beberapa kartun yang telah dimuat media massa dapat juga kemudian dihimpun dan diterbitkan 

kembali, seperti Oom Pasikome G. M. Sudarta, Kompas dan Panji Koming, walaupun dalam 

hal bahasa rupa gambar kartun sama dengan komik kartunal, dalam hal fungsi keduanya 
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berbeda (Hidayat 2001:207). Komik bertujuan utama menghibur pembaca dengan bacaan 

ringan, cerita rekaan yang dilukiskan relatif panjang dan tidak selamanya mengangkat masalah 

hangat meskipun menyampaikan moral tertentu.  

Bentuk penampilan komik lebih atraktif dan menjangkau sasaran yang lebih luas. Bahasa 

komik terutama sekali adalah bahasa gambar karena komik hadir sebagai bahasa gambar dan 

bahasa teks. Dalam bahasa komik, dialog-dialog dimunculkan secara singkat dan menarik. 

Kata-kata penggambaran suara (onomatopetica) merupakan unsur penting dari bahasa kita. 

Teks ini menirukan suara atau gerak yang selama ini tidak mungkin dituliskan, seperti pedang 

beradu, gerimis, bintang yang tak ada, mengaum, dada kena tinju, dan sebagainya. Sebaliknya, 

fungsi kartun dan juga karikatur khas, yaitu bertujuan utama menyindir atau memperingatkan.  

Karena itu, dapat dijumpai kartun editorial, kartun politis, kartun sosial, kartun moral 

yang kisahnya selalu membidik sasaran tertentu, lazimnya masalah penting di dalam 

kehidupan masyarakat. Karena itu, tokohnya yang umumnya berupa manusia menjadi 

semacam representasi dari rakyat. Dengan bahasa parodinya, kartun yang bagus berhasil 

menyampaikan amanat rakyat secara humoristis-tidak selalu lucu-sehingga masalah penting 

semakin menarik perhatian atau bahkan berubah menjadi tanda bahaya dan pihak yang disindir 

tidak marah, paling-paling menyeringai atau tersenyum kecut.  

Dalam perkembangan komik, muncul bentuk baru dalam dunia oerkomikan, yaitu komik 

Online, dimana komik ini bermuatan budaya yang di tampilkan dalam situs Online yang 

mampu di jangkau oleh berbagai macam golongan. Webtoon adalah perpaduan kata dari web 

dan  cartoon, yang berarti kartun atau komik yang dapat dinikmati Online dalam bentuk 

website. Line Webtoon adalah layanan di mana webtoon-webtoon terbaru dirilis secara 
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terus-menerus menurut jadwal yang telah ditentukan oleh penulis komik yang berlisensi. 

Dengan Line Webtoon pembaca dapat menikmati komik-komik terbaru yang beragam setiap 

hari secara gratis. 

 

  

5. Kebudayaan 

a. Pengertian 

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil kerja 

manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan 

belajar. Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah 

kebudayaan karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat 

yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri, 

beberapa refleks, beberapa tindakan akibat proses fisiologi, atau kelakuan membabi 

buta. 36 

Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta buddhayana, yaitu bentuk jamak dari buddhi 

yang berarti budi atau akal. Demikian ke-budaya-an dapat diartikan: ha-hal yang bersangkutan 

dengan akal. Sementara budaya adalah daya dan budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. 

Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Kata budaya di sini hanya 

dipakai sebagai singkatan dari kebudayaan dengan arti yang sama. 37 

                                                           
36 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta :Rineka Cipta, 2009) h. 144 
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Istilah kebudayaan berasal dari kata Latin colere yang berarti mengolah, mengerjakan, 

terutama mengolah tanah atau bertani. Dari arti ini berkembang arti culture sebagai segala daya 

upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam.  

Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti cultureyaitu sebagai segala daya dan 

aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Pengertian budaya atau 

kebudayaanmenurut beberapa ahli, sebagai berikut: 

a. EB. Tylor (1852- 1917) budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang 

meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, 

mampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapatkan olehmanusia sebagai anggota 

masyarakat.  

b. Linton (1895-1953), kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah 

laku yang di pelajari dan hasiltingkah laku yang dipelajari, di mana unsur 

pembentuknya di dukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya.  

c. Koentjaraningrat (1923-1999), kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, 

milik diri manusia dengan belajar.  

d. selo Soemardjan (1915-2003), dan Soelaeman Soemardi kebudayaan adalah 

semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.  

e. Herkovits (1985-1963), kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang 

diciptakan oleh manusia.  

Kebudayaan atau Budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik materiel 

maupun non materil. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini 
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kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme, yaitu suatu teori yang 

mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju 

tahapan yang lebih kompleks.  

   5.1. Perwujudan Kebudayaan 

Beberapa ilmuwan seperti Talcott Parson (Sosiolog dan al Kroeber Antropolog 

menganjurkan untuk membedakan wujud kebudayaan secara tajam sebagai suatu sistem. Di 

mana wujud kebudayaan itu adalah sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia 

yang berpola. Demikian pula JJ. Honigmann dalam bukunya The World of Man (1959) 

membagi budaya dalam tiga wujud, yaitu: (1) ideas, (2) activities, and (3) artifact. Sejalan 

dengan pikiran para ahli tersebut, Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kebudayaan itu 

dibagi atau digolongkan dalam tiga wujud, yaitu: 

1. Wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan 

peraturan. wujud tersebut menunjukkan wujud ide dari kebudayaan, sifatnya abstrak, 

tak dapat diraba, ataupun difoto, dan tempatnya ada di alam pikiran warga 

masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan ituhidup. Kebudayaan ideal ini 

dapat disebut adat atau adat istiadat, yang sekarang banyak disimpan dalam arsip, 

tape, dan komputer.  

Kesimpulannya, budaya ideal ini adalah merupakan perwujudan dan kebudayaan yang 

bersifat abstrak.  

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas sertatindakan berpola dari manusia 

dalam masyarakat.  
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Wujud tersebut dinamakan sistem sosial, karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola 

dari manusia itu sendiri. Wujud ini bisa diobservasi, difoto, dan didokumentasi kan karena 

dalam sistem sosial ini terdapat aktivitas-aktivitasmanusia yang berinteraksi dan berhubungan 

serta bergaul satu dengan lainnya dalam masyarakat. Lebih jelasnya tampak dalam bentuk 

perilaku dan bahasa pada saat mereka berinteraksi dalam pergaulan hidup sehari-hari di 

masyarakat.  

Kesimpulannya, sistem sosial ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat 

konkret, dalam bentuk perilakudan bahasa.  

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud yang terakhir 

ini disebut pula kebudayaan fisik. Dimana wujud budaya ini hampir seluruhnya 

merupakan hasil fisik (aktivitas perbuatan, dan karya semua manusia dalam 

masyarakat). Sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat 

diraba, dilihat, dan difoto yang berwujud besar ataupun kecil.  

Contohnya: Candi Borobudur besar, kain batik, dan kancing baju kecil, 

teknik bangunan, misalnya, cara pembuatantembok dengan fondasi rumah yang 

berbeda bergantungpada kondisi.  

Kesimpulannya, kebudayaan fisik ini merupakan perwujudan kebudayaan yang 

bersifat konkret, dalam bentukmateriatau artefak.  

 

B. SUBSTANSI (ISI) UTAMA BUDAYA 
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Substansi isi utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan 

manusia yang bermunculan di dalam masyarakat yang memberi jiwa kepada masyarakat itu 

sendiri, baik dalam bentuk maupun berupa system pengetahuan, nilai, pandangan hidup, 

kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan.  

Kebudayaan Indonesia itu bukanlah suatu yang padu dan bulat, namun sesuatu yang terjadi 

dari bagian-bagian unsur suku bangsa dan daerah di indonesia yang luas dan terdapat 

bermacam-macam kebudayaan di dalamnya, yang satu berbeda dari yang lainnya di sebabkan 

oleh perjalanan yang berbeda.  

Kebudayaan ini di pengaruhi oleh banyak faktor. Keragaman budaya, tak hanya di indonesia 

berbasiskan pengetahuan, prilaku dan tingkah pola masyarakat yang beragam dan tidak serupa.  

1. Sistem Pengetahuan 

Sistem pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial merupakan suatu 

akumulasi dari perjalanan hidupnya dalam hal berusaha memahami.  

a. Alam sekitar 

b. Alam flora di daerah tempat tinggal. 

c. Alam fauna di dacrah tempat tinggal. 

d. Zat-zat bahan mentah, dan benda-benda dalam lingkungannya. 

e. Tubuh manusia 

f. Sifat-sifat dan tingkah laku scsama manusia. 
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g. Ruang dan waktu.  

Untuk memperoleh pengetahuan tersebut di atas manusia, maka melakukan tiga cara, sebagai 

berikut: 

a) Melalui pengalaman dalam kehidupan sosial. Pengetahuan melalui pengalaman langsung ini 

akan membentuk kerangka pikir individu untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan aturan 

yang dijadikan pedomannya.  

b) Melalui pengalaman yang diperoleh baik pendidikan formal atau resmi di sekolah maupun 

dari pendidikan nonformal (tidak resmi), seperti kursus-kursus, penataran-penataran, dan 

ceramah.  

c) melalui petunjuk-petunjuk yang bersifat simbolis yang sering disebut sebagai komunikasi 

simbolis.  

2.  Nilai 

Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting 

oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat Oleh karena itu, sesuatu dikatakan memiliki 

nilai apabila berguna dan berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai-moral 

atauetis), dan religius (nilai agama)  

 Kluchohn (1905-1960) mengemukakan, bahwa yang menentukan orientasi nilai budaya 

manusia di dunia adalah lima dasar yang bersifat universal, sebagai berikut: 

a) Hakikat hidup manusia (MH) 

b) Hakikat karya manusia (MK) 



143 

c) Hakikat waktu manusia (MW) 

d) Hakikat alam manusia(MA) 

e) Hakikat hubungan antar manusia (MM) 

3.  Pandangan Hidup 

Pandangan hidup merupakan pedoman bagi suatu bangsa atau masyarakat dalam menjawab 

atau mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Di dalamnya terkandung konsep nilai 

kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu masyarakat. oleh karena itu, pandangan hidup 

merupakan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat dengan dipilih secara selektif oleh 

individu, kelompok, atau bangsa.  

4.  Kepercayaan 

Kepercayaan mengandung arti yang lebih luas dari pada agama dan kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa.  

Pada dasarnya, manusia yang memiliki naluri untuk menghambakan diri kepada yang Maha 

tinggi, yaitu dimensi lain di luar dirinya dan lingkungannya, yang mampu mengendalikan 

hidup manusia.  

Dorongan ini sebagai akibat atau refleksi ketidak mampuan manusia dalam menghadapi 

tantangan-tantangan hidup, dan hanya yang Maha tinggi saja yang mampu memberikan 

kekuatan dalam mencari jalan keluar dari permasalahan hidup dan kehidupan.  

5.  Persepsi 
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1) Persepsi atau sudut pandang ialah suatu titik tolak pemikiran yang tersusun dari seperangkat 

kata-kata yang digunakan untuk memahami kejadian atau gejala dalam kehidupan, Persepsi 

terdiri atas persepsi sensoris, yaitu persepsi yang terjadi tanpa mengunakan salah satu indra 

manusia; 2) persepsi telepati, yaitu kemampuan pengetahuan kegiatan mental individu lain; 

dan 3) persepsi clairvoyance, yaitu kemampuan melihat peristiwa atau kejadian di tempat lain, 

jauh dari tempat orang yang bersangkutan.  

6. Etos Kebudayaan 

Etos atau jiwa kebudayaan (dalam antropolog berasal dari bahasa Inggris berarti watak khas. 

Etos sering tampak pada gaya perilaku warga misalnya, kegemaran-kegemaran warga 

masyarakatnya, serta berbagai benda budaya hasil karya mereka dilihat dari luar oleh orang 

asing. contohnya, kebudayaan Batak dilihat oleh orang Jawa, sebagai orang yan gagresir, 

kasar, kurang sopan, tegas, konsekuen, dan berbicara apa adanya. Sebaliknya kebudayaan 

Jawa dilihat oleh orang Batak, memancarkan keselarasan, kesuraman, ketenangan yang 

berlebihan, lamban, tingkah laku yang sukar ditebak, gagasan yang berbelit-belit, serta 

diskriminasi terhadap tingkatan sosial.  
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BAB III 

PROFIL WEBTOON 

A. Latar Belakang 
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Webtoon adalah perpaduan kata dari ‘web’ dan ‘cartoon’, yang berarti 

kartun atau komik yang dapat dinikmati online dalam bentuk website. Line 

Webtoon adalah layanan di mana webtoon-webtoon terbaru dirilis secara 

terus-menerus menurut jadwal yang telah ditentukan oleh penulis komik yang 

berlisensi. Dengan Line Webtoon pengguna dapat menikmati komik-komik 

terbaru yang beragam setiap hari secara gratis.38 

Webtoon (bahasa Korea: 웹툰), juga dikenal sebagai komik daring, 

awalnya dibuat di Korea Selatan. Sebenarnya, Webtoon ini sudah ada sejak 

sekitar empat belas tahun lalu, tepatnya mulai tahun 2004. Pada awalnya, webtoon 

ini hanya terdapat di platform kecil. Menurut Junkoo Kim, founder dan kepala 

Line Webtoon di acara Line Creative Day, Webtoon ini bermula sejak dia 

bergabung dengan Naver, salah satu portal pencari terkenal di Korea.   

Hingga Juli 2014, Naver menerbitkan 520 webtoon dan meluncurkan Line 

Webtoon, sementara perusahaan webtoon lainnya yaitu menerbitkan 434 

webtoon. Daum Webtoon dan Naver Webtoon terus merilis pada jadwal yang 

ditetapkan dari seniman webtoon berlisensi dan keduanya memungkinkan 

penggemar webtoon untuk membaca komik baru dan beragam setiap hari secara 

gratis. 

                                                           
38Aplikasi Line webtoon indonesia, Diakses Pada Tanggal 22 juli 2017  Pukul 11.12 WIB 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Korea
https://id.wikipedia.org/wiki/Komik_daring
https://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Selatan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=LINE_Webtoon&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=LINE_Webtoon&action=edit&redlink=1
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Masih menurut JunKoo Kim, total saat ini ada 6,5 juta, bahkan lebih, 

pengguna webtoon di seluruh dunia. Jika dirata-ratakan, sekitar sepertiga 

penduduk Korea membaca webtoon ini setiap bulannya. Line Webtoon juga sudah 

bekerjasama dengan 200 orang professional artist dan 140.000 amateur artist. 

Line Webtoon dapat didownload dan digunakan secara gratis. Namun, 

pengguna dapat dikenakan biaya apabila mendownload menggunakan jaringan 

3G/4G sesuai dengan kebijakan operator seluler yang digunakan. 

Agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta, konten yang didownload hanya 

dapat digunakan selama 30 hari, dan setiap episode hanya dapat didowload satu 

kali saja.Pengguna harus login untuk menggunakan layanan ini. Penggunaan 

bahasa yang menyinggung dapat dihapus sesuai dengan kebijakan admin. 

Penerjemahan komik yang diterbitkan di Line Webtoon dikerjakan oleh 

penerjemah profesional baik di Korea mau pun di luar Korea. Mereka berusaha 

sebaik mungkin untuk menerjemahkan konten dan menyesuaikannya dengan 

bahasa yang dituju, namun tetap berkolaborasi dengan penulis agar isi cerita dapat 

tersampaikan dengan baik. 

Tidak hanya berupa webtoon, dalam perkembangannya webtoon ini 

dipindahkan ke platform lain seperti film, drama, game, dan souvenir. Misalnya 

drama Orange Marmalade yang diperankan oleh Jonghyun CNBlue dan 

Seolhyun yang merupakan adaptasi dari webtoon 
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B. LINE WEBTOON INDONESIA 

Tidak hanya di Korea, di Indonesia pun webtoon  juga berkembang 

banyak. Yang terkenal misalnya webtoon Si Juki karya Faza Meonk dan Pikaru X 

Pikaru karya Sweta Kartika serta My Prewedding karya Annisa Nisfahani. Ke 

depannya, Line ingin bekerjasama lebih banyak dengan kartunis di Indonesia 

untuk menghasilkan webtoon yang menarik dan berkualitas. 

1. Definisi 

Konten Digital artinya buku komik digital, termasuk penerbitan tunggal 

dan publikasi barter dan konten digital lainnya yang tersedia di layanan ini. 

 Situs Line Webtoon artinya www.webtoons.com 

 Aplikasi Line Webtoon  secara bersamaan adalah bacaan komik digital, 

aplikasi-aplikasi etalase, website dan software dari Naver Webtoon (termasuk 

segala update dan upgrade dari software tersebut) di mana Pengguna bisa:  

a.  menjelajah, berbelanja, download dan stream, membaca dan 

menggunakan Konten Digital atau item-item lain yang pihak webtoon tawarkan 

untuk satu penggunaan atau perangkat-perangkat lain yang dipilih (contoh; 

ponsel, tablet, PC/Mac.) 

b.  mengelola Konten Digital dan pengaturan akun Pengguna. 

http://www.webtoons.com/
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 Layanan  artinya layanan Konten Digital yang disediakan oleh Naver 

Webtoon dan afiliasinya serta anak perusahaan untuk para pengguna melalui Situs 

Line Webtoon dan Aplikasi Line Webtoon. 

 Posting Pengguna adalah fitur-fitur tertentu pada Layanan pihak webtoon 

yang memungkinkan Pengguna dan pengguna lain untuk memasang sesuatu pada 

Layanan pihak webtoon, atau menyampaikan pada pihak webtoon konten, 

termasuk, teks, data, foto, grafis, gambar, informasi, dan segala kombinasi dari 

unsur ini. 

2. Konten Digital dan Ketentuan Lisensi Terbatas 

A. Konten Digital. 

 Pengguna memahami dan menyetujui bahwa Website Line Webtoon dan 

Aplikasi Line Webtoon dilindungi oleh hukum-hukum hak cipta Republik Korea, 

beserta perjanjian dan hukum-hukum hak milik intelektual lainnya. Naver 

Webtoon tidak memindahkan judul apapun, hak atau kepentingan atau Situs Line 

Webtoon, Aplikasi Line Webtoon dan Konten Digital kepada Pengguna. 

 

B. Penggunaan Konten Digital. 

 Setelah mengunduh dan menggunakan Konten Digital, Naver Webtoon 

memberi Pengguna sebuah lisensi yang terbatas, non-eksklusif dan tidak dapat 



150 

dipindahtangankan, tidak dapat disublisensikan, serta tidak dapat dibatalkan untuk 

mengakses, melihat, mengunduh, dan menggunakan Konten Digital tersebut 

semata-mata untuk kepentingan pribadi serta non-komersial yang sesuai dengan 

ketentuan Perjanjian ini. Lisensi tidak memberikan kepada Pengguna setiap 

keuntungan kepemilikan di Konten Digital tersebut. Dalam Situs Line Webtoon 

dan Aplikasi Line Webtoon, Pengguna dapat mengakses, melihat atau 

menggunakan Konten Digital dan pada Aplikasi Line Webtoon, Pengguna dapat 

mengunduh Konten Digital hanya pada satu perangkat yang akan dipergunakan 

selama tiga puluh hari dan Konten Digital tersebut akan secara otomatis dihapus 

setelah tiga puluh hari.  

Konten digital dilisensikan kepada Pengguna oleh Naver Webtoon, tidak 

dapat dijual, dipindahkan atau diserahkan kepada Pengguna.  

Naver Webtoon dapat memposting ketentuan tambahan untuk Konten 

Digital pada aplikasi Line Webtoon. Ketentuan tersebut dianggap berlaku, namun 

apabila terjadi pertentangan antara ketentuan tambahan dengan Perjanjian ini, 

maka Perjanjian ini dianggap sebagai perjanjian utama yang akan menentukan. 

 

C. Batasan.  

Kecuali dinyatakan secara tertulis oleh Naver Webtoon, Pengguna dilarang 

menyalin, mendistribusikan, menjual, menyewakan, meneruskan, meneruskan 
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kembali atau mensublisensikan Konten Digital. Pengguna dilarang melakukan 

percobaan untuk mengelak, menghindari, memotong, menghapus, menonaktifkan, 

merusak atau memecahkan segala bentuk enkripsi, penpenggunaan hak cipta atau 

teknologi perlindungan hak cipta yang membalut Konten Digital atau yang 

terkait, dan Pengguna dilarang menyunting, memodifikasi, menerjemahkan atau 

membuat karya turunan atau adaptasi dari Konten Digital. Pengguna dilarang 

menggpenggunakan atau memperbanyak (termasuk, namun tidak terbatas hanya 

pada pembakaran/ burning) Konten Digital, atau bagiannya, ke media fisik, 

memori atau perangkat (selain dalam perangkat pribadi yang diperbolehkan untuk 

diunduh dari Konten Digital untuk periode tiga puluh hari), termasuk namun tidak 

terbatas hanya pada CD, DVD, komputer atau perangkat keras lainnya 

3. Situs Line Webtoon dan Aplikasi Line Webtoon 

A. Penggunaan Situs dan Aplikasi Line Webtoon. Pengguna dapat 

menggunakan Situs Line Webtoon dan Aplikasi Line Webtoon, termasuk 

perangkat lunaknya, hanya pada jumlah dan jenis (jika demikian terbatas) pada 

perangkat yang Pengguna unduh dari konten tersebut. Pengguna tidak boleh 

memisahkan komponen individu pada perangkat lunak tersebut untuk digunakan 

pada perangkat lain atau komputer, tidak boleh memindahkannya untuk 

digunakan pada perangkat lain atau komputer atau menggunakannya, atau 

sebagian darinya, melalui jaringan, dan dilarang menjual, menyewakan, 
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meminjamkan, mendistribusikan, atau mensublisensikan atau mengalihkan hak 

untuk perangkat lunak tersebut secara keseluruhan atau sebagian. 

B. Pembaruan. Untuk menjaga agar Website dan Aplikasi Line Webtoon 

Pengguna tetap baru, Naver Webtoon dapat membuat update dan upgrade tersedia 

untuk website dan aplikasi. Apabila Pengguna tidak mengunduh update dan 

upgrade, Pengguna dapat tidak menerima fitur-fitur tertentu, fungsionalitas, atau 

pemberitahuan-pemberitahuan dan Pengguna dapat kehilangan fitur-fitur tertentu, 

fungsionalitas, atau pemberitahuan-pemberitahun dari website dan aplikasi. 

C. Tidak ada Teknik Rakit Ulang  (Reverse Engineering), 

Penguraian, Pembongkaran, atau Pengelakan.  Pengguna tidak boleh 

mengubah, membalikkan, menguraikan, mereproduksi, menyalin, membongkar 

Situs dan Aplikasi Line Webtoon atau mengurangi file komputer di mana Konten 

Digital disimpan ke bentuk yang bisa dibaca oleh manusia, baik secara 

keseluruhan atau sebagian, menciptakan setiap karya turunan dari Situs Line 

Webtoon atau Aplikasi Line Webtoon, atau memotong, memodifikasi, membobol, 

mengutak-atik atau menggagalkan salah satu fungsi atau perlindungan dari 

Aplikasi Line Webtoon, misalnya, dengan memodifikasi, membobol, 

menambahkan atau mengganti fungsi pengaturan hak cipta digital apa saja. 

4. Syarat Penggunaan 
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A. Batas Usia para pengguna. Pengguna harus stidaknya berusia empat 

belas tahun untuk menggunakan Layanan ini. Penggunaan Layanan oleh siapapun 

di bawah usia empat belas tahun adalah tidak sah dan tidak berlisensi. 

Penggunaan untuk setiap layanan pihak webtoon untuk anak dibawah umur 

(sebagaimana telah didefinisikan dalam hukum di negara Pengguna) harus 

mendapat persetujuan dari orang tua atau wali yang sah secara hukum. Wali yang 

ingin memberikan persetujuan bagi pengguna dibawah umur untuk menggunakan 

Layanan pihak webtoon harus mengirimkan email ke kontak Informasi. 

B. Kepatuhan akan Hukum dan Kepemilikan Hak. Pengguna harus 

menggunakan Situs Line Webtoon, Aplikasi Line Webtoon dan Konten Digital 

yang sesuai dengan semua hukum yang berlaku. Semua lisensi merupakan 

non-eksklusif dan semua hak yang tidak dicantumkan dalam Perjanjian ini 

diberikan untuk Naver Webtoon 

5. Privasi 

Naver Webtoon menghormati privasi Pengguna dan telah menetapkan 

kebijakan serta prosedur tertentu yang berkaitan dengan pengumpulan dan 

penggunaan informasi pribadi sehubungan dengan penggunaan Layanan tersebut. 

Kebijakan privasi pihak webtoon tersedia pada Situs dan Aplikasi Line Webtoon 

dan berlaku bagi penggunaan Layanan ini. Dengan menggunakan Layanan dan 

mengklik kotak persetujuan untuk Kebijakan privasi, Pengguna menyetujui 
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ketentuan Kebijakan privasi pihak webtoon yang tak bertanggal dari waktu ke 

waktu. 

pihak webtoon tidak dengan sengaja mengumpulkan informasi pribadi dari 

anak-anak di bawah usia 14 tahun. Setiap orang tua atau wali yang percaya bahwa 

seorang anak mungkin telah memberikan informasi pribadi kepada pihak webtoon 

harus menghubungi layanan pelanggan. Dalam kasus seperti itu, pihak webtoon 

akan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghapus informasi 

pribadi dari anak-anak di bawah usia 14 tahun tersebut. 

6. Kekayaan Intelektual dan Hak Lainnya 

Website Line Webtoon, Aplikasi dan Konten Digital Line Webtoon dimiliki 

dan dijalankan oleh Line Webtoon. Konten digital, perangkat lunak, tatap muka 

visual, unsur-unsur interaktif, fitur, informasi, desain grafis, kompilasi, kode 

komputer, produk, tampilan dan nuansa, dan semua elemen lain dari Layanan, 

dilindungi oleh hukum Republik Korea yang berkaitan dengan perlindungan 

kekayaan intelektual dan hak kepemilikan, termasuk hak cipta, paten, dagang, dan 

hukum merek dagang, serta sebuah undang-undang yang berkaitan dengan 

perlindungan data dan keamanan. 

 Semua Konten Digital dan Layanan, termasuk hak kekayaan intelektual 

dan hal tersebut, adalah milik Naver Webtoon atau anak perusahaan atau 

perusahaan afiliasi dan pemberi lisensi pihak ketiga. Pengguna dilarang 
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mereproduksi, mendistribusikan, menyewakan, menjual, lisensi, menyalin, 

memodifikasi, memperlihatkan kepada publik atau pameran, memindahkan, 

mengirimkan, mempublikasikan, menyunting, mengadaptasi, mempersiapkan 

karya turunan berdasarkan, atau menggunakan Konten Digital kecuali secara 

tegas diizinkan oleh Perjanjian ini. Naver Webtoon merupakan pemegang semua 

hak, termasuk yang tidak disebutkan dalam Perjanjian ini. 

7. Iklan 

Line Webtoon dapat menyediakan iklan-iklan sendiri atau segala 

iklan-iklan lain dari pihak ketiga kepada Pengguna secara Online atau offline, 

termasuk namun tidak terbatas untuk Website OnLine dan Aplikasi OnLine, 

menurut Kebijakan Pribadi39 

8. Penangguhan Akses 

pihak webtoon berhak mengubah, menangguhkan, atau menghentikan 

akses ke Konten Digital tertentu untuk alasan yang berhubungan dengan 

persoalan hak cipta atau masalah lainnya, atau persoalan hukum. 

 

 

9. Pemutusan 

                                                           
39Ibid., h. 12. 
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Hak-hak Pengguna berdasarkan Perjanjian ini secara otomatis akan 

berakhir jika Pengguna gagal mematuhi ketentuan dari perjanjian ini. Dalam 

kasus pemutusan tersebut, Pengguna harus memutuskan semua penggunaan Situs 

Line Webtoon, Aplikasi Line Webtoon dan Konten Digital, dan Naver Webtoon 

berhak untuk segera mencabut akses Pengguna ke Situs Line Webtoon , Aplikasi 

Line Webtoon dan Konten Digital. Kegagalan Naver Webtoon untuk menjalankan 

atau menerapkan pasal apa pun yang terdapat di Perjanjian ini, tidak akan 

menyebabkan pembebasan hak yang dimiliki oleh Naver Webtoon 

10. Penolakan Jaminan 

Tidak ada informasi lisan maupun tertulis atau anjuran yang diberikan oleh 

Line Webtoon atau perwakilan resmi dari Naver Webtoon yang memberikan 

jaminan terhadap situs Line Webtoon, aplikasi Line Webtoon dan konten digital 

yang telah disediakan  sebagaimana adanya  dengan semua kekurangan dan 

tanpa jaminan dalam bentuk apapun, serta Naver Webtoon serta lisensinya 

menolak semua jaminan yang, tersurat, tersirat atau secara hukum, termasuk 

namun tidak hanya terbatas pada, jaminan atau ketentuan perdagangan, 

kesesuaian dengan tujuan tertentu, keakuratan, kapabilitas untuk dinikmati, 

kualitas kepuasan, tidak adanya pelanggaran terhadap pihak ketiga atau pihak lain 

yang setara menurut hukum yang berlaku di yurisdiksi manapun.  



157 

Naver  Webtoon tidak menunjuk perwakilan atau menjamin bahwa 

layanan atau pengaksesan dan penggunaan layanan tidak akan terganggu atau 

bebas dari gangguan, bebas dari virus, kode berbahaya, atau komponen berbahaya 

lainnya, atau yang tidak aman. Naver Webtoon tidak bertanggung jawab atas 

kerusakan ponsel, tablet, laptop atau perangkat desktop, sistem komputer, 

perangkat keras lainnya, atau perangkat lunak, atau atas hilangnya atau kerusakan 

data yang mungkin terjadi akibat penggunaan layanan ini. 

11. Hukum yang Mengatur; Sengketa 

Hukum Republik Korea, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip konflik 

hukum, akan mengatur Perjanjian ini dan segala sengketa dalam bentuk apa pun 

yang mungkin timbul antara Pengguna dan Naver Webtoon. Pengguna telah 

menyetujui bahwa setiap penyebab tindakan yang mungkin timbul berdasarkan  

Perjanjian ini harus dimulai dan diperdengarkan di pengadilan yang layak 

di Republik Korea. Pengguna telah menyetujui untuk tunduk kepada yurisdiksi 

pengadilan yang berlaku perseorangan dan eksklusif yang berlokasi di wilayah 

Republik Korea. 

12. Perjanjian Lengkap dan Pemisahan 

Persetujuan ini adalah semua persetujuan antara Pengguna dan Naver 

Webtoon mengenai Website Line Webtoon, Aplikasi dan Konten Digital Line 

Webtoon, dan menggantikan segala pemahaman sebelumnya mengenai pokok 



158 

bahasan tersebut. Jika ada syarat atau ketentuan yang terdapat di Perjanjian ini 

yang dianggap tidak sah, batal, atau untuk alasan apapun tidak dapat 

dilaksanakan, maka bagian tersebut akan dianggap terpisah dan tidak akan 

mempengaruhi keabsahan dan berlakunya persyaratan atau ketentuan yang 

tersisa. 

13. Perubahan 

pihak webtoon dapat mengubah ketentuan-ketentuan dari Persetujuan 

berdasarkan kebijaksanaan pihak webtoon sendiri dengan memasang Persetujuan 

yang diubah pada Website Line Webtoon dan Aplikasi Line Webtoon. Dengan 

terus menggunakan Situs Line Webtoon, Aplikasi 

Line Webtoon dan Konten Digital setelah tanggal efektif dari setiap 

perubahan tersebut yang menyatakan bahwa Pengguna telah menyetujui 

keterikatan dengan perubahan tersebut. 

Bila Pengguna menggunakan layanan pihak webtoon, alamat IP Pengguna, 

catatan penggunaan layanan, catatan penggunaan yang tidak tepat dan informasi 

koneksi terminal dibuat secara otomatis dan dapat dikumpulkan. 

1. Webtoon Challenge dan Postingan Pengguna 

Webtoon Challenge adalah bagian dari Layanan Line Webtoon (Layanan), 

yang menyediakan platform untuk setiap pengguna dari Layanan (Kartunis ) 
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untuk mengunggah konten webtoon (Posting Pengguna ) pada Layanan Line 

Webtoon dan mendukung Kartunis yang populer untuk menjadi seniman komik 

professional. 

Sementara Naver Webtoon tidak memiliki kriteria khusus untuk pengajuan 

konten webtoon, Pengguna tidak diperbolehkan untuk mengirimkan konten yang 

sudah diterbitkan di media cetak atau elektronik. 

2. Konten yang Tidak Layak 

A. Penggunaan yang tidak layak pada layanan mengacu pada pengiriman 

Postingan Pengguna atau meninggalkan komentar di Layanan Line Webtoon yang 

dianggap tidak layak atau tidak disetujui. Konten yang tidak layak termasuk 

Postingan Pengguna atau Komentar yang tidak layak seperti yang didefinisikan 

dalam Kebijakan ini. 

B. Definisi untuk Konten yang tidak layak 

1. Konten yang sifatnya memfitnah atau penggunaan informasi pribadi termasuk Fitnah 

atau pencemaran nama baik seseorang atau organisasi; 

a. Penghinaan atau kata-kata yang tak senonoh (termasuk gerak tubuh dan bahasa tubuh) 

atau bentuk kekerasan verbal yang ditujukan pada orang tertentu; atau 

b. Informasi pribadi (nama asli, informasi kontak, alamat, blog atau alamat sosial media, 

dll.) tanpa persetujuan subjek data tersebut 



160 

2. Isi yang melanggar undang-undang hak cipta berarti  

a. Memposting, mendistribusikan, atau mentransmisikan konten hak cipta pihak ketiga 

tanpa persetujuan pemegang hak cipta;  

b. Menyalin atau menghubungkan materi dari situs web atau layanan lain tanpa izin; 

c. Menyediakan pengunduhan gratis dari CD hak cipta; berbagi nomor seri atau kunci CD; 

atau menjual CD cadangan dari materi hak cipta;  

d. Iklan freeware atau situs malware; atau  

e. Melanggar hak cipta, merek dagang, hak desain dan hak paten pihak ketiga. 

3.  Konten Cabul berarti konten yang  

a.  Dianggap berbahaya bagi orang yang belum dewasa karena adanya keterbukaan yang 

berlebihan;   

b.  Secara eksplisit menggambarkan tindakan seksual  

c. Menjelaskan kejahatan seksual secara realistis atau secara rinci atau meromantiskan 

kejahatan seksual;  

d.Termasuk dialog seksual eksplisit atau menggambarkan prostitusi;  

e. Mempromosikan informasi cabul atau mengiklankan bisnis yang menawarkan layanan 

seks terlarang; atau  
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f. Termasuk link ke situs atau materi pornografi. 

4. Konten yang mempromosikan perjudian atau konten komersial yang berarti konten 

yang  

a. Mempromosikan atau memungkinkan transaksi moneter;  

b. Menyarankan atau mendorong operasi bisnis ilegal;   

c. Termasuk penjualan barang ilegal atau tiket lotere;  

d. Termasuk konten komersial untuk mempromosikan perusahaan tertentu atau demi 

keuntungan individu itu sendiri; atau  

e. Memperkenalkan, mengiklankan, mempromosikan atau mengagungkan segala jenis 

kegiatan ilegal. 

5.  Konten yang melanggar ketertiban umum dan etika sosial berarti konten yang 

a. Mengagungkan atau mendorong bunuh diri; menjelaskan metode bunuh diri atau 

mendorong bunuh diri massal;  

b. Mengagungkan, mendorong. atau mempromosikan kejahatan;  

c.  Mendiskriminasi atau mengkritik kelas sosial tertentu atau agama;  

d. Mengagungkan atau mendorong rasisme;  

e.  Mengajak, mendorong, atau mempromosikan pembunuhan;  
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f. Termasuk adegan eksekusi atau mayat, menyebabkan keengganan yang kuat; 

g. Mengagungkan, mendorong atau mempromosikan tindak kekerasan 

terhadap perempuan dan anak-anak  

h. Mempromosikan gaya hidup takhayul atau tidak ilmiah; atau  

i. Mengagungkan, mendorong, menyarankan atau mempromosikan 

terorisme. 

6. Konten lainnya yang tidak layak berarti konten yang  

a. Tidak cocok untuk layanan atau berulang kali memposting konten yang sama pada 

layanan;  

b. Menghalangi persaingan yang sehat antar kartunis dengan mengirimkan gambar 

tanpa cerita;  

c. Termasuk penghinaan pribadi, kritik atau serangan;  

d. Termasuk materi yang dilarang oleh hukum;  

e. Menyebabkan ktidaknyamanan bagi pengguna lain atau mengganggu operasi 

layanan, seperti menyebarkan virus komputer;  

f. Berkedok layanan operator palsu ; atau  

g. Melanggar hukum dan peraturan atau ditemukan hal yang tidak layak untuk 

diberikan dalam Layanan oleh Naver Webtoon 

3. Rising Star 
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Rising Star terbuka bagi komik yang tidak sedang memiliki ikatan kontrak 

dengan penerbit lain, baik cetak maupun digital. Rising Star hanya dapat diikuti 

oleh serial komik yang masih berlangsung di Webtoon Challenge (belum tamat) 

Komik yang dapat berpartisipasi di Rising Star harus memenuhi kriteria dengan 

jumlah favorit lebih dari 3.000 dan jumlah view lebih dari 50.000. 

 Di tahap seleksi awal, dewan juri akan memilih lima komik yang 

memenuhi kriteria Rising Star. Pemenang akan dipilih berdasarkan Voting, para 

pengguna (pengguna dapat memilih maksimal dua komik) pada minggu ketiga 

(terhitung dari hari Senin - Jumat) setiap bulannya. 

Setiap komikus yang berpartisipasi dalam Webtoon Challenge dan Rising 

Star dianggap telah membaca serta menyetujui syarat dan ketentuan Line 

Webtoon, Webtoon Challenge, dan Rising Star. pihak webtoon berhak 

membatalkan hadiah dan gelar Rising Star jika pemenang terbukti melakukan 

kecurangan atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku seperti 

menyalahgunakan sistem voting dengan membuat banyak ID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. TEMUAN PENELITIAN 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutan data ke dalam pola kategori 

dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

yang disarankan oleh data. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa analisis data adalah upaya 

mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat 

dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan 

dengan kegiatan penelitian. Analisis data adalah kegiatan untuk mengeksplorasi data yang 

telah diperoleh. 

Pada Bab ini, penulis akan memaparkan penelitiannya tentang Webtoon, salah satu aplikasi 

membaca komik online indonesia ini berperan dalam memediasi kebudayaan indonesia 

dikarnakan unsur-unsur semiotika yang diteliti tenyata mengandung unsur budaya indonesia 

yang kental dan sarat akan keragaman budaya.Untuk lebih merinci, penulis memilih Webtoon 

yang berjudul Pasutri Gaje karangan Annisa Nisfahani. 

B. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

1. Profil Webtoon Pasutri Gaje 

Pasutri Gaje adalah Line Webtoon comic karya Annisa Nisfihani. Komik ini merupakan 

lanjutan dari My Prewedding. Pasutri Gaje atau Pasangan Suami Istri Nggak Jelas ini 

mengisahkan tentang kehidupan Adimas dan Adelia setelah menikah. Seperti bagaimana 

mencocokkan dua kepribadian yang berbeda agar bisa saling melengkapi, saling mengenal 

https://summerballads.wordpress.com/2017/07/04/few-review-my-pre-wedding/
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keluarga pasangan masing-masing, mengenal lebih lanjut soal hobi dan kebiasaan pasangan 

dan banyak permasalahan pengantin baru lainnya. Komik Pasutri Gaje ini benar-benar 

menggambarkan dengan cukup jelas seperti apa keadaan para keluarga baru di Indonesia 

Komik My Prewedding dipopulerkan pertama kali pada 6 Desember 2015 lalu. Annisa 

Nisfahani adalah pemenang ajang Webtoon Challenge 2015 yang karyanya telah mendunia. 

Setelah memulai debutnya di Webtoon pada bulan 7 Oktober tahun 2016 lalu, dan hadir 

pula dalam sejumlah bahasa, kini lima bulan setelah debutnya, Pasutri Gaje kembali 

menorehkan prestasi, di mana komik ini telah mendapatkan Like atau difavoritkan 

oleh sebanyak satu juta pembaca di Webtoon.  

Pada seri sebelumnya My Prewedding, bercerita tentang Adelia yang tiba-tiba dilamar oleh 

seorang pria yang tidak terlalu dikenal olehnya yang bernama Adimas. komik yang telah 

beredar di Webtoon ini memiliki 26 episode. My Prewedding sendiri juga telah 

mendapatkan Like atau difavoritkan oleh hingga 1, 3 juta pembaca di Webtoon. 

Adapun Pasutri Gaje (Pasangan Suami Istri Nggak Jelas) sendiri adalah komik yang 

awalnya dipublikasikan oleh Annisa Nisfihani secara terbatas melalui akun Facebooknya. 

Kini akhirnya Pasutri Gaje dihadirkan kembali melalui Webtoon dengan cerita yang lebih 

detail, dan kini sudah bisa dibaca di Webtoon My Prewedding rencananya akan dibuat versi 

cetak buku.  

Annisa bekerja sama dengan salah satu penerbit komik mayor Indonesia, Elex Media 

Komputindo, Masih seperti versi Webtoon, komik My Prewedding akan dicetak berwarna. 

Sayangnya, belum dipastikan kapan komik My Prewedding akan dirilis secara resmi di toko 

buku, mengingat saat ini sedang dalam proses editing layout. 

http://www.webtoons.com/
https://www.kaorinusantara.or.id/newsline/69046/mantab-jaya-pasutri-gaje-kini-hadir-dalam-berbagai-bahasa
https://www.facebook.com/sayuko.anchan/media_set?set=a.10202393182054434.1073741832.1339585205&type=3
http://www.webtoons.com/id/romance/my-pre-wedding/pengumuman/viewer?title_no=588&episode_no=29
http://www.webtoons.com/id/romance/my-pre-wedding/pengumuman/viewer?title_no=588&episode_no=29
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Gambar 4.1: Logo Komik Pasutri Gaje 

Sumber: Webtoon indonesia 

2. Profil komikus 

Judul komik : Pasutri Gaje 

Author : Annisa Nisfihani 

Genre: Romantis 

Tanggal Rilis: 7 Oktober 2016 

Episode: masih tayang hingga sekarang 

Terbit: setiap Sabtu 

Publisher: Line Webtoon (online) 

Annisa Nisfahani adalah seorang Komikus kelahiran 9 Maret 1989 yang berdomisili di 

Samarinda, Kalimantan Timur. ia telah merintis dunia komik sejak enam tahun silam. 

Namun, bakat menggambarnya sudah diasah secara otodidak sejak SD. “Pada awalnya saya 

berkarier sebagai ilustrator, tetapi masih amatiran. Saya mulai menekuni bidang ilustrator 

tahun 2010 dengan membuka komisi di media sosial, " ujarnya. Sementara itu, debutnya 
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sebagai komikus dilakukan pada 2011 dengan membuat karya berjudul Genk Bokek untuk 

Elexmedia, kemudian menjadi ilustrator novel serta buku anak di Penerbit Mizan. 

Proses Annisa menjadi komikus yang eksis seperti sekarang tidak datang dengan mudah. Ia 

mengaku pernah ditolak berkali-kali oleh penerbit, terkendala akses editorial yang sedikit 

rumit dikarenakan waktu itu masih sangat bergantung pada kiriman melalui pos. Juga, 

terkendala listrik yang sering padam dan jaringan Internet yang sering mengalami gangguan,  

Namun ia terus mencoba berkarya hingga akhirnya ada penerbit yang tertarik. Ia juga terus 

berusaha mengumpulkan portofolio karyanya agar mengundang minat penerbit. Ia berusaha 

membuat komik yang mengikuti perkembangan zaman, memperhatikan style yang sedang 

disukai pasar. 

Sekarang, wanita yang kini berstatus sebagai ibu rumah tangga ini memiliki empat asisten 

untuk membantunya. 

3. Profil karakter dalam Webtoon Pasutri Gaje 

1. Adeliaatau Adek: Adelia adalah tokoh utama dalam komik ini, 

ia merupakan istri Adimas. Setelah menikah ia tetap melanjutkan 

karirnya di kecamatan sebagai PNS. 

Gambar 4.2 : karakter utama komik pasutri gaje, Adelia 

Sumber : Webtoon Indonesia 

  2. Adimas Purnama atau Mas : Adimas adalah suami dari 

Adelia. Bekerja sebagai PNS. 
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Gambar 4.3 : karakter Adimas di komik pasutri gaje 

Sumber : Webtoon Indonesia 

 

3. Meka Satria : Meka adalah sepupu Adelia sekaligus 

teman dari Adimas. 

Gambar 4.4 : karakter Meka di komik pasutri gaje 

Sumber : Webtoon Indonesia 

 

 

 

    4. Linda: Linda adalah teman dekat Adelia. Ia 

adalah single parent karena bercerai dengan suaminya. Ia 

pun akhirnya membesarkan putri semata wayangnya 

sendiri. Gambar 4.5 : karakter Linda  di komik pasutri gaje 

(Sumber : Webtoon Indonesia) 

 

5. Sri Ningsih : Ningsih adalah seorang apoteker di 

Apotek Aman. Ia merupakan teman Adelia sejak kecil.  

Gambar 4.6: karakter Ningsih di komik pasutri  gaje 

Sumber : Webtoon Indonesia 
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C. PENYAJIAN DATA 

Pasutri Gaje atau Pasangan Suami Istri Nggak Jelas awalnya adalah komik iseng 

sang komikus yang diunggah di facebook pribadinya. Karena di LINE Webtoon sedang 

mengadakan lomba maka dibuatlah kisah sebelum Pasutri Gaje yaitu My Prewedding. Seperti 

komik sebelumnya, komik bergenre romance ini mendulang sukses yang sama dan 

dinanti-nantikan kelanjutannya setiap minggu. Pasutri Gaje sebenarnya memiliki kisah yang 

sederhana namun dikemas dengan sangat menarik. Masih dengan khas  akan sentuhan 

Indonesia. Ceritanyapun sangat ringan dan menghibur. 

Cerita pada komik ini tidak hanya berupa romantisme pasangan muda pada 

umumnya, namun juga memiliki pesan budaya yang sarat akan makna dan keragaman budaya 

serta kesederhanaan indonesia Berikut adalah dialog dangambar-gambar yang menunjukkan 

pesan budaya yang diteliti oleh peneliti untuk diangkat dalam skripsi ini:     

  Tabel 4.1  

Adegan Meronda di episode 20 

Gambar  Adegan 

https://summerballads.wordpress.com/2017/07/04/few-review-my-pre-wedding/
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1. Keamanan (Ngeronda Keliling) 

Ngeronda keliling adalah kebiasaan yang hanya ada di Indonesia. Meronda berasal dari kata 

‘Ronda’ yang artinya berjalan keliling.40 

Biasanya kebiasaan ronda keliling ini selalu dilakukan oleh orang-orang terutama di daerah 

perkampungan penduduk, mereka biasa melakukannya pada saat malam hari antara mulai 

jam 20.00 sampai 03.00 dari blok ke blok. Kebiasaan ini mulai dilakukan dari turun-temurun, 

sejak dahulu, ronda merupakan kegiatan kekeluargaan yang bertujuan untuk menjaga 

keamanan kampung. 

Namun, seiring berjalannya waktu, kebiasaan Indonesia ini perlahan mulai hilang, bahkan 

sudah jarang ada warga yang melakukannya.hal ini karna kebiasaan ronda ini sudah diganti 

                                                           
40Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Poniex, 2009), h.1041. 
 

 

 

 

 

 

 

Adegan mengenai Adimas yang 
memendapat giliran meronda keliling 
kampung kompleks rumahnya. 
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dengan cara yang lebih efektif yaitu dengan menggunakan jasa satpam yang ditempatkan di 

daerah perumahan, asrama dan lain sebagainya.  

Salah satu yang khas dari kegiatan meronda ialah Mereka  yang mengikuti ronda keliling 

selalu membawa sarung, senter dan kentongan yaitu alat semacam pendamping dalam ronda 

yang terbuat dari bambu dan dipukul jika ada bahaya seperti ada pencuri atau bencana alam. 

 Indonesia harus bisa menjaga dan mempertahankan kebiasaan ronda keliling ini, sehingga 

kebiasaan Indonesia ini tidak akan terlupakan dan tidak tertelan oleh zaman. Sekarang sudah 

jarang kita lihat di perkampungan penduduk ada orang yang melakukan kebiasaan ronda. 

Padahal kalau kita ada kemauan untuk melakukan ronda keliling, pasti kebiasaan paling 

Indonesia ini tidak akan terlupakan dan tidak akan termakan oleh zaman.  

Tabel 4.2  

Adegan Ngerewang di episode 21 

 

Gambar  Adegan 
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2. Tolong menolong (Ngerewang) 

Merewang berasal dari kata ‘rewang’ yang berarti merawak, merambang, 

mengawur.41Rewang atau Ngerewang berasal dari hasa jawa yang berarti membantu atau 

menolong.ini merupakan salah satu tradisi masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai 

tindakan membantu keluarga atau tetangga yang sedang mengadakan kenduri, pesta maupan 

perhelatan pesta adat dimana membutuhkan tenaga bantuan untuk mengurus konsumsi dan 

kesibukan rumah tangga lain. 

Rewang disebut juga Landang ( diwilayah Tuban ) diartikan sebagai cara membantu 

menyumbangkan tenaga bagi tetangga untuk urusan memasak dan menyiapkan pesta adat 

atau jamuan makan pernikahan. Sedangkan menurut masyarakat dari daerah Maumere 

mereka yang biasa membantu masak memasak pada perhelatan pesta adat menyebutnya 

dengan lakang perang hering, artinya memasak dengan heboh dan meriah beramai ramai. 

Meskipun kegiatan rewang ini sebuah bentuk atau cerminan tradisi  gotong royong namun di 

                                                           
41Ibid., h. 1031 

 

Adegan mengenai Adelia yang 
gerewang pada acara di sekitar kompleks 
rumahnya. 
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kota besar, semakin jarang mendapatkan kebiasaan rewang yang masih dipertahankan. 

Kemungkinan berkaitan dengan kesibukan dan efisiensi waktu dan tenaga. Di masyarakat 

modern terutama kota besar kegiatan pesta lebih banyak dikelola oleh usaha catering. 

Beberapa hal menarik dari rewang ini adalah, dibentuk panitia untuk pemimpin dapur yang 

menjadi tangan kanan tuan rumah dan  bertanggung jawab terhadap kesuksesan jamuan 

makan selama pesta berlangsung. Kira -  kira satu bulan sebelum pesta pemilik rumah 

menghubungi tetangga yang bisa dipercaya dan terbiasa pengalaman mengelola perjamuan 

pesta. Lalu pemimpin juru masak membentuk panitia kecil yang mempunyai tanggung jawab 

berbeda beda. Sebagai contoh untuk urusan menyediakan minuman teh dan kopi, memasak 

nasi, mencuci piring  serta perabotan, menyiapkan air dan kayubakar dikerjakan para bapak. 

Sedangkan para ibu memasak, belanja ke pasar dan sebagainya. 

Karena di desa maka persiapan kayubakar  untuk tungku api sudah disiapkan jauh - jauh hari 

sebelumnya. Mereka membuat tenda khusus yang berfungsi sebagai dapur umum. Satu dua 

hari sebelum pesta, tetangga terutama kaum ibu sudah berdatangan untuk membantu 

mempersiapkan belanja sayur mayur. Mereka dari rumah masing - masing, membawa pisau, 

serbet, panci, wajan dan beberapa alat masak yang dibutuhkan. Pada beberapa daerah para 

tenaga rewang juga  memberi atau menyumbang  bahan masakan berupa beras, ayam, telur 

dan gula. 

Pada saat  pelaksanaan memasak secara otomatis kendali di dapur  atau di tenda 

masak  dipegang oleh pemimpin juru masak. Ada semacam kesepakatan atau tatakrama tidak 

tertulis bahwa anggota keluarga, sanak saudara dan  tuan rumah penyelenggara pesta tidak 

diperkenankan menengok - atau keluar masuk tempat mereka memasak. Secara sosial 
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diartikan bahwa dengan sering munculnya anggota keluarga atau penyelenggara pesta  ke 

tempat mereka memasak berarti mengurangi kepercayaan  pada tanggung jawab pemimpin 

juru masak dan para tetangga yang sedang rewang. Ketidakpercayaan ini akan menimbulkan 

kesalahpahaman. 

 Lalu jika ada anggota keluarga penyelenggara pesta membutuhkan menu makanan mereka 

akan mengutus seseorang sebagai penghubung yang akan mengantar makanan kepada tuan 

rumah. Sehingga bisa terjadi sampai dengan perhelatan pesta usai. tuan rumah  sebagai 

penyelenggara sama sekali tidak masuk ke dapur. 

Sedangkan bagi tetangga yang rewang akan seharian penuh berada di rumah pemilik pesta 

bahkan kadang mereka hanya pulang malam dan esok pagi kembali lagi. Sebagai 

contoh   salah satu perewang selama tiga hari mereka masak di rumah penyelenggara pesta. 

Maka tiap peserta rewang akan mendapat kiriman makanan beserta lauk pauknya bagi 

anggota keluarga yang ditinggal selama rewang. Mereka bekerja dengan sukarela. Memberi 

bantuan  tanpa memperhitungkan waktu dan tenaga. 

Makanan yang disajian dengan gaya "piring terbang" (makanan yang lengkap dengan lauk 

pauk  dibagi dalam piring - piring dan diedarkan melalui baki satu persatu) ke undangan 

tamu yang hadir tanpa meja prasmanan. Petugas yang membagikan makan ini biasanya 

adalah anggota karang taruna desa. Lalu setelah pesta usai mereka memasak  bubur 

sumsum  yang terbuat dari tepung beras halus dan diberi kuah gula merah. Sayangnya tradisi 

rewang ini perlahan mulai ditinggalkan  karena di desa sekarang juga sudah banyak usaha 

catering yang merambah pelosok desa. 
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Tabel 4.3 

Adegan memakai kebaya di episode 22 

 

3. Pakaian khas indonesia (Kebaya) 

Asal kata kebaya berasal dari arab abaya yang berarti pakaian, namun versi lain menyebut 

berasal dari kata "Kebyak" atau "Mbayak" dari masyarakat Jawa. Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia, kebaya adalah baju perempuan bagian atas, berlengan panjang, dan dipakai 

dengan kain panjang42. 

 Ada pendapat yang menyatakan kebaya berasal dari China. Lalu menyebar ke Malaka, 

Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Setelah akulturasi yang berlangsung ratusan tahun, 

                                                           
42 Ibid., h.531. 

Gambar  Adegan 

 

Adegan mengenai Adelia dan 
Adimas yang mengenakan kebaya 
pada acara di sekitar kompleks 
rumahnya. 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/China
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaka_(negara_bagian)
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bali
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi
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pakaian itu diterima di budaya dan norma setempat. Namun ada juga pendapat bahwa kebaya 

memang asli dari Indonesia. Karena pakaian asli China adalah Cheongsam yang berbeda dari 

kebaya. Bentuk paling awal dari kebaya berasal dari Keraton Majapahit yang dikenakan para 

permaisuri atau selir raja. sebagai sarana untuk memadukan perempuan Kemban yang ada, 

tubuh bungkus dari perempuan aristokrat menjadi lebih sederhana dan dapat diterima oleh 

yang baru memeluk agama Islam. 

 Aceh, Riau dan Johor dan Sumatera Utara mengadopsi gaya kebaya Jawa  sebagai sarana 

ekspresi sosial status dengan penguasa Jawa yang lebih alus atau halus. Nama kebaya sebagai 

pakaian tertentu telah dicatat oleh Portugal saat mendarat di Jawa. Kebaya Jawa seperti yang 

ada sekarang telah dicatat oleh Thomas Stamford Bingley Raffles di 1817, sebagai sutra, 

brokat dan beludru, dengan pembukaan pusat dari blus diikat oleh bros, bukan tombol dan 

tombol-lubang di atas batang tubuh bungkus kemben, yang kain (dan pisahkan bungkus kain 

beberapa meter panjang keliru diberi istilah 'sarung di Inggris (sarung (aksen Malaysia: 

sarung) dijahit untuk membentuk tabung, seperti pakaian Barat).  

Penggunaan kebaya juga memainkan peran politik yang cukup penting. Kebaya telah 

dinyatakan sebagai busana nasional Indonesia] meskipun ada kritik bahwa kebaya 

hanya digunakan secara luas di Jawa dan Bali. Kebaya sebenarnya juga ditemukan 

di Sumatera, Sulawesi dan NTT dengan corak daerah. Tokoh politik 

seperti Kartini memakai kebaya. Dan peringatan hari Kartini dilakukan dengan 

menggunakan kebaya. Para istri Presiden RI mulai 

dari Soekar-no dan Soeharto menggunakan kebaya di berbagai kesempatan.  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/China
https://id.wikipedia.org/wiki/Cheongsam
https://id.wikipedia.org/wiki/Keraton
https://id.wikipedia.org/wiki/Majapahit
https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Johor
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Stamford_Bingley_Raffles
https://id.wikipedia.org/wiki/1817
https://id.wikipedia.org/wiki/Sutra
https://id.wikipedia.org/wiki/Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bali
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi
https://id.wikipedia.org/wiki/NTT
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartini
https://id.wikipedia.org/wiki/Soekarno
https://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
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Tabel 4.4  

Adegan khitanan di episode 22 

 

4. Khitanan 

Khitan berarti memotong kulup penis laki-laki, atau sirkumsisi.43Mengenai masalah khitan 

yang diyakini sebagai ajaran agama Islam masih menimbulkan perdebatan dikalangan 

ulama’, ilmuwan dan peneliti, sebagian mereka mengatakan bahwa, khitan baik laki-laki 

maupun perempuan merupakan ajaran Islam, sedangkan sebagian yang lain mengatakan 

bahwa khitan bukan merupakan ajaran Islam. 

Khitan sebetulnya adalah merupakan suatu ajaran yang sudah semenjak Islam belum lahir, 

dalam kitab Mugni al-Muhtaj dikatakan bahwa orang laki-laki yang pertama kali 

                                                           
43Ibid., h.721. 

Gambar  Adegan 

 

Adegan mengenai Adelia dan 
Adimas yang menghadiri acara 
khitanan di sekitar kompleks 
rumahnya. 
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melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim as. Dan orang wanita yang melakukan khitan 

pertama kali adalah Siti Hajar istri Nabi Ibrahim as. 

Ajaran khitan atau sunat sudah sangat lama dikenal dan dilakukan diberbagai bangsa 

diantaranya adalah bangsa Samit Purba serta berbagai bangsa Amerika dan Afrika, 

Polinesia, Australia dan Indonesia. 

Dari beberapa penelitian mengenai masalah khitan organisasi kesehatan dunia (WHO) 

menyebutkan bahwa di Mesir tradisi semacam ini telah dilakukan jauh sebelum agama 

Islam lahir. Data menunjukkan bahwa praktek-praktek tersebut telah dilakukan di sebelah 

selatan Afrika kira-kira sejak 6000 tahun yang lalu, bahkan terdapat bukti-bukti atau 

gambar-gambar relief dari zaman Mesir pada tahun 2800 sebelum masehi. 

Menurut Hubber, terdapat sebuah papyrus Mesir kuno yang melukiskan operasi khitan 

wanita dari abad ke-6 SM menunjukkan adanya tanda-tanda clitorydictomy begitu pula 

terdapat bukti lebih jauh bahwa praktek itu lazim dikalangan bangsa Mesir kuno. Chabbas 

telah melukiskan suatu pemandangan khitan perempuan itu pada sekitar tahun 1350 SM. 

Khitan wanita diketahui tetap dijalankan sebagai upacara pra nikah pada abad ke-2 SM. Di 

Mesir, seorang ahli geografi Yunani, Strabo pernah menjadi tamu di Mesir pada 25-24 SM 

mendapati bahwa khitan perempuan merupakan adat istiadat bangsa Yahudi. 

Alasan pertama dilakukan khitan perempuan tersebut adalah religi yang dimaksudkan untuk 

menghukum manusia agar tidak melakukan tindakan seksual yang menyimpang dan 

berlebihan. 
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Sementara itu, di Indonesia mengenal khitan sebelum Islam datang, seperti masyarakat 

Banten misalnya. Dalam sebuah catatan sejarah permulaan masuknya agama Islam di 

wilayah kerajaan Pajajaran, kropok 406 cerita Parahiayangan diungkapkan bahwa: 

“Sumbelihan niat inya bresih suci wasah, disunat ka tukangnya jati sunda teka”. 

Terjemahannya adalah sebagai berikut: “Disunat agar terjaga dari kotoran, bersih suci bila 

dibasuh.  

Disunat pada ahlinya, merupakan kebiasaan adat Sunda yang sesungguhnya”, dari catatan 

tersebut dapat ditafsirkan bahwa tradisi khitan (laki-laki dan perempuan) telah dikenal oleh 

masyarakat Sunda jauh sebelum Islam berkembang di wilayah tersebut. Kedatangan Islam 

yang memuat ajaran tentang khitan terutama khitan laki-laki merupakan penyempurnaan 

religi atas adat dan tradisi yang telah lama dianutnya. 

Dari sebagian besar teori yang berkembang menyebutkan bahwa prkatek khitan perempuan 

telah dikenal oleh masyarakat Mesir jauh sebelum Islam lahir dan hal tersebut (feemale 

genital Cutting) dilakukan untuk mengontrol perilaku seksual perempuan. Hal ini berkaitan 

erat dengan sistem sosial masyarakat patrilineal yang menempatkan keperawanan 

seseorang yang sangat tinggi baik secara sosial maupun ekonomi. 

D. Analisis Semiotik  Panel Webtoon Pasutri Gaje(Episode 20-22) 

Dalam analisis ini, penulis mengurai pesan budaya yang berada dalam komik online Pasutri 

Gajemenggunakan konsep semiotik menurut Charles Sanders Peirce. Data yang diteliti 

berupa isi dari komik Online Pasutri Gaje yang berupa nilai-nilai gotong royong dari seorang 

tokoh komik, yang didasari dari budaya khas indonesia. 
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Annisa nisfahani memberikan kesan yang berbeda dalam serial komik yang terbit dalam 

aplikasi Webtoon indonesia ini, jenis dari komik ini termasuk dalam jenis komik online yang 

memberikan andil besar dalam ranah intelektual dan artistik seni. Karena dalam penyajian 

gambar, karakteristik dari tokoh dan juga cerita yang disampaikan menunjukkan adanya 

penyampaian pesan yang beragam kepada masyarakat luas yang memang penting untuk 

menyerap nilai-nilai pesan budaya yang ada di dalam komik sebagai dasar bagi kehidupannya 

untuk mempertahankan nilai luhur budaya indonesia. 

Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang diperankan dalam komik Pasutri Gajeini yang sangat 

beragam karakternya, dan juga berbeda dari tokoh-tokoh komikbiasanya. 

Dalam komik ini beberapa tokoh yang diperankan memang sangat indonesia, dari sudut 

pandang karakter pakaiannya, pembicaraannya, dan juga  alur ceritanya. Setelah penulis 

meneliti cerita dari komik Online Pasutri Gaje, penulis memilih beberapa halaman yang di 

anggap mengandung pesan budaya dan tanda-tanda yang cocok untuk dianalisis. 

Untuk mempermudah para pembaca mengerti apa yang diteliti, penulis membuat tabel yang 

membedakan Representamen (Ikon, Indeks, Simbol), Object, dan Interpretant yang terdapat 

dalam teori Charles Sanders Pierce, serta yang mangandung makna pesan budaya dalam 

komik Online Pasutri Gaje. Selain itu penulis juga menambahkan gambar beserta 

tokoh-tokohnya yang mempermudah para pembaca mengerti apa yang diteliti, serta melihat 

tanda-tanda yang ada dalam komik Online Pasutri Gaje. 

Dalam penelitian ini, penulis menambahkan pada sub bagian terakhir mengenai interpretasi 

penulis terhadap komik Online Pasutri Gajeyang mengandung makna pesan budaya. 
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Gambar 4.7 (Gambar Adelia memberikan Adimas sarung untuk meronda) Sumber: 

Pasutri gaje (episode ke-20. Ngeronda, 17 februari 2017) 

Dalam gambar ini terdapat Adimas dan Adelia. Dalam panel pertama, Adelia menyerahkan 

sarung dan lotion anti nyamuk. Karena Adimas berfikir untuk ikut serta dalam acara ronda 

yang di selenggarakan oleh kepala RT setempat. 

Karna mereka baru saja menempati lingkungan baru pasca menikah, maka mereka berniat 

untuk mengikuti berbagai kegiatan di lingkungan baru mereka untuk dapat bersosialisasi. Hal 

ini merujuk pada sikap gotong royong. 
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Tabel 4.5 (Adelia memberikan Adimas sarung untuk meronda) 

Tabel Analisis 

No. Tipe Tanda Data 

1 Representamen (X): Ikon Gambar seorang wanita yang tengah 
memberikan seorang pria sarung dan 
lotion anti nyamuk, saat sang pria tengah 
membuka lemari pakaian. 

 

 
 Indeks Sang wanita mempersiapkan peralatan 

yang akan di gunakan suaminya untuk 
Ngeronda  keliling kompleksnya demi 
silahturahmi dan Mengenal lebih dekat 
warga di lingkungan tempat mereka 
berdua baru saja pindah. 
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 Simbol - Seorang wanita berambut pendek, 
menyerahkan sarung dan senter kepada 
suaminya yang menjadi simbol bahwa 
suaminya akan melakukan ronda 
keliling, di karnakan senter dan sarung 
adalah dua alat yang sering di gunakan 
saat melakukan ronda keliling, dan hal 
ini di jelaskan pula pada panel 
penjelasan bahwa si pria (Adimas ) akan 
melakukan ronda keliling untuk 
mempererat silahturahmi dengan para 
tetangga di lingkungan barunya 

2 Objek (Y) Adelia dan Adimas 

3 Interpretan (X=Y) Tindakan meronda ialah satu bentuk 
sosialisasi antar warga agar lebih saling 
mengenal, menyambung tali 
silahturahmi, serta menjaga keamanan 
lingkungan setempat.  

4 Makna Sikap dan kerelaan Adimas dalam 
mengikuti ronda malam 
dapatmenjadicerminan perilaku budaya 
yang mulia. 
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Gambar 4.8 (Gambar Adelia berpamitan pada Adimas untuk ikut ngerewang) Sumber: 

Pasutri gaje (episode ke-21. Rumpi, 24 februari 2017) 

Dalam gambar ini terdapat Adimas dan Adelia. Dalam panel ini, Adelia berpamitan pada 

Adimas untuk ikut serta dalam acara ngerewang yang di selenggarakan oleh warga setempat. 

Karna mereka baru saja menempati lingkungan baru pasca menikah, maka mereka berniat 

untuk mengikuti berbagai kegiatan di lingkungan baru mereka untuk dapat bersosialisasi. Hal 

ini merujuk pada sikap gotong royong. 
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Tabel 4.6 (Gambar Adelia berpamitan pada Adimas untuk ikut ngerewang) 

Tabel Analisis 

No. Tipe Tanda Data 

1 Representamen (X): Ikon Gambar seorang wanita yang tengah 
berbicara pada seorang pria yang 
memunggunginya saat tengah sibuk 
dengan kertas. 

 

 Indeks Sang wanita meminta ijin pada 
suaminya untuk ikut ngerewang 
dalam acara yang diadakan warga 
kompleks mereka demi silahturahmi 
dan Mengenal lebih dekat warga di 
lingkungan tempat mereka berdua 
baru saja pindah. 

 Simbol Seorang wanita berambut pendek, 
meminta izin kepada suaminya 
yang menjadi simbol bahwa sang 
wanita akan berpartisipasi dalam 
kegiatan ngerewang, hal ini di 
jelaskan pula pada panel 
penjelasan bahwa si wanita 
(Adelia ) akan melakukan 
ngerewang untuk mempererat 
silahturahmi dengan para 
tetangga di lingkungan barunya 

2 Objek (Y) Adelia dan Adimas 

3 Interpretan (X=Y) Tindakan ngerewang ialah satu 
bentuk sosialisasi antar warga 
agar lebih saling mengenal, 
menyambung tali silahturahmi, 
serta meringankan beban tetangga 
yang memiliki acara 
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4 Makna Sikap dan kerelaan Adelia dalam 
membantu tetangganya 
menyiapakan dan memasak untuk 
acara dapat menjadi cerminan 
perilaku budaya yang mulia. 

 

 

Gambar 4.9 (Gambar Adelia dan Adimas memakai kebaya kembar ) Sumber: Pasutri 

gaje (episode ke-22. Undangan, 3 maret 2017) 

Dalam gambar ini terdapat Adimas dan Adelia. Dalam panel ini, Adelia berpamitan pada 

Adimas untuk ikut serta dalam acara ngerewang yang di selenggarakan oleh warga setempat. 

Karna mereka baru saja menempati lingkungan baru pasca menikah, maka mereka berniat 

untuk mengikuti berbagai kegiatan di lingkungan baru mereka untuk dapat bersosialisasi. Hal 

ini merujuk pada sikap gotong royong. 



188 

  

Tabel 4.7 (Adelia dan Adimas memakai kebaya kembar) 

Tabel Analisis 

No. Tipe Tanda Data 

1 Representamen (X): Ikon Gambar seorang wanita dan pria 
yang berdiri mengenakan 
pakaian batik kembar berwarna 
hijau. 

 
 Indeks Sang wanita dan pria memakai 

pakaian kembar untuk 
menghadiri acara di 
kompleksnya. 

 Simbol Seorang wanita berambut pendek 
memakai kebaya kembar 
bersama suaminya yang menjadi 
simbol bahwa sang wanita akan 
berpartisipasi dalam acara yang 
diadakan di kompleksnya  

2 Objek (Y) Adelia dan Adimas 

3 Interpretan (X=Y) Tindakan ngerewang ialah satu 
bentuk sosialisasi antar warga 
agar lebih saling mengenal, 
menyambung tali silahturahmi, 
serta meringankan beban 
tetangga yang memiliki acara 

4 Makna partisipasi Adelia dan Adimas 
dalam acara di kompleksnya 
dengan mengenakan kebaya, 
yang mana merupakan pakaian 
khas indonesia, dapat menjadi 
cerminan perilaku budaya yang 
bangga akan ciri khas bangsanya 
sendiri 
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Gambar 4.10 (Gambar Adelia dan Adimas yang menghadiri acara khitanan.) Sumber: 

Pasutri gaje (episode ke-22.Undangan, 3 maret 2017) 

Dalam gambar ini terdapat Adimas dan Adelia. Dalam panel ini, Adeliadan Adimas beramah 

taman dengan warga kompleks yang mengadakan acara khitanan. 

Karna mereka baru saja menempati lingkungan baru pasca menikah, maka mereka berniat 

untuk mengikuti berbagai kegiatan di lingkungan baru mereka untuk dapat bersosialisasi. Hal 

ini merujuk pada sikap menyambung tali silahturahmi. 

Tabel 4.8 (Adelia dan Adimas yang menghadiri acara khitanan.) 

Tabel Analisis 

No. Tipe Tanda Data 

1 Representamen (X): Ikon Gambar seorang wanita dan 
seorang pria yang tengah berbicara 
pada wanita berjilbab dan pria 
berkacamata dalam sebuah ruangan 
dengan tirai biru. 
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 Indeks Sang wanita dan pria beramah 
tamah kepada dua orang yang 
merupakan tuan rumah acara.  

 Simbol Seorang wanita berambut 
pendek, dan suaminya berbincang 
dengan tuan rumah acara yang 
menjadi simbol bahwa sang wanita 
dan pria tengah berpartisipasi dalam 
acara perayaan khitanan, hal ini di 
jelaskan pula pada panel penjelasan 
bahwa si pria (Adimas) tengah 
mencari anak yang telah selesai di 
khitan. 

2 Objek (Y) Adelia dan Adimas 

3 Interpretan (X=Y) Tindakan menghadiri undangan 
khitanan adalah satu bentuk 
sosialisasi antar warga agar lebih 
saling mengenal, menyambung tali 
silahturahmi. 

4 Makna Sikap Adelia dan Adimas dalam 
beramah tamah dengan  tetangganya 
menjadi cerminan perilaku budaya 
indonesia yang santun dan ramah. 

 

C. Interpretasi Penulis Terhadap Komik Online indonesia Pasutri Gajeyang 

Mengandung Pesan budaya 
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Komik Online indonesia Pasutri Gajeini memang sangat sarat mengandung 

makna pesan budaya yang baik bagi para pembacanya. Terlebih komik ini ditujukan 

untuk pembaca yang luas karna telah diterjemahkan salam sebelas bahasa. 

Kebudayaan indonesia yang tersecermin dalam budi pekerti, tingkah laku para tokoh 

menjadi bentuk penyebaran budaya indonesia yang baik dan menjadi  ikon budaya 

indonesia yang luhur dimata pembaca dunia. 

Dengan adanya komik yang berjenis cerita mengenai kehidupan sehari-hari 

ini bisa menambah dan membantu para budayawan dalam menyebarkan budaya 

indonesia yang positif kepada dunia yang lebih luas. 
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BABV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis dan temuan pada 4 

gambar yang di analisis dalam komik Online  Pasutri Gaje karya dari 

Annisa Nisfahani tahun 2017, adalah sebagai berikut: 

1. Dalam buku komik Online  Pasutri Gaje yang berjenis komik 

romantis ini terdapat Representamen yang di dalamnya terdapat (ikon, 

indeks, dan simbol), object, dan interpretant. Ikon yang sering muncul 

dalam komik ini adalah Adelia dan Adimas. Kehadiran Adelia disetiap 

panel menjadi indeks bahwa ia adalah tokoh yang menjadi pemeran 

paling utama di antara Adimas, meka, ningsih, dan linda. Peran Adelia 

yang menjadi salah satu tokoh utama ini memang selalu muncul dalam 

setiap panel, dan menjadi simbol sebagai seorang wanita yang cerdas, 

pengertian, memiliki budaya mulia dan baik dalam setiap perkataan 

dan ucapan serta segala aktivitasnya  

2. Object dalam komik Online  Pasutri Gaje ini adalah lingkungan 

komplek tempat mereka baru pindah di antaranya adalah rumah dan 

tempat acara khitanan. Dari tema yang terdapat didalam komik Online  

Pasutri Gaje, tempat-tempat tersebut yang selalu muncul disetiap 

panel,karena alur cerita  
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 didalam komik ini mengisahkan tentang rutinitas sehari-hari yang 

biasa dilakukan oleh pasangan suami istri ini. 

3.  Interpretant atau pesan yang ingin disampaikan komikus secara umum 

adalah, pesan yang berlandaskan budaya Indonesia yang berbudi 

pekerti luhur.lengkapi dengan kegiatan Islam, yang menjadikan satu 

kesatuan, membentuk suatu sinergi yang positif, menjadikan contoh 

perilaku budaya, budi pekerti yang baik dalam memajukan proses 

pendidikan bagi pembaca. Budaya Indonesia ternyata juga menjadi 

suatu kebutukan akan diri seorang yang akan terus tumbuh 

berkembang, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga 

teknologi. Hal ini patut menjadi bahan kajian, karena dalam kehidupan 

bermasyarakat praktek budaya sangatlah penting untuk keselarasan 

dalam bermasyarakat, agar memiliki sifat-sifat yang mulia dan juga 

menjadikan pribadi yang memiliki simpati dan empati dalam 

kehidupan didunia dan juga bekal di akhirat. Komik ini juga 

menunjukkan, untuk kita agar bisa memilih sesuatu yang baik ataupun 

yang tidak baik, budaya  

4.  Komik Online  Indonesia Pasutri Gajeini memang sangat sarat 

makna dan pesan budaya yang baik bagi para pembacanya. Terlebih 

komik ini ditujukan untuk pembaca yang luas karna telah 
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diterjemahkan salam sebelas bahasa. Kebudayaan Indonesia yang 

tersecermin dalam budi pekerti, tingkah laku para tokoh menjadi 

bentuk penyebaran budaya Indonesia yang baik dan menjadi  ikon 

budaya Indonesia yang luhur dimata pembaca dunia. 

Dengan adanya komik yang berjenis cerita mengenai kehidupan 

sehari-hari ini bisa menambah dan membantu para budayawan dalam 

menyebarkan budaya Indonesia yang positif kepada dunia yang lebih 

luas. 

B. Saran-saran 

1. Untuk para komikus hendaklah mengasah kreativitasnya dalam 

membuat komik yang mengandung nilai-nilai budaya dan dikemas 

dengan bentuk yang menarik perhatian pembacanya. Tidak saja komik 

yang ditujukan untuk pembaca dewasa saja, tetapi juga bisa untuk 

segala  jenis gender, dan umur. Mengingatkan akan budaya khas 

Indonesia yang dikemas melalui media komik merupakan pesan yang 

sangat menarik perhatian para pembaca dan penikmat komik dari 

berbagai penjuru dunia 

2. Untuk para budayawan bisa memberikan konsep budaya Indonesia ini 

kepada para komikus agar kegiatan kreatifnya tidak hanya melalu 

media elektornik, tetapi juga bisa melalui media baca, komik yang 

diselingi gambar-gambar yang menjadi simbol pesan yang 
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disampaikan. 

3. Untuk para pembaca atau penikmat komik, jangan hanya melihat sisi 

komik sebagai media hiburan semata, karena banyak juga komik yang 

menjadikan media edukasi yang tidak membosankan. 
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