
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan televisi di Indonesia akhir-akhir ini memang sangat 

berkembang pesat, salah satu media komunikasi yang paling banyak diminati 

masyarakat. Terlihat ketika televisi-televisi swasta bermunculan melengkapi dan 

memperkaya televisi yang sudah ada, dengan tercatat lebih dari 17 televisi yang 

ada di Indonesia adalah TVRI, RCTI, SCTV, MNCTV, AN-TV, Indosiar, Trans-TV, 

TVOne, Trans7, TV Global, dan Metro TV ditambah TV-TV lokal seperti JTV, 

MalangTV, B-channel, B-One TV, ATV, NDTV, SBO, KompasTV dan sebagainya. 

Banyaknya alternatif tersebut, televisi mampu memberikan suguhan informasi, 

baik berita, pengetahuan, maupun hiburan yang dapat dinikmati oleh masyarakat 

secara bebas. Penyampaian suguhannya disampaikan melalui komunikasi verbal 

ataupun komunikasi nonverbal. Dimana bentuk dasar penyampaian pesan 

dilakukan dengan perkataan atau lisan yang diimbangi dengan gerakan tubuh 

ataupun isyarat sebagai penyempurna. Dasar penyampaian kedua pesan tersebut 

memiliki makna dan memberikan cara yang berbeda dalam memberikan informasi 

atau menghibur setiap khalayaknya. 

Oleh karena itu, 65% komunikasi yang banyak dilakukan manusia adalah 

menggunakan komunikasi nonverbal. Sedangkan komunikasi verbal yang 

disampaikan melalui lisan, adalah sisanya (anonim, 2012a). Misalnya, 

penggunaan komunikasi nonverbal yang akhir-akhir ini sering kali ditayangkan 

dalam film kartun. Film bergambar animasi yang ditayangkan televisi atau layar 
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lebar, dengan penggemar yang kebanyakan anak-anak. Penyajian dalam film 

kartun memberikan daya tarik tersendiri bagi penontonnya. Apalagi 

perkembangan film kartun saat ini memperluas ruang geraknya dari segi tema 

cerita maupun gambarnya, sehingga segmentasi penonton pun semakin meluas 

tanpa melihat batas waktu. 

 Jelas ini terlihat ketika film kartun yang notabene sebagai media hiburan 

anak-anak, juga ikut menyertakan tayangan kekerasan fisik, adegan sensual, 

merendahkan karakter pada salah satu tokoh, serta menggambarkan pesan nilai 

dan moral yang tidak masuk akal. Padahal dari salah satu pelbagai tayangan 

tersebut dapat menimbulkan perilaku agresif, anak menjadi kurang kooperatif 

(tidak memiliki sikap kerja sama), kurang sensitif kepada yang lain. Perilaku 

agresif bisa dilakukan dengan berbagai cara dipukul, diinjak, dijebak, ditembak 

bahkan dibom. Sebagai contoh, beberapa anak tewas karena dia dan teman-

temannya mempraktekkan adegan laga Smack Down. Belum lagi anak-anak yang 

meninggal karena meniru jagoannya Batman atau Superman yang terbang 

melompat dari ketinggian gedung atau rumah. 

Sekilas wacana diatas dapat menggambarkan bahwa anak-anak ketika 

menonton film kartun perlu adanya pendampingan dari orang tua. Ditambah lagi 

banyak tayangan serial televisi animasi yang sekarang diproduksi atau digemari 

penonton yang tokohnya menggunakan gerak tubuh atau lebih tepatnya 

menggunakan bahasa non-verbal seperti Larva, Ooglies, Minuscule, Pingu, 

Oscar’s Oasis, Bernard Bear dan tidak ketinggalan film kartun Shaun The Sheep. 

Serial televisi animasi bisu yang kemungkinan juga dibumbuhi adegan kekerasan 
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nonverbal, misalnya saja adanya adegan perkelahian, pemukulan, pelemparan 

benda kasar atau tajam, penganiayaan, penendangan pada episode Cat Got Your 

Brain, Everything Must Go, Ewe’ve Been Framed, Hide And Squeak Off The Baa, 

dan episode-episode yang lain. Pada serial televisi animasi Shaun The Sheep yang 

tayang setiap hari pukul 17.30 – 18.30 WIB ini, menceritakan domba atau bisa 

dikatakan biri-biri yang cerdas, kreatif dan bisa melakukan kegiatan selayaknya 

manusia dengan setting sebuah peternakan. Menurut Komunitas Rating Televisi 

Indonesia di jejaring sosial facebook, tayangan serial televisi animasi yang 

muncul perdana di layar kaca negara Indonesia pada April 2011 ini, mendapatkan 

rating posisi 3, dengan TVR 4.3/19.2 dan share 4.7/20.4 pada tanggal 4 Nopember 

2011 lalu. Satu-satunya film kartun yang dapat mengalahkan ketenaran serial 

sinetron unggulan dan infotainment top di beberapa TV swasta pada saat itu 

(anonim, 2011a). 

Selain sebagai saingan, Shaun The Sheep juga menjadi sumber inspirasi 

bagi tangan-tangan kreatif para penjual boneka dan bantal, mereka tidak mau 

kalah dengan industri pertelevisian untuk menjual barang-barang yang bergambar 

Shaun The Sheep, seperti boneka, aksesoris, kaos, bantal, dan sebagainya. 

Berdasarkan data responden rubrik M-Teens di Malang Post, ada sebanyak 70 %  

mengaku menyukai Shaun The Sheep karena melihat tingkahnya yang lucu dan 

alur cerita yang mengasyikkan dan 30 % mengaku tidak menyukai Shaun The 

Sheep karena tidak semua alur ceritanya bisa dimengerti dengan jalas (Ayu, 

2012).  
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Berpijak dari fenomena tersebut, peneliti memilih warga Perumahan 

Taman Landungsari Indah RT.05 / RW.06 Malang sebagai subyek penelitian. 

Hasil perolehan data dari pengurus warga menjelaskan bahwa sebagian besar 

warga tetap daerah ini memiliki anak mulai dari pra sekolah (mulai dari usia 4 tahun) 

sampai dengan masa sekolah (usia 12 tahun / sebelum pubertas). Pada masa inilah, 

mereka sudah dapat mereaksi ransangan intelektual, atau melaksanakan tugas-

tugas belajar dengan menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif 

(seperti: membaca, menulis, dan menghitung). Tentunya mereka dapat memaknai 

sendiri interaksi dalam film kartun yang notabene tidak menggunakan bahasa 

verbal. Selain itu, lokasi ini disekelilingi berbagai macam lembaga pendidikan 

yang dapat menunjang warga tersebut untuk selalu mengutamakan pendidikan.  

Ketika sebuah tayangan televisi bersegmentasi pada anak-anak, tentunya 

peran orang tua sangat dibutuhkan. Peran dalam menjelaskan secara terbuka baik 

atau buruknya mengenai media yang dikonsumsi anak.  Hal seperti ini penting 

agar anak-anak tidak salah mengartikan segala bentuk imajinasi yang timbul dan 

mempunyai bekal yang memadai dalam menghadapi serbuan media. Sama halnya 

dalam menonton tayangan serial televisi animasi Shaun The Sheep, orang tua juga 

berperan aktif dalam menjelaskan segala bentuk makna dari isi cerita serial 

televisi tanpa dialog ini. Tentunya anak-anak akan lebih memahami dan tidak 

membebaskan imajinasinya untuk melakukan hal-hal yang tidak wajar anak 

lakukan. Tayangan yang notabene memiliki dampak positif yaitu membuat anak 

lebih kreatif dengan alur cerita yang cerdas, akan tetapi juga berdampak negatif 

ketika anak-anak pada usia dini terlalu sering menonton Shaun The Sheep, karena 
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kemajuan fungsi bahasanya akan terhambat ketika mereka menonton tayangan 

tanpa dialog tersebut. 

Berpijak dari sinilah, peneliti tertarik untuk melakukan kajian  mendalam 

tentang pemaknaan penonton yang aktif dalam memaknai kekerasan non-verbal 

tayangan serial televisi animasi Shaun The Sheep dengan menginterpretasikannya 

melalui studi resepsi. Studi yang menjadikan media titik balik dari sudut pandang 

audiens media atau masyarakat sebagai konsumen. Sudut pandang dimana audiens 

aktif mengkonsumsi  dan mengkritisi  tayangan media dan juga dapat memaknai 

isi media tersebut. Dari penjelasan diatas, peneliti merumuskan penelitian ini 

berjudul “Makna Kekerasan Non-Verbal Pada Tayangan Animasi (Studi pada 

warga Perumahan Taman Landungsari Indah RT.05 / RW.06, Malang Terkait 

Tayangan Animasi Shaun The Sheep)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah warga Perumahan Taman Landungsari 

Indah RT.05 / RW.06, Malang sebagai penonton dalam memaknai kekerasan 

nonverbal terkait tayangan animasi Shaun the Sheep? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang: Pemaknaan 

kekerasan non-verbal oleh warga Perumahan Taman Landungsari Indah RT. 05 / 

RW. 06, Malang sebagai penonton terkait tayangan animasi Shaun The Sheep. 
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D. Manfaat Penelitian 

D.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 

komunikasi khususnya audio visual mengenai makna kekerasan non-verbal  

dalam sebuah film kartun. Serta dapat memberikan masukan berupa gambaran, 

data, maupun referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai studi resepsi dalam 

pemaknaan sebuah film. 

D.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk masukan atau 

gambaran bagi mahasiswa ilmu komunikasi mengenai makna kekerasan 

nonverbal dalam film kartun Shaun The Sheep. Penelitian ini juga dapat dijadikan 

bahan evaluasi terdahulu untuk mahasiswa audio visual dalam pembuatan film 

yang konteksnya lebih luas lagi. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi dan Bentuk Dasar Berkomunikasi 

E.1.1 Definisi Komunikasi 

Ketika berinteraksi menjalani hidup, masing-masing manusia pasti 

akan melakukan komunikasi satu sama lain. Sebagai proses pernyataan antar 

manusia, bahasa digunakan sebagai alat penyalur pikiran atau perasaan 

seseorang kepada orang lain. Di dalam bukunya, Onong Uchjana (2007) 

menjelaskan bahwa bahasa komunikasi pernyataan dinamakan pesan 

(massage), orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator 
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(communicator) sedangkan orang yang menerima pernyataan diberi nama 

komunikan (communicatee). Untuk lebih jelasnya, komunikasi diartikan 

sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Jika 

dianalisis pesan komunikasi terdiri dari dua aspek, pertama isi pesan (the 

content of the message), kedua lambang (symbol). Konkretnya isi pesan itu 

adalah pikiran atau perasaan, lambang adalah bahasa. 

Agar tidak membahas lebih mendalam tentang komunikasi manusia, 

alangkah baiknya kita juga membandingkannya dengan membahas 

komunikasi hewan. Seperti pembahasan yang diteliti oleh peneliti tentang 

film kartun Shaun The Sheep bentuk komunikasi yang dilakukan oleh hewan. 

Hewan mungkin saja berkomunikasi dengan sesamanya, namun 

proses dan mekanismenya berbeda dengan komunikasi manusia. Komunikasi 

hewan sangat sederhana, ditandai dengan tindakan-tindakan bersifat refleks. 

Mereka tidak dapat menafsirkan bagaimana perilaku dan isyarat yang 

diberikan hewan lain. Dalam “komunikasi” antar anjing, misalnya, perilaku 

seekor anjing menjadi stimulus bagi anjing lainnya untuk memberikan 

respons. Anjing merespons satu sama lainnya dengan menggonggong, 

menggeram, menyerang, dan sebagainya. Pertukaran isyarat ini bersifat 

instinktif dan tidak relatif, tanpa menyadari dan memastikan bukan hanya 

makna, motif, dan maksud isyarat anjing lain, namun juga makna, motif, dan 

maksud isyarat sendiri (Mulyana, 2005:43). 

Dari penjelasan komunikasi hewan diatas, dapat dipahami 

bahwasannya hewan memiliki naluri berbanding terbalik dengan 
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inteligensinya. Semakin tinggi inteligensinya, semakin rendah nalurinya. 

Namun hanya manusia, hewan yang tingkatannya tertinggi, yang mampu 

menggunakan kombinasi berbagai suara (bahasa) yang begitu rumit untuk 

berkomunikasi. Penggunaan bahasa inilah, yang digunakan sebagai 

seperangkat simbol mewakili objek, peristiwa, atau gagasan, yang 

membedakan manusia dengan makhluk lainnya. 

Berbanding terbalik dengan tayangan film animasi Shaun The Sheep, 

dalam tayangan ini hewan memiliki inteligensi yang sama seperti layaknya 

manusia. Karakter yang seharusnya hanya bisa dilakukan dengan manusia, 

tetapi hewan juga dapat melakukannya. Hal ini terlihat ketika manusia dan 

hewan saling berkomunikasi untuk berkerjasama dalam melakukan suatu hal. 

Selain itu, sebagai audiens yang menontonnya pun belajar menafsirkan 

sendiri adegan nonverbal yang ada pada komunitas hewan dengan tokoh 

manusianya. Serta mengetahui respons dari perilaku hewan saat bersosialisasi 

dengan teman-temannya sesama hewan. 

E.1.2 Bentuk Dasar Dalam Berkomunikasi 

Dalam menyampaikan isi pesan, komunikator melakukan proses 

penyampaian dengan komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. 

E.1.2.1 Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal diartikan sebagai proses komunikasi yang 

penyampaian simbol dan pesannya dilakukan dengan menggunakan satu kata 

atau lebih. Bahasa bisa juga dikatakan sebagai sistem kode verbal (Mulyana, 

2005). Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan 
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untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan 

dipahami suatu komunitas. 

Komunikasi verbal ini lumrah kita lakukan atau bisa kita lihat dalam 

kehidupan kita sehari-hari. Seperti, perbincangan kita dengan teman, tulisan 

pada buku atau surat kabar, dan bisa didengar pada media elektronik radio, 

televisi, atau juga media yang lainnya. 

E.1.2.2 Komunikasi Non Verbal 

Lain halnya dengan komunikasi verbal, di dalam proses komunikasi 

nonverbal penyampaiannya diluar kata-kata terucap dan tertulis, melainkan 

dengan gerakan tubuh, gerakan mata, ekspresi wajah, sosok tubuh, 

penggunaan jarak (ruang), kecepatan dan volume bicara bahkan juga 

keheningan. 

Fungsi utama dalam berkomunikasi nonverbal ialah untuk 

menonjolkan atau menekankan beberapa bagian dari pesan nonverbal, untuk 

memperkuat warna atau sikap umum yang dikomunikasikan oleh pesan 

verbal, dapat mempertentangkan gerakan verbal dengan gerakan nonverbal, 

dapat mengendalikan atau mengisyaratkan keinginan untuk mengatur arus 

pesan verbal, dapat merumuskan kembali dari apa yang didapat dari pesan 

verbal, dan dapat juga sebagai pengganti pesan verbal (Devito, 1997:177). 

Jalaluddin Rakhmad (1994: 289) mengelompokkan pesan nonverbal 

sebagai berikut:  

1) Pesan Kinesik adalah pesan non verbal yang menggunakan gerakan 

tubuh yang berarti, diantaranya menggunakan air muka dalam 
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berekspresi, menggerakkan sebagian anggota badan, dan berkaitan 

dengan seluruh anggota badan. 

2) Pesan Proksemik disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. 

Biasanya dikenal dengan sebutan mengatur jarak kita mengungkapkan 

keakraban kita dengan orang lain. 

3) Pesan Artifaktual diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, dan 

kosmetik. Walaupun bentuk tubuh relatif menetap, orang sering 

berperilaku dalam hubungan dengan orang lain sesuai dengan 

persepsinya tentang tubuhnya (body image). Erat kaitannya dengan tubuh 

ialah upaya kita membentuk citra tubuh dengan pakaian dan kosmetik.  

4) Pesan Paralinguistik adalah pesan non verbal yang berhubungan dengan 

cara mengucapkan pesan non verbal. Satu pesan verbal yang sama dapat 

menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan secara berbeda. Pesan 

ini oleh Deddy Mulyana (2005) disebutnya parabahasa. 

5) Pesan sentuhan dan bau-bauhan bilamana alat penerima sentuhan adalah 

kulit, yang mampu menerima dan membedakan emosi yang disampaikan 

orang melalui sentuhan. Sedangkan bau-bauan, tertama yang 

menyenangkan (wewangian) telah berabad-abad digunakan orang, juga 

untuk menyampaikan pesan menandai wilayah mereka, mengidentifikasi 

keadaan emosional, pencitraan dan menrik lawan jenis. 

Pada tayangan film animasi Shaun The Sheep, lebih menayangkan 

99% menggunakan bahasa non verbal. Bahasa verbal hanya sesekali 

digunakan oleh pemilik perkebunan, Si Nenek, atau tokoh lainnya yang 
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notabene berperan manusia. Penayangan film animasi yang kebanyakan 

menampilkan gerakan tubuh, penampilan dan sentuhan saat karakter hewan 

dan juga karakter manusia berkomunikasi. 

E.2 Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa 

Ciri khas dari media massa ialah media yang mampu memikat 

perhatian khalayak secara serempak (simultaneous) dan serentak 

(instantaneous), yaitu pers, televisi, radio, dan film. Dibatasi pada media 

tersebut karena media itulah yang paling sering menimbulkan masalah dalam 

semua bidang kehidupan dan semakin lama semakin canggih akibat 

perkembangan teknologi, sehingga senantiasa memerlukan pengkajian yang 

seksama (Uchjana, 2007:313). 

Dalam menyusun strategi, komunikasi memiliki sifat media yang 

seharusnya benar-benar mendapat perhatian, karena khalayak berhubungan 

erat dengan apa yang akan diterpanya. Salah satunya televisi, media massa 

yang menyampaikan pesan kepada masyarakat secara luas, dan merupakan 

salah satu media yagn sangat digemari oleh masyarakat. Karena televisi dapat 

menyajikan informasi seperti apa yang terjadi sebenarnya (audio visual), 

yaitu informasi dengan gambar bergerak (motion picture).  Televisi 

merupakan medium yang paling akrab bagi keluarga. Sering dituduh bahwa 

penetrasi televisi ke lingkungan rumah tangga menjadi nilai pembenaran 

(intruder) dalam kehidupan keluarga. Televisi sebagai suatu sarana 

komunikasi massa yang memiliki peranan penting dalam menyampaikan 

pesan, terutama pesan-pesan pembangunan. Diketahui sebahagian penduduk 
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Indonesia berada di daerah pedesaan membutuhkan dalam jumlah besar 

informasi baru tentang pembangunan disekitar daerahnya. Melalui televisi 

keadaan suatu daerah akan tampak jelas  dan tergambar seolah-olah  dalam 

siaran itu  adalah keadaan sebenarnya realitas dari objek  yang terjadi. 

E.3 Film Animasi dan Budaya Menonton 

Film kartun saat ini lebih dikenal dengan sebutan film animasi. Kata 

“animasi” sebenarnya adalah penyesuaian dari kata animation, yang berasal 

dari kata dasar to animate yang dalam kamus umum Inggris-Indonesia berarti 

“menghidupkan”. Secara umum animasi merupakan suatu kegiatan 

menghidupkan atau menggerakkan benda mati. Maksudnya, sebuah benda 

mati diberikan dorongan kekuatan, semangat dan emosi untuk menjadi hidup 

dan bergerak atau hanya berkesan hidup. 

Sebenarnya sejak jaman dahulu manusia telah mencoba menganimasi 

gerak gambar binatang mereka, seperti yang ditemukan oleh para ahli 

purbakala di gua Lascaux Spanyol Utara sudah berumur dua ratus ribu tahun 

lebih. Mereka mencoba untuk menangkap gerak cepat lari binatang, seperti 

celeng, bison, atau kuda, digambarkannya dengan delapan kaki dalam posisi 

yang berbeda dan bertumpuk (Hallas, 1976:23). 

Film animasi merupakan suatu teknik komunikasi visual yang pada 

dasarnya digunakan untuk menjelaskan secara kompleks, untuk menyatakan 

sesuatu yang tidak tampak, dan menjelaskan secara rinci tentang gerakan-

gerakan yang dilakukan tokoh-tokoh di dalam film. Film animasi memiliki 
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beberapa karakteristik sendiri yang membedakannya dari film-film lainnya, 

diantaranya :  

1. Menggunakan gerakan tubuh (Live Action) 

animasi memanfaatkan gerakan-gerakan hidup seperti asli. Animasi 

menampilkan gerakan-gerakan hidup untuk memperlihatkan dua dunia 

secara bersamaan. 

2. Menggunakan gambar 

animasi menggunakan berbagai variasi gambar untuk mengilustrasikan 

tokoh-tokoh yang terlibat didalamnya. Gambar-gambar ini secara 

keseluruhan akan mewakili tokoh-tokoh secara imajinatif, tepat, cocok, 

dan mengandung sifat estetis. Kekuatan pada film animasi terletak pada 

kecerdasan membuat gambar.  

3. Merupakan Sinkronisasi Antara Bahasa (ucapan) dengan Suara Tiruan 

(Artifical Sound).  

Penggunaan kata (ucapan) dengan suara-suara tiruan membantu untuk 

menekankan gambar dalam berbagai gerakan. 

4. Menekankan pada gambar 

warna dapat menekankan bagian-bagian khusus dari suatu gerakan. Warna 

dapat juga diguanakan sebagai simbol dari objek sehingga bisa 

berimplikasi pada psikologi termasuk didalamnya mood dan perasaan. 
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5. Alur cerita yang lucu 

Secara umum film animasi diasosiasikan dengan humor. Tokoh-tokoh 

yang terdapat didalam film harus menyenangkan dan bertindak secara 

alami. Hal ini bergantung pada kemampuan animator (Hallas, 1976:11) 

Dari karakteristik tersebut, film kartun berbeda dengan jenis film 

lainnya yang segmentasi lebih condong mengarah pada kalangan anak-anak. 

Mereka hampir semuanya tidak ada yang tidak menyukai film kartun. Mulai 

dari Amerika, Eropa, kartun alias anime Jepang dan sekarang dari kartun dari 

Negara Inggris pun juga banyak yang menyukai. Dan hingga saat ini masih 

bertahan menjadi tontonan kategori hiburan penyulut senyum, tawa atas 

kelucuan dan kekonyolan dalam kisah-kisah dalam ceritanya. Misalnya, sang 

tokoh cerita bisa gepeng terlindas mobil atau digebuk palu, dan 

menggembung lagi seperti semula. Atau rambut berdiri secara spontan. 

Beragam kekonyolan tersebut tidak akan mampu ditampilkan oleh film biasa.  

Berpijak dari karakteristik diatas, film animasi Shaun The Sheep 

hanya menafikan unsur  bahasa (ucapan) sebagai penguat gambar. Penekanan 

dalam film animasi ini lebih banyak pada gerakan-gerakan tubuh (bahasa 

nonverbal) seperti, ekspresi wajah, gerak tangan dan juga gerakan-gerakan 

tubuh yang lainnya. 

Meski berkategori hiburan, dalam menonton film kartun juga perlu 

adanya pengawasan yang intensif dari orang tua. Karena pada dasarnya 

beberapa kartun jika ditelaah dialog dan adegan-adegannya tidak sesuai 

dikonsumsi oleh anak-anak. Sebagai orang tua, bimbingan dan dampingan 
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saat anak-anak menonton film sangatlah penting. Budaya menonton anak-

anak pada usia 2-6 tahun prasekolah dan usia 6-12 tahun masa-masa sekolah, 

dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap perkembangan berpikir 

mereka. Kekhawatiran itu akan timbul ketika anak menonton film kartun 

tanpa pengawasan orangtua. Mereka akan menafsirkan dan menyimpulkan 

sendiri bahasa atau dialog dari tayangan film kartun tersebut sesuai dengan 

apa yang dipahaminya. Dengan menafsirkan dan menyimpulkan sendiri, anak 

tentunya akan mendapatkan sedikit mendapatkan pembendaraan kata karena 

pemahaman yang diterimanya juga sedikit. Padahal seharusnya pada usia 5-6 

tahun, anak sudah menguasai sekitar 2.500 kata, dan pada usia 11-12 tahun 

sudah dapat menguasai sekitar 50.000 kata (Abin Syamsyudin M, 1991 ; 

Nana Syaodih S, 1990).  

Kini, budaya menonton televisi telah menjadi salah satu aktivitas 

keseharian yang paling digemari di kalangan anak-anak. Di dalam majalah 

Tempo menyebutkan bahwa rata-rata anak usia sekolah dasar menonton 

televisi antara 30 hingga 35 jam setiap minggu. Artinya, seorang anak 

menghabiskan waktunya di depan televisi sekitar 5 sampai 6 jam setiap 

harinya (Guntarto, 2005:141) 

Itu artinya, budaya menonton televisi bagi anak-anak dapat 

menimbulkan dampak buruk pada karakter fisik dan psikisnya. Di dalam 

buku The Media Diet for Kids (2005), Teresa Orange dan Louise O’Flynn 

memaparkan beberapa perilaku yang didapat dari menonton televisi secara 

berlebihan. Perilaku itu antara lain: 
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 Perilaku Antisosial: gejalanya adalah tidak menghargai orang lain dan 

meniru perilaku buruk dari televisi. 

 Apatis terhadap permainan: gejalanya adalah menjadi mudah bosan, selalu 

minta dihibur oleh orang dewasa, dan tidak dapat bermain jauh dari 

televisi. 

 Dewasa dini: gejalanya adalah mengetahui seks secara samar-samar tetapi 

masih memiliki kebingungan tentang itu. 

 Kondisi yang buruk: gejalanya adalah kecerobohan dan kurangnya 

koordinasi tubuh. 

 Ketidakseimbangan energi: gejalanya adalah hiperaktivitas yang terjadi 

pada anak. (Orange dan O’Flynn, 2005) 

Jadi, sebagai  penonton yang aktif, lebih baik kita memanfaatkan 

televisi sebaik-baikya dengan menyeleksi tayangan yang bermanfaat dan 

mengatur pola menonton televisi kita. Tak terkecuali pada saat menonton film 

animasi Shaun The Sheep yang merupakan bidikan tayangannya pada anak-

anak, meskipun tak menutup kemungkinan film animasi ini juga diminati 

oleh kalangan remaja dan dewasa. Sebuah tontonan yang dikatakan sebagai 

proses sosialisasi antara alam dengan kehidupan makhluk hidup lainnya. 

 

E.4 Kekerasan pada Film 

Kekerasan mengingatkan kita pada sebuah situasi yang kasar, menyakitkan 

dan menimbulkan efek (dampak) negatif. Namun sebagian orang hanya 

memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras dan 
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penuh kekejaman, sehingga perilaku menekan lain yang bentuknya tidak berupa 

perilaku fisik menjadi tidak dihitung sebagai suatu bentuk kekerasan. 

Santoso (2002 : 11) mengemukakan istilah kekerasan digunakan untuk 

menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan 

baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (deffensive), yang disertai 

penggunaan kekuatan kepada orang lain. Istilah tersebut mengandung makna 

kehinaan atau kekejian yang sangat kuat, istilah kekerasan diberlakukan dengan 

sedikit diskriminasi pada berbagai hal yang tidak disetujui secara umum. 

Di dalam suatu penelitian (Liebert dan Baron, 1972; Joy, 1977) 

menyimpulkan bahwasannya efek adegan kekerasan terjadi dalam tiga tahap, 

yaitu: 

1. Penonton mempelajari metode agresi setelah melihat contoh 

(observational learning). 

2. Kemampuan penonton dalam mengendalikan dirinya berkurang 

(disinhibition). 

3. Perasaan mereka menjadi tidak tersentuh walaupun melihat korban 

tindakan agresinya (desensitization). 

Kekerasan dapat berupa kekerasan verbal dan kekerasan non verbal. 

Berikut tersaji penjelasan dari keduanya: 

a. Kekerasan  Non Verbal adalah perilaku kekerasan yang menimbulkan rasa 

sakit dan ditujukan pada organ fisik yang dilakukan secara kolektif atau 
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individu baik yang dilakukan dengan menggunakanalat maupun bagian 

anggota tubuh (Santoso, 2001 : 24) 

b. Kekerasan Verbal adalah  gambaran perilaku, baik yang terbuka (overt) 

atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau 

bertahan (deffensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang 

lain  (Santoso, 2002 : 11) 

Sebagaimana yang sudah di jabarkan pada definisi konseptual diatas, 

kekerasan nonverbal merupakan perilaku kekerasan yang menyentuh kepada 

organ fisik secara langsung dan menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh 

secara lahiriah. Diantaranya : 

1. Pemukulan : Tindakan menyakiti tubuh dengan menggunakan kepalan 

tangan atau menggunakan benda-benda kasar / berat / tumpul seperti kayu, 

tongkat, besi dan benda-benda sejenisnya. Adegan ini pernah ditampilkan 

pada film kartun Shaun The Sheep episode Everything Must Go, ketika Si 

Nenek marah roti yang dibelinya dari Si Petani habis dimakan bebek. 

2. Penganiayaan : Bentuk kekerasan yang dilakukan kepada makhluk hidup 

ketika mereka berada dalam posisi lemah namun tetap dilakukan suatu 

tindak kekerasan dengan tujuan untuk kepuasan individu atau kelompok. 

3. Pengeroyokkan : Tindak kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang 

kepada orang lain yang jumlahnya lebih sedikit. 

4. Penamparan : Tindakan menyakiti tubuh yang secara langsung dilakukan 

dengan menggunakan telapak tangan kepada wajah seseorang. 



19 

 

5. Pelemparan benda kasar / tajam : Tindakan melempari benda-benda kasar 

/ tajam contohnya kayu, batu, pisau, kaleng dan sejenisnya kearah organ 

tubuh dimana terdapat jarak antara objek satu dengan objek yang lain 

dalam tindakannya. 

6.  Penendangan : Tindakan yang dilakukan seseorang melalui ayunan kaki 

yang di ayunkan dengan keras kearah tubuh makhluk hidup. 

7. Perkelahian : Kekerasan yang dilakukan minimal dua orang dengan 

tindakan saling melukai satu sama lain baik dalam bentuk saling pukul, 

saling melempar benda-benda ke arah tubuh dengan tujuan untuk 

menyakiti. 

E.4.1 Kekerasan Film Animasi Sebagian dari Budaya Populer 

Perkembangan teknologi informasi dan media massa saat ini, telah 

membuat anak-anak memiliki kecenderungan untuk meniru apa pun yang 

mereka lihat, tanpa mempertimbangkan sisi baik atau buruk dan manfaat atau 

kerugian yang ditimbulkan dari tayangan yang ditontonnya. Hal ini terjadi 

ketika anak-anak belum cukup memiliki daya pikir yang kritis sehingga 

mudah percaya dan juga terpengaruh oleh isi dari materi media yang 

dikonsumsinya. Hal itu dikarenakan, mereka memerlukan hiburan yang 

khusus dibuat untuk anak, yaitu hiburan yang memperhatikan berbagai 

kebutuhan mereka.  

Potensi besar yang terkandung dalam media layar kaca mampu 

menimbulkan polemik (perdebatan). Program tayangan anak banyak 

mengandung unsur-unsur negatif  menjadi budaya populer yang justru 
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membawa pengaruh buruk bagi perkembangan diri dan mental anak. Salah 

satu di antara pengaruh buruk televisi adalah pada penyebaran nilai-nilai 

kekerasan yang terdapat di dalamnya. Unsur kekerasan pada program anak 

tersebut ditemukan dalam bentuk penayangan adegan kekerasan yang mudah 

ditiru anak-anak. Pertama, menampilkan kekerasan secara berlebihan 

sehingga menimbulkan kesan, kekerasan adalah hal yang lazim dilakukan. 

Kedua, kekerasan dalam hal ini tidak saja dalam bentuk fisik, tetapi juga 

verbal, seperti memaki dengan kata-kata kasar. 

Jika diperhatikan secara mendalam, fenomena film kartun yang 

ditayangkan stasiun televisi di negeri kita yang berisi adegan kekerasan 

merupakan hasil produksi film dari luar negeri, tetapi sulit menemukan film 

kartun karya cipta asli Indonesia yang memperlihatkan kekerasan, karena 

memang tidak banyak film kartun produksi dalam negeri yang mendapat 

kesempatan untuk dapat menyiarkan karyanya di stasiun televisi Indonesia. 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas 

untuk menyaring dan memilih tayangan yang dapat bermanfaat untuk 

masyarakat, serta baik untuk ditayangkan televisi sesuai dengan tugasnya 

masing-masing, sehingga apabila ada film kartun yang dalamnya terdapat 

adegan kekerasan dapat diseleksi untuk tidak tayang, ditambah lagi minimnya 

pengawasan orang tua dan masyarakat saat anak-anaknya menyaksikan film 

kartun, para orang tua tidak sadar bahwa sebenarnya dalam film kartun 

terdapat banyak adegan yang dapat membentuk pola pikir dan tingkah laku 

anak menyimpang. 
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Lukiati Komala (2009: 123), mengemukakan bahwa salah satu 

perubahan yang dihasilkan dari proses komunikasi adalah timbulnya tingkah 

laku tertentu atau perubahan tingkah laku. Tayangan film kartun yang 

disaksikan oleh anak-anak merupakan salah satu proses dari komunikasi. 

Namun, adegan kekerasan yang dimiliki film kartun secara langsung atau 

tidak membentuk anak mengimitasi tingkah laku yang ada dalam film 

tersebut. Anak-anak yang pada dasarnya memiliki daya imajinasi yang tinggi 

menjadi penyebab banyaknya kasus kekerasan anak, dan akhirnya 

menimbulkan korban pada imitasi film kartun tersebut. Sifat imitasi tersebut 

sebenarnya wajar jika dilakukan oleh anak-anak, seperti yang dikemukakan 

Jalaluddin Rahmat (1992 : 14), mengatakan adanya dua hal yang 

menunjukkan pentingnya fungsi komunikasi, yaitu 1) Komunikasi amat 

esensial buat pertumbuhan kepribadian manusia 2) Komunikasi amat erat 

kaitanya dengan perilaku dan kesadaran manusia. Karena anak-anak 

sebenarnya belum dapat mengatur kesadarannya untuk tidak menirukan 

adegan kekerasan dalam film kartun, sehingga memacu imitasi adegan 

kekerasan tersebut. 

Hiburan kekerasan juga memungkinkan anak-anak (khususnya anak 

laki-laki) untuk mengekspresikan emosinya agar terlihat kuat, meskipun anak 

tersebut sudah mengurangi efeknya (Goldstein, 1998). Para produsen juga 

mengatakan anak-anak ingin didorong, dan kekerasan itu sedang mendorong 

mereka. Sehingga beberapa psikolog pun menyimpulkan hanya anak-anak 

yang sudah agresif yang lebih suka menyaksikan kekerasan media. 
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Sebenarnya banyak film anak-anak yang justru menampilkan adegan 

kekerasan dan kata-kata yang kasar, walaupun banyak juga terdapat adegan-

adegan kebaikan. Contoh film-film yang memiliki kedua unsur tersebut 

adalah film Popeye the Sailor Man, Batman & Robin, Power Puff Girls, 

Power Ranger dan Saras 008. Sudah banyak kejadian yang akhirnya 

menimbulkan banyak korban akibat perilaku kekerasan imitasi adegan 

kekerasan dalam film kartun. Contoh kasus pada tahun 2008 seperti yang 

telah dikabarkan oleh berbagai media massa, seorang anak usia 10 tahun 

bernama Revino Siahaya yang meninggal dalam keadaan leher terjerat ikat 

pinggang akibat menirukan adegan yang ada dalam film kartun Naruto, dan 

masih banyak kasus yang lainnya. 

Dalam hal ini, kekerasan-kekerasan yang dimaksudkan pun tidak 

hanya dinilai dari perkataan kasar dan perkelahian, namun juga kemungkinan 

anak-anak ikut meniru dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. 

Seperti tayangan film Shaun The Sheep, tayangan yang mendominasi unsur 

edukasi ini tanpa disadari juga menayangkan adegan-adegan kekerasan 

seperti adegan Si Nenek memukul Pemilik perkebunan karena tertipu, atau 

ketika Pemilik perkebunan merasa jengkel pada Pidsley kucingnya atau 

Bitzer anjingnya dan masih banyak lagi adegan-adegan kekerasan yang tanpa 

disadari oleh penontonnya. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk 

meneliti pemaknaan kekerasan yang terdapat dalam gerakan non-verbal yang 

terdapat pada film kartun Shaun The Sheep yang saat ini telah banyak 

digandrungi oleh anak-anak.  
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E.5 Audiens dan Aktivitas Menonton Anak 

Aktivitas menonton berawal dari sebuah kebutuhan akan informasi 

yang kebutuhan berpola dan menjadi semacam ritual keseharian. Aktivitas 

menonton televisi adalah suatu proses yang rumit, terjadi dalam praktik 

dosmetik, yang hanya dapat dipahami dalam konteks kehidupan sehari-hari.  

Menonton televisi dapat dikatakan sebagai proses sosialisasi yang 

terjadi pada anak-anak. Masa anak-anak adalah suatu tahapan pertumbuhan 

dan perkembangan dalam kehidupan seseorang dimana pada masa itu 

seseorang mengalami suatu proses perubahan baik secara fisik maupun psikis. 

Untuk itu, anak-anak berkomunikasi dengan orang tua, teman sebaya, dan 

orang lain disekitarnya didalam aktivitas kesehariaanya melalui institusi-

institusi yang kemudian diidentifikasikan sebagai agen-agen sosialisasi 

utama, yakni keluarga, kelompok bermain, sekolah dan media massa, tempat 

dimana dia berinteraksi. Menonton televisi adalah sebuah sosialisasi yang 

dialami anak-anak sebagai bentuk penyesuaian diri mereka terhadap 

lingkungannya. 

Bagi anak-anak, menonton televisi adalah pilihan kegiatan yang 

paling banyak dilakukan disepanjang harinya. Bahkan hari-hari libur pun 

menjadi hari panjang untuk menonton televisi bagi sebagian besar anak. 

Seperti yang dijelaskan opininya Paijo Kanal (2007) dalam website Wikimu, 

beliau menjelaskan bahwa Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA) 

pernah meneliti anak menonton sekitar 30-35 jam seminggu, atau 4,5 jam 

sehari sehingga dalam setahun mencapai kurang lebih 1.600 jam. Jika 



24 

 

dibandingkan dengan waktu belajar, ternyata waktu anak belajar di sekolah 

tidak sebanyak waktu menonton televisi. Jadi jumlah hari sekolah yang hanya 

185 hari dalam setahun dengan lima jam per hari untuk kelas 4-6 SD dan tiga 

jam untuk kelas 1-3 SD menghasilkan angka rata-rata anak belajar di sekolah 

dalam setahun hanya 740 jam”. 

Sebenarnya anak-anak bukanlah audiens yang sama sekali tidak 

berdaya. Pada usia 7-8 tahun, anak mulai kritis terhadap lingkungannya dan 

membutuhkan penjelasan yang jelas dan masuk akal. Dan ketika memasuki 

usia belasan tahun, anak sudah dapat berfikir secara abstrak dengan respons 

serta jawaban alternatif terhadap stimulus dari persoalan yang dihadapi. 

Secara tidak langsung, menonton televisi adalah kegiatan sosio kultural yang 

intinya berkaitan dengan makna bersifat kaya dimensi, yang dilakukan anak-

anak di dalam ruang dosmetik, dalam wilayah privat, yaitu di dalam rumah. 

E.6 Audiens Pasif dan Audiens Aktif 

Audiens dalam komunikasi massa diartikan sebagai ragam penonton 

televisi, pembaca buku, majalah, koran atau jurnal ilmiah dan pendengar 

radio. Ragam audiens terdiri atas ribuan bahkan jutaan individu. Masing-

masing tidak dibatasi jenis kelamin, pekerjaan maupun usia (Nurudin, 

2007:105). 

Motivasi audiens dalam kebutuhannya bermedia, didasari oleh uraian 

pengalaman masing-masing individu. Pengalaman ini akan berpengaruh 

dalam hal pendekatan dan pilihannya terhadap suatu media. Pengalaman 

tersebut juga menentukan pengetahuan maupun sikap audiens mengenai 
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informasi yang diterima. Informasi ini merupakan gambaran latar belakang 

sebelum audiens menggunakan hak pilihnya.   

Hal ini dapat terlihat ketika pandangan audiens pasif menyatakan 

bahwa orang mudah dipengaruhi secara langsung oleh media, sementara 

audiens aktif berpandangan bahwa audiens membuat keputusan-keputusan 

tentang aktifnya bagaimana menggunakan media. Sebagian besar orang 

berpendapat teori masyarakat massa cenderung menganut konsep audiens 

pasif, walaupun tidak semua teori audiens pasif dapat dikatakan sebagai teori 

masyarakat massa. Sebaliknya, kebanyakan teori masyarakat massa juga 

menganut paham audiens aktif. Kemudian Fajar (2005) memaparkan pada 

blognya bahwa dalam salah satu buku Frank Biocca terdapat artikel yang 

berjudul “Opposing Conceptions of the Audience : The Active and Passive 

Hemisperes of Communication Theory” (1998), yang kemudian diakui 

menjadi tulisan paling komprehensif mengenai perdebatan tentang audiens 

aktif versus audiens pasif, ditemukan beberapa tipologi dari khalayak aktif. 

Pertama adalah selektivitas (Selectivity). Khalayak aktif dianggap 

selektif dalam proses konsumsi media yang mereka pilih untuk digunakan. 

Mereka tidaka asal-asalan dalam mengkonsumsi media, Namun didasari 

alasan dan tujuan tertentu. Karakteristik kedua adalah utilitarianisme 

(utilitarianism) dimana khalayak aktif dikatakan mengkonsumsi media dalam 

rangka suatu kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu 

yang mereka miliki. Karakteristik yang ketiga adalah intensionalitas 

(intentionality), yang mengandung makna penggunaan secara sengaja dari isi 
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media. Karakteristik yang keempat adalah keikutsertaan (involvement) atau 

usaha. Maksudnya kelima khalayak aktif dipercaya sebagai komunitas yang 

tahan dalam menghadapi pengaruh media (impervious to influence), atau 

tidak mudah dibujuk oleh media itu sendiri (Littlejohn, 1996 : 333). 

Tradisi ini dengan sangat keras membantah gagasan bahwa audiens 

pasif hanya bergantung pada pesan media. Maka secara sadar, audiens 

termotivasi untuk memilih berbagai pokok isi media. Hal ini memusatkan 

bahwa semua studi tentang audiens aktif yang menimbulkan harapan terhadap 

media massa dan sumber lainnya yang mengakibatkan perbedaan pola 

pembedahan media massa (atau keterlibatan dalam aktifitas lain) yang 

menghasilkan pemenuhan kebutuhan dan konsekwensi lainnya (McQuail, 

1989:217). 

Dengan demikian, hadirnya audiens dari sudut pandang sosialnya, 

dapat menjadi kadar ukuran dalam pemenuhan kebutuhan oleh media massa.  

Apabila audiens tidak menggunakan hak selektifnya, maka ia akan menjadi 

sasaran media bukanlah pemakai media.  

Raymond Bauer mengemukakan bahwa audiens secara aktif menolak 

upaya mempengaruhi dan memiliki hubungan timbal balik dengan sumber 

media. Penerapan ini akan berproses pada pengkajian dampak media sesuai 

dengan kadar kebutuhan penerima (McQuail, 1989:218). 

Dalam paradigma audiens aktif, penonton merupakan produsen 

makna, dimana makna yang diproduksi akan sesuai dengan konteks kultural 

mereka masing-masing. Jadi, bisa dikatakan penonton yang terbentuk dengan 
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cara yang berbeda akan memiliki pemaknaan yang berbeda pula. Dimana 

ketika mereka menonton televisi memiliki kaitan terhadap makna yang akan 

terbangun dalam pikiran serta rutinitas mereka. Karena teks yang disajikan 

dalam televisi tidak memasukkan seperangkat makna yang tidak mendua 

namun teks itu sendiri bersifat polisemik, artinya ia akan membawa berbagai 

makna, akan tetapi hanya sedikit di antaranya yang diambil oleh para 

penonton. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa audiens aktif bersifat lebih 

kritis dan melakukan aktivitas menonton dengan kesadaran yang ada dalam 

dirinya. 

Audiens aktif adalah mereka yang menggunakan otoritasnya untuk 

memilih dan memilah media massa sesuai dengan kebutuhannya. Audiens 

cenderung menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk sekedar 

memperoleh kepuasan terhadap media. Ukuran aktif ialah di mana ia mampu 

menggunakan hak selektif penuh dalam memperoleh sesuatu. 

Sebagai pencipta aktif makna yang berkaitan dengan teks, audiens 

bukanlah orang bodoh yang secara cultural malainkan produsen makna aktif 

pada budaya mereka sendiri. Audiens membawa kompetensi budaya yang 

telah mereka dapatkan untuk dikemukakan dalam teks, sehingga audiens 

terbentuk dengan cara yang berbeda dengan mengerjakan makna yang 

berlainan. Hubungan antara teks dan masyarakat dapat dibangun hanya 

melalui sasaran audiens. Dalam tindakan atau proses auedienslah teks dan 

masyarakat bertemu (Barker, 2004). 
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Banyak peneliti media percaya bahwa masyarakat massa dan dikotomi 

aktif-pasif terlalu sederhana, mereka tidak menangkap kompleksitas audiens 

yang sebenarnya. Mungkin saja audiens memilik beberapa elemen dari 

masyarakat lokal. Audiens mungkin saja aktif pada suatu waktu dan pasif 

diwaktu lainnya. Daripada menanyakan apakah audiens mudah dipengaruhi 

oleh media, mungkinleebih baik menanyakan kapan dan dalam kondisi apa 

mereka terpengaruh dan kapan tidak. Pandangan ini mengubah debat dari 

tentang apa audiens sebenarnya, kepada maknanya bagi orang pada waktu 

yang berbeda dan tempat yang berbeda. 

 

F. DEFINISI KONSEPTUAL 

F.1 Makna 

Dalam Semiotika Komunikasi, Sobur mengutip pendapat Kincaid & 

Schramm tentang makna, dimana makna bisa dikatakan berupa suatu jalinan 

asosiasi, pikiran serta perasaan yang saling melengkapi yang kemudian 

nantinya diterapkan pada kehidupannya. Sedangkan Brown mendefinisikan 

makna sebagai kecenderungan total untuk menggunakan atau bereaksi 

terhadap suatu bentuk bahasa (Sobur, 2006: 256).  

F.2 Kekerasan Non-verbal 

Kekerasan Non Verbal adalah perilaku kekerasan yang menimbulkan 

rasa sakit dan ditujukan pada organ fisik yang dilakukan secara kolektif atau 

individu baik yang dilakukan dengan menggunakan alat maupun bagian 

anggota tubuh (Santoso, 2001 : 24).  
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F.3 Film Animasi Shaun The Sheep 

Film kartun saat ini lebih dikenal dengan sebutan film animasi. Film 

yang merupakan suatu teknik komunikasi visual yang pada dasarnya 

digunakan untuk menjelaskan secara kompleks, untuk menyatakan sesuatu 

yang tidak tampak, dan menjelaskan secara rinci tentang gerakan-gerakan 

yang dilakukan tokoh-tokoh di dalam film. Salah satu contoh film animasi 

adalah film animasi Shaun The Sheep, film yang menghidupkan atau 

menggerakkan benda mati secara manual. Maksudnya, semua pekerjaan yang 

dilakukan di dalam film ini dibentuk dengan sangat rumit, berasal dari benda 

mati yang kemudian diberikan dorongan kekuatan, semangat, dan emosi 

untuk menjadikan benda tersebut hidup dan bergerak atau hanya berkesan 

seperti hidup. 

 

G. METODE PENELITIAN 

G.1 Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan 

yang dilakukan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. 

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, 

menyesuaikan pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan jamak. Kedua, pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, pendekatan ini lebih peka 

dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 

bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2008: 9-10). 
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Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif, 

dimana seperti yang dijelaskan  Bogdan dan Biklen, mereka mengartikan data 

deskriptif sebagai peneliti yang meneliti data berupa kata-kata atau gambar 

(teks) bukan berupa angka-angka. Melainkan menganalisis seluruh aspek 

yang terdapat di dalam data-data yang terkumpul kemudian menguraikannya 

sebab penelitian deskriptif pada hakikatnya bertujuan mengumpulkan 

informasi aktual secara rinci mengidentifikasi masalah, membuat 

perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan oleh orang 

lain dalam mengatasi masalah (Rahmat, 2009: 25).  

Tipe penelitian deskriptif digunakan jika ada pengetahuan atau 

informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki atau dipermasalahkan. 

Melalui pengetahuan atau informasi yang dimiliki tentang gejala yang 

diselidiki dan dengan melakukan pengukuran yang cermat atas masalah 

tersebut akan dapat dideskripsikan secara jelas dan terperinci tentang apa, 

siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan mengapa dari gejala. Jadi, penelitian 

deskriptif berhubungan dengan frekuensi, jumlah, dan karakteristik dari 

gejala yang diteliti (Silalahi, 2009:29).  

Berpijak dari fenomena yang akhir-akhir ini terjadi, yakni maraknya 

tayangan film animasi bisu, atau film yang terkenal dengan gerakan tanpa 

suara. Fenomena tersebut membuat peneliti ingin menggali lebih mendalam 

tentang kekerasan nonverbal yang memaknai dari sudut pandang warga 

Perumahan Landungsari Indah RT.05 / RW.06, Malang.  
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Adapun strategi penelitian yang digunakan peneliti adalah riset 

audiens (audience research) dengan menggunakan studi resepsi. Riset 

audiens adalah suatu proses pencarian fakta dari sekumpulan penonton 

berbagai media yang nantinya dianalisis untuk  mencari sebuah kebenaran 

yang objektif. Menurut Stuart Hall (1973) seperti yang telah dikutip Baran 

(2003:269), riset audiens mempunyai perhatian langsung terhadap : a) analisis 

dalam konteks sosial dan pilitik dimana isi media diproduksi (encoding); dan  

b) konsumsi isi media (decoding) dalam konteks kehidupan sehari-hari. 

Analisis resepsi menfokuskan pada perhatian individu dalam proses 

komunikasi massa (decoding), yaitu pada proses pemaknaan dan pemahaman 

yang m endalam atas media teks, dan bagaimana individu mengintrepetasikan 

isi media (Baran, 2003 : 269-270). 

G.1.1 Studi Resepsi 

Studi yang mencoba memberikan sebuah  makna atas pemahaman 

teks media dengan memahami bagaimana karakter teks media diterima oleh 

khalayak. Individu yang menganalisis media melalui kajian reception 

menfokuskan pada pengalaman dan pemirsaan khalayak, serta bagaimana 

makna diciptakan melalui pengalaman tersebut. Konsep reception analysis 

adalah makna diciptakan dalam interaksi antara khalayak dan teks media 

(Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, Vol. 2, No. 1, Januari 2008: 2). 

Berkaitan dengan penerimaan atau pemaknaan pesan media oleh 

audiens, menurut Stuart Hall dalam Eriyanto (2001: 94-95) ada tiga bentuk 
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pembacaan / hubungan antara penulis dan pembaca dan bagaimana pesan 

itu dibaca oleh keduanya, antara lain: 

1. Posisi khalayak dominan (dominant hegemonic position) 

Penulis menggunakan kode-kode umum sehingga dapat ditafsirkan dengan 

baik oleh pembaca. Artinya, tidak ada perbedaan penafsiran antara penulis 

dan pembaca.  

2. Posisi yang dinegoisasikan (negotiated code/position) 

Kode yang ditransformasikan kemudian ditafsirkan secara terus menerus 

oleh kedua belah pihak. Namun, pembaca akan menerima kode tersebut 

secara umum dengan menggunakan kepercayaan dan keyakinannya dan 

dibandingkan dengan kode khalayak.  

3. Posisi oposisi (oppositional code/position) 

Khalayak akan berseberangan penafsiran dengan penulis. Posisi oposisi ini 

muncul kalau penulis tidak menggunakan acuan budaya atau kepercayaan 

politik khalayak pembacanya, sehingga akan menggunakan acuan budaya 

dan kepercayaan politiknya sendiri. 

Reception analysis merupakan termasuk studi yang mendalam 

terhadap proses aktual, dimana wacana dalam media diasimilasikan kedalam 

wacana dan praktik-praktik budaya khalayak. Menurut McQuail (1997), 

reception analysis menekankan pada penggunaan media sebagai refleksi dari 

konteks sosial budaya dan sebagai proses pemberian makna melalui persepsi 

khalayak atas pengalaman dan produksi. Hasil penelitian ini merupakan  
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representasi suara khalayak yang mencakup identitas sosial dan posisi 

subyek. 

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan studi resepsi bermaksud 

untuk mengetahui tanggapan, pandangan dan pemaknaan dari subjek 

penelitian mengenai kekerasan gerak nonverbal terkait menjamurnya 

penayangan film animasi Shaun The Sheep. Sejauh mana sudut pandang 

subjek penelitian melihat tersebut dengan didasari oleh  pengalaman atau 

pengetahuan pada setiap  individu. Dapat disimpulkan bahwa studi resepsi 

dalam hal ini mementingkan kemampuan penonton untuk memahami makna 

film animasi tersebut dengan cara yang terkait langsung dengan situasi sosial 

mereka.  

Seperti yang dijelaskan pada bagan penelitian peneliti di bawah ini :  

Analisis Informan            Analisis Gerak Film 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 : Kerangka Pikir Peneliti 

Bagan di atas menggambarkan kaitan kekerasan pada film animasi 

dengan masyarakat yang dijadikan  informan. Dimana informan dalam 

a. Pendidikan  

b. Pekerjaan 

c. Lingkungan 

d. Frekuensi menoton 

a. Menendang 

b. Pelemparan benda kasar 

c. Pemukulan 

d. Pengeroyokan 

 

Kekerasan Gerak Non Verbal Film 
Animasi Shaun The Sheep 
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meresepsikan sesuatu akan dilatarbelakangi oleh pemahaman-pemahaman 

sebelumnya, seperti frekuensi menonton film animasi, pendidikan, 

lingkungan, dan pekerjaan. Serta hal-hal yang akan dilihat sebagai kekerasan 

non verbal pada film, misalnya apakah adegannya terdapat gerak non verbal 

yang menunjukkan kekerasan, seperti menendang, pelemparan benda kasar, 

pemukulan, dan pengeroyokan. 

G.2 Subyek Penelitian 

Subjek penelitian ini ditujukan kepada warga Perumahan Taman 

Landungsari Indah RT.05 / RW.06 di Malang. Dalam hal ini, peneliti 

menggunakan teknik Sampling Purposif (Purposive Sampling), yaitu teknik 

yang mencakup orang-orang dari penyeleksian atas dasar kriteria-kriteria 

tertentu, sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan 

kriteria tersebut tidak dijadikan sampel (Kriyantono, 2006: 154).  

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, peneliti mengambil populasi 

sebanyak 39 kepala keluarga warga tetap dari Perumahan Taman Landungsari 

Indah RT. 05 / RW. 06, Malang. Kemudian dari 39 kuesioner yang telah 

terisi, peneliti akan memilah siapa subyek yang sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan peneliti. Subyek yang sesuai inilah yang akan dijadikan 

sebagai subyek penelitian untuk dilakukan wawancara.  Kriteria tersebut 

adalah : 

1. Warga, merupakan warga tetap dari Perumahan Taman 

Landungsari Indah RT. 05 / RW. 06 Malang. 
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2. Warga, merupakan penonton yang aktif dalam menonton tayangan 

animasi Shaun The Sheep lebih dari tiga kali tayang dalam 

seminggu.  

3. Warga tersebut dapat memahami isi cerita dari gerakan atau isyarat 

yang disampaikan tayangan film animasi Shaun The Sheep. 

4. Warga mengetahui adanya unsur kekerasan non-verbal pada 

tayangan film animasi tersebut. 

Sesuai kriteria yang disebutkan di atas, maka diperolehlah enam 

informan yang telah memenuhi kriteria. Berikut ini adalah daftar subyek 

penelitian yang akan berpartisipasi dalam proses penelitian ini, antara lain: 

1. Titik Hartini 

2. Ummu Sa’adah 

3. Fa’ul Hidayatunafiq 

4. Wuwun Milansari 

5. Yulianti 

6. Yony Suharyoso

 

G.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Perumahan Taman Landungsari 

Indah RT.05 / RW.06 Malang, mulai dari blok K sampai dengan blok Q. 

Pelaksanaan penelitian ini pun dilaksanakan pada bulan April sampai selesai. 

 

G.4 Teknik Pengumpulan Data 

G.4.1 Wawancara mendalam (In Depht Interview) 

Wawancara mendalam adalah suatu cara pengumpulan data atau 

informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar 
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mendapatkan data lengkap dan mendalam. Pada wawancara mendalam ini, 

pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol atas respon informan, artinya 

informan bebas memberikan jawaban. Seperti yang dikatakan Moleong 

(2005:186), wawanncara merupakan percakapan antara dua belah pihak dari 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Sehingga mendapatkan 

data yang selengkap-lengkapnya dan data yang diberikan benar adanya. 

G.4.2 Dokumentasi 

Selain itu teknik pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi juga 

diperlukan dalam penelitian ini. Dokumentasi berarti data yang diperlukan 

sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, biasanya berupa 

surat-surat laporan, monument, foto, tape recorder dan sebagainya (Moleong, 

2008: 61). Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan oleh peneliti 

adalah literatur-literatur dari perpustakaan, penelitian terdahulu, jurnal serta 

arsip data biodata dari warga Perumahan Taman Landungsari Indah RT.05 / 

RW.06 Malang. 

 

G.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lainnya, sehingga mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain (Sugiyono, 2008: 224). Selain itu, Moleong (2007:224) 

juga menegaskan bahwa tujuan analisia data adalah untuk merinci 
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kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik dan menggali 

informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. 

Dalam penelitian ini data-data yang sudah didapat dari hasil 

wawancara dianalisis melalui studi resepsi; dimana pemaknaan diurutkan 

kembali secara mendetail. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi atas 

data-data yang sudah didapat serta diurutkan tersebut. 

 

G.6 Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi teknik. 

Sebagaimana yang dijelaskan Sugiyono (2008: 274), bahwa triangulasi teknik 

digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Dimana data yang diperoleh dari kuesioner, observasi atau dokumentasi 

kemudian dicek dengan wawancara. Apabila dari hasil pengujian kredibilitas 

data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan 

diskusi lebih lanjut kepada warga Perumahan Taman Landungsari Indah RT 

05/ RW 06 Malang, untuk memastikan dari pandangan yang berbeda-beda 

mampu menghasilkan data yang dianggap benar. 
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