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1.1 Latar Belakang 

Berkomunikasi merupakan hal dasar dalam berinterakasi dengan 

orang lain. Berkomunikasi merupakan isyarat penyampaian pesan kepada 

seseorang atau sekelompok orang baik secara langsung (tatap muka) atau 

melalui media seperti: surat kabar, majalah, radio atau televisi (Dedy 

Mulayana, 2006:61). Keberhasilan proses komunikasi tergantung pada 

teknik penyampaian pesan dan pemilihan jenis informasi yang akan 

disampaikan. Mereka mempunyai cara tersendiri dalam memindahkan 

rangkaian imajinasi, termasuk ide, dan kreatifitas jika komunikasi tersebut 

melalui sebuah media cetak. Maka dari itu manusia tidak pernah lepas dari 

berkomunikasi. 

Televisi juga merupakan media komunikasi audio visual yang 

tercipta dari hasil perkembangan bentuk komunikasi. Televisi sebagai 

media massa modern, berbeda dengan media massa tradisional dimana 

media massa tradisional komunikatornya bertatap muka dengan 

komunikannya (face to face communication). Dari beberapa media massa 

yang ada, televisi merupakan media massa elektronik yang paling akhir 

kehadirannya. Meskipun demikian, televisi dinilai sebagai media massa 

yang paling efektif saat ini, dan banyak menarik simpati kalangan 

masyarakat luas karena perkembangan teknologinya begitu cepat. (Deddy 

Iskandar Muda, 2005: 4). 



Televisi menampilkan produk-produk audio visual yang bermuatan 

informatif dan hiburan. Muatan informatif meliputi berita dan muatan 

hiburan meliputi sinetron, FTV, serial animasi, kuis dan lain-lain. Sebagai 

produk berupa hiburan serial animasi merupakan salah satu yang paling 

diminati khususnya anak-anak. Serial kartun atau serial animasi adalah 

sebuah serial televisi yang terdiri dari beberapa  subjudul yang berjalan 

didalam 1 judul utama, biasanya berkaitan antar 1 judul dengan yang lain, 

dan dibuat dengan tehnik animasi. Durasi setiap episode bergantung 

kepada jenisnya. (David, 2011). Berbagai macam cerita serial animasi 

banyak bermunculan di televisi dengan genrenya masing-masing. 

Kebanyakan segmentasinya adalah untuk anak-anak. Anak-anak identik 

dengan serial animasi/kartun di televisi. Karena menjadi salah satu 

tontonan favorit dan hiburan setiap hari bahkan untuk liburan. 

Berbicara tentang serial animasi, tentunya tidak akan lepas dari 

film. Karena serial animasi  termasuk kedalam jenis-jenis film, yaitu film 

animasi. Film animasi/kartun  pada awalnya diciptakan oleh para seniman 

lukis. Effendy (2000:216) mengatakan bahwa ditemukannya sinematografi 

telah menimbulkan gagasan kepada mereka untuk menghidupkan gambar-

gambar yang mereka lukis. Dan lukisan itu bisa menimbulkan hal yang 

lucu dan menarik,  karena dapat “disuruh” memegang peranan apa saja, 

yang tidak mungkin di perankan oleh manusia. Si tokoh dalam film kartun 

dapat dibuat menjadi ajaib, dapat terbang, menghilang, menjadi besar, 

menjadi kecil secara tiba-tiba, dan lainnya. 



Serial Animasi “Happy Tree Friends" adalah serial animasi 

produksi Mondo Mini Show yang bergenre komedi hitam, kartun dewasa 

yang berdarah-darah. Serial ini  dibuat oleh Kenn Navarro, Aubrey 

Ankrum, dan Rhode Montijo. Pada situs resminya, terdapat peringatan: 

"Kartun kekerasan, tidak direkomendasikan kepada anak kecil.” Meskipun 

karakternya terlihat lucu, tayangan ini penuh kekerasan, tiap episodenya 

terdapat darah yang menyembur, mata lepas, lidah terbakar, kepala 

terlepas, otak keluar, tubuh berlubang-lubang, daging teriris, tulang patah, 

tangan terpotong, usus terburai dan aksi kekerasan lainnya yang  

kebanyakan tidak disengaja.  

Happy Tree Friends resmi ditayangkan pada tahun 2000, dengan 

debut pertamanya yang tayang di internet.  Pada  tahun 2006  barulah 

serial ini mempunyai acara TV sendiri dan itu pertama kali ditampilkan di 

Comic-Con.  Premier serial TV Happy Tree Friends tayang perdana pada 

tanggal 25 September 2006 tengah malam pada G4 Channel. Total durasi 

episodenya 21 menit (3 episode, 7 menit per episode). Acara ini juga 

disiarkan di MTV Eropa dan Amerika Latin dan juga telah ditayangkan 

pada Paramount Comedy One di Inggris pada 11 Mei 2007 untuk waktu 

yang singkat, dan pada MTV One di Inggris pada 7 September 2007. 

(www.happytreefriends.wikia.com) 

Kontroversi mulai bermunculan setelah debut pertama Happy Tree 

Friends di internet pada tahun 2000. Bahkan serial ini pernah tidak 

diterima oleh negara tertentu karena isi  kekerasannya. Indonesia salah 

satunya, serial animasi ini pernah ditayangkan di MTV Indonesia (saat itu 
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masih bergabung dengan GlobalTV). Penayangannyapun selalu diatas jam 

9 malam, karena konten ceritanya yang sadis akhirnya serial ini tidak 

ditayangkan lagi di GlobalTV. Berikut adalah kutipan dari pernyataan 

tentang tayangan Happy Tree Friends yang pernah tayang di GlobalTV: 

Happy Tree Friends di TV Global 

Satu kata: GILA! Setahu gua ini Cuma ada di intrenet deh, animasinya 

juga flash banget, tapi biar lo pada tahu aja ad animasi (gak sampe) 5 

menit, singkat, gila gila dan gila……… 

BTW animasi ini gua sering lihat agak jam Sembilan sepuluh malam, 

semoga gak disetel siang-siang…… Gak tahu gimana caranya tuh TV G 

bisa masukin Happy Tree Friends ke sini…. 

(www.kafegaul.com)  

 

Owhh… ane tau… 

Kartun sadis ini dulu kan pernah ditayangin di Global TV sekitar taun 

2002-2004 kalo nggak salah waktu ane masih jaman2 SMA gan.. 

Ditayanginnya malem2, selalu di atas jam 11, masih inget banget ane. 

Dan ane juga punya banyak video .swf nya gan… 

By: Truncate 

(www.archive.kaskus.co.id) 

Walaupun dipertentangkan, serial ini sangat sukses, dengan lebih 

dari 1000 video Happy Tree Friends muncul di YouTube. Serial animasi 

ini menjadi sukses secara tak terduga, mendapatkan lebih dari 15 juta 

penonton setiap bulan, dan ditampilkan di festival film. Di beberapa 

negara, episode-episodenya dapat dilihat di televisi. Serial ini telah 

direformasi menjadi acara sendiri, bukan sebagai bagian dari kompilasi 

seperti sebelumnya. (www.happytreefriends.wikia.com) 

Serial televisi Happy Tree Friends yang berjudul “Double 

Whammy Part 2”(2007) telah berhasil mendapatkan penghargaan sebagai 

Best Television Series For Adults dan“Mole in the City”(2005) sebagai 

Best Animated Short Made For The Internet pada Ottawa International 

Animation Festival yang diadakan di Kanada. Serta episode “From Hero 
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To Eternity”(2007) sebagai best animated series for adults pada Annecy 

International Animated Film Festival. (www.imdb.com )  

Berangkat dari keterangan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap serial animasi tersebut, karena ada satu pertanyaan 

besar mengapa bentuk kekerasan visual dalam Happy Tree Friends dibuat 

sangat lucu dan imut. Dari visualnya yang penuh warna menggambarkan 

keceriaan dan terkesan anak-anak sekali. Begitu juga dengan theme song 

dari serial ini sangat lucu sekali ada tawa anak-anak yang merupakan 

tokoh dari serial animasi ini. Tokoh yang dibuat berupa boneka yang 

diadopsi  menyerupai hewan yang lucu. Awal menonton serial ini kita 

pasti akan merasa ceria dan berkata lucu dengan lagu pembuka dan akhir 

setiap episodenya, akan tetapi jika kita menonton dengan seksama sampai 

selesai, kita akan bekata lain. Cerita yang disuguhkan sangat bertolak 

belakang dengan visual yang digambarkan. Darah dimana-mana dan ada 

pembunuhan sadis di dalamnya. Walaupun kejadian tersebut digambarkan 

karena ketidak sengajaan dari salah satu karakter, namun kesan sadis dan 

penuh kekerasan sangat kental dalam serial animasi ini. 

Dari gambaran dan pernyataan yang peneliti paparkan diatas, maka 

peneliti akan melakukan penelitian terhadap serial animasi tersebut dengan 

judul “Konstruksi Kekerasan Visual Pada Serial Animasi (Analisis 

Framing pada Serial Animasi Happy Tree Friends Karya Kenn Navarro, 

Aubrey Ankurm dan Rhode Montijo)”, peneliti bertujuan untuk 

mengetahui konstruksi kekerasan visual dalam serial animasi Happy Tree 

Friends. 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana konstruksi kekarasan visual dalam serial 

animasi Happy Tree Friends ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui konstruksi kekerasan visual dalam serial 

animasi Happy Tree Friends. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapakan dapat dijadikan 

sebagai referensi pengembangan disiplin ilmu komunikasi, 

khususnya tentang kajian audio visual untuk meneliti serial 

animasi dengan teknik framing. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan 

pada khalayak agar lebih selektif dalam  mengakses, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan isi 

pesan-pesan secara luas dalam berbagai bentuk dari media 

massa yang ditonton. Khususnya dalam  memahami isi pesan 

dalam film. Serta dapat memberikan masukan kepada sineas 

agar lebih kreatif dalam mengkomunikasikan isi pesan dalam 

film yang dibuat. 

 


