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ABSTRAK 

 
Tindakan bullying sudah bukan merupakan hal yang baru terjadi. Tindakan ini 
sudah terjadi sejak dulu dan beberapa kasus bullying terjadi disekolah dan tidak 

sedikit pula para pelaku bullying merupakan seorang siswa sekolah. Organitaion 

of Economic Co-operation and Development (OECD) dalam riset Programme for 

International Students Assessment (PISA) pada tahun 2018 lalu menungkapkan 

bahwa sebanyak 41,1 persen murid di indonesia mengaku perna mengalami 
bullying. Indonesia berada di posisi ke-5 dari 78 negara dengan kasus bullying 

paling banyak dan dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat bullying di 
Indonesia masih sangat tinggi.Tujuan pada perancangan ini adalah membuat 
komik tentang bahaya bullying sebagai upaya edukasi pada anak usia 10-13 tahun. 

Maka dari itu penulis merancang media edukasi tentang bahaya bullying dengan 
membuat komik edukasi tentang bahaya bullying dengan menggunakan teknik 

digital painting yang dikemas sesuai dengan target penulis yaitu untuk anak usia 
10-13 tahun. Komik tersebut berisi tentang bahaya bullying dan diberikan 
informasi tentang cara mengatasi dan mencegah tindakan bullying. Pada 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data yang 
valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengumpulan data yang digunakan yaitu 

observasi, wawancara, dan studi literatur. Pada penelitian ini ditemukan kata 
Reassure yang memiliki arti “meyakinkan” yang menjadi kata penting dalam 
penelitian ini, hal itu bertujuan untuk meyakinkan orang tentang bahaya bullying 

terutama pada target penulis yaitu anak usia 10-13 tahun. Dari penelitian ini maka 
dihasilkan media buku komik yang berjudul “Ini Bullying Loh” yang bertujuan 
untuk edukasi tentang bahaya bullying dengan menyajikan informasi tentang 
bahaya bullying seperti merasa cemas, takut, kesulitan bersosialisasi, dan 
menurunkan semangat belajar dan memberikan informasi tentang cara 

mengatasinya yaitu dengan membentuk wadah atau kelompok untuk mengatasi 
bullying dan pentingnya sifat keterbukaan terhadap permasalahan yang dialami 

yang ditujukan pada anak usia 10-13 tahun. Dan penelitian ini menggunakan 
media pendukung berupa e-comic, Poster, Stiker, dan Sosial media. Diharapkan 
dengan perancangan komik tentang bahaya bullying ini dapat mengurangi dan 

mencegah tindakan bullying dan diharapkan dapat memberikan edukasi dan 
informasi terkait dengan bahaya bullying pada anak remaja usia 10-13 tahun 

sehingga dapat mengurangi tingkat bullying yang terjadi di Indonesia. 

 

 
 

Kata Kunci: Bahaya Bullying, Komik, Edukasi, Meyakinkan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Bullying berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti menggertak atau 

mengganggu. Menurut O lweus (1993) bullying merupakan suatu perilaku negatif 

yang berulang dengan maksud menyebabkan ketidaksenangan atau menyakitkan 

kepada orang lain, baik satu atau beberapa orang secara langsung terhadap 

seseorang yang tidak mampu melawannya. 

Tindakan bullying sudah bukan merupakan hal yang baru terjadi. Tindakan 

ini sudah terjadi sejak dulu dan beberapa kasus tindakan bullying terjadi di 

sekolah dan tidak sedikit pula para pe laku bullying merupakan seorang siswa 

sekolah. Ada beberapa tipe tindakan bullying mulai dari verbal, fisik, psikis, dan 

cyberbullying. 

Saat melakukan tindakan bullying biasanya para pelaku memiliki sebuah 

intensi bullying. Intensi maksudnya adalah keinginan untuk melakukan 

penindasan kepada orang yang dianggap lemah oleh pelaku, sehingga bullying 

dapat ditentukan dari seberapa kuat intensi seseorang untuk melakukan tindakan 

tersebut. Semakin besar intensi tersebut, maka semakin besar pula peluang 

individu untuk melakukan bullying. Individu memiliki suatu intensi di dalam 

dirinya, hal ini berarti individu memiliki suatu intensi bullying sebelum 

melakukan tindakan bullying (Ayun & Masykur, 2018). 

Menurut Dwipayanti dan Komang (2014) berpendapat bahwa anak sebagai 

korban bullying akan mengalami gangguan psikologis dan fisik, lebih sering 

mengalami kesepian, dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan teman. 

Menurut Soedjatmiko (2013) dampak yang dialami oleh korban bullying adalah 

mengalami berbagai macam gangguan yang meliputi kesejahteraan psikologis 

yang rendah dimana korban akan merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, tidak 

berharga, penyesuaian sosial yang buruk, dan menarik diri dari pergaulan. 
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Dilansir oleh Hurek (2018) terjadi tindakan bullying di SMPN 6 Sidoarjo 

hal ini terungkap dari video yang beredar di media sosial, pada video tersebut 

terdapat seorang perempuan yang menangis dan dikelilingi oleh lima siswi di 

sekitarnya. Pada video tersebut diperlihatkan bahwa korban dipegang dagunya 

dan diancam hingga menangis. Kasus ini nantinya akan digunakan sebagai studi 

kasus pada penelitian ini. 

Menurut Susanto (2019) kasus bullying pada anak merupakan sebuah 

fenomena gunung es yang mencuat, kasus yang terlihat sedikit namun faktanya 

sangat banyak, mengakar, terwariskan dari generasi ke generasi dan sering kurang 

terpantau oleh orang tua dan sekolah. Dengan demikian sangat penting untuk 

memberikan edukasi terkait dengan bahaya bullying, dampak bullying, dan faktor 

faktor yang mempengaruhinya. 

Dilansir oleh Ayunda (2021) lalu mengatakan bahwa Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI) menerima setidaknya 37.381 laporan perundugan dalam 

jangka waktu 2011 hingga 2019. dari jumlah tersebut, sebanyak 2.473 kasus 

diperkirakan terjadi di dunia pendidikan. 

Dari hasil penelitian Bara (2014) jenis bullying yang paling sering dilakukan 

adalah bullying secara verbal. Hal ini karena bentuk perilaku bullying secara 

verbal dianggap hal yang biasa dan tidak memiliki resiko yang serius dibanding 

scara fisik atau psikologis. 

Organitation of Economic Co-operation and Development (OECD) dalam 

riset Programme for Internatioanl Students Assessment (PISA) pada tahun 2018 

lalu mengungkapkan bahwa sebanyak 41,1 persen murid di Indonesia mengaku 

pernah mengalami perundungan atau bullying. dan di tahun yang sama Indonesia 

juga berada di posisi ke-5 dari 78 negara dengan kasus bullying paling banyak. 

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan 

perundungan masih banyak terjadi terutama dikalangan para pelajar. 

Dari hasil penelitian Ardiansyah (2008) menunjukkan bahwa minat remaja 

terhadap komik sangat besar karena komik bagi anak usia remaja masih memiliki 

kesenangan tersendiri saat membacanya, komik juga berpengaruh terhadap 

perkembangan sikap pada remaja terutama pada usia 10-13 tahun yang dimana 

pada usia tersebut perkembangan kejiwaan anak masih sangat labil. Dengan 
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demikian membaca komik harus sesuai dengan usianya, seperti komik untuk 

remaja sebaiknya dibaca oleh anak usia remaja dan komik untuk dewasa 

sebaiknya dibaca oleh usia dewasa. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komik berpengaruh 

terhadap perkembangan sifat seseorang terutama remaja dan pentingnya 

menyajikan komik yang sesuai dengan usia remaja terutama usia 10-13 tahun 

yang menjadi fokus penulis agar tidak menghambat perkembangan sifat pada 

remaja. Menurut Waluyanto (2005) mengatakan bahwa komik sebagai media 

pembelajaran merupakan alat yang berfungsi untuk menyampaikan sebuah pesan 

pembelajaran. Dalam hal ini pembelajaran menunjuk pada sebuah proses 

komunikasi antara pelajar dan sumber belajar. 

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa komik dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai salah satu cara 

mengatasi permasalahan dalam memahami suatu materi pembelajaran. Dengan 

menggabungkan antara gambar dan cerita yang menarik serta penggambaran 

sebuah objek objek yang tidak bisa dihadirkan langsung sebagai materi 

pembelajaran pada siswa dapat digambarkan melalu komik, sehingga dapat 

membantu memahami materi dan lebih mudah menyampaikan sebuah informasi. 

Dengan demikian penulis memilih komik sebagai upaya edukasi tentang 

bahaya bullying pada anak usia 10-13 tahun, dengan menghadirkan cerita dan 

gambar yang menarik serta penyampaian pesan yang ingin disampaikan menjadi 

salah satu fokus utama dalam perancangan komik ini. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka rumusan 

masalah yang dapat diambil adalah “Bagaimana merancang komik tentang 

bullying dengan teknik digital painting sebagai upaya edukasi pada anak usia 10- 

13 tahun ?”. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis membatasi penelitian 

yang meliputi: 

1. Merancang cerita komik tentang bullying yang menarik dan edukatif untuk 

anak usia 10-13 tahun 

2. Merancang karakter atau tokoh yang menarik dan sesuai dengan cerita komik 

tentang bullying 

3. Pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para pembaca komik tentang 

bahaya bullying 

4. Media utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku komik 

5. Media pendukung yang digunakan adalah e-comic, sosial media, stiker, 

dan poster. 

. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah menghasilkan rancangan komik tentang 

bahaya bullying sebagai upaya edukasi pada anak usia 10-13 tahun. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam perancangan komik tentang bullying ini tentunya diharapkan dapat 

memberikan manfaat yaitu: 

1. Diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan kepada para pembaca 

tentang bahaya bullying serta memberikan edukasi pada anak usia 10-13 

tahun. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi 

perancangan komik edukasi selanjutnya. 

3. Bagi masyarakat penelitian ini dapat digunakan sebagai edukasi pada anak 

tentang bahaya bullying 

4. Bagi institusi semoga laporan ini dapat dijadikan referensi, serta informasi 

dalam pengembangan perancangan komik tentang bullying lainnya. 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Penelitian Terdahulu 

Dari studi literatur yang didapatkan, penelitian terdahulu yang didapatkan 

adalah jurnal penelitian dengan judul “Perancangan Buku Komik Edukasi 

Pencegahan Perilaku Cyberbullying Pada Remaja” oleh Asya Lezitizia dan Patra 

Aditia Universitas Telkom, 2018. Pada penelitian terdahulu menyebutkan bahwa 

penggunaan buku komik sebagai media edukasi sangat efektif dibandingkan buku 

informasi yang sudah ada, karena informasi yang disampaikan dibungkus dengan 

alur cerita yang menarik. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak 

pada informasi yang disajikan. Pada penelitian terdahulu menjelaskan bahaya 

bullying yang hanya berfokus pada cyberbullying dan pada penelitian ini akan 

memberikan informasi mengenai bahaya bullying yang terjadi disekolah dan 

memberikan informasi bagaimana cara mengatasi dan mencegah tindakan tersebut 

yang ditujukan pada anak usia 10-13 tahun. 

 
2.2 Teori Bullying 

Bullying berasal dari bahasa inggris, yang berarti menggertak atau 

mengganggu, di Indonesia dikenal dengan istilah “Perundungan”. Menurut 

Olweus (1993), mengatakan bahwa bullying merupakan suatu perilaku negatif 

yang berulang yang bermaksud menyebabkan ketidaksenangan atau menyakitkan 

oleh orang lain, baik satu atau beberapa orang secara langsung terhadap sseorang 

yang tidak mampu melawannya. 

Menurut American Psychiatric Association (APA) perilaku agresif pada 

tindakan bullying dikarakteristikkan dengan 3 kondisi yaitu (a) perilaku negatif 

yang bertujuan untuk merusak atau membahayakan (b) perilaku yang diulang 

selama jangka waktu tertentu (c) adanya ketidakseimbangan kekuatan atau 

kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat. 

Bullying memiliki pengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek 

terhadap korban bullying. Pengaruh jangka pendek yang ditimbulkan akibat 

perilaku bullying adalah depresi karena mengalami penindasan, menurunnya 
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minat untuk mengerjakan tugas sekolah, dan menurunnya minat untuk mengikuti 

kegiatan sekolah (Berthold & Hoover, 2000). Sedangkan akibat dalam jangka 

panjang dari penindasan seperti kesulitan dalam menjalin hubungan baik terhadap 

orang lain, selalu memiliki kecemasan akan mendapatkan perlakuan yang tidak 

menyenangkan dari orang lain (Berthold dan Hoover, 2000). 

Menurut Kalliotis (2000), menyatakan bahwa penindasan sering terjadi pada 

lingkungan sekolah yang disebabkan adanya isolasi yang dilakukan oleh teman- 

teman sebayanya karena adanya perbedaan tingkat sosial dan ekonomi. 

Dari beberapa pandangan yang ada dapat disimpulkan bahwa bullying 

merupakan sebuah tindakan negatif dan juga agresif yang terjadi di dalam 

lingkungan sosial, tindakan bullying juga memiliki pengaruh jangka panjang dan 

jangka pendek terhadap korbannya. Dan perilaku ini sering terjadi akibat adanya 

isolasi yang dilakukan oleh teman teman sebaya. Akibatnya muncul rasa depresi 

pada diri seseorang yang menjadi korban bullying. 

 
2.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bullying 

Tindakan bullying yang terjadi dipengaruhi dari berbagai faktor yang ada. 

Menurut Ariesto (2009), faktor-faktor penyebab terjadinya bullying antara lain : 

A. Keluarga 

Pelaku bullying kebanyakan berasal dari keluarga yang bermasalah seperti 

orang tua yang selalu menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah 

yang penuh agressi, stress, dan permusuhan. Mengakibatkan anak mempelajari 

perilaku bullying dengan mengamati konflik yang terjadi pada orang tua mereka, 

dan kemudian mereka meniru dan melampiaskannya kepada teman-temannya. 

 
B. Faktor Kelompok Sebaya 

Interaksi dengan kelompok sebaya terkadang dapat mendorong seseorang 

untuk melakukan bullying.beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk 

membuktikan bahwa mereka bisa masuk ke dalam kelompok tertentu, meskipun 

mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. 



7 
 

 

 

 

 

C. Kondisi Lingkungan Sosial 

Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying 

adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja 

demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan 

sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya. 

 
D. Tayangan Televisi dan media cetak 

Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi 

tayangan yang mereka tampilkan. Survey yang dilakukan Saripah (2006) 

memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, 

umumnya mereka meniru geraknya (64%) dan dari kata-katanya (43%). 

 
2.2.2 Jenis-jenis Bullying 

Bullying juga dibagi menjadi beberapa jenis. Menurut Coloroso (2007), 

bullying dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

A. Bullying Fisik 

Bullying fisik merupakan tindakan perundungan yang paling tampak dan 

paling mudah untuk diidentifikasi dibanding dengan jenis bullying lainnya, 

bullying jenis ini termasuk salah satu jenis bullying yang berbahaya karena 

menggunakan kekerasan fisik dan banyak korban bullying fisik mengalami cidera 

bahkan juga dapat menyebabkan kematian pada korban. 

 
B. Bullying Verbal 

Kekerasan verbal merupakan bentuk penindasan secara verbal atau 

menggunakan kata-kata yang buruk, kasar, dan tidak baik dengan tujuan untuk 

memojokkan dan menyakiti korban dari tindakan bullying. Dan penindasan secara 

verbal merupakan tipe penindasan yang umum terjadi karena penindasan jenis ini 

mudah untuk dilakukan. 
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C. Bullying Relasional 

Penindasan relasional berupa penindasan untuk melemahkan harga dari 

korban contoh tindakan dari penindasan relasional seperti pengucilan, pengabaian, 

cibiran, dan segala tindakan untuk mengasingkan individu atau korban dari suatu 

kelompok, Dan jenis penindasan ini paling sulit terdeteksi dari luar. 

 
2.3 Komik 

Definisi komik menurut McCloud (2008) adalah gambar- gambar dan 

lambang- lambang lain yang berdekatan atau bersebelahan dalam urutan tertentu 

yang bertujuan memberikan informasi dan tanggapan estetika dari pembaca. 

Menurut Setiawan dalam buku Tips Menggambar Komik (2020), 

menjelaskan bahwa kata komik berasal dari bahasa Yunani, yakni komikos yang 

memiliki arti sebagai bercanda atau bersukacita. Hal ini karena komik 

berhubungan dengan komedi, akan tetapi seiring dengan perkembangan waktu, 

komik tidak hanya membahas hal hal yang lucu ada juga yang membahas topik 

serius dalam cerita komik. 

Menurut Daryanto (2010) mengatakan komik sebagai suatu bentuk sajian 

cerita dengan seri gambar yang lucu, komik menyediakan cerita-cerita yang 

sederhana, mudah ditangkap dan dipahami isinya, sehingga sangat digemari baik 

oleh anak-anak maupun orang dewasa. 

Komik juga digunakan sebagai sarana komunikasi dan media edukasi pada 

anak, seperti yang dikatakan oleh Hurlock (1978), mengatakan bahwa komik 

adalah media yang dapat memberikan model untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kepribadian anak, komik juga termasuk sarana komunikasi, 

sarana menyampaikan cerita, pesan, dan hal-hal yang berbau ilmiah seperti genre 

sastra anak yang lainnya. 

Dapat disimpulkan bahwa komik merupakan sebuah cerita bergambar 

dengan tokoh-tokoh yang memiliki sebuah peran dalam cerita tersebut, sehingga 

dapat terlihat menarik bagi para pembaca. Selain itu komik juga digunakan 

sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan 

kepada para pembacanya. 
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2.3.1 Unsur-Unsur Komik 

Terdapat beberapa unsur-unsur dalam komik, diantaranya yaitu : 

A. Panel 

Panel merupakan bidang yang membatasi bagian-bagian pada komik, panel 

juga dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Panel tertutup adalah panel yang dibatasi dengan garis- garis batas, garis- 

garis ini disebut frame. Komik eropa merupakan salah satu komik yang 

paling banyak menggunakan panel ini. 

2. Panel terbuka adalah panel yang tidak dibatasi dengan garis- garis pembatas 

atau frame, biasanya komik Amerika dan komik Jepang banyak 

menggunakan jenis panel terbuka pada komiknya, hal ini bertujuan untuk 

membuat sebuah variasi pada komik. 

 

Gambar 2.1 Panel 

(Sumber: https://www.senibudayaku.com/, 2021) 

 
Menurut McCloud (2008), menjelaskan bahwa panel merupakan 

perpindahan adegan dalam gambar komik, setiap panel menunjukkan sebuah 

aksi yang lengkap karena berasal dari sebuah plot adegan cerita komik yang 

berkaitan secara keseluruhan. Terdapat enam bentuk transisi dari panel ke panel 

transisi tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Transisi momen ke momen merupakan transisi yang menggambarkan aksi 

tunggal dalam rangkaian momen pada komik. Transisi ini berfungsi untuk 

memperlihatkan aksi gerak lambar, menangkap perubahan kecil, 

meningkatkan ketegangan, serta membuat kesan film pada halaman komik. 

2. Transisi aksi ke aksi merupakan transisi dalam sebuah rangkaian aksi, 

penggunaan panel ini sangat efisien, karena hanya menggunakan satu 

https://www.senibudayaku.com/
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3. momen per-aksi sehingga setiap panel membantu mengarahkan plot serta 

menjaga alur cerita tetap terjalin satu sama lain. 

4. Transisi subjek ke subjek merupakan transisi dari rangkaian subjek dalam 

waktu yang sama, alur ini sangat efisien untuk menciptakan alur cerita maju 

sambil merubah sudut pandang pembaca. 

5. Transisi lokasi ke lokasi merupakan bentuk transisi untuk perpindahan 

jarak, ruang, dan waktu yang sangat berbeda. Transisi ini membantu 

meringkas sebuah cerita sambil memberikan jarak dan jangka waktu antar 

lokasi pada cerita. 

6. Transisi aspek ke aspek merupakan transisi dari satu aspek ke aspek lainnya. 

Transisi ini berguna untuk merangkai sebuah narasi yang masih berada 

salam satu rangkaian waktu namun juga menampilkan lompatan situasi 

untuk menciptakan penekanan suasana hati dan tempat yang kuat 

(McCloud, 2008). 

7. Non Sequitur merupakan transisi dari sebuah rangkaian cerita atau kata yang 

tidak berkaitan. Transisi ini sering muncul dalam komik eksperimental, 

yang menyajikan sebuah potongan-potongan tak masuk akal yang terselip 

dalam sebuah cerita. 

 

Gambar 2.2 Transisi Panel Dalam Komik 

(Sumber: https://www.senibudayaku.com/, 2021) 

 

 

B. Sudut Pandang (View) 

Sudut pandang dalam komik digunakan untuk mengarahkan pandangan 

para pembaca untuk melihat objek atau suatu kejadian pada komik. Sudut 

pandang sendiri memiliki beberapa jenis yang berbeda yaitu: 

https://www.senibudayaku.com/
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1. Bird Eye View adalah sudut pandang yang mengambil posisi dari ketinggian 

di atas objek, sehingga seringkali digunakan untuk menjelaskan lingkungan 

yang luas atau mendefinisikan situasi yang menceritakan kekuasaan serta 

rekonstruksi utuh dari kondisi lingkungan. 

2. High Angle View adalah pengambilan sudut pandang yang diarahkan pada 

posisi atas mata dan lebih tinggi dari objek. Sudut pandang ini dapat 

memberikan kesan rahasia atau menggambarkan kekalahan. 

3. Low Angle View adalah pengambilan sudut pandang yang mengambil sudut 

pandang yang lebih dominan pada kondisi bawah daripada atas, 

pengambilan sudut pandang ini menyajikan pandangan secara distorsi, 

sehingga gambar lebih mengesankan semangat, keagungan, kebesaran, atau 

kondisi konstruksi bangunan yang megah. 

4. Eye Level adalah sudut pandang yang dibuat sejajar dengan pandangan mata 

yang bertujuan agar pembaca dapat mengidentifikasi secara benar 

komposisi asli serta ketinggian bentuk ideal jika disejajarkan dengan objek 

yang terdapat pada gambar. 

5. Worm’s Eye merupakan sudut pandang yang dimana pandangan akan 

dibawa untuk menyaksikan adegan atau objek dari sudut pandang mata 

terendah agar terlihat kesan estetis serta menampilkan dimensi dan 

perbesaran dari sebuah objek. 

 
 

Gambar 2.3 Sudut Pandang 
(Sumber: https://www.senibudayaku.com/, 2021) 

 

 
 

C. Gutter (Parit) 

Gutter atau parit merupakan pemisah antara panel satu dengan panel 

lainnya sehingga memberikan rongga pada layout komik, hal ini memberikan 

ruang jeda bagi para pembaca. Ruang jeda pada panel-panel yang terpidah dapat 

https://www.senibudayaku.com/
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menimbulkan sebuah gagasan yang sesuai dengan interpretasi pembara. Ukuran 

gutter bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan gambar yang ada. 
 

 

 

 

Gambar 2.4 Gutter 

(Sumber: https://www.senibudayaku.com/, 2021) 

 
 

D. Balon Kata 

Balon kata merupakan tempat untuk meletakkan teks pada komik. 

Penggunaan balon kata merupakan fungsi bahasa dari komik. Fungsi bahasa 

dalam sebuah dialog antar tokoh yang ditempatkan dalam balon kata. Balon kata 

juga mengungkapkan sebuah monolog batin dari sebuah kejadian pada komik. 

 
 

Gambar 2.5 Balon Kata 
(Sumber: https://www.senibudayaku.com/, 2021) 

 
E. Visual Effect (Efek Visual) 

Efek visual diperlukan untuk mendramatisir sebuah gambar agar lebih 

meyakinkan para pembaca saat memba ca cerita pada komik. Ucapan yang ingin 

dikeluarkan oleh objek atau tokoh dapat lebih maksimal saat ditambahkan dengan 

efek visual. 

https://www.senibudayaku.com/
https://www.senibudayaku.com/


13 
 

 

 

 

F. Ilustrasi 

Ilustrasi berfungsi untuk memberi penjelasan atas suatu tujuan atau maksud 

tertentu secara visual. Tujuan ilustrasi pada komik adalah untuk memberikan 

sebuah gambaran dari sebuah kejadian yang mirip dengan aslinya. Ilustrasi juga 

untuk menggambarkan sebuah keindahan dan kerumitan serta detail dari sebuah 

cerita. 

 
G. Ukuran Gambar 

Panel-panel yang terdapat dalam komik tentunya menampilkan gambar 

yang dikemas dalam berbagai ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan adegan. 

Pada umumnya ukuran yang terdapat dalam panel terdiri dari beberapa jenis yang 

sesuai dengan arah pandang mata. 

 
H. Cerita 

Cerita atau narasi dalam komik merupakan bagian yang sangat penting 

karena unsur visual dan teks merupakan penyederhanaan serta perwujudan dari 

bentuk narasi yang berupa urutan cerita, sehingga dapat dimaknai maksud atau 

pesan yang ingin disampaikan. 

 
I. Splash (Bentuk Gemercak) 

Dalam sebuah komik, spalsh terbagi kedalam tiga bagian, yaitu: Splash 

Halaman, Splash Panel, dan Splash Ganda. 

1. Splash Halaman merupakan bentuk tampilan ilustrasi yang mampu 

mendefinisikan isi komik. Pada bagian ini biasanya banyak memuat elemen- 

elemen serta berbagai penggabungan yang ada pada bentukan visual dan teks 

pada komik. 

2. Splash Panel merupakan panel terbesar dalam sebuah halaman komik. 

Splash panel hanya menampilkan satu ilustrasi gambar dan teks dengan 

komposisi yang lebih besar daripada yang lain. 

3. Spalsh Ganda dalam komik merupakan sebuah panel yang terdiri dari 

ilustrasi panel dua halaman yang digabung menjadi satu sehingga 

ukurannya dapat melebihi dari panel-panel yang telah ada. 
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J. Garis Gerak 

Garis gerak merupakan efek yang ditimbulkan dari gerakan tokoh komik. 

Garis gerak digunakan untuk mendramatisasi sebuah keadaan, ekspresi, atau 

pernyataan sikap, sehingga pembaca lebih memahami kondisi fisik dan 

emosional pada tokoh komik, serta membantu mengekspresikan kondisi si 

tokoh. 

 
2.3.2 Jenis Jenis Komik 

A. Komik Strip 

Komik strip merupakan sebuah komik yang terdiri dari beberapa panel saja 

dan biasanya mengisi ruang pada majalah dan surat kabar. Komik strip dibagi 

menjadi dua jenis yaitu : 

1. Komik strip bersambung adalah jenis komik strip yang hanya terdiri dari tiga 

atau empat panel saja dengan menghadirkan cerita yang bersambung yang 

biasanya terdapat di koran atau majalah. 

2. Kartun strip adalah jenis komik yang menyajikan gambar komik yang terdiri 

dari 3 atau 4 panel yang biasanya menceritakan sindiran-sindiran dengan 

konsep peristiwa yang aktual. 

 
B. Buku Komik 

Buku komik adalah rangkaian cerita komik yang memiliki hubungan 

dengan penerbit. Buku komik menghadirkan sebuah karya komik yang dapat 

dinikmati secara utuh. Buku komik terdiri dari beberapa bagian cerita pada 

komik yang biasanya disebut chapter. 

 
C. Komik Kompilasi 

Komik ini merupakan kumpulan dari berbagai judul komik dari beberapa 

komikus yang menggunakan style gambar yang berbeda dan disatukan dalam 

satu tema cerita. 
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D. Komik Web 

Komik web merupakan komik yang ditampilkan pada web secara online 

dan komik web memiliki banyak pembaca pada saat ini karena akses yang 

mudah dan cepat. Komik web dapat menghemat biaya karena tidak perlu 

melakukan biaya cetak. 

 
2.4 Ilustrasi 

Menurut Rohidi (1984) mengatakan bahwa pengertian gambar ilustrasi 

berkaitan dengan seni rupa yang merupakan suatu penggambaran melalui elemen 

rupa untuk lebih menerangkan, menjelaskan atau pula memperindah sebuah teks 

agar pembacanya dapat ikut merasakan secara langsung melalui sifat-sifat gerak 

dan kesan dari cerita yang disajikan. 

Menurut Putra dan Lakoro (2012) ilustrasi bertujuan untuk menerangkan 

atau juga menghiasi suatu cerita, puisi, tulisan ataupaun informasi lainnya. Selain 

dari pernyataan tersebut secara umum ilustrasi bertujuan untuk memperjelas pesan 

atau sebuah informasi yang disampaikan, memberikan variasi bahan pembelajaran 

agar lebih menarik, memotivasi, komunikatif serta memudahkan pembaca 

memahami pesan pada cerita. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilustrasi 

bertujuan untuk menerangkan atau menjelaskan sebuah cerita sehingga informasi 

atau pesan pada cerita tersebut menjadi lebih mudah dipahami oleh para 

pembacanya. Selain itu penggunaan ilustrasi dapat memperindah sebuah narasi 

atau teks sehingga menarik bagi para pembaca. Dengan demikian penulis harus 

membuat ilustrasi yang menarik bagi pembaca yang berusia 10-13 tahun dan 

dapat menjelaskan pesan yang ingin disampaikan terkait dengan bullying. 

 
2.5 Digital Painting 

Menurut Deka (2012) mengatakan bahwa digital painting adalah teknik 

menggambar secara digital, dengan menggoreskan kuas digital yang membentuk 

garis, gambar, dan warna yang berbentuk point atau titik-titik yang ada didalam 

monitor digital. Intinya digital painting merupakan metode pembuatan karya 
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secara digital menggunakan software digital. Software yang biasa digunakan 

dalam membuat digital painting adalah Adobe Photoshop, CorelDraw, dan 

Procreate. 

Alat yang digunakan dalam membuat digital painting bermacam macam, 

jika menggunakan software pada komputer atau laptop dapat menggunakan 

mouse, pentablet, touchpad, dan sejenisnya, dan jika menggunakan ipad alat yang 

dibutuhkan adalah stylus pen atau pensil yang digunakan untuk menggambar 

secara digital. 

Teknik ini seringkali dipakai para ilustrator dalam pembuatan artbook, 

komik, dan buku ilustrasi. Hal ini karena pembuatan karya digital lebih efisien 

dan tidak mengeluarkan banyak biaya dalam proses pembuatan karya karena 

semua fasilitas sudah tersedia dalam software. Dengan demikian penulis memilih 

menggunakan teknik digital painting dalam perancangan komik edukasi tentang 

bahaya bullying. 

 
2.6 Studi Kompetitor 

Sebelum perancangan ini dilakukan, telah ada beberapa komik yang 

mengangkat tentang bullying, komik tersebut antara lain : 

 
2.6.1 Komik “Ayo Lawan Si Bully” 

 

 
 

Gambar 2.6 Komik “Ayo Lawan Si Bu ly” 
(Sumber: https://komik.pendidikan.id/, 2017) 

https://komik.pendidikan.id/
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Komik yang diterbitkan pada tahun 2017 ini menjelaskan tentang hal- hal 

yang perlu dilakukan anak-anak jika mengalami perundungan. Seperti contohnya 

saat mengalami perundungan anak-anak harus berani menatap mata lawan, dan 

mengatakan dengan tegas bahwa perbuatan mereka tidak terpuji. 

Komik ini bertujuan untuk mengedukasi anak tentang kejadian-kejadian 

yang mengarah pada penindasan dan pelecehan. Tujuan dari komik ini adalah 

untuk edukasi dan mengurangi serta mencegah tindakan perundungan di 

Indonesia. 

 
2.6.2 Komik “Stop Bullying” 

 

 
 

Gambar 2.7 Komik “Stop Bu lying” 
(Sumber: https://fliphtml5.com/, 2019) 

 
 

Komik berjudul “Stop Bullying” yang diterbitkan oleh Komunika pada 

tahun 2019 ini menceritakan tentang seorang anak yang dibully karena memiliki 

badan yang gendut sehingga menyebabkan anak tersebut harus pindah ke sekolah 

lain. Di akhir cerita korban dan pelaku akhirnya berdamai dan pelaku menyesali 

perbuatannya. Sepanjang cerita diberikan informasi terkait cara mengatasi 

bullying dan cara mencegahnya. 

https://fliphtml5.com/
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Perbedaan yang ada pada kompetitor dengan perancangan ini terletak pada 

informasi, cerita, dan ilustrasi pada komik. Komik pada perancangan ini akan 

menyajikan cerita edukasi tentang bahaya bullying yang dikombinasikan dengan 

cerita yang lucu dan menghibur, jadi tidak hanya memberikan edukasi tetapi juga 

menghibur para pembacanya. Dan memberikan informasi tentang cara mengatasi 

tindakan bullying. Gaya ilustrasi pada komik juga menggunakan ilustrasi digital 

painting dan pada komik kompetitor menyajikan komik tidak berwarna sedangkan 

pada perancangan komik ini akan menyajikan cerita komik berwarna sehingga 

lebih menarik bagi para pembaca. 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Menurut Sugiyono (2005) 

mengatakan bahwa penelitian kualitatif cocok digunakan untuk jenis penelitian 

yang memahami tentang fenomena sosial. Penggunaan metode kualitatif bertujuan 

untuk mendapatkan data informasi terkait dengan bullying untuk membantu dalam 

proses perancangan komik tentang bahaya bullying. 

 
3.2 Obyek Penelitian 

Bahaya bullying pada anak usia 10-13 tahun merupakan obyek yang akan di 

analisis oleh penulis. Studi kasus dilakukan di SMPN 6 Sidoarjo karena di sekolah 

tersebut pernah terjadi kasus bullying dan korban sekaligus pelaku berasal dari 

SMPN 6 Sidoarjo. Dengan demikian peneliti memilih SMPN 6 Sidoarjo untuk 

dijadikan obyek penelitian. 

 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pada perancangan ini menggunakan metode kualitatif, maka dari itu teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi 

literatur. Menurut Sayidah dalam buku Metodologi Penelitian (2018) mengatakan 

bahwa sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Sumber 

data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara, kuisoner, dan observasi. Dan 

sumber data sekunder dapat diperoleh dari jurnal, internet, koran, buku, dan lain 

sebagainya. 

 
3.3.1 Observasi 

Obervasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data, menurut 

Widoyoko (2014) mengatakan bahwa observasi merupakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu 

gejala pada objek penelitian. 

 

 

 

 

 

19 



20 
 

 

 

 

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa observasi merupakan 

metode pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Dalam proses ini hal- hal yang perlu diamati oleh peneliti adalah bahaya 

bullying dengan target pelajar dari SMPN 6 Sidoarjo. Dengan mempelajari 

tingkah laku siswa siswi selama kegiatan disekolah, hal itu bertujuan untuk 

mendapat data terkait dengan bahaya bullying. 

 
3.3.2 Wawancara 

Menurut Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam proses 

perancangan komik ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait 

bahaya bullying dan yang akan menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah 

guru bimbingan konseling di SMPN 6 Sidoarjo, murid SMPN 6 Sidoarjo yang 

menjadi korban bullying, dan Hasri Ardilla S.Psi., M.Psi., Psikolog yang 

merupakan salah satu psikolog yang ada di daerah Sidoarjo. 

 
3.3.3 Studi Literatur 

Menurut Danial dan Warsiah (2009) mengatakan bahwa studi literatur 

merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan 

sejumlah buku, majalah, atau jurnal yang berkaitan dengan masalah dan tujuan 

penelitian. Dalam perancangan ini studi literatur yang digunakan terkait dengan 

bullying yang diambil dari buku berjudul “Perilaku Bullying Pada Remaja dan 

Faktor-faktor yang Mempengaruhinya” oleh Ns. Arief Budiman, M.Kep, Ns. 

Fitroh Asriyadi, M.Kep, CV.Pena Persada pada tahun 2021. 

 
3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada perancangan ini menggunakan analisis data 

interaktif, Menurut Rohmadi (2015) mengatakan bahwa teknik analisis data 

interaktif adalah teknik analisis data yang terdiri atas empat komponen proses 



21 
 

 

 

 

analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

 
3.4.1 Reduksi Data 

Proses reduksi data akan dilakukan pada data yang sudah terkumpul dari 

ketiga teknik pengumpulan data, kemudian data tersebut digolongkan mana yang 

lebih akurat dan membuang data yang tidak terkait dalam topik pembahasan 

tentang bahaya bullying dan komik sebagai upaya edukasi pada anak usia 10-13 

tahun. Hal ini diperlukan agar data dapat terfokus pada tujuan penelitian. 

 
3.4.2 Penyajian Data 

Penyajian data berupa uraian singkat yang bisa memberikan gambaran jelas 

tentang hasil reduksi data tentang bahaya bullying dan komik sebagai upaya 

edukasi pada anak usia 10-13 tahun. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat 

merencanakan dan memahami tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. 

 
3.4.3 Penarikan Kesimpulan 

Data yang telah melewati tahap reduksi dan penyajian data, kemudian data 

tersebut disusun dalam penarikan kesimpulan sementara yang akan menjadi 

jembatan dalam penarikan kesimpulan akhir setelah perancangan, implementasi, 

dan evaluasi saat perancangan karya. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk 

memverifikasi terhadap perancangan karya tentang bahaya bullying. 
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3.5 Alur Desain 
 

Gambar 3.1 Alur Desain 

 
 

Pada proses perancangan komik tentang bahaya bullying ini memiliki 

beberapa tahapan alur yang dilalui sehingga dapat menghasilkan karya buku 

komik yang sesuai. Proses alur diawali dengan pengumpulan data dengan 

melakukan observasi, wawancara, dan studi literatur, lalu dilanjutkan dengan 

proses menganalisa data dengan melewati proses reduksi data, penyejian data, dan 

penarikan kesimpulan. Setelah itu masuk dalam proses karya yang diawali dengan 

penulisan cerita, sketsa karakter, sketsa gambar, tahap outline, tahap coloring dan 

finishing, hingga sampai pada proses cetak. 



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1 Hasil Analisis Data 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan studi literatur. 

Maka hasil data tersebut akan dianalisis kembali pada tahap reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 
4.1.1 Hasil Observasi 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMPN 6 Sidoarjo pada 

tanggal 03 Juni 2022 yang bertujuan untuk mencari informasi tentang bahaya 

bullying pada anak usia 10-13 tahun. Hasil observasi yang didapat adalah anak 

yang pernah mengalami tindakan bullying akan kesulitan untuk bersosialisasi 

dengan teman sebayanya dan lebih memilih untuk menyendiri. Hal ini 

dikarenakan dampak dari bullying yang menyebabkan korban menjadi rendah 

diri,merasa takut dan malu, serta merasa bahwa dirinya tidak cocok untuk berada 

dilingkungan tersebut. 

 
4.1.2 Hasil Wawancara 

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk menanyakan pendapat dari 

berbagai sudut pandang dari beberapa narasumber terkait dengan topik tentang 

bahaya bullying. Narasumber yang dipilih merupakan orang yang memiliki 

pemahaman serta pengetahuan dan pengelaman terkait dengan bullying. Berikut 

merupakan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang telah dilakukan oleh 

peneliti: 

1. Wawancara dengan psikolog 

Menurut Hasri Ardilla, sebagai salah satu psikolog yang berada didaerah 

sidoarjo berpendapat bahwa tindakan bullying yang terjadi disekolah merupakan 

hal yang sering dianggap remeh terutama tindakan bullying secara verbal dan 

tindakan tersebut merupakan tindakan yang turun temurun terjadi di sekolah. 
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Tindakan tersebut memiliki faktor penyebab seperti orang tersebut yang 

membuat dirinya sendiri dibully baik dari tindakan maupun penampilan dan 

pelaku bullying biasanya ingin menunjukkan eksistensinya dengan melakukan 

tindakan bullying. Dari pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa sulit untuk 

mengatasi tindakan bullying yang terjadi disekolah hal ini karena masih banyak 

yang menganggap remeh tindakan bullying dan tindakan tersebut sudah dilakukan 

secara turun temurun. Cara untuk mengurangi tindakan bullying adalah dengan 

membentuk sebuah wadah atau fasilitas tentang bullying disekolah, Dengan 

membentuk sebuah konselor sebaya dapat membantu mengurangi tindakan 

bullying yang terjadi disekolah. 

Alasan membentuk sebuah konselor sebaya karena biasanya bahasa teman 

sebaya terasa lebih halus daripada orang tua yang mengingatkan dan lebih mudah 

dan nyaman untuk mengatakan masalah yang terjadi kepada teman sebaya 

dibandingkan berbicara dengan orang tua atau guru disekolah. Dan dengan 

membuat wadah tersebut dapat membantu para korban bullying untuk 

menceritakan dan menyelesaikan masalah yang dialaminya, karena lebih baik 

mencari bantuan daripada harus memendam masalah sendirian terutama untuk 

anak remaja. 

Tindakan bullying tentunya memberikan dampak buruk terhadap korban dan 

pelaku. Dampak yang terjadi pada korban bullying adalah gangguan mental, 

trauma, depresi, merasa rendah diri, kesulitan mendapatkan teman, kesulitan 

untuk bersosialisas, tidak tahu bagaimana harus bersikap dan hal tersebut dapat 

berpengaruh terhadap akademik. Tindakan tersebut juga berdampak pada 

perkembangan fase seorang anak atau remaja menjadi terlambat dan anak tersebut 

akan kesulitan untuk mencari identitas diri. 

Sedangkan dampak yang terjadi pada pelaku bullying adalah mengalami 

gangguan mental yang identik dengan tindakan kekerasan atau bahkan bisa 

menyebabkan pelaku bullying berubah menjadi psikopat, suka berperilaku 

seenaknya sendiri dan sulit untuk menyesuaikan diri karena merasa paling 

berkuasa. Dan gangguan mental yang dialami pelaku bullying bisa jadi lebih berat 

karena tindakan yang mereka lakukan tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri 

saja akan tetapi berdampak pada sekitarnya seperti keluarga. 
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Ada beberapa cara yang bisa dilakukan korban untuk membantu mengatasi 

tindakan bullying yang dialaminya, seperti mencari support system yang 

mendukung seperti keluarga, teman, dan tenaga ahli seperti psikolog. Dengan 

memiliki support system maka permasalahan yang dialami menjadi lebih mudah 

untuk diselesaikan. Sebagai korban bullying harus menyadari bahwa dirinya 

sendiri sedang mengalami tindakan bullying yang artinya adalah tindakan yang 

dilakukan orang lain atau teman kalian jika merasa bahwa tindakan tersebut 

menyakiti atau mengganggu maka tindakan tersebut termasuk kedalam tindakan 

bullying dan harus segera bertindak. Jika korban bullying tidak menyadari bahwa 

dirinya sedang mengalami bullying maka akan sulit untuk mengatasi tindakan 

bullying yang terjadi. 

Selain korban peran orangtua sangat penting untuk membantu korban 

bullying. Sikap orangtua jika mengetahui anaknya merupakan seorang korban 

bullying yang pertama orangtua tidak boleh panik dan harus memberikan perasaan 

nyaman pada anak, membangun kepercayaan pada anak, dan jangan sampai 

berusaha untuk menyalahkan anak. Jika tindakan bullying yang dialami 

memberikan dampak yang cukup parah dan tidak bisa diatasi oleh orangtua maka 

minta bantuan pada tenaga ahli seperti psikolog dan coba untuk menyelesaikan 

penyebab terjadinya tindakan bullying tersebut. 

Pesan yang ingin disampaikan pada anak anak yang menjadi korban 

bullying adalah jangan menyimpan sendiri permasalahan yang dialami cobalah 

untuk setidaknya menceritakan permasalahan tersebut kepada orang orang yang 

bisa dipercaya dan dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dan pesan 

untuk orang lain khususnya untuk para remaja berusahalah untuk peka tidak 

hanya untuk kebutuhan diri sendiri akan tetapi berusahalah untuk peka terhadap 

lingkungan sekitar, cobalah untuk berempati pada orang lain karena dengan kita 

berempati terhadap satu orang yang mengalami masalah seperti bullying maka 

tindakan tersebut akan memberikan dampak yang besar tidak hanya pada orang 

tersebut akan tetapi akan berdampak juga pada orang orang yang mengalami 

masalah yang sama. Jadilah remaja yang smart, berempati pada orang lain dan 

teman, dan menjadi remaja yang aktif dan bermanfaat. 
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2. Wawancara dengan guru bk 

Menurut guru BK SMPN 6 Sidoarjo yang namanya tidak ingin disebutkan, 

mengatakan bahwa kasus bullying yang terjadi disekolah memiliki benyak faktor 

yang mendasari tindakan tersebut seperti banyak orang yang beranggapan bahwa 

tindakan bullying merupakan tindakan yang biasa saja dan sudah umum dan 

sering dilakukan. Kebanyakan orang biasanya tidak mengetahui bahwa tindakan 

yang dilakukan tersebut termasuk tindakan bullying dan menganggap tindakan 

tersebut hal yang wajar. Tindakan bullying secara verbal merupakan tindakan 

yang sulit untuk dihilangkan karena masih banyak orang yang tidak mengetahui 

bahwa tindakan tersebut merupakan bullying dan hal itu dianggap biasa karena 

sudah sering dilakukan dan bahkan tindakan tersebut dapat menjadi budaya turun 

temurun dalam lingkungan karena mereka pernah mengalami tindakan tersebut 

dan bahkan melakukan atau meniru tindakan yang pernah dialaminya. 

Cara untuk mengurangi tindakan bullying disekolah adalah dengan 

memberikan pemahaman dan sosialisasi pada murid tentang bullying dan bahaya 

yang disebabkan, lalu membentuk sebuah wadah atau kelompok teman sebaya 

untuk membantu mengatasi tindakan bullying. Di SMPN 6 Sidoarjo sudah 

membuat sebuah kelompok anti bullying yang dinamakan “agen perubahan”. 

Kelompok tersebut berfungsi untuk mencegah dan memberikan edukasi pada 

teman sebaya tentang bullying dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan 

bullying disekolah. 

Tindakan bullying memberikan dampak secara psikologis baik pada korban 

maupun pelaku dan dari pengalaman yang telah terjadi dampak yang sering 

dialami adalah penyesalan dari tindakan yang dilakukan. Penyesalan terjadi 

setelah dilakukan mediasi antara korban dan pelaku, selain penyesalan dampak 

secara pribadi dapat menyebabkan trauma, ketakutan untuk datang kesekolah, 

cemas, takut, dan malu untuk datang kesekolah. Dan ujungnya diakhiri dengan 

penyesalan karena tindakan tersebut tidak hanya mempengaruhi diri sendiri akan 

tetapi juga mempengaruhi orang lain yang secara tidak langsung berhubungan 

dengan tindakan tersebut seperti guru, orangtua, dan teman. Dan tindakan bullying 

juga memberikan dampak secara akademik yang dimana anak tersebut akan 

merasa malu untuk datang ke sekolah dan akan berdampak pada kehadiran atau 
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absensi disekolah sehingga berdampak pada prestasi. Bahaya bullying harus kita 

sadari mulai dari sekarang, yang dapat dimulai dari lingkungan paling kecil 

seperti lingkungan rumah. Kita harus merespon dengan aktif bahwa tindakan 

bullying masih terjadi dan hal ini tidak boleh dibiarkan terus menerus dan kita 

harus percaya bahwa tindakan bullying memberikan dampak buruk baik pada 

korban maupun pelaku. Dan saling me ngingatkan agar anak anak mengetahui 

bahwa tindakan yang dilakukan termasuk kedalam tindakan bullying yang tidak 

boleh dilakukan dan dibiarkan begitu saja. 

 
3. Wawancara dengan salah satu siswa SMPN 6 Sidoarjo 

Menurut Wilda, yang merupakan salah satu siswa yang dulunya pernah 

menjadi korban bullying mengatakan bahwa dulunya dia pernah mengalami 

tindakan bullying secara verbal dan pada saat itu dia tidak menyadari bahwa 

tindakan tersebut termasuk kedalam tindakan bullying dan merasa bahwa hal 

tersebut merupakan hal yang biasa dan wajar. 

Dari tindakan bullying yang dialami menimbulkan perasaan sedih, takut, 

dan berdampak pada sosialisasi dengan teman sebaya sehingga sulit untuk 

mendapatkan teman dan dari kasus tersebut menyebabkan teman teman lain 

memberikan padangan negatif sehingga kesulitan untuk bersosialisasi. Akan tetapi 

hal tersebut tidak terlalu berdampak secara akademik karena pada saat itu orang 

tua menjadi support yang baik dan dengan tanggap membantu menyelesaikan 

kasus bullying yang terjadi, Sehingga dampak yang dialami secara mental dan 

akademik tidak terlalu berat. 

Pada  saat  mengalami  tindakan  bullying cara  yang  dilakukan  untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah dengan menceritakan permasalah yang terjadi 

kepada orangtua dan guru sehingga dampak yang dirasakan tidak terlalu berat dan 

permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat. 

 
4.1.3 Hasil Studi Literatur 

Pada hasil studi literatur pada buku berjudul “Perilaku Bullying pada 

Remaja dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya” oleh Ns. Arief Budiman, 

M.Kep, Ns. Fitroh Asriyadi, M.Kep, pada tahun 2021 mendapatkan data bahwa 
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dampak bullying akan menghambat anak dalam mengaktualisasi dirinya karena 

perilaku bullying tidak akan memberi rasa aman dan nyaman, dan akan 

memberikan rasa takut dan terintimidasi, merasa rendah diri, tak berharga, sulit 

berkonsentrasi dalam belajar, serta tidak mampu untuk bersosialisasi dengan 

lingkungannya. 

Dan tindakan bullying juga memberikan dampak secara fisik maupun 

mental. Dampak yang ditimbulkan seperti depresi, gelisah, dan masalah tidur 

yang mungkin akan terbawa hingga dewasa, rasa tidak aman saat berada 

dilingkungan sekolah, dan penurunan semangat belajar sehingga berdampak pada 

prestasi akademik. 

 
4.2 Analisis Data 

4.2.1 Hasil Reduksi Observasi 

Pada hasil observasi dapat diketahui bahwa tindakan bullying memberikan 

dampak yaitu kesulitan untuk bersosialisasi dan lebih memilih untuk menyendiri, 

menjadi rendah diri, merasa takut dan malu, serta merasa bahwa dirinya tidak 

cocok untuk berada dilingkungan tersebut. 

 
4.2.2 Hasil Reduksi Wawancara 

Pada hasil wawancara didapatkan bahwa tindakan bullying masih sulit 

diatasi karena masih banyak yang menganggap remeh tindakan tersebut dan 

tindakan bullying meberikan dampak yaitu gangguan mental, trauma, depresi, 

kesulitan mendapatkan teman, tidak tahu bagaimana harus bersikap, turunnya 

motivasi untuk datang kesekolah sehingga berdampak pada prestasi, mendapatkan 

pandangan negatif. Dan dampak yang terjadi pada pelaku bullying adalah 

mengalami gangguan mental yang identik dengan tindakan kekerasan, suka 

berperilaku seenaknya sendiri dan sulit untuk menyesuaikan diri karena merasa 

paling berkuasa. 

Cara mengatasi tindakan bullying adalah dengan membentuk sebuah wadah 

untuk mengatasi tindakan bullying. Dan mencari support seperti keluarga dan 

teman. Dan bagi korban harus terbuka terhadap permasalahan yang dialaminya. 
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4.2.3 Hasil Reduksi Studi Literatur 

Tindakan bullying memberikan dampak yaitu menghambat anak dalam 

mengaktualisasi dirinya karena perilaku bullying tidak akan memberi rasa aman 

dan nyaman, dan akan memberikan rasa takut dan terintimidasi. 

 
4.3 Hasil Penyajian Data 

Dari reduksi data yang ada maka dapat disajikan sebuah data berupa poin 

poin dibawah ini : 

1. Memberikan edukasi dan informasi terkait dengan bahaya bullying untuk 

anak usia 10-13 tahun. 

2. Membuat ilustrasi tentang bahaya bullying untuk anak usia 10-13 tahun untuk 

menyampaikan informasi tentang bahaya bullying. 

3. Membuat cerita tentang bahaya bullying seperti dampak yang ditimbulkannya 

dan cara mengurangi dampak dari tindakan tersebut. 

4. Dampak bahaya bullying yang ditampilkan berupa kesulitan bersosialisasi, 

merasa takut, merasa cemas, dan menurunnya motivasi untuk pergi 

kesekolah. 

5. Informasi terkait cara mengurangi dampak bullying yang digunakan yaitu 

dengan membuat wadah atau kelompok terkait bullying dan perlunya 

keterbukaan terhadap masalah yang dialami 

 
4.4 Hasil Penarikan Kesimpulan 

Setelah melalui tahap reduksi dan penyajian data, maka dapat ditentukan 

sebuah kesimpulan dari data diatas. Peneliti memutuskan untuk merancang sebuah 

komik tentang bahaya bullying sebagai upaya edukasi pada anak usia 10-13 tahun, 

pada komik tentang bahaya bullying ini nantinya akan berisi cerita tentang bahaya 

bullying seperti kesulitan berosialisasi, merasa cemas, merasa takut, dan 

menurunkan semangat belajar. Pada cerita komik ini juga akan memberikan 

informasi bagaimana cara mengatasi bullying dengan membentuk wadah terkait 

bullying dan mencari support yang bisa didapatkan pada teman sebaya dan sikap 
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korban yang harus terbuka dengan tindakan bullying yang dialaminya menjadi 

cara untuk mengatasi bullying. 

 
4.5 Keyword dan Konsep 

4.5.1 Analisis STP (Segmentation, Targeting, Positioning) 

Dari hasil data yang didapat dan telah ditarik kesimpulannya, dari hasil 

tersebut yang akan digunakan peneliti untuk menentukan STP dari perancangan 

komik tentang bahaya bullying. 

 
1. Segmentation 

Pada perancangan komik tentang bahaya bullying ini, maka ditentukanlah 

segmentasi pasar sebagai berikut: 

a. Demografi 

Usia : 10-13 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki laki dan Perempuan 

Status Pendidikan : SD,SMP 

Tingkat Ekonomi : Semua kalangan 

Pekerjaan/Profesi : Pelajar 

 
b. Geografis 

Negara : Indonesia 

Daerah : Sidoarjo 

Wilayah : Kota 

Ukuran Kota : Kota besar 

 
 

c. Psikografis 

Kepribadian : Gemar membaca komik dan suka belajar hal baru 

Gaya Hidup : Suka membaca komik, Kekinian, dan Realistis 

 
2. Targeting 

Untuk targeting atau sasaran utama dari perancangan komik ini adalah anak 

usia 10-13 tahun yang dimana usia tersebut adalah pelajar SMP yang kekinian dan 
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suka membaca komik. Perancangan komik ini diharapkan dapat memberikan 

edukasi dan informasi terkait dengan bahaya bullying yang terjadi dan diharapkan 

dapat mencegah dan mengurangi tindakan bullying di lingkungan sekolah. 

 
3. Positioning 

Komik tentang bahaya bullying ini sebagai salah satu media untuk 

menyampaikan informasi dan memberikan edukasi pada para pembaca khususnya 

untuk pembaca usia 10-13 tahun yang kekinian dan sering membaca komik agar 

mengetahui tentang bullying dan bahaya bullying. Pada komik ini juga akan 

memberikan informasi terkait dampak dari tindakan bullying dan bagaimana cara 

mengatasinya. Komik ini juga sebagai media untuk edukasi sekaligus untuk 

menghibur para pembaca dan sebagai salah satu media kampanye sosial tentang 

bahaya bullying. 

 
4.5.2 Analisis USP (Unique Selling Proposition) 

Rata-rata komik biasanya hanya menyajikan cerita yang bertujuan untuk 

hiburan semata. Namun berbeda dengan komik yang akan dirancang, selain 

sebagai hiburan komik ini dirancang dengan cerita yang informatif terkait dengan 

bahaya bullying dan cara mengatasinya yaitu dengan membentuk sebuah wadah 

terkait bullying dan keterbukaan dengan masalah yang dialami sebagai upaya 

edukasi bagi para pembaca khususnya usia 10-13 tahun. Ilustrasi pada komik ini 

nantinya akan menggunakan teknik digital painting yang menarik dan tentunya 

disajikan dengan cerita yang menghib ur. 
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4.5.3 Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) 

Tabel 4.1 Analisis SWOT 

 

 
Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksternal 

Strenght 

1. Anak usia 10-13 tahun 

menyukai karya visual yang 

menarik 

2. Memberikan informasi cara 

mengatasi bahaya bullying 

dengan motivasi untuk keluar 

dari dampak bullying seperti 

cemas, takut, dan kesulitan 

bersosialisasi, dan menurunkan 

semangat belajar dengan cara 

membentuk wadah tentang 

bullying dan pentingnya sifat 

keterbukaan pada masalah yang 

dialami. 

Weakness 

1. Kurangnya minat remaja 

terhadap permasalahan tentang 

bahaya bullying 

2. Tidak semua informasi 

bahaya bullying dimunculkan 

Opportunities 

1. Masih banyak tindakan 

bullying yang terjadi dikalangan 

remaja sehingga perlunya 

edukasi tentang bahaya bullying 

2. Masih banyak orang yang 

belum mengetahui cara 

mengatasi bullying dan bahaya 

bullying 

S+O 

Merancang komik tentang 

bahaya bullying dan 

memberikan informasi 

mengenai cara mengatasi 

bahaya bulying seperti 

membentuk sebuah wadah 

untuk mengatasi bullying dan 

pentingnya keterbukaan pada 

masalah yang dialami untuk 

mencegah dan mengurangi 

tindakan bullying, dengan 

menggunakan cerita dan 

ilustrasi yang menarik dan 

menghibur 

W+O 

Karena masih banyak tindakan 

bullying yang terjadi maka 

dibutuhkan media edukasi 

tentang bahaya bullying. 

Dengan menggunakan media 

komik maka dapat menarik 

minat remaja untuk membaca 

informasi terkait dengan bahaya 

bullying yang dipadukan 

dengan ilustrasi yang menarik 

dan cerita yang menghibur 
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Strategi Utama : Merancang komik tentang bahaya bullying yang meliputi dampak bullying 

dan cara mengatasi tindakan bullying seperti membentuk sebuah wadah 

untuk mengatasi bullying dan pentingnya keterbukaan pada masalah yang 

dialami dengan menggunakan ilustrasi dan cerita yang menarik untuk 

menghibur dan mengedukasi target audience yang dituju 

 

 

 

Threat 

1. Masih banyak orang yang 

menganggap remeh tindakan  

bullying 

2. Kurangnya kesadaran 

masyarakat terhadap tindakan 

bullying 

S+T 

Merancang komik yang 

menarik dan menghibur serta 

memberikan edukasi dan 

informasi tentang bahaya 

bullying untuk meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran 

tentang bahaya bullying 

W+T 

Memberikan sebuah informasi 

dan pemahaman tentang bahaya 

bullying dengan menggunakan 

media komik yang dipadukan 

dengan ilustrasi yang menarik 

dan cerita yang menghibur 

 

 

 

4.5.4 Key Communication Message 

Dari hasil konsep analisis STP, USP, dan analisis SWOT. Maka dapat 

digunakan sebagai pandangan untuk menentukan sebuah keyword utama, yang 

nantinya akan dijadikan sebagai landasan dari semua perancangan media utama 

maupun media pendukung yang akan dibuat nantinya. Maka dibuatlah sebuah 

bagan pada gambar sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4.1 Analisis Key Communication Message 
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Dari bagan diatas didapatkan sebuah keyword utama yaitu “Reassure” atau 

meyakinkan. “Reassure” memiliki arti yaitu melihat atau merasakan sendiri 

supaya yakin. Kemudian berdasarkan keyword yang telah ditentukan maka 

perancangan komik ini dimaksudkan untuk meyakinkan target penulis yaitu anak 

usia 10-13 tahun tentang bahaya bullying. Sebagai upaya untuk mencegah dan 

mengatasi bahaya bullying dengan memberikan informasi terkait bahaya bullying 

dan cara mengatasinya dalam cerita komik. Diharapkan melalui komik ini dapat 

membuat orang khususnya untuk anak usia 10-13 tahun yakin dengan adanya 

bahaya bullying sehingga dapat mengurangi tindakan bullying yang terjadi. 

 
4.6 Konsep Perancangan Karya 

4.6.1 Tujuan Kreatif 

Tujuan kreatif dari perancangan karya ini berkaitan dengan hasil keyword 

yang telah ditentukan. Dari keyword yang ditentukan yaitu “Reassure” maka 

nantinya akan diterapkan pada perancangan media yang dipilih berupa buku 

komik sebagai media utama. Sehingga semua perancangan media menjadi sebuah 

kesatuan yang sama. 

 
4.6.2 Strategi Kreatif 

Stretegi yang digunakan untuk mencapai tujuan kreatif yaitu : 

1. Ukuran dan Jenis Buku 

Jenis buku : Buku Komik 

Ukuran font : 7 pt 

Ukuran buku : 14.8 x 21 cm 

Posisi Cetak : Potrait 

 
 

2. Bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam komik ini menggunakan bahasa Indonesia. 

Penggunaan bahasa Indonesia agar memudahkan menya mpaikan informasi 

kepada target audience dan dengan menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan 

target audience yaitu anak usia 10-13 tahun. Maka penggunaan bahasa indonesia 
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yang tidak terlalu baku dan menggunakan kata kata yang mudah dimengerti agar 

informasi yang ingin disampaikan dapat lebih mudah dipahami. 

 
3. Tipografi 

Tipografi yang terpilih berdasarkan konsep reassure adalah tipografi 

berjenis sans serif. Penggunaan tipografi ini sesuai dengna konsep yang dipilih 

yaitu meyakinkan yang ditujukan pada target penulis yaitu anak usia 10-13 tahun. 

Tipografi berjenis ini memiliki kesan simpel, modern, dan mudah dibaca. 

Penggunaan tipografi ini cocok digunakan untuk menyampaikan informasi dalam 

paragraf panjang dan lebih nyaman untuk dibaca terutama pada anak usia 10-13 

tahun yang menjadi target penulis. 

 
a. CC Wild Words 

Font ini digunakan untuk menyampaikan isi cerita pada komik dan 

digunakan pada dialog antar tokoh. Dan kebanyakan komik menggunakan font 

berjenis ini sebagai dialog antar tokoh karena tampilan dari font ini terkesan tidak 

baku dan dapat menyampaikan isi cerita secara fleksibel, jelas, dan mudah 

dimengerti. 

 

 

Gambar 4.2 Font CC Wild Words 

 
 

b. Open Sans 

Font ini digunakan untuk menyampaikan informasi penting mengenai 

bahaya bullying, alasan menggunakan font ini karena font ini memiliki kesan yang 

simpel dan mudah dibaca. 
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Gambar 4.3 Font Open Sans 

 
4. Panel 

Pada komik ini nantinya akan menggunakan panel panel yang sering 

digunakan pada komik yaitu panel tengah menyeluruh, panel tengah, panel kiri, 

panel kanan, dan full panel. 

 

Gambar 4.4 Panel 

 
5. Warna 

Warna terpilih berdasarkan konsep reassure adalah warna biru. Penggunaan 

warna biru berdasarkan teori warna memiliki makna yakin atau percaya yang 

sesuai dengan makna konsep reassure yang memiliki arti meyakinkan. 

Penggunaan warna biru juga memiliki arti kesedihan, ketakutan, depresi, dan 

ketidaknyamanan yang sesuai dengan penggambaran bahaya bullying. 
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6. Judul Buku 

Pada perancangan komik tentang bullying ini akan menggunakan judul “Ini 

Bullying Loh”. penggunaan judul tersebut sesuai dengan konsep reassure yang 

berarti meyakinkan. 

 
7. Tema Cerita 

Tema pada komik ini adalah tema kehidupan sekolah dan tindakan 

bullying yang terjadi. Komik ini akan menceritakan kehidupan tokoh utama yang 

merupakan murid pindahan dan mengalami tindakan bullying disekolah. Cerita 

komik ini nantinya akan menceritakan kisah tokoh utama dalam mengatasi 

tindakan bullying yang dia alami dan dampak yang dirasakan saat mengalami 

tindakan bullying tersebut. 

 
8. Sinopsis 

Menceritakan tentang Bobi yang merupakan murid pidahan yang berpikir 

bahwa kehidupan disekolah barunya akan sangat menyenangkan, dan ternyata 

pemikiran tersebut hilang seketika saat Bobi bertemu dengan Edo. Murid yang 

berpenampilan seperti berandalan yang suka mengganggu Bobi. Pada cerita 

komik ini akan menyajikan informasi mengenai bahaya bullying dan cara 

mengatasinya. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.5 Warna Biru 
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4.6.3 Konsep dan Sketsa Karya 

1. Alternatif Desain Sketsa Karakter 
 

 
 

 
Gambar 4.6 Alternatif Desain Sketsa Karakter Bobi “Korban Bullying” 

 
Pada gambar 4.6 menunjukkan sketsa karakter Bobi sebagai korban bullying 

yang dibuat oleh penulis. Karakter Bobi digambarkan memiliki sifat yang baik, 

pemalu, dan sedikit penakut. 

 

 

 

Gambar 4.7 Alternatif Desain Sketsa Karakter Edo “ Pelaku Bullying” 

 

Pada gambar 4.7 menunjukkan sketsa karakter Edo sebagai pelaku bullying 

yang dibuat oleh penulis. Karakter Edo digambarkan memiliki sifat yang nakal 

dan suka mengganggu 
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Gambar 4.8 Alternatif Desain Sketsa Karakter Pak Toto “Guru” 

 
Pada gambar 4.8 menunjukkan sketsa karakter Pak Toto sebagai guru yang 

dibuat oleh penulis. Karakter Pak Toto yang merupakan seorang guru 

digambarkan memiliki sifat yang tegas. 

 

 
 

 
 

Gambar 4.9 Alternatif Desain Sketsa Karakter Putri 
 

Pada gambar 4.9 menunjuka sketsa karakter Putri. Karakter Putri disini 

nantinya akan berperan sebagai support untuk Bobi yang mengalami tindakan 

bullying dan karakter Putri digambarkan memiliki sifat yang ramah, baik hati, dan 

suka menolong. 
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2. Proses Penetapan Karakter Terpilih 

Pemilihan desain karakter terpilih melaui survei dengan menggunakan 

google form yang disebarkan ke 15 orang responden, hasil survei tersebut yaitu : 

A. Karakter Bobi “Korban Bullying” 
 

 

 
Gambar 4.10 Hasil Survei Karakter Bobi “Korban Bullying” 

 
Pada hasil survei karakter Bobi didapatkan hasil karakter 3 dengan total 

pemilihan 13 dari 15 responden 

 
B. Karakter Edo “Pelaku Bullying” 

 

 

 
Gambar 4.11 Hasil Survei Karakter Edo “Pelaku Bullying” 

 
Pada hasil survei karakter Edo didapatkan hasil karakter 2 dengan total 

pemilihan 12 dari 15 responden 
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C. Karakter Pak Toto “Guru” 
 
 

 
Gambar 4.12 Hasil Survei Karakter Pak Toto “Guru” 

 

Pada hasil survei karakater Pak Toto didapatkan hasil karakter 3 dengan 

total pemilihan 11 dari 15 responden 

 
D. Karakter Putri 

 

 

 
Gambar 4.13 Hasil Survei Karakter Putri 

 
Pada hasil survei karakter Putri didapatkan hasil karakter 1 dengan total 

pemilihan 13 dari 15 responden. 
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3. Sketsa Karakter Terpilih 

A. Bobi “Korban Bullying” 
 

 

 

Gambar 4.14 Sketsa Karakter Bobi “Korban Bullying” 

 

 

 
B. Edo “Pelaku Bullying” 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Sketsa Karakter Edo “Pelaku Bullying” 
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C. Pak Toto “Guru” 
 

 

Gambar 4.16 Sketsa Karakter Pak Toto “Guru” 

 
 

 

 

D. Putri 
 

 

 

Gambar 4.17 Sketsa Karakter Putri 
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Gambar 4.19 Sketsa Cover Belakang 

 

 

 

 

 

 

4. Sketsa Cover Buku 
 
 

Gambar 4.18 Sketsa Cover Depan 

 
 

Pada bagian cover depan menampilkan karakter utama pada komik yaitu 

Bobi yang merupakan korban bullying. Pada cover ini nantinya akan diperlihatkan 

Bobi yang merasa terganggu karena ditertawakan dan diejek oleh teman temannya 

akibat tindakan Edo. Dan pada bagian tengah akan digunakan sebagai tempat 

judul komik yang berjudul “ Ini Bullying Loh “, dibagian tengah bawah komik 

digunakan sebagai tempat penulis dan pada bagian samping kiri atas digunakan 

sebagai tempat logo Universitas Dinamika, Fakultas Desain dan Industri Kreatif, 

dan S1 Desain Komunikasi Visual. 
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Gambar 4.21 Sketsa Daftar Isi 

 

 

 

 

 

 

Pada bagian cover belakang akan menggunakan desain yang simpel dengan 

menampilkan icon karakter Bobi pada bagian tengah dan dibawahnya akan 

menampilkan sinopsis dari cerita komik. 

 
5. Sketsa Kata Pengantar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.20 Sketsa Kata Pengantar 

 
Pada bagian kata pengantar akan menampilkan sambutan dari penulis 

kepada para pembaca dan menyampaikan harapan dan pesan dari penulis untuk 

para pembaca. 

 
6. Sketsa Daftar Isi 
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Pada bagian daftar isi akan menampilkan isi pada komik yang dimulai dari 

daftar tokoh, prolog, cerita komik, dan profile penulis. 

 
7. Sketsa Daftar Tokoh Komik 

 

Gambar 4.22 Sketsa Daftar Karakter Komik 

 
 

Setelah bagian cover akan menampilkan daftar karakter pada komik yang 

nantinya akan berisi nama karakter dan sifat karakter yang ada pada cerita komik, 

dan pada bagian tengah atas akan diberi judul komik dan dibawahnya diberi 

tulisan “Tokoh Komik” 

 
8. Sketsa Isi Komik 

Tabel 4.2 Sketsa Isi Komik 

Hal Gambar Keterangan 
 

5-6 

  

Pada awal cerita nantinya 

akan dimulai dengan 
prolog yang digunakan 

sebagai awalan. Konsep 

halaman prolog nantinya 

akan menampilkan tokoh 

Bobi yang akan 

menceritakan kisahnya 

yang pernah menjadi 

korban bullying 
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7-8 Pada halaman selanjutnya 
akan digunakan untuk 
menceritakan awal 

bertemunya karakter Bobi 

dengan Edo. Konsep cerita 

nantinya akan 

menceritakan awal 

kedatangan Bobi 

kesekolah barunya. 
 

 

 
 

 

9-10 Konsep cerita pada 

halaman ini akan 
menceritakan tindakan 

Edo yang mulai mengejek 

Bobi dan mulai 

mengganggu Bobi. Dari 

sinilah awal mula konflik 

pada cerita. 

 

 

 

 
 

11-12 Konsep cerita pada 

halaman ini adalah untuk 
mempertemukan karakter 

Bobi dengan karakter Putri 

yang dimana nantinya 

karakter Putri akan 

menjadi pendukung bagi 

Bobi yang mengalami 

tindakan bullying 

 

 

 
 

 
13-14 Pada halaman ini masih 

sama dengan konsep 

halaman sebelumnya yaitu 

menceritakan tentang 

pertemuan karakter Bobi 

dengan Putri. Dan diakhir 

panel akan digunakan 

untuk melanjutkan 

konflik pada cerita. 
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15-16 Konsep cerita pada 

halaman ini adalah 

menunjukkan tindakan 

tindakan bullying yang 

dilakukan Edo kepada 

Bobi. 

 

 

 

 

 
 

17-18 Konsep cerita pada 

halaman ini masih 

menunjukkan tindakan 

tindakan bullying yang 

dilakukan Edo kepada 

Bobi, dan tindakan yang 

dilakukan Edo semakin 

parah. 

 

 

 

 
19-20 Konsep cerita pada 

halaman 18-19 akan 

menceritakan dampak 

yang terjadi pada Bobi 

karena mengalami 

tindakan bullying yang 

dilakukan oleh Edo. 

 

 

 

 

 
 

21-22 Konsep cerita pada 
halaman ini akan 

menceritakan Putri yang 

bertemu dengan Bobi. 

Pada halaman ini akan 

menjelaskan salah satu 

cara untuk mengatasi 

tindakan bullying yaitu 

dengan adanya sifat 

keterbukaan terhadap 

masalah yang dialami. 
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23-24 Konsep cerita pada 

halaman ini masih sama 

yaitu tentang cara 

mengatasi bahaya bullying 

yaitu pentingnya sifat 

keterbukaan terhadap 

masalah yang dialami. 
 

 

 

 

 
 

25-26 Konsep cerita pada 
halaman ini akan 

menceritakan awal 

permasalahan yang akan 

terjadi pada Edo. Pada 

halaman ini akan 

digunakan sebagai awalan 

untuk menceritakan 

masalah Edo yang 

nantinya akan merasakan 

apa yang dirasakan Bobi 

saat menjadi korban 

bullying. 
 

 

27-28 Konsep cerita pada 

halaman ini akan 

menceritakan Edo yang 

ditertawakan dan diejek 

oleh teman temanya. 

Disini Edo akhirnya sadar 

bahwa tindakannya 

termasuk bullying dan 

meyakini bahwa tindakan 

yang dia lakukan ke Bobi 

memang memberikan 

dampak buruk. Pada 

halaman ini juga akan 

menjadi bagian akhir dari 

permasalahan Bobi dan 

Edo. 
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29-30 

 
Pada halaman ini akan 

menjadi akhir cerita yang 

dimana akan menunjukkan 

bahwa Bobi, Edo, dan 

Putri menjadi sahabat dan 

mereka bertiga 

membentuk sebuah wadah 

untuk mengatasi tindakan 

bullying yang terjadi 

disekolah mereka. 

 
31 

 
Pada halaman terakhir 

nantinya akan menjadi 

penutup dan pada halaman 

ini juga akan diberikan 

informasi dan pesan 

tentang bahaya bullying 

dan cara mengatasinya 

yang berdasarkan cerita 

pada komik. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

9. Sketsa Poster 
 

Gambar 4.23 Sketsa Poster 
 

 

Pada desain poster akan memperlihatkan Bobi yang sedang ditertawakan 

oleh Edo dan anak anak lainnya, dan menunjukkan ekspresi Bobi yang terganggu 
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karena selalu ditertawakan dan diejek. Pada bagian tengah atas akan ditunjukan 

judul pada komik ini dan pada pojok kiri atas akan digunakan sebagai tempat 

untuk logo 

 
10. Sketsa Desain Stiker 

 

 

Gambar 4.24 Sketsa Stiker 

 
 

Desain stiker yang dibuat akan menggunakan karakter Bobi dan Edo yang 

sedang ditertawakan dan diejek oleh teman temannya. Dan nantinya akan 

ditambah judul “Ini Bullying Loh” pada bagian bawah karakter. Pada stiker ini 

menggambarkan tindakan bullying yang dialami oleh Bobi dan Edo dalam cerita 

komik. 

 
11. Sketsa Desain Sosial Media Instagram 

 

 
Gambar 4.25 Sketsa Desain Sosial Media Instagram 

 
 

Sosial media yang digunakan dalam perancangan komik ini adalah 

instagram. Penggunaan media instagram bertujuan untuk mempromosikan dan 

menyampaikan informasi terkait bahaya bullying yang tidak bisa dimasukan 
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semua kedalam komik. Desain feeds instagram akan dibagi menjadi 6 postingan. 

Postingan pertama akan menunjukkan judul komik dan diatasnya diberikan logo 

universitas, fakultas, dan prodi. Dan pada bagian bawah judul akan diberikan 

penjelasan mengenai komik yang dirancang. Selanjutnya pada postingan kedua 

akan menampilkan karakter Bobi yang sedang ketakutan dan merasa teganggu. 

Pada postingan ketiga akan menunjukkan perkataan ketua KPAI (Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia) mengenai tindakan bullying yang terjadi. Dan pada 

postingan 5 akan menjelaskan apa saja bahaya bullying. 

 
12. Sketsa Thumbnail E-comic 

 
 

Gambar 4.26 Sketsa Thumbnail E-comic 

 
 

Pada media pendukung akan menggunkan e-comic yang nantinya akan 

diunggah pada salah satu platform e-comic yaitu webtoon. E-comic pada platform 

webtoon membutuhkan desain thumbnail yang nantinya berfungsi sebagai cover 

yang akan ditampilakan pada halaman webtoon. Desain thumbnail yang dirancang 

akan menampilkan karekter Bobi yang sedang bersembunyi. Dan pada bagian 

tengah akan ditampilkan judul komik dan pada bagian tengah atas akan 

menampilkan logo Universitas Dinamika, Logo Fakultas Desain dan Industri 

Kreatif, serta logo prodi Desain Komunikasi Visual. 
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4.7 Implementasi Media 

4.7.1 Media Utama 

Media utama yang digunakan pada perancangan ini adalah buku komik 

Tabel 4.3 Implementasi Buku Komik 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal Implementasi Keterangan 
 

Cover-1 
  

Pada bagian cover depan 

menggunakan warna 

biru gelap untuk 

menggambarkan kesan 

sedih dan depresi dan 

ditengah ada karakter 

Bobi yang berteriak 

karena ditertawakan dan 

diejek oleh anak anak 

yang digambarkan lewat 

tulisan dan pada 

halaman 1 akan menjadi 

halaman pengantar judul 

yang juga menggunakan 

warna biru gelap seperti 

pada cover. 

 
2-3 

  
Pada halaman 2 dan 3 

akan menampilkan kata 

pengantar dan daftar isi 

pada komik. 

Menggunakan 

background warna putih 

agar tulisan terbaca 

dengan jelas 

 
4-5 

  
Pada halaman 4 dan 5 

merupakan halaman 

daftar tokoh dan 

halaman prolog yang 

menjadi awalan pada 

cerita komik. Pada 

halaman ini 

menggunakan warna 

biru terang untuk 

menggambarkan suasana 

tenang. 
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6-7 Pada halaman 6 akan 

menjadi awal Bobi 

menceritakan kisahnya 

yang pernah mejadi 

korban bullying. Dan 

pada halaman 7 akan 

menceritakan awal 

kedatangan karakter 

Bobi disekolah barunya. 

Pada halaman ini 

menggunakan warna 

warna terang 

 

 

 

8-9 Pada halaman ini 

nantinya akan 

menggambarkan 

karakter Bobi yang 

bertemu dengan Edo dan 

mengajaknya  

berkenalan. Pada 

halaman ini 

menggunakan warna 

terang dan gelap Warna 

terang yang digunakan 

adalah warna oranye 

untuk memberi kesan 

semangat pada Bobi 
sebagai murdi baru. Dan 

pada panel terakhir 

menggunakan warna 

gelap yaitu warna biru 

untuk memberi kesan 

misterius dan jahat pada 

karakter Edo. 
 

 

10-11 Pada halaman ini 
menggunakan warna 

gelap dan terang. Warna 

gelap digunakan untuk 

menambah kesan 

intimidasi pada karakter 

Bobi yang dilakukan 

oleh Edo. 
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12-13 Pada halaman ini 

menggunakan warna 

terang. Warna terang 

digunakan untuk 

menambah kesan 

semangat dan tenang 

yang digambarkan pada 

karakter Bobi yang 

sedang duduk dan 

karakter Putri. 

Penggunaan warna 

merah muda untuk 

menambah kesan bahwa 

Bobi terpesona pada 

Putri dan warna biru 

menggambarkan 

kenyamanan yang 

dirasakan karakter Bobi. 
 

 

14-15 Pada halaman ini 

menggunakan warna 

gelap untuk 

menggambarkan kesan 

niat jahat atau hal buruk 

yang digambarkan pada 

karakter Edo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

16-17 Pada halaman ini 

menggunakan warna 

warna gelap untuk 

memberikan kesan 

depresi, sedih, dan 

terganggu sebagai 

gambaran kondisi Bobi 

yang terus menerus 

diganggu oleh Edo. 
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18-19 Pada halaman ini masih 

didominasi dengan 

warna warna gelap untuk 

menggambarkan kondisi 

Bobi yang diganggu oleh 

Edo. Penggunaan warna 

biru gelap untuk 

menggambarkan 

perasaan sedih, depresi, 

tidak nyaman, dan 

kesepian yang dirasakan 

oleh karakter Bobi 

karena diganggu oleh 

Edo. 
 

 

20-21 Pada halaman ini 
menggunakan warna 

warna terang untuk 

menggambarkan suasana 

pada pagi hari. Dan 

penggunaan warna biru 

untuk memberi kesan 

kenyamanan pada 

karakter Bobi yang 

sedang berbicara pada 

Putri.. 

 

 

 

 
22-23 Pada halaman ini 

menggunakan warna 

oranye sebagai warna 

yang paling 

mendominasi. Warna 

oranye menggambarkan 

peringatan karena pada 

halaman ini karakter Pak 

Toto akan mengingatkan 

murid muridnya tentang 

bahaya bullying dan cara 

mengatasinya yaitu salah 

satunya keterbukaan 

pada masalah yang 

dialami. 
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24-25 

 
Pada halaman 24 pada 

panel pertama akan 

menggunakan warna 

biru gelap untuk 

menggambarkan sifat 

jahat pada karakter Edo 

dan menambah kesan 

depresi pada karakter 

Bobi. Dan pada halaman 

25 akan menceritakan 

karakter Edo yang 

nantinya akan menjadi 

awalan dari 

permasalahan yang dia 

alami. Penggunaan 

warna pada halaman 25 

didominasi dengan 

warna terang dan 

menggunakan sedikit 

warna gelap pada 

beberapa panel untuk 

memberi kesan 

kepanikan dan 

ketakutan. Dan warna 

terang disini untuk 

memberi kesan 

kenyamanan, dan 

terkejut. 

 
26-27 

 
Pada halaman 26 

menggunakan warna 

oranye untuk menambah 

kesan terkejut pada 

karakter Edo dan 

menggunakan warna 

biru untuk 

menggambarkan suasana 

pada pagi hari. Dan pada 

halaman 27 

menggunakan warna 

warna gelap untuk 

menggambarkan kondisi 

Edo yang sedih, depresi, 

dan tidak nyaman karena 

diejek dan ditertawakan. 
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28-29 

 
Pada halaman 28 

didominasi dengan 

warna biru gelap untuk 

memberi kesan depresi 

dan sedih lalu pada 

panel terakhir akan 

menggunakan warna 

biru terang untuk 

memberi kesan nyaman, 

tenang dan damai karena 

masalah Edo dan Bobi 

telah selesai dan mereka 

saling memaafkan. Dan 

pada halaman 29 

menggunakan warna 

terang seperti warna biru 

terang untuk 

menggambarkan suasana 
pada pagi hari dan warna 

oranye untuk memberi 

kesan semangat karena 

Bobi bertemu dengan 

sahabatnya yaitu Edo 

dan Putri. 

 
30-31 

 
Pada halaman 30 pada 

panel pertama akan 

menggunakan warna 

biru gelap untuk 

menggambarkan korban 

bullying lain yang ada 

disekolah Bobi. Dan 

pada 2 panel terakhir 

halaman 31 akan 

menggunakan warna 

oranye untuk memberi 

kesan peringatan pada 

tindakan bullying yang 

terjadi dan pada halaman 

ini akan menjadi 

penutup atau akhir pada 

cerita. Pada halaman 31 

akan menggunakan 

warna biru yang sama 

pada halaman cover dan 

menggunakan shapes 

persegi bewarna putih 

sebagai tempat informasi 

tentang bahaya bullying, 

cara mengatasi bullying, 

dan pesan penulis. 

Penggunaan shape 

berwarna putih agar 

tulisan dapat terbaca 

dengan jelas. 
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32-33 

 
Pada halaman profil 

penulis akan 

menggunakan warna 

putih agar tulisan dapat 

terbaca dengan jelas dan 

pada halaman 

selanjutnya akan 

digunakan sebagai 

halaman akhir dengan 

menampilkan karakter 

Bobi dan judul komik 

dan akan meggunakan 

warna yang sama pada 

halaman cover. 

 

34-Cover 

 

Pada halaman 34 akan 

digunakan sebagai 

halaman akhir dengan 

menampilkan karakter 

Bobi dan judul komik 

dan cover belakang akan 

menggunakan warna 

yang sama pada halaman 

cover depan. 

 

 

 

 

 

 

4.7.2 Pembahasan Cerita Komik 

1. Halaman 5-6 

Menceritakan Bobi yang mau berangkat kesekolah, hal ini digambarkan 

dengan Bobi yang bangun tidur dan bersiap siap untuk berangkat kesekolah. Saat 

diperjalanan Bobi dipanggil dengan sahabatnya dan disitulah awal mula Bobi 

mulai menceritakan kisahnya. 

 
2. Halaman 7-8 

Menceritakan awal kedatangan Bobi ke sekolah barunya, yang 

digambarkan pada dialog perkenalan Bobi kepada teman teman sekelasnya. Saat 

itu Bobi mengira bahwa kehidupan sekolahnya akan sangat menyenangkan akan 

tetapi Bobi salah saat bertemu dengan Edo. Penampilan Edo yang seperti 

berandalan membuat Bobi sedikit takut dengannya. Dan Bobi menjadi teman 

sebangku Edo dan mencoba berkenalan dengannya. Saat itu Bobi mengira bahwa 
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dia bisa berteman dengan Edo, tetapi Bobi salah saat Edo mengejeknya dengan 

sebutan brokoli. 

 
3. Halaman 9-10 

Karena perkataan Edo pada Bobi, Bobi menjadi ditertawakan oleh anak 

anak kelas. Saat itu Bobi terkejut kepada kata kata Edo padanya hal ini 

digambarkan dari ekspresi Bobi yang kaget dan terkejut. Dan pada saat itu Edo 

mengatakan bahwa dia hanya bercanda dan Bobi mempercayainya. Akan tetapi 

sebenarnya Edo memang mempunyai niat jahat pada Bobi dan hal itu 

digambarkan dari ekspresi Edo yang tersenyum jahat. Keesokan harinya saat 

berangkat kesekolah anak anak lain memanggil Bobi dengan sebutan brokoli dan 

saat itu Bobi menanggap itu cuma bercanda dan tidak mempermasalahkannya. 

 
4. Halaman 11-12 

Kemudian Bobi bertemu dengan Edo, dan Edo mengajak Bobi untuk 

bermain bola saat jam istirahat. Saat itu Bobi merasa sedikit takut dengan Edo dan 

tidak berani untuk menolak ajakannya, hal ini digambarkan dari ekspresi Bobi 

yang terlihat ketakutan. Saat jam istirahat Bobi datang ke lapangan dan melihat 

Edo dan teman teman lainnya. Lalu Bobi dan Edo bermain sepak bola bersama, 

akan tetapi selama permainan Edo selalu menyuruh Bobi untuk mengambil bola 

dan hal tersebut membuat Bobi sangat kelelahan. Lalu Bobi pergi membeli 

minuman sambil menghabiskan jam istirahat Bobi duduk ditaman sekolah. Dan 

tiba tiba ada yang memanggilnya. 

 
5. Halaman 13-14 

Yang memanggil Bobi adalah seorang cewek yang cantik dan Bobi sedikit 

terpesona dengan kecantikannya yang digambarkan dengan ekspresi wajah Bobi 

yang sedikit terpesona. Cewek tersebut mengajak Bobi untuk berkenalan dan 

namanya adalah Putri. Setelah berkenalan dengan Putri tampak dari ekspresi 

wajah Bobi bahwa dia terlihat senang dan sejenak dia lupa bahwa ada Edo yang 

selalu mengganggunya dan saat itu Edo menunggu Bobi dikelas dan Edo selalu 

mengejek Bobi dengan sebutan brokoli. 



61 
 

 

 

 

 

6. Halaman 15-16 

Karena perkataan Edo yang memanggil Bobi dengan sebutan brokoli. Bobi 

menjadi bahan tertawaan oleh anak anak dikelas. Dan Edo menyuruh Bobi untuk 

duduk disebelahnya, saat itu Bobi merasa takut dan tidak nyaman dengan Edo. 

Lalu Edo mulai mengganggu Bobi dengan menempelkan gambar brokoli yang 

mirip dengan Bobi dibaju belakangnya dan hal tersebut membuat Bobi 

ditertawakan saat dikelas dan bahkan sampai pulang sekolah. Lalu Bobi pun sadar 

kenapa dia saat itu ditertawakan. 

 
7. Halaman 17-18 

Besoknya saat datang kesekolah Bobi memiliki pikiran yang buruk, dan 

benar saja ternyata Edo mulai mengganggu Bobi yang membuat Bobi 

ditertawakan oleh anak anak disekolah. Karena tindakan Edo, Bobi merasa malu 

dan sedih karena selalu ditertawakan. Dan semakin lama tindakan Edo semakin 

bertambah parah dan membuat Bobi merasa sedih dan depresi yang digambarkan 

dengan ekspresi Bobi yang berteriak dan sedang ditertawakan oleh Edo dan anak 

anak lainnya. 

 
8. Halaman 19-20 

Karena tindakan yang dilakukan Edo, Bobi menjadi kesulitan untuk 

bersosialisasi, merasa takut, dan merasa cemas saat berada disekolah. Dan bahkan 

Bobi merasa malas untuk datang kesekolah dan berpikiran untuk bolos sekolah. 

Besoknya saat Bobi mau berangkat ke sekolah Bobi merasa malas dan berpikir 

untuk bolos saja. Sambil memikirkan untuk bolos atau datang kesekolah Bobi 

memutuskan untuk duduk sebentar ditaman. Dan saat duduk ditaman tiba tiba ada 

yang memanggilnya. 

 
9. Halaman 21-22 

Awalnya Bobi mengira yang memanggilnya adalah abang bakso, ternyata 

itu Putri, dan saat itu putri mengetahui bahwa Bobi diganggu oleh Edo lalu Putri 

menyuruh Bobi untuk menceritakan apa yang terjadi dan Bobi menceritakan 
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semuanya. Setelah menceritakan masalahnya Putri berkata bahwa tindakan Edo 

tersebut sudah termasuk dalam tindakan bullying dan Putri menyarankan untuk 

membicarakan hal tersebut ke Pak Toto agar Edo berhenti mengganggu Bobi. Saat 

itu Bobi merasa lega dan lebih nyaman setelah menceritakan masalahnya pada 

Putri dan akhirnya Bobi pun mengikuti saran Putri untuk menceritakan 

masalahnya ke Pak Toto. 

 
10. Halaman 23-24 

Saat bertemu dengan Pak Toto, Bobi mulai menceritakan semua tindakan 

yang dilakukan Edo, dan Edo pun dipanggil oleh Pak Toto. Lalu Pak Toto 

menyuruh Edo untuk berhenti mengganggu Bobi. Tetapi saat itu Edo masih 

meyakini bahwa tindakannya hanya bercanda bukan bullying. Lalu Pak Toto 

menjelaskan bahwa tindakan Edo sudah termasuk dalam tindakan bullying karena 

dari tindakan Edo membuat Bobi menjadi kesulitan bersosialisasi dan selalu 

merasa takut dan Pak Toto menyuruh Edo untuk minta maaf ke Bobi. Akan tetapi 

saat itu Edo masih belum yakin bahwa tindakannya memberikan dampak buruk 

pada Bobi dan hal tersebut digambarkan dari ekspresi Edo yang terlihat kesal pada 

Bobi. Setelah minta maaf Pak Toto memberi Edo peringatan untuk berhenti 

mengganggu Bobi dan menyuruh Edo untuk potong rambut. Lalu Edo pun 

kembali ke kelas dan Pak Toto juga mengatakan pada Bobi dan Putri untuk 

menceritakan masalah yang kalian alami. Disini Pak Toto memberikan informasi 

tentang pentingnya keterbukaan pada masalah yang menjadi salah satu cara 

mengatasi bullying. 

 
11. Halaman 25-26 

Saat itu Pak Toto menyuruh Edo untuk potong rambut, dan Edo pun 

memotongnya. Saat potong rambut Edo bilang jangan potong pendek pendek. Dan 

setelah beberapa menit berlalu tiba tiba tukang potong rambut Edo ingin pergi ke 

kamar mandi dan menyuruh teman disebelahnya untuk menggantikannya. Dan 

saat itu secara tidak sadar tukang potong rambut itu salah menggunakan alat 

potong rambutnya yang menyebabkan rambut belakang Edo menjadi botak 

setengah, dan karena sudah terlanjur tukang potong rambut tersebut akhirnya 
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memutuskan untuk memotong habis rambut Edo. Saat itu Edo tidak sadar karena 

saat potong rambut Edo tertidur. Setelah selesai potong Edo merasa heran karena 

tukang potong tersebut tidak mau dibayar, akan tetapi Edo tidak mempedulikan 

hal tersebut karena merasa ngantuk. Sesampainya dirumah Edo baru tersadar 

bahwa rambutnya botak dan Edo kaget dan berteriak kencang. Hal tersebut 

digambarkan dengan ekspresi kaget Edo. 

 
12. Halaman 27-28 

Besoknya saat disekolah, Edo menjadi bahan ejekan dan ditertawakan oleh 

anak anak lain karena rambutnya yang botak. Awalnya Edo merasa biasa saja tapi 

semakin lama Edo mulai merasa terganggu dan mulai menyendiri. Saat sedang 

menyendiri Bobi menghampiri Edo dan bertanya tentang keadaannya. Dan saat itu 

akhirnya Edo mulai meyakini bahwa tindakannya memang termasuk bullying dan 

dari tindakannya memang memberikan dampak buruk pada Bobi. Edo akhirnya 

menyesali tindakannya dan meminta maaf dengan tulus pada Bobi dan akhirnya 

masalah Edo dan Bobi selesai dan Bobi tidak lagi merasa takut dengan Edo. Dan 

saat itu Bobi mengajak Edo untuk bertemu Putri dan menceritakan masalahnya 

dan dari kejadian tersebut akhirnya Bobi, Edo, dan Putri menjadi sahabat baik. 

 
13. Halaman 29-30 

Kisah Bobi selesai dan melanjutkan kehidupan Bobi yang sekarang. Cerita 

berlanjut pada saat Bobi mau berangkat ke sekolah dan Bobi dipanggil oleh 

sahabatnya yaitu Edo dan Putri. Mereka bertiga akhirnya menjadi sahabat baik 

dan mereka bertiga membentuk kelompok untuk mencegah dan mengatasi 

bullying disekolah mereka. Hal tersebut digambarkan dalam adegan komik yang 

dimana ada adegan seseorang sedang minta tolong karena tidak tahan selalu diejek 

dan ditertawakan dan adegan berikutnya memperlihatkan Bobi, Putri, dan Edo 

yang mencoba menolong dan menghentikan tindakan tersebut. Dan disini menjadi 

bagian akhir dari cerita komik yang berjudul “Ini Bu lying Loh” 
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14. Halaman 31 

Pada halaman ini nantinya Pak Toto akan memberikan informasi penting 

terkait dengan bahaya bullying, cara mengatasi bullying, dan pesan yang ingin 

disampaikan penulis. 

 

4.7.3 Media Pendukung 

1. Poster 
 

 
Gambar 4.27 Poster 

 
Desain poster menggunakan warna yang biru gelap pada bagian luar dan 

warna biru terang pada bagian dalam. Dan dengan menggunakan ilustrasi karakter 

pada komik yaitu karakter Edo dan Bobi. Pada poster ini memperlihatkan Bobi 

yang terganggu karena selalu diganggu oleh Edo yang menyebabkan dirinya 

ditertawakan oleh anak anak lainnya. Lalu dibelakang Edo digambarkan anak 

anak lain yang sedang tertawa yang digambarkan dengan ekspresi tertawa dan 

anak anak yang tertawa tersebut digambarkan dengan berbagai bentuk yang lucu 

dengan maksud untuk menyampaikan pesan bahwa yang metertawakan orang lain 

belum tentu lebih baik daripada yang ditertawakan. Dan pada bagian tengah akan 

menampilkan judul komik “Ini Bullying Loh” dan dibagian pojok kiri atas 

menampilkan logo Universitan Dinamika, Fakultas Desain dan Industri Kreatif, 

dan prodi Desain Komunikasi Visual. 
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2. Stiker 
 

Gambar 4.28 Stiker 

 

Pada desain stiker akan memperlihatkan karakter Bobi dan Edo yang sedang 

ditertawakan oleh anak anak lainnya yang digambarkan dengan ekspresi tertawa 

dan untuk menambahkan kesan intimidasi maka tidak digambarkan mata pada 

anak anak yang sedang mentertawakan Bobi dan Edo. Dan dengan menggunakan 

warna biru gelap untuk menggambarkan perasaan sedih dan depresi dan pada 

bagian tengah akan menampilkan judul komik yaitu “Ini Bu lying Loh” 

 
3. Sosial Media 

 

 
Gambar 4.29 Sosial Media Instagram 

 
Sosial media yang digunakan adalah Instagram yang terdiri dari 6 postingan 

dan dengan menggunakan warna biru sebagai background. Warna biru disini 

untuk menggambarkan rasa aman dan bermakna kepercayaan atau keyakinan. Dan 

penggunaan media Instagram bertujuan untuk memberikan informasi informasi 

terkait bahaya bullying yang tidak bisa semuanya dimasukan dalam cerita komik. 
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4. E-Comic 
 
 

 

Gambar 4.30 E-Comic 

 

E-comic atau komik web menjadi media pendukung yang digunakan oleh 

penulis. E-comic nantinya akan diupload pada salah satu platform yang bernama 

webtoon. Dan secara garis besar isi dari e-comic sama persis dengan buku komik 

berbentuk cetak, yang menjadi perbedaannya hanya pada bentuk karena e-comic 

diakses melalui media online dengan menggunakan gadget seperti handphone, 

laptop, atau komputer, untuk link e-comic yang dibuat oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 

https://www.webtoons. com/id/challenge/ini-bullying-  loh-/list?t it le_no=777593 
 

 

4.7.4 Pembahasan 

Dari perancangan ini didapatkan hasil berupa buku komik. Buku komik 

yang dirancang berisi informasi tentang bahaya bullying yang meliputi kesulitan 

bersosialisasi, merasa cemas, takut, dan menurunkan semangat belajar. Dan pada 

buku ini juga memberikan informasi mengenai cara mengatasi dan mencegah 

tindakan bullying seperti membuat wadah atau kelompok tentang bahaya bullying 

dan pentingnya sifat keterbukaan pada masalah yang dialami. Perbedaan 

perancangan ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada informasi 

bullying yang disajikan, pada penelitian terdahulu menyajikan informasi yang 

berfokus pada tindakan cyberbullying yang menggunakan media komik, 

sedangkan pada penelitian ini memberikan informasi terkait tindakan bullying 

yang terjadi disekolah salah satunya adalah tindakan bullying verbal. 

https://www.webtoons.com/id/challenge/ini-bullying-loh-/list?title_no=777593
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Dan perbedaan komik ini dengan kompetitor terletak pada cerita, penyajian 

informasi, dan ilustrasi. Pada komik ini akan memberikan edukasi yang 

dikombinasikan dengan cerita yang lucu dan menghibur, sehingga tidak hanya 

memberikan edukasi tetapi juga dapat menghibur para pembaca. Komik ini juga 

akan memberikan informasi mengenai bahaya bullying dan cara mencegah dan 

mengatasinya dengan menggunakan gaya ilustrasi digital painting yang menarik, 

dan komik ini disajikan dalam bentuk komik berwarna sehingga menjadi lebih 

menarik bagi para pembaca terutama pada anak usia 10-13 tahun. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Diambil dari hasil penelitian ini tentang Perancangan Komik Tentang 

Bahaya Bullying Dengan Menggunakan Teknik Digital Painting Sebagai Upaya 

Edukasi Pada Anak Usia 10-13 Tahun didapatkan sebuah kata kunci (keyword) 

yaitu “Reassure” atau meyakinkan, yang memiliki arti melihat atau merasakan 

langsung supaya yakin. Penggunaan keyword tersebut bertujuan untuk 

meyakinkan orang orang khususnya pada anak usia 10-13 tahun tentang bahaya 

bullying sehingga diharapkan dapat mencegah dan mengurangi tindakan bullying 

yang terjadi. Maka dari itu komik yang dibuat penulis ini bertujuan untuk edukasi 

kepada para remaja terutama pada target penulis yaitu anak usia 10-13 tahun 

untuk lebih memahami tentang bahaya bullying. Dalam penelitian ini penulis 

merancang media utama berupa buku komik yang berjudul “Ini Bullying Loh” 

penggunaan judul tersebut bertujuan agar untuk meyakinkan tentang adanya 

tindakan bullying dan bahaya dari tindakan tersebut. Komik yang dirancang 

bertujuan untuk meberikan edukasi pada anak usia 10-13 tahun tentang bahaya 

bullying dengan menyajikan informasi tentang bahaya bullying seperti kesulitan 

bersosialisai, merasa takut, merasa cemas, dan menurunkan motivasi untuk datang 

kesekolah dan komik ini juga memberikan informasi tentang cara mencegah dan 

mengatasi tindakan bullying yaitu dengan membentuk sebuah wadah yang 

mengatasi masalah bullying dan pentingnya keterbukaan terhadap permasalahan 

yang dialami yang ditujukan pada anak usia 10-13 tahun agar lebih memahami 

tentang bahaya bullying dan diharapkan dapat mencegah dan mengurangi tindakan 

bullying yang terjadi. Untuk mendukung media utama, penulis juga membuat 

media pendukung berupa poster, stiker, sosial media, dan e-comic 
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5.2 Saran 

Perancangan komik tentang bahaya bullying ini diharapkan dapat menjadi 

salah satu sumber referensi dalam mengedukasi masyarakat terutama pada anak 

usia 10-13 tahun terkait dengan bahaya bullying yang diharapkan dapat mencegah 

dan mengurangi tindakan bullying yang terjadi. Dan penggunaan media komik 

dapat digunakan menjadi salah satu inovasi baru dalam memberikan edukasi dan 

informasi pada masyarakat terutama pada kalangan pelajar. Adapun beberapa 

saran yang ingin disampaikan oleh peneliti sebagai inspirasi untuk para peneliti 

lainnya yang ingin menggunakan topik bahaya bullying dan penggunaan media 

komik, yaitu: 

1. Mampu memberikan sebuah inspirasi dan inovasi baru untuk memberikan 

edukasi pada masyarakat terkait dengan bullying. 

2. Dapat membuat media baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi 

yang ada dalam perancangan selanjutnya yang terkait dengan bullying. 

3. Mengangkat topik tentang bullying yang diharapkan dapat mencegah dan 

mengurangi tindakan bullying yang terjadi. 

4. Menciptakan sebuah wadah yang dapat memberikan informasi dan edukasi 

terkait dengan bullying agar dapat mencegah dan menyadarkan masyarakat 

tentang bullying dan diharapkan tidak ada lagi yang menganggap remeh 

tindakan tersebut. 
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