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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

A. Komunikasi 

A.1. Definisi komunikasi 

Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan melakukan komunikasi sebagai 
makhluk sosial untuk bertukar pikiran, perasaan dan pendapat. Dalam buku Onong 
Uchjana (2007) menjelaskan bahwa bahasa komunikasi pernyataan dinamakan pesan 
(message), orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator (communicator), 
sedangkan orang yang menerima pesan adalah komunikan (communicant). Dari 3 
unsur komunikasi tersebut dapat dirumuskan bahwa komunikasi adalah suatu proses 
penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. 

Setiap makhluk hidup tidak akan bisa tidak melakukan komunikasi. Di dalam 
kesehariannya, bahkan saat manusia itu diam mereka telah melakukan komunikasi 
non-verbal yang tanpa mereka sadari bahwa ia telah memberikan sebuah pesan. 
Berbeda dengan komunikasi verbal yang banyak orang ketahui adalah berbicara, baik 
satu sama lain atau dengan sebuah kelompok. 

A.2. Bentuk Dasar Berkomunikasi 

Dalam berkomunikasi, manusia tidak dapat hanya melakukan komunikasi 
verbal, secara tidak sadar manusia akan menunjukan komunikasi non-verbal juga, 
misal pada nada bicara atau gerakan-gerakan tubuh yang manusia lakukan untuk 
mendukung agar pesan lebih efektf.  
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Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang isi pesannya dilakukan 
dengan cara menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa bisa juga dikatakan 
sebagai sistem kode verbal (Mulyana, 2005). Bahasa dapat didefinisikan sebagai 
seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkondisikan simbol-simbol 
tersebut, yang digunakan dan dipahami suat komunitas. 

Komunikasi verbal bisa kita temukan dikehidupan kita sehari-hari seperti 
berbicara, mendengarkan musik atau juga menonton. 

Komunikas Non Verbal 

Berbeda dengan komunikasu verbal, komunikasi non verbal adalah tidak 
melalui bahasa saat kita berbicara, namun menggunakan bahasa tubuh, seperti 
saat kita melambai tangan, mengangguk, mengekspresikan wajah atau juga yang 
lain. 

Komunikasi non verbal digunakan untuk mendukung maksud 
penyampaian pesan agar lebih efektif, seperti halnya saat kita sedang marah kita 
akan meninggikan nada bicara kita dengan suara yang lantang dan keras. 

Fungsi utama dalam berkomunikasi non verbal ialah untuk menonjolkan 
atau menekankan beberapa bagian dari pesan non-verbal untuk memperkuat 
warna atau sikap umum yang dikomunikasikan oleh pesan verbal, dapat 
mempertentangkan gerakan verbal dengan gerakan non-verbal, dapat 
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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) 

Dalam film animasi Boboiboy, terdapat adegan yang melakukan 
kekerasan, kekerasan yang dilakukan lebih banyak pada adegan kekerasan non-
verbal, seperti memukul, melempar dan yang lain. 

Adler dan Rodman (1982) mengemukakan beberapa kategori komunikasi 
nonverbal yaitu: 

a.       Kinetik atau gerakan tubuh 

Kategori ini terdiri dari: 

 Orientasi tubuh ialah derajat individu menghadap ke arah atau menjauh 
dari seseorang dengan tubuh, kaki atau kepala individu sendiri 
(komunikator). 

 Postur (gaya tubuh). Cara lain berkomunikasi nonverbal ialah melalui 
postur/gaya tubuh, misalnya duduk menyandar kebelakang, yang bagi 
siswa dikelas bisa ditafsirkan sebagai penyataan bosan terhadap 
penuturan guru. 

 Gerakan isyarat (“gesture”), merupakan sumber yang baik bagi 
komunikasi nonverbal. Wajah merupakan saluran yang paling kentara 
dalam penyampaian emosi. Komunikator hendaknya sangat berhati-hati 
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mengontrol ekspresi wajahnya, apabila mencoba menyembunyikan 
perasaannya. 

 Wajah dan mata, wajah merupakan saluran pernyataan yang paling 
rumit. Pertama, sangat sulit untuk menggambarkan jumlah dan jenis dari 
ekspresi-ekspresi yang biasa dihasilkan dengan wajah dan mata individu 
(komunikator). 

b.      Nada Suara 

Suara merupakan satu saluran yang lain dari komunikasi nonverbal. Suara  
merupakan parabahasa (“paralangue”) – cara kata-kata diucapkan. Terdapat 
berbagai cara, suara bisa mengkomunikaskan sesuatu, yaitu: lewat nada, 
kecepatan, tinggi suara, besar suara, jumlah dan panjang istirahat, dan 
ketidaklancaran. 

c.       Sentuhan 

Sentuhan dapat mengkomunikasikan banyak pesan. Sentuhan dapat 
menyampaikan rasa persahabatan, perhatian, seksual, keagresifan. 

d.      Pakaian 

Pakaian disamping sebagai pelindung dari udara dingin, juga bisa berfungsi 
dekoratif (menghias), sarana identifikasi dengan kelompok, alat untuk 
menarik perhatian seksual, indikator status, pemberi tanda dari peranan 
tertentu, dan bahkan sarana untuk menyembunyikan diri. 
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e.       Proksemik 

Merupakan studi tentang bagaimana orang dan binatang menggunakan 
ruang. Kadang-kadang seseorang dapat diketahui perasaannya terhadap yang 
lain hanya dengan memperhatikan jarak antara keduanya. Kesediaan 
seseorang untuk dekat dengan yang lain, secara fisik maupun emosional 
bervariasi menurut kedekatan orang yang bersamanya dan situasinya. 

B. Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa 

Astrid S. Susanto juga menyampaikan pengertian tentang komunikasi massa 
sebagai berikut “komunikasi massa adalah suatu kegiatan komunikasi yang ditujukan 
kepada orang banyak yang tidak dikenal (bersifat anonim), selain itu dari komunikasi 
massa adalah komunikan adalah heterogen, yaitu heterogen dalam latar belakang 
sosial, dan latar belakang pendidikan. Komunikasi massa dapat menggunakan media 
massa dan dapat pula terjadi tanpa media”. Media massa yang dimaksud Astrid 
tersebut yaitu menggunakan media massa modern seperti media cetak dan elektronik 
(Susanto, 1980:2). 

Ciri khas dari media massa ialah media yang mampu memikat perhatian 
khalayak secara serempak (simultaneous) dan serentak (instantaneous), yaitu pers, 
televis, 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). 
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C. Film Sebagai Media Massa 

Film adalah media komunikasi yang bersifat audio visual untuk 
menyampaikan suatu pesan kepada sekelmpok orang yang berkumpul di suatu tempat 
tertentu. (Effendy, 1986: 134). 

Film memang salah satu media yang dirasa paling efektif untuk 
menyampaikan pesan karena film adalah termasuk salah satu alat atau media 
komunikasi. Jika dulu orang berkomunikasi dengan mempertujukan drama, maka 
dengan perkembangan teknolgi ada film yang kini sebagai penggantinya. Film dapat 
menyalurkan pesan atau makna kepada khalayak luas yang anonimnya (tidak saling 
mengenal) tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Film yang berbasis pada audio dan 
visual juga termasuk alat komunikasi massa. 

Sesungguhnya media komunikasi massa mempunyai empat buah fungsi 
sebagai fungsi dasar sebuah komunikasi yaitu To Inform (memberikan informasi), To 
Influence (mempengaruhi), To Educate (pendidikan), To Entertain (memberikan 
hiburan) (Wardhani, 2008 : 25). 

Sebenernya film dapat mewakili keempat unsur tersebut, namun masyarakat 
masih menganggap film adalah sebagai alat hiburan semata, seperti film-film yang 
disajikan untuk anak-anak adalah sebuah film yang berkategori menghibur yang 
tujuannya hanya menghibur semata. Salah satu contoh film yang menghibur adalah 
film-film animasi, film animasi saat ini adalah film yang paling digemari oleh 
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kalangan anak-anak, salah satu film animasi yang saat ini digemari oleh anak-anak 
adalah film animasi Boboiboy, sekaligus film yang menjadi peneltian ini. 

C.1. Film Animasi 

Menurut Grierson dalam bukunya Luis Giannetti, Understanding Movies, 
Seventh Edition, 1996, memberikan definisi film animasi sebagai berikut “Film 
animasi adalah film merupakan hasil pengolahan gambar tangan sehingga menjadi 
gambar yang bergerak yang pada awal penemuannya dibuat dari berlembar-lembar 
kertas gambar yang kemudian diputar sehingga muncul efek gambar bergerak” 

Film animasi adalah salah satu cara terbaru dalam penyajian-penyajian film 
yang sensasinya berbeda dengan film yang diperankan oleh manusia. Dalam dunia 
animasi, objek apapun didalamnya dapat melakukan gerakan berbahasa seperti halnya 
yang dilakukan manusia, seperti halnya robot yang terdapat pada film animasi 
Boboiboy. 

Film animasi memiliki 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 memperlibatkan dua dunia 
secara bersamaan. 
 
 

 



14  

2. Menggunakan gambar 
Animasi menggunakan berbagai variasi gambar untuk mengilustrasikan 
tokoh-yokoh yang terlibat di dalamnya. 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 digunakan sebagai simbol dari objek sehingga bisa 
berimplikasi pada psikologis termasuk di dalamnya mood dan perasaan. 

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 and 
Manvell, 1973:11). 

Kelebihan-kelebihan pada film animasi ini lah yang membuat para penonton 
dimanjakan pada saat menonton film yang lebih menghibur tersebut. Dan kebanyakan 
film animasi yang dibuat adalah film yang berkategori menghibur seperti pada film 
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animasi Boboiboy. Namun tidak berarti hal yang menghibur adalah hal yang positif 
untuk ditonton, di dalamnya terdapat pula hal yang negatif seperti adegan kekerasan 
meski itu menjadi bumbu penyedap pada alur cerita. 

Hal tersebut banyak dijumpai pada film animasi-animasi yang telah masuk 
pada televisi indonesia. Dengan begitu menariknya hingga anak-anak menjadikan 
mereka sebagai idolanya, dan tidak menutup kemungkinan anak-anak akan 
menirukan aksi-aksi idola mereka, maka dari itu pada saat menonton film, anak-anak 
sangat perlu didampingi oleh orang tua agar anak-anak tidak melihat adegan-adegan 
kekerasan yang tertayang pada televisi, karena budaya menonton bagi anak-anak 
dapat menimbulkan dampak buruk pada perkemangan anak-anak seperti yang disebut 
dalam buku The Media Diet for Kids (2005). Teresa Orange dan Louise O’Flynn 
memaparkan beberapa perilaku yang didapat dari menonton televisi secara 
berlebihan. Peilaku itu antara lain: 

 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 

 



16  

 Ketidakseimbangan energi: gejalanya adalah hiperaktifvitas yang terjadi pada 
anak (Orange dan O’Flynn, 2005) 

Maka dari itu, perlu kita lindungi anak-anak dari budaya menonton televisi yang 
berdampak buruk. Dan kita juga perlu menyeleksi film-film yang baik untuk mereka 
tonton. 

D. Kekerasan Pada Film 

Santoso (2002: 11) mengemukakan istilah kekerasan digunakan untuk 
menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau trtutup (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 bahwasanya efek adegan kekerasan terjadi dalam tiga tahap, yaitu: 

1. Penonton mempelajari metode agresi setelah melihat contoh (observation 
learning) 

2. Kemampuan penonton dalam mengendalikan dirinya berkurang (disinhibition) 
3. Perasaan mereka menjadi tidak tersentuh walaupun melihat korban tindakan 

agresifnya (desensitization) 
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Dari adanya tiga poin di atas, menjelaskan bahwasanya kekerasan dapat 
menimbulkan efek bagi khalayak yang menontonnya, dengan tahap awal yang 
menimbulkan rasa ingin tahu atas hal yang baru ditontonnya, kemudian diri mereka 
tidak mampu membendung hal tersebut yang seharusnya tidak dilakukan, dan yang 
terakhir mereka tidak mempedulikan rasa sakit yang diraakan pendrita yang membuat 
mereka lebihagresif dari pada sebelumnya. 

Kekerasan terdapat dua jenis, yaitu kekerasan yang dilakukan secara non 
verbal dan kekerasan yang dilakukan secara verbal 

a. Kekerasan  Non Verbal adalah kekerasan yang menimbulkan sakit dan ditujukan 
pada organ fisik yang dilakukan secara kolektif atau individu baik yang 
dilakukan dengan menggunakat alat ataupun bagian anggota tubuh (Santoso, 
2001: 24) 

Kekerasan-kekerasan non verbal yang bersifat menyakiti orang lain baik 
menggunakan alat maupun anggota tubuh pada realita di kalangan masyarakat 
diantaranya: 

a) Pemukulan: Tindakan menyakiti tubuh dengan menggunakan kepalan 
tangan atau menggunakan benda-benda kasar / berat / tumpul seperti 
kayu, tongkat, besi dan benda-benda sejenisnya. 

b) Pembunuhan: tindakan yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan 
hilangnya nyawa makhluk hidup. 
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c) Penganiayaan: Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh makhluk hidup 
ketika mereka berada dalam posisi lemah namun tetap dilakukan suatu 
tindak kekerasan dengan tujuan untuk kepuasan individu atau kelompok. 

d) Pengeroyokan: Tindak kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang 
kepada orang lain yang jumlahnya lebih sedikit. 

e) Penamparan: Tindakan menyakiti tubuh yang secara langsung dilakukan 
dengan menggunakan telapak tangan kepada wajah seseorang. 

f) Pelemparan benda kasar/tajam: tindakan melempari benda-benda kasar / 
tajam contohnya kayu, batu, pisau kaleng, dan sejenisnya kearah organ 
tubuh. 

g) Pencekikan: Tindak kekerasan yang dilakukan dengan cara meremas 
leher seseorang atau makhluk hidup dengan menggunakan tangan. 

h) Penusukan: Tindakan yang dilakukan dengan cara menancapkan benda 
runcing atau benda tajam ke dalam tubuh makhluk hidup. 

i) Penembakan: Tindakan yang dilakukan dengan menggunakan senjata api 
ke arah tubuh makhluk hidup. 

j) Penendangan: Tindakan yang dilakukan seseorang melalui ayunan kaki 
yang di ayunkan dengan keras ke arah tubuh makhluk hidup. 

k) Perkelahian: Kekerasan yang dilakukan minimal dua orang dengan 
tindakan saling melukai satu sama lain baik dalam bentuk saling pukul, 
saling, lempar benda-benda ke arah tubuh dengan tujuan untuk menyakiti. 

l) Tawuran: Kekerasan yang dilakukakan antara dua kelompok atau lebih 
yang masing-masing berjumlah lebih dari 10 orang dengan tindakan 
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saling melukai satu sama lain dalam bentuk saling pukul atau saling 
hantam. 

b. Kekerasan Verbal adalah gambaran perilaku, baik yang terbuka (evert) atau 
tertutup (covert), dan baik yang bersifat mnyerang (offensive) atau bertahan 
(deffensife), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain (Santoso, 
2001: 11) 

a) Pengusiran: Tindakan menyuruh pergi dengan kasar 
b) Menghina: Tindak perkataan yang memburukan atau mencemarkan nama 

baik orang lain. 
c) Pencelaan: Tindak perkataan berupa meremehkan baik dalam hal 

kemampuan maupun bentuk fisik yang dilakukan secara langsung di 
depan orang yang bersangkutan. 

d) Intimidasi / Pengancaman: Tindak perkataan yang menakuti-nakuti dan 
menekan seseorang yang menimbulkan rasa khawatir dan rasa takut atas 
keselamatan diri sendiri atau orang lain (kerabat). 

e) Melecehkan: Tindak perkataan berupa meremehkan kemampuan orang 
lain yang dilkaukan secara tidak langsung yaitu tidak dilakukan di depan 
orang yang bersangkutan bentuknya dapat berupa penertawaan dan 
senyum sinis (lebih pada meragukan kemampuan atau kekuatan 
seseorang)  

Dalam kehidupan manusia, kekerasan adalah hal yang sangat ditolak pada 
seluruh lapisan masyarakat, namun pada realitanya tidak sedikit kekerasan yang 
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dilakukan oleh manusia, entah itu dilakukan oleh individu atau kelompok kepada 
individu atau kelompok lain. Hal tersebt dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan 
apa yang mereka mau, dan terkadang mereka berfikir bahwa kekerasa adalah cara 
mudah untuk menyelesaikan masalah. 

D.1. Kekerasan Pada Film Animasi 

Film animasi telah berkembang pesat di televisi Indonesia. Film-film animasi 
yang disajikan oleh televisi Indonesia sebagian besar adalah film ciptaan luar negeri, 
karena di dalam negeri sendiri film animasi masih dianggap baru oleh kalangan 
animator-animator dalam negeri, sehingga perkembangan pembuatan film animasi di 
Indonesia masih belum sesempurna hasil film animasi buatan luar negeri. 

Film-film luar negeri sangat cepat memasuki pertelevisian indonesia karena 
alur cerita yang dibuat sangat menarik, sehingga dapat membuat anak-anak betah 
berada di depan televisi. Dalam film yang sering di tonton oleh anak-anak pasti 
terdapat tokoh yang menjadi favorit mereka, dengan menjadi penggemarnya dapat 
dipastikan mereka akan meniru model berpakaian dan aksi-aksi yang mereka sajikan 
dalam film. Namun beberapa kasus yang terjadi belakangan ini tentang aksi-aksi yang 
dilakukan oleh anak-anak seperti memukul, menendang dan membanting yang 
menirukan tokoh favoritnya telah memakan korban hingga meninggal. Hal tersebut 
dikarenakan kelalaian orang tua yang kurang aktif berperan dalam menjaga apa yang 
seharusnya ditonton oleh orang dewasa tersebut telah menjadi tontonan sehari-hari 
oleh anak-anak mereka.  
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Sangat disayangkan film-film animasi yang ada pada pertelevisian Indonesia 
yang bergenre hibur dan kategori anak-anak pun terdapat juga aksi-aksi kekerasan 
didalamnya, seperti halnya film animasi Boboiboy. Pandangan anak-anak tentang 
Boboiboy adalah seorang anak yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan bumi, 
namun dalam alur cerita terdapat aksi yang tidak pantas untuk dipertontonkan kepada 
anak-anak. 

Hal ini lah yang mendorong peneliti untuk meneliti pemaknaan kekerasan 
gerakan non-verbal pada Film animasi Boboiboy yang menjadi tontonan keseharia 
anak-anak. 

E. Audien Pasif dan Audien Aktif 
Audien dalam lomunikasi 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) 

Fajar dalam Blognya memaparkan kajian yang dilakukan oleh Frank Biocca 
dalam artikel yang berjudul “Opposing Conception of the Audience : The Active and 
Passive Hemispheres of Communication Theory” (1998), yang kemudian diakui 
menjadi tulisan paling komprehensif megenai perdebatan tentang khalayak pasif, 
ditemukan beberapa tipologi dari khalayak aktif. Pertama adalah selektifitas 
(selectivity). Khlayak aktif dianggap selektif dalam proses konsumsi media yang 
merek pilih untuk digunakan. Mereka tidak asal-asalan dalam mengkonsumsi media, 
namun didasari alasan dan tujuan tertentu. Misalnya, kalangan bisnis lebih 
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berorientasi mengkonsumsi Majalah Swasembada dan Harian Bisnis Indonesia untuk 
mengetahui perkembangan dunia bisnis, penggemar olahraga mengkonsumsi Tabloid 
Bola untuk mengetahui hasil berbagai pertandingan olah raga dan sebagainya. 
Karakteristik kedua adalah utilitarianisme (utilitarianism) di mana 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 media. Karakteristik yang keempat adalah keikutsertaan (involvment), atau 
usaha. Maksudnya khalayak secara ktif berfikir mengenai alasan mereka dalam 
mengkonsumsi media. Yang kelima, khalayak aktif dipercaya sebagai komunitas 
yang tahan dalam menghadapi pengaruh media (impervious to infuence), atau tidak 
mudah dibujuk oleh media itu sendiri (Littlejohn, 1996: 333) 

Audiens Aktif 

Audiens aktif adalah mereka yang menggunakan otoritasnya untuk memilih 
dan memilah media massa dengan kebutuhannya. Audiens cenderung menggunakan 
media massa sebagai kebutuhan dalam mencari sesuatu, misal seseorang yang ingin 
mengetahui sebuah informasi tentang fenomena sosial secara aktual, namun ia sadar 
beberapa penayang akan memiliki cara dan tujuan yang berbeda dalam 
menyampaikan fenomena tersebut, disinilah audiens bersifat aktif dalam menyeleksi 
informasi. 
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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 sesuia dengan kadar 
kebutuhan penerima (McQuail, 1989: 218) 

Audiens Pasif 

Berbeda dengan audiens aktif, audiens pasif bertindak kurang bergerak dalam 
memilih dan memilah atas apa yang ingin mereka tonton, dan akibatnya akan lebih 
condong berdampak buruk bagi audiens pasif karena ia hanya menerima segala apa 
yang disajikan oleh penayang, baik di dalamnya terdapat adegan kekerasan, cara 
bicara yang tidak sopan, pengetahuan sex masa dini atau hal lain yang mengakibatkan 
aksi peniruan berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari. 

F. Fungsi 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 menefinisikan makna sebagai kecenderungan total 
untuk menggunakan atau beraksi terhadap suatu bentuk bahasa (Sobur, 2006: 256) 
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F.2. Kekerasan 

Galtung (2003:439) mengemukakan konflik kekerasan dipahami menjadi tiga 
konsep yaitu kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung. 
Ketiga konsep tersebut memiliki keterkaitan untuk menjelaskan penyebab konflik 
kekerasan dengan tesisnya adalah Kausal konflik kekerasan yaitu dari kekerasan 
kultural  melalui kekerasan struktural ke kekerasan langsung.  

1. Kekerasan Langsung  
Kekerasan langsung adalah kekerasan yang terlihat secara langsung dalam 
bentuk kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan (melukai, merusak 
bangunan dan simbol-simbol lawan, menyiksa dan membunuh). 

2. Kekerasan Struktural 
Sementara kekerasan struktural adalah kekerasan yang disebabkan oleh 
struktur sosial. Kekerasan struktural terbagi dalam politis (represif) dan 
ekonomis (eksploitatif) didukung oleh penetrasi, segmentasi, fragmentasi dan 
margilitas struktural.  
 

3. Kekerasan Kultural 
Kekerasan kultural adalah kekerasan yang terdapat di dalam kultur (budaya) 
masyarakat atau orang-orang yang hidup di masyarakat. Kekerasan kultural 
ini menjadi potensi konflik kekerasan, dapat diidentifikasi dalam simbol-
simbol budaya seperti: istilah-istilah, pribahasa, mitos, benda budaya dan 
konsep budaya tertentu. 
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F.3. Kekerasan Non-Verbal 

Kekerasan Non Verbal adalah kekerasan yang menimbulkan sakit dan 
ditujukan pada organ fisik yang dilakukan secara kolektif atau individu baik yang 
dilakukan dengan menggunakan alat ataupun bagian anggota tubuh (Santoso, 2001: 
24) 

F.4. Film Animasi 

Film animasi adalah sebuah hasil karya cipta yang dibuat dengan objek yang 
digerakkan melalui program pada komputer dan memiliki gambar dan warna yang 
menarik serta alur cerita yang lucu. 

G. Fokus Penelitian 

Setelah menemukan rumusan masalah dari penelitian ini yang terkait 
pemaknaan aksi kekerasan pada suatu film animasi, maka peneliti ini perlu 
memfokuskan bagaimana proses pemaknaanmasyarakat dalam memaknai film 
tersebut. Pastinya dalam memaknai sesuatu setidaknya kita perlu mengalami apa yang 
kita maknai, yaitu menonton film animasi boboiboy, setelah kita mengalami kita juga 
harus mengetahui jalan cerita pada film tersebut, kemudian kita memahami bagian-
bagiannya di dalamnya, semisal aksi kepahlawanan dan hal lain yang lebih menonjol, 
dan terakhir kita bisa memberi arti dari keseluruhan proses dalam memberi makna 
pada film tersebut. 

 


