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要旨 

ダルマワン、ティオプラコソ。2014。漫画「忍者ハットリくん」における

いじめ。ブラウィジャヤ大学、日本語学科。 

指導教員：(1) Retno  Dewi Ambarastusti, M. Si  (2) Murakami Sonoko, B.A 

キーワード：漫画、現象、いじめ、日本社会 

本論文は漫画「忍者ハットリくん」におけるいじめを研究した。い

じめとは自分より弱いものに対して一方的に身体的、心理的な攻撃を継続

的に加え相手が苦痛を感じているものである。漫画忍者ハットリくんは子

供の生活におけるいじめの話である。 

本論文で、社会学の文学の イアン・ワット氏による、社会の反映

としての文学の理論を使用する。社会文学での内容は、目的や中身の文学

に関する問題について議論することである。他なぜなら、文学作品自体は

関連する社会問題に暗示されているためである。このプライマリーデータ

の研究は漫画であること。著者はいじめ現象を備え漫画の忍者ハットリく

んで漫画サポート理論が漫画学問を使用する為である。 

本研究結果は、「いじめ」という表現の形態は直接的と間接的ない

じめがあることが分かった。直接的いじめは、口頭的いじめ、物理的ない

じめ、一方間接的ないじめような威し手紙もある。 

読者は漫画忍者ハットリくんにモラルなメッセージで解析すること

ができる。 
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ABSTRAK 

Darmawan, Tio Prakoso. 2014, “FENOMENA IJIME DALAM MANGA 

NINJA HATTORI-KUN VOLUME 1, 3, DAN 4 KARYA FUJIKO FUJIO A”, 
Program Studi Sastra Jepang, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, 

Universitas Brawijaya. 

 

Pembimbing : (1) Retno  Dewi Ambarastusti, M.Si  (2) Murakami Sonoko, B.A 

 

Kata Kunci: Manga, Ninja Hattori-kun, Fenomena, Ijime, Kehidupan anak-anak 

di Jepang. 

 

Skripsi ini membahas tentang fenomena ijime dalam manga Ninja Hattori-

kun. Kata ijimeru yang merupakan verba dari ijime bermakna, yowai mono wo 

kurushimeru ‘membuat orang yang lemah menjadi menderita’. Ijime merupakan 

penyerangan secara mental  maupun fisik kepada seseorang yang lebih lemah 

secara terus menerus sehingga menyebabkan penderitaan. Manga Ninja Hattori-

kun menceritakan tentang kehidupan anak-anak yang menggambarkan ijime.  

Topik pada penelitian ini membahas tentang ijime yang terjadi di Jepang, 

khususnya yang terjadi dalam kehidupan anak-anak dari berbagai bentuk ijime, 

baik secara langsung maupun tidak langsung dan dampak yang ditimbulkannya. 

Maka dari itu penulis menggunakan pendekatan sosiologi sastra karena sosiologi 

sastra merupakan teori yang membahas tentang masalah sosial yang terjadi di 

masyarakat. Penulis menggunakan sosiologi sastra menurut Ian Watt, yaitu sastra 

sebagai cerminan masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

manga. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori pendukung manga yaitu 

kajian komik untuk menganalisis adegan dalam manga Ninja Hattori-kun yang 

menampilkan fenomena ijime. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa bentuk ijime 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Ijime secara langsung seperti ijime 

fisik dan verbal sedangkan ijime tidak langsung, yaitu mengirimkan surat yang 

berbau intimidasi. Beberapa tindakan ijime yang dilakukan oleh pelaku 

menimbulkan dampak bagi korban maupun pelaku itu sendiri.  

Penulis menyarankan kepada pembaca, manga Ninja Hattori-kun dapat 

dianalisis dengan menggunakan pesan moral, karena dalam manga Ninja Hattori-

kun terdapat adegan-adegan yang menggambarkan sebab dan akibat dalam manga 

tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ijime mengandung beberapa pengertian, seperti mengganggu, melecehkan, 

merendahkan, mengintimidasi dan menganiaya. Ijime biasanya terjadi secara 

berkelanjutan selama jangka waktu yang cukup lama, sehingga korban secara 

terus-menerus berada dalam keadaan cemas dan terintimidasi. Pelaku ijime 

biasanya berada dalam posisi yang kuat untuk menyerang korban yang berada 

dalam posisi yang lemah baik secara fisik maupun mental, dan mempunyai ciri 

bahwa yang melakukan itu merasa senang apabila melihat lawannya menderita. 

Definisi ijime yang dikemukakan oleh Mitsuru Taki (2003) adalah sebuah 

tingkah laku kejam atau sikap negatif dengan maksud yang jelas untuk 

mempermalukan atau menghina orang lain yang menempati posisi lemah di dalam 

satu grup yang sama. Tindakan ini bersifat dinamis dan diasumsikan sebagai cara 

untuk menjaga dan mengembalikan martabat seseorang dengan membuat orang 

lain menderita. Oleh sebab itu, tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk 

menimbulkan penderitaan mental pada diri orang lain, dengan melakukan 

berbagai bentuk penyiksaan baik berupa penyiksaan fisikal, verbal, psikologis, 

maupun sosial. 

Korban ijime adalah orang-orang yang berbeda dengan orang-orang di 

sekeliling mereka. Misalnya cacat fisik, prestasi belajar yang standar, orang yang 
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lemah secara fisik maupun mental dan sebagainya. Terkadang yang berbeda tidak 

selalu buruk, ada pula orang yang dijadikan korban ijime karena mereka memiliki 

kelebihan dalam bakat atau kepintaran.  

 Salah satu kasus ijime yang menarik perhatian seluruh masyarakat di 

Jepang terjadi pada bulan Februari tahun 1986, pada saat itu seorang murid SMP 

Nakono Fujimi yang bernama Shikagawa Hirofumi, berusia 13 tahun meninggal 

gantung diri di dalam sebuah kamar mandi di stasiun kereta api Morioka. Dia 

meninggalkan catatan yang mengungkapkan perasaannya, yaitu “sebenarnya saya 

belum ingin mati, tetapi jika saya menjalankan hidup seperti ini rasanya seperti 

hidup di neraka”. Selain itu Shikagawa Hirofumi juga menjelaskan jenis 

penyiksaan yang dialaminya yaitu “pemakaman tiruan” lengkap dengan bunga 

dan dupa dengan dirinya sebagai mayat. 

Ijime ini juga tidak lepas dari budaya masyarakat Jepang yaitu hubungan 

manusia yang lebih menekankan pada kekuatan, sistem hidup teratur dan ketat, 

disiplin yang kadang melupakan aspek kemanusiaan dan sistem sosial grup yang 

di junjung tinggi. Masyarakat Jepang dikenal sebagai masyarakat yang homogen. 

Masyarakat Jepang cenderung menganggap bahwa menjadi mirip satu sama lain 

adalah kebaikan dan memberikan rasa lega atau keselamatan. Mereka takut 

menjadi berbeda dari orang lain dan tidak ingin merasa terasing. Mereka akan 

mencoba untuk menghilangkan orang yang berbeda dari mereka untuk melindungi 

diri mereka sendiri. 

Gambaran kehidupan seperti halnya ijime, dapat dilihat dalam komik. 

Dalam komik itu sendiri digambarkan sebagai sebuah refleksi kondisi ijime dalam 
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kehidupan sosial nyata di Jepang. Selayaknya sebuah karya sastra, penggambaran 

isu sosial budaya di dalam komik seharusnya tidak melenceng dari kondisi nyata 

dalam masyarakat. Seperti halnya ijime yang terjadi di Jepang tidak lepas dari 

kebudayaan yang membentuk masyarakat Jepang itu sendiri. 

Sugono (2003:151) mengatakan bahwa komik merupakan salah satu media 

komunikasi hiburan. Komik juga merupakan hasil karya sastra yang cukup 

memikat penikmat karya sastra. Komik memang sangat digemari oleh anak-anak 

maupun orang dewasa. Di Jepang, komik merupakan karya sastra yang paling 

populer. 

Dalam bahasa Jepang komik disebut dengan manga. Istilah manga 

digunakan untuk membedakan komik dari Jepang dengan komik dari negara 

lainnya. Di Jepang istilah manga diperkenalkan pertama kalinya oleh seorang 

pemahat kayu dan pelukis yang bernama Katsushika Hokusai (1760-1849), 

Katsushika Hokusai telah menciptakan istilah Hokusai Manga pada serial 

sketsanya yang berjumlah 15 volume dan diterbitkan pada tahun 1814. Manga itu 

sendiri berasal dari 2 huruf kanji yang memiliki arti gambar manusia untuk 

menceritakan sesuatu. Pada saat itu, komik dibentuk dalam percetakan pada kertas 

yang menggunakan blok-blok kayu. 

Di Jepang komik dibagi menjadi empat macam menurut kelompok 

pembacanya, yaitu : komik dewasa (seijin manga) adalah manga yang khusus 

dibuat untuk pembaca kalangan dewasa. Dalam manga jenis ini, ceritanya 

dimasukkan unsur-unsur seksual secara terang-terangan yang ditujukan untuk pria 

dewasa. Komik remaja (seinen manga) adalah manga yang khusus dibuat untuk 
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pembaca pria. Dalam manga jenis ini, ceritanya bisa dibilang cukup kompleks dan 

terkadang banyak ditemukan adegan kekerasan yang sangat vulgar. Komik anak 

laki-laki (shounen manga) adalah manga yang khusus dibuat untuk pembaca 

remaja laki-laki. Biasanya memakai tokoh laki-laki dan ceritanya cenderung ke 

genre petualangan dan aksi. Terkadang di dalam manga jenis ini, bisa didapati 

adegan-adegan seru pertarungan antar tokoh. Sedangkan komik anak perempuan 

(shoujo manga) adalah manga yang khusus dibuat untuk pembaca remaja 

perempuan. Umumnya memiliki tokoh utama seorang gadis berwajah cantik, 

ceritanya pun seputar cinta yang penuh dengan romantisme ala anak muda. 

Kebanyakan bercerita tentang seputar kehidupan para remaja. 

Salah satu manga yang mendapat tempat di Indonesia adalah Ninja 

Hattori-kun. Ninja Hattori-kun merupakan shounen manga yang dibuat oleh 

Fujiko Fujio A. Berikut ini adalah biografi dari pengarang manga Ninja Hattori-

kun. Hiroshi Fujimoto dan Motoo Abiko berasal dari Perfektur Toyama, Jepang. 

Fujimoto lahir pada tanggal 1 Desember 1933 dan Abiko pada tanggal 10 Maret 

1934. Pada tahun 1944, ketika mereka berdua menjadi murid SD di kota Takaoka, 

mereka berdua menemukan kesamaan yaitu sama-sama suka menggambar. 

Setelah masuk SMP, mereka tetap berteman meskipun mereka masuk ke sekolah 

yang berbeda. Saat mereka menjadi murid SMP (1946-1948), mereka menyukai 

manga yang ditulis oleh Osamu Tezuka yaitu Shin Takarajima (New Treasure 

Island). Mereka juga terkesan oleh Tezuka’s Lost World dan Snow White and the 

Seven Dwarfs terbitan Disney, dan mereka menulis surat penggemar kepada 

Osamu Tezuka. Ketika mereka menjadi murid SMA, mereka mulai menulis 
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manga untuk kolom pembaca dari berbagai penerbit. Debut pertama duo Fujimoto 

dan Abiko dimulai pada tahun 1951 ditandai dengan peluncuran manga mereka 

berjudul Tenshi no Tama-chan. 

Karena Fujimoto dan Abiko merupakan putra sulung, mereka memutuskan 

untuk bekerja di perusahaan setelah lulus dari SMA pada tahun 1952. Fujimoto 

bergabung dengan sebuah perusahaan permen, dan Abiko mulai bekerja untuk 

penerbit surat kabar lokal. Namun, Fujimoto cepat berhenti dari pekerjaan karena 

cedera. Tahun 1954, mereka memutuskan untuk pergi ke Tokyo untuk menjadi 

mangaka  yang sukses. Mereka terus menggambar manga dari hari ke hari. 

Banyak editor dari penerbit manga mengunjungi dan meminta Fujiko Fujio untuk 

menulis manga serial. Sehingga mereka menjadi mangaka  yang terkenal. Dan 

pada tahun 1962, Fujimoto menikah di usianya yang ke 28 tahun. 

Fujimoto dan Abiko mendirikan studio mulai dari nol dengan Shin’ichi 

Suzuki, Shotaro Ishinomori, Jiro Tsunoda, Kiyoichi Tsunoda, dan seorang 

karyawan. Kemudian Fujio Akatsuka bergabung, dan pada puncaknya studio 

mempekerjakan sekitar 80 orang. Mereka memproduksi beberapa film animasi, 

misalnya, Astro Boy. Fujiko Fujio menghidupkan kembali popularitas mereka 

sebagai mangaka  lagi dengan Obake no Q-taro pada tahun 1964. Keduanya terus 

menulis manga dan anime, misalnya Ninja Hattori-kun, Kaibutsu-kun, Perman, 

21-emon, dan lain-lain. Dan pada tahun 1966, Abiko menikah di usianya yang ke 

32 tahun. 

Fujimoto mulai menulis Doraemon pada tahun 1970, Doraemon pada 

awalnya tidak menarik perhatian anak-anak. Namun, tiga tahun kemudian, 
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Doraemon menjadi serial animasi di TV, dan dia menjadi karakter yang populer di 

Jepang. Fujimoto dianugerahi hadiah untuk Doraemon oleh Nihon Mangaka  

Association pada tahun 1973. Pada tahun 1987, duo Fujiko Fujio berpisah. Motoo 

Abiko yang kini memiliki nama pena Fujiko Fujio A, lebih fokus kepada karya 

yang membidik pada pembaca remaja sedangkan Hiroshi Fujimoto dengan nama 

pena baru Fujiko F. Fujio tetap menghasilkan karya yang menarget pada pembaca 

anak-anak. Pada tahun 1989, Fujimoto memenangkan dua penghargaan untuk film 

Doraemon. Ninja Hattori-kun dan Pro Golfer Saru yang dihasilkan oleh Abiko 

juga dianimasikan seperti Doraemon di layar kaca. 

Ninja Hattori-kun merupakan judul manga yang diambil dari nama tokoh 

utama dalam manga tersebut. Manga ini menceritakan seputar tentang kehidupan 

anak-anak di Jepang. Manga Ninja Hattori-kun menceritakan Ken’ichi Mitsuba, 

seorang anak SD yang berusia 10 tahun. Sementara itu seorang ninja kecil 

bernama Hattori Kanzo berteman dengan Ken’ichi. Hattori yang sekarang menjadi 

bagian dari keluarga Mitsuba bersama dengan saudaranya, Shinzou dan anjing 

ninjanya, Shisimaru. Hattori membantu Ken’ichi dengan berbagai masalah yang 

dihadapinya dan terus menjaganya sebagai seorang teman yang baik. Yumeko-

chan adalah gadis yang disukai oleh Ken’ichi. Sedangkan Kemumaki, seorang 

ninja dari Koga dan kucing ninjanya, Kagechiyo selalu mengganggu Ken’ichi. 

Ken’ichi meminta Hattori untuk membalas dendamnya. Meskipun Hattori adalah 

teman yang baik, Ken’ichi kadang-kadang berkelahi dengan Hattori karena 

kesalahpahaman yang dibuat oleh Kemumaki. 



7 

 

Dalam manga Ninja Hattori-kun ini terdapat genre aksi, petualangan, 

komedi, seni beladiri, pelecehan dan manipulasi/penipuan. Namun dalam 

penelitian ini, pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai masalah ijime. 

Dalam manga Ninja Hattori-kun ini tergambar dengan jelas gambaran ijime yang 

sering terjadi dalam kehidupan anak-anak di Jepang. Ijime mempunyai ciri bukan 

dilakukan dengan berakhir dalam satu kali perbuatan seperti halnya dalam suatu 

perkelahian, tetapi dilakukan dalam masa yang panjang. 

Dalam perkembangannya di era modernisasi, manga dijadikan alat untuk 

menyampaikan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bahkan suatu 

manga juga bisa menceritakan tentang kondisi masyarakat yang ada sekarang. 

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis gambaran ijime adalah 

sosiologi sastra dan teori pendukung manga adalah kajian komik. 

Dalam sosiologi sendiri, terdapat suatu hubungan antara sosiologi dengan 

ilmu sastra, yakni sastra sebagai cermin masyarakat. Sastra bisa saja dapat 

mencerminkan masyarakat pada zamannya maupun menampilkan fakta-fakta 

sosial dalam masyarakat (Ian Watt dalam Saraswati, 2003:11). Dengan kata lain, 

objek kajian dalam sosiologi sastra adalah menemukan masalah-masalah sosial 

yang muncul dalam karya sastra. 

Sejatinya, apa yang ada dan terjadi di masyarakat seharusnya bisa menjadi 

dampak positif atau bahkan dampak negatif terhadap perkembangan suatu budaya 

dan kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu manga dapat 

mencerminkan suatu kejadian yang muncul dalam masyarakat. Salah satu manga 
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yang menceritakan kehidupan sosial masyarakat Jepang adalah manga Ninja 

Hattori-kun. 

Pada manga Ninja Hattori-kun yang menceritakan tentang kehidupan 

anak-anak yang menggambarkan ijime, membuat penulis tertarik untuk 

menelitinya dengan judul : 

“Gambaran Ijime dalam Manga Ninja Hattori-kun Volume 1,  3, dan 4 

Karya Fujiko Fujio A” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penulis mengangkat permasalahan yang akan dibahas, yaitu : 

1. Bagaimana bentuk tindakan ijime yang terjadi dalam manga Ninja Hattori-

kun? 

2. Apa dampak ijime yang tercermin dalam manga Ninja Hattori-kun? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah : 

1. Mendeskripsikan bentuk tindakan ijime yang ada dalam manga Ninja Hattori-

kun karya Fujiko Fujio A. 

2. Menelaah dampak ijime yang tercermin dalam manga Ninja Hattori-kun karya 

Fujiko Fujio A. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi skripsi ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Joko Supriadi dari USU Medan (2009) 

dengan judul “Analisis Ijime Dalam Komik Life Karya Keiko Suenobu”. Dalam 

penelitian tersebut, penulis menemukan persamaan dalam menggunakan objek 

formal, yaitu ijime. Perbedaannya adalah Joko Supriadi menggunakan media 

shoujo manga serta menggunakan pendekatan sosiologi, psikologis, dan semiotik. 

Sedangkan penulis menggunakan media shounen manga dan menggunakan 

pendekatan sosiologi sastra serta kajian komik. 

 

2.2 Sosiologi Sastra 

 Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi yang 

berasal dari kata sosio/socius yang berarti masyarakat, dan logi/logos berarti ilmu. 

Jadi, sosiologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari keseluruhan jaringan 

hubungan antarmanusia dalam masyarakat. Sedangkan sastra dari kata sas yang 

berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk dan instruksi. Akhiran tra 

berarti alat, sarana. Jadi, sastra berarti kumpulan alat untuk mengajar, buku 

petunjuk atau buku pengajaran yang baik. Faruk (1994:1) memberi pengertian 

bahwa sosiologi sastra sebagai studi ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam 

masyarakat, studi mengenai lembaga dan proses-proses sosial. 
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 Dalam sosiologi sendiri, terdapat suatu hubungan antara sosiologi dengan 

ilmu sastra, yakni sastra sebagai cermin masyarakat. Menurut Hauser (Ratna, 

2003:63), karya seni sastra memberikan lebih banyak kemungkinan dipengaruhi 

oleh masyarakat, daripada mempengaruhinya. Sastra sebagai cermin kehidupan 

masyarakat, sebenarnya erat kaitannya dengan kedudukan pengarang sebagai 

anggota masyarakat. Sehingga secara langsung atau tidak langsung daya 

khayalnya dipengaruhi oleh pengalaman manusiawinya dalam lingkungan 

hidupnya. Pengarang hidup dan berelasi dengan orang lain di dalam komunitas 

masyarakatnya, maka tidaklah heran apabila terjadi interaksi dan interelasi antara 

pengarang dan masyarakat. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan 

mengapa sastra memiliki kaitan erat dengan masyarakat dan dengan demikian 

harus diteliti dalam kaitannya dengan masyarakat. 

 Mengenai hubungan masyarakat dengan karya sastra, Ratna (2006:322-

333) menjelaskan bahwa karya sastra ditulis oleh pengarang, diceritakan oleh 

tukang cerita, disalin oleh penyalin, sedangkan ketiga subjek tersebut adalah 

anggota masyarakat. Pertama, karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap 

aspek-aspek kehidupan yang terjadi dalam masyarakat, yang pada gilirannya juga 

difungsikan oleh masyarakat. Kedua, medium karya sastra, baik lisan maupun 

tulisan, dipinjam melalui kompetensi masyarakat, yang dengan sendirinya telah 

mengandung masalah–masalah kemasyarakatan. Ketiga, berbeda dengan ilmu 

pengetahuan, agama, adat istiadat, dan tradisi yang lain, dalam karya sastra 

terkandung estetika, etika, bahkan juga logika. Masyarakat jelas sangat 

berkepentingan terhadap ketiga aspek tersebut. Keempat, sama dengan 
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masyarakat, karya sastra adalah hakikat intersubjektivitas, masyarakat 

menentukan citra dirinya dalam suatu karya. 

 Menurut Ian Watt dalam Faruk (2010:5-6) pendekatan dengan 

menggunakan sosiologi sastra dapat diteliti dengan tiga cara. Pertama, konteks 

sosial pengarang. Hal ini berhubungan dengan posisi sosial sastrawan dalam 

masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat pembaca. Dalam pokok ini 

termasuk pula faktor-faktor sosial yang bisa mempengaruhi isi karya sastranya. 

Hal yang diteliti dalam pendekatan ini adalah bagaimana pengarang mendapatkan 

mata pencahariannya, sejauh mana pengarang menganggap pekerjaannya sebagai 

suatu profesi, dan masyarakat apa yang dituju oleh pengarang. 

 Kedua, sastra sebagai cerminan masyarakat. Dalam hal ini yang diteliti 

adalah sejauh mana karya sastra mencerminkan masyarakat pada waktu karya 

sastra itu ditulis, sejauh mana sifat pribadi pengarang mempengaruhi gambaran 

masyarakat yang ingin disampaikannya, serta sejauh mana genre sastra yang 

digunakan pengarang dapat dianggap mewakili seluruh masyarakat. 

 Ketiga, fungsi sosial sastra. Dalam hal ini ada tiga hal yang menjadi 

perhatian, yaitu sejauh mana sastra dapat berfungsi sebagai penghibur saja, dan 

sejauh mana terjadi sintesis antara dua kemungkinan di atas. 

 Dalam membantu menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan sosiologi tentang sastra sebagai cerminan masyarakat pada waktu 

karya sastra tersebut dibuat. Pendekatan tersebut digunakan karena mencerminkan 

realita sosial di Jepang pada waktu itu yaitu ijime. Dalam manga Ninja Hattori-
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kun, di sini terdapat studi kasus tentang fenomena ijime yang sering terjadi dalam 

kehidupan di Jepang. 

 

2.3 Konsep Ijime 

 Istilah ijime berasal dari kata ijimeru (苛める) yang memiliki arti harfiah 

sebagai tindakan mengusik, menggoda, menganiaya dan menyakiti 

(Matsuura,1994:326). Kata tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah istilah 

sosial yang digunakan untuk menggambarkan salah satu bentuk tindakan 

penganiayaan yang terjadi dalam masyarakat Jepang. Ijime biasanya terjadi di 

dalam konteks sekolah, berhubungan dengan teman sebaya baik pelaku maupun 

korbannya. 

 Berbeda dengan tindakan agresif lain yang melibatkan serangan yang 

dilakukan hanya dalam satu kali kesempatan dan dalam waktu yang pendek. Ijime 

biasanya terjadi secara berkelanjutan  selama jangka waktu yang cukup lama, 

sehingga korban secara terus-menerus berada dalam keadaan cemas dan 

terintimidasi. Ijime dapat berbentuk tindakan langsung maupun tindakan tidak 

langsung. Ijime langsung mencakup pelecehan fisik terhadap korbannya, 

sementara ijime tidak langsung terdiri atas berbagai strategi yang menyebabkan 

targetnya terasing dan terkucil secara sosial. 

Ijime, seperti yang dikenal di Jepang, merupakan masalah manusia yang 

akan terus berlangsung hingga entah kapan. Segala jenis penindasan, hardikan di 

sekolah, gangguan atau diskriminasi di dalam masyarakat. Itu semua adalah ijime 

(Uchida, 1997:1). 



13 

 

Sementara menurut Akiko (2005:2), ijime diartikan secara harfiahnya 

sebagai masalah kenakalan anak-anak sekolah di tingkat pendidikan dasar dan 

menengah berupa penganiayaan, penghinaan, penyiksaan baik segi mental 

maupun fisik yang mereka lakukan di antara mereka sendiri. 

Ijime paling umum dilakukan di dalam lingkungan sekolah atau pun 

pekerjaan, ini karena intensitas komunikasi dan kebersamaan dalam lingkungan 

itu. Akiba (2004) makin menekankan bahwa sangat jarang ijime terjadi di luar 

sekolah. Di tingkat sekolah, temuan dari beberapa peneliti asli Jepang pun 

mengindikasikan bahwa ijime di sekolah (SD sampai setingkat SMA) umum 

dilakukan oleh murid yang biasa pula. 

 Para sosiolog Jepang secara sederhana mendefinisikan ijime sebagai 

tindakan penganiayaan yang terjadi di dalam kelompok masyarakat Jepang. 

Definisi inilah yang membuat masyarakat sering menyamakan ijime dengan 

tindakan bullying yang kerap terjadi di negara-negara Barat. Kata bullying,  yang 

juga memiliki arti sebagai tindakan menganiaya, tidak memberikan batasan yang 

jelas mengenai bentuk penganiayaan yang dilakukan sehingga tindakan bullying 

di negara-negara Barat umumnya mengacu pada segala bentuk tindakan yang 

bertujuan untuk menyiksa fisik korban. 

 Seorang sosiolog Jepang bernama Mitsuru Taki menekankan dua hal yang 

menjadi perbedaan paling mendasar di antara ijime dengan bullying. Pertama, 

definisi ijime yang dikemukakan oleh Morita memberikan penekanan pada ide 

posisi dominan yang berkaitan erat dengan interaksi di dalam satu grup yang sama. 

Hal ini berarti korban dan pelaku memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. 
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Korban ijime bisa saja orang-orang yang berada dalam kelas yang sama, 

lingkungan pekerjaan yang sama, bahkan tidak jarang masih merupakan anggota 

keluarga si pelaku. Yang menjadi perbedaan yang menyolok antara korban dan 

pelaku adalah pelaku memiliki posisi yang lebih berkuasa dibandingkan korban. 

Dominasi kekuasaan itu seolah-olah membuat si pelaku berhak untuk melakukan 

ijime terhadap orang lain yang tidak disukainya. 

 Hal kedua yang membedakan ijime dengan bullying adalah sasaran utama 

dari tindakan ijime bukanlah fisik melainkan mental korban. Inilah yang menjadi 

karakteristik dari ijime di Jepang. Tujuan dari tindakan ijime adalah untuk 

menjatuhkan mental korban, membuat korban merasa rendah diri dan tidak pantas 

berada di dalam suatu kelompok yang sama dengan si pelaku. 

 Taki (2001) menyatakan bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan 

peneliti Jepang banyak disebutkan bahwa ijime dapat terjadi kapanpun, di sekolah 

manapun, dan di antara anak-anak manapun. Survei tersebut menyatakan bahwa 

ijime tidak dipertimbangkan sebagai tingkah laku spesifik seorang anak yang “luar 

biasa” dengan latar belakang yang problematik tetapi sebagai seorang anak yang 

biasa. 

 Yang melakukan ijime bukan hanya anak-anak yang memiliki latar 

belakang yang berbeda namun anak-anak biasa yang dengan latar belakang baik 

dan tidak pernah mendapat perlakuan tidak baikpun bisa melakukan ijime. 
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2.3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Ijime  

 Scaglione (2006: 17-19) mengatakan ada beberapa faktor yang dapat 

menjelaskan mengapa beberapa anak melakukan ijime sedangkan anak-anak yang 

lain tidak. Beberapa faktor itu adalah : 

1. Berita yang dimuat di media massa 

Berita mengenai masalah ijime yang serius melalui media massa 

seperti berita dengan judul : “Ijime. Peristiwa Bunuh Diri” atau “Peristiwa 

Pembunuhan Balas Dendam Akibat di Ijime” dan lain-lain. Dengan 

meluasnya berita tentang ijime ini, kata ijime muncul sebagai istilah yang 

populer. Bukan populer terhadap kata itu saja, tetapi juga populer di dalam 

dunia anak-anak, karena melalui acara-acara televisi atau buku cerita 

bergambar anak, membuat mereka mengenal apa yang disebut ijime. 

Banyak acara televisi yang dianggap tidak baik dan dapat mempengaruhi 

dunia anak, antara lain acara yang menyangkut tentang ijime ini. Morita 

Yoji mengatakan bahwa berita-berita di media massa tentang ijime 

merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah dalam masyarakat. 

2. Sikap homogenitas pada masyarakat Jepang 

Pertama, kita harus berpikir tentang ciri-ciri masyarakat Jepang. 

Tingginya kasus ijime yang terjadi di Jepang tidak terlepas dari paham 

berkelompok yang dianut oleh masyarakat Jepang, yaitu shuudan shugi 

(集団主義). Bagi masyarakat Jepang yang mementingkan kebersamaan 

dalam kelompok, homogenitas menjadi sebuah keharusan supaya dapat 

bertahan hidup dalam sistem tersebut. Jadi hal ini dikenal bahwa 
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masyarakat Jepang adalah homogen. Orang-orang cenderung menganggap 

bahwa menjadi mirip satu sama lain adalah kebaikan dan memberikan rasa 

lega atau keselamatan. Mereka takut menjadi berbeda dari orang lain. 

Mereka tidak ingin merasa terasing. Mereka berusaha menjadi seperti satu 

sama lain, jika tidak, mereka akan dianggap percaya diri (Sakamaki,1996). 

Mereka akan mencoba menghilangkan orang yang berbeda dari mereka 

untuk melindungi diri mereka sendiri.  

3. Tuntutan untuk berprestasi di sekolah oleh orang tua 

Jepang juga dikenal sebagai masyarakat akademis berbasis karir. 

Sebagai orang yang peduli tentang kemampuan akademik, mereka belajar 

cukup keras. Untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, mereka diminta 

oleh orangtuanya untuk masuk perguruan tinggi yang berkualitas tinggi. 

Tuntutan berprestasi dan masuk perguruan tinggi di Jepang membuat anak 

tertekan dan melampiaskan rasa tertekannya dengan cara melakukan 

tindakan ijime. 

4. Stress dan kesepian 

Ketika mereka begitu sibuk belajar, mereka melupakan waktunya 

untuk bersantai atau bermain (Fredman,1995). Ini berarti bahwa mereka 

tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan kepenatannya dan bisa 

menimbulkan stress. Ini juga menunjukkan bahwa anak-anak kehilangan 

kesempatan untuk berkomunikasi dan membuat teman. Saat mereka 

kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, mereka tidak pernah tahu 
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bagaimana bergaul dengan teman-temannya (Sakamaki, 1996). Ada 

kemungkinan bahwa stress atau kesepian menjadi penyebab ijime. 

5. Pola asuh dan kurangnya kasih sayang dari orangtua 

Ada satu hal lagi bahwa kita harus mempertimbangkan tentang 

masyarakat Jepang. Cara pendidikan anak tradisional di Jepang dimana ibu 

secara langsung memeluk dan mengasuh anaknya semakin tidak terlihat 

akibat adanya perkembangan sarana mendidik anak yang tidak 

menunjukkan kehadiran ibu untuk turun tangan secara langsung. Hal ini 

merupakan salah satu hambatan yang mengakibatkan hilangnya hubungan 

ibu dan anak secara langsung (Nojuu,1989: 69-70). Dalam beberapa tahun 

terakhir, jumlah ibu yang bekerja di luar rumah telah meningkat. Mereka 

mungkin terlalu sibuk dan stress untuk bermain atau berbicara dengan 

anak-anak mereka. Anak-anak mungkin tidak puas dalam lingkungan 

seperti itu. Anak-anak butuh banyak kasih sayang dari orangtua mereka, 

dan kurangnya cinta dari mereka juga dapat menjadi faktor penyebab ijime. 

6. Sistem pendidikan di Jepang 

Selanjutnya, kita harus berpikir tentang sistem sekolah di Jepang 

juga. Sekolah dan guru mencoba menerapkan aturan ketat kepada 

siswanya. Anak-anak harus mematuhi sesuai aturannya  (Sakamaki,1996). 

Hal ini bisa membuat mereka menjadi masyarakat yang homogen. Selain 

itu siswa menjadi frustasi karena harus mematuhi peraturan yang ketat 

tersebut. Dan ini bisa menyebabkan terjadinya ijime. 
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7. Memiliki pengalaman atau pernah dianiaya 

Beberapa anak tinggal bersama dengan saudara kandung yang suka 

menganiayanya. Jika hubungan seperti ini berkembang dalam hubungan 

antar saudara kandung, berakibat pada resiko anak untuk melakukan 

tindakan ijime semakin tinggi. Kodrat yang sudah ada yaitu yang tua 

mengusik yang muda, dan yang muda mengusik yang paling kecil. Resiko 

akan semakin tinggi jika dalam keseharian sang kakak sering mengejek 

atau bertindak kasar dan agresif satu sama lain dalam sebuah permainan. 

Tindakan ini akan terus diingat dan berbekas dalam seorang anak jika hal 

ini terus berlangsung. 

8. Rasa iri 

Rasa iri menjadi motivasi yang paling kuat bagi sebagian anak. 

Adanya keinginan untuk menyerang orang lain yang dianggap lebih baik 

dari dirinya. Terutama bagi anak perempuan. Rasa iri bisa menjadi pemicu 

tingkah laku yang jahat pada lawannya. Misalnya, seorang anak 

perempuan yang baru saja pindah banyak disukai oleh anak laki-laki, dan 

ia cantik. Hal ini akan menjadi pemicu rasa iri yang sangat bagi beberapa 

anak perempuan. 

9. Ingin menunjukkan keberadaannya atau rasa ingin diperhatikan 

Pelaku sering sekali mencari perhatian saat mereka melakukan 

ijime secara terang-terangan. Mereka merasa senang dan menjadi pusat 

perhatian. Kekuatan, berkuasa, dihormati dan popularitas merupakan 

keinginan yang ingin dicapai. 
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2.3.2 Bentuk-bentuk Tindakan Ijime 

Lebra (2004:142) mengklasifikasikan bentuk-bentuk ijime ke dalam lima 

kelompok, yaitu: 1) pencurian, perampokan, dan pemerasan, 2) menyembunyikan 

dan merusak barang-barang milik korban, 3) kekerasan fisik, 4) perbudakan 

(memerintah dan memaksa korban untuk mengikuti semua perintah pelaku ijime), 

dan 5) pelecehan sosial (penghinaan hingga isolasi).  

 Selanjutnya, Morita dalam Lawrence (2009:164) membagi bentuk–bentuk 

tindakan ijime di Jepang ke dalam dua kelompok, yaitu secara langsung dan tidak 

langsung.  

Bentuk-bentuk ijime secara langsung seperti : 

1. Ijime fisik: yang termasuk jenis ini ialah memukul, mencekik, menyikut, 

meninju, menendang, menggigit, mencakar, serta meludahi anak yang 

ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, merusak, menghancurkan dan 

menyembunyikan barang-barang milik korban. 

2. Ijime verbal: memberi panggilan nama seperti kusai (bau), kitanai (kotor), 

shinu (mati), mencela, merendahkan, menghina, mengejek, mengancam, 

mengintimidasi dan lain sebagainya. 

3. Ijime sosial: dihindari, disingkirkan, dikucilkan, didiamkan dan dijauhkan 

dari teman dan masyarakat. 

4. Sexual ijime: candaan, cacian  dan pelecehan dalam bentuk seksual. 
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Bentuk-bentuk ijime secara tidak langsung (not face to face) seperti : 

1. Mengirimkan catatan kejam berupa teror dan surat-surat yang berbau 

intimidasi. 

2. Menyebarkan gosip dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-

kusuk yang keji dan lain sebagainya. 

3. Cyberbullying atau ijime yang berupa penindasan dengan menggunakan 

internet atau elektronik. Dengan cara mengirimkan tulisan, gambar dan 

video yang dapat mempermalukan seseorang. 

 

2.4 Kajian Komik 

Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak 

bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. 

Kemampuan untuk menghubungkan antara deskripsi, dialog, image, simbol, dan 

rangkaian panel untuk merubahnya menjadi kesatuan cerita bukanlah pekerjaan 

yang mudah (McCloud dalam Brenner, 2007:xiii). Di dalam komik ada bagian-

bagian yang tidak bisa dikesampingkan dan memiliki makna pada setiap 

keberadaannya. McCloud menjelaskan bahwa ada lima komponen penting dalam 

komik, antara lain :  

2.4.1 Momen 

Setiap panel menunjukkan sebuah aksi yang lengkap karena berasal dari 

sebuah plot yang berkaitan secara keseluruhan. Menurut McCloud, dalam komik 

terdapat enam bentuk transisi panel ke panel, dalam manga hanya dua transisi 

yang sering mendominasi, antara lain aksi ke aksi dan aspek ke aspek. 
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1. Aksi ke aksi, terkenal akan efisiensinya, satu momen per aksi, maka setiap 

panel membantu menggerakkan plot dan menjaga alur cerita tetap terjalin 

2. Aspek ke aspek, penggunaan transisi ini pada manga prosentasenya tinggi. 

Transisi ini digunakan untuk merangkai sebuah narasi yang masih berada 

dalam satu rangkaian waktu namun juga menampilkan lompatan situasi, 

serta berguna untuk menciptakan penekanan suasana hati dan tempat yang 

kuat 

2.4.2 Bingkai 

Bingkai adalah alat untuk mengarahkan pembaca ke titik yang benar. 

Dalam hal ini akan melibatkan tiga komposisi, yaitu tata pandang (cropping), 

keseimbangan (balance) dan kemiringan (tilt) yang akan mempengaruhi 

tanggapan pembaca terhadap dunia dalam komik itu sendiri. Letak bingkai yang 

jauh berfungsi untuk memperlihatkan tempat aksi berlangsung dan 

membangkitkan kesan pembaca ikut berada di tempat kejadian. Selain itu juga 

menunjukkan posisi tokoh dalam cerita tersebut. Dalam hal ini, dikenal juga 

establishing shot yang menggambarkan satu atau dua panel panjang besar di awal 

setiap adegan baru, dan biasanya diikuti semacam panel bersudut pandang sejajar 

mata dan close up dari karakter individual. Namun untuk menimbulkan 

ketegangan, penggunaan establishing shot ini bisa ditunda dengan memunculkan 

panel-panel kecil terlebih dahulu. Selain establishing shot dan close-up, juga ada 

middle shot dan long shot.  

Biasanya subyek penting akan diletakkan di tengah, namun titik tengah 

juga dapat menunjukkan gerak sebuah obyek, ketidakhadiran yang misterius, 
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jarak yang harus ditempuh, tujuan yang telah tercapai, dan obyek yang tidak 

menarik perhatian karakter. Komikus Jepang menunjukkan dasar permasalahan di 

bagian tengah dan menggunakan serpihan-serpihan panel yang lain untuk 

menunjukkan lebih detailnya. Mereka menggunakan panel untuk 

menginformasikan hal-hal yang penting demi menumbuhkan emosi dalam cerita. 

Dalam manga tidak selalu menggunakan panel, terkadang komikus menggunakan 

garis tipis atau bahkan tidak bergaris sama sekali.  

2.4.3 Citra 

Citra ini berfungsi membawa dunia cerita ke dalam bentuk rupa yang 

terlihat hidup. McCloud menegaskan bahwa ada tiga ciri yang dimiliki karakter 

dalam komik-komik hebat, antara lain : 

2.4.3.1 Jiwa 

 Dengan mendalami pikiran si karakter, bisa dilihat faktor-faktor yang 

melatarbelakangi kelakuan dan perkataan mereka serta tindakan mereka dalam 

menghadapi situasi tertentu. Karakter tokoh juga dipengaruhi dari riwayat hidup 

tokoh itu sendiri. Riwayat hidup akan mempengaruhi cara melihat dunia, dan cara 

melihat dunia mempengaruhi keinginan dan harapan tokoh tersebut pada dunia.  

2.4.3.2 Pembedaan Rupa 

Karakter itu sendiri yang dapat ditampilkan melalui bentuk tubuh, wajah 

dan gaya berpakaian. Karakter dari tokoh manga seringkali bisa dilihat dari gaya 

rambut dan gaya berpakaian. Penggambaran karakter tersebut cenderung dilihat 

dari keadaan ekonomi tokoh itu sendiri. Dalam manga, kepribadian tokoh dapat 

dilihat dari bentuk mata dan bentuk tubuh. Penggambaran bentuk mata juga 
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sangat penting dalam menunjukkan emosi pada tokoh komik. Baik manga 

maupun komik Barat seringkali menggambarkan tokoh dengan bentuk mata yang 

lebar. Namun terdapat macam-macam bentuk mata beserta penjelasannya, seperti 

mata lebar dan bulat menggambarkan polos dan berjiwa muda, mata sedang dan 

oval menggambarkan karakter baik, mata sipit dan juling menggambarkan 

karakter sadis dan jahat, irisnya berbentuk lebar menggambarkan karakter yang 

bersifat pahlawan, dan irisnya kecil atau tidak punya iris menggambarkan orang 

yang bersifat buruk. Mata yang lebih lebar dan penuh dengan bintang yang 

memenuhi mata seringkali digunakan untuk menggambarkan karakter yang sangat 

polos.  

Bentuk tubuh pada tokoh manga juga menunjukkan karakter dari tokoh itu 

sendiri. Pada shoujo manga ditandai dengan tokoh perempuan maupun tokoh pria 

digambarkan dengan sangat cantik.  

2.4.3.3 Ciri Ekspresif 

Menurut McCloud, ekspresi bukanlah sesuatu yang mudah diungkapkan 

dengan kata. Ekspresi adalah bentuk kompulsif dari komunikasi rupa yang selalu 

kita gunakan. Gaya penceritaan komik tidak menggunakan semua panca indera, 

terutama suara, maka ekspresi pada tokoh komik ditekankan pada mata. McCloud 

menyebutkan enam ekspresi primer, yaitu marah, jijik, takut, senang, sedih dan 

terkejut. Ekspresi primer tersebut dapat dimodifikasi dan dicampur sehingga 

membentuk ekspresi lain. Visual simbol yang ditunjukkan dari tingkah laku dan 

ekspresi tokoh serta adanya gambar lain pada panel tentu saja juga memiliki 

makna tertentu.  
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2.4.4 Kata 

Kekuatan kata adalah bagian tidak terpisahkan dari pesona karya seni yang 

disebut komik (McCloud, 2007:128). Dalam komik, kata dan gambar harus 

bekerja sama untuk membentuk cerita yang utuh dan berkesinambungan. Namun 

ketika gambar efisien dalam penceritaannya, maka kata bisa dihilangkan.  

Dalam penceritaan komik seringkali menggunakan balon kata. Eisner 

dalam McCloud menyebut balon kata sebagai “alat putus asa” yang berusaha 

menangkap dan menampilkan elemen yang sangat halus yaitu suara. Menurut 

Brenner, pada komik Barat, dialog seringkali digambarkan menggunakan balon 

kata yang berekor, sedangkan pada manga ekor pada balon kata seringkali 

digambarkan kecil atau bahkan tanpa ekor. Penggambaran balon kata itu sendiri 

tidak selalu berbentuk oval, ketika bingung balon kata akan berbentuk gerigi dan 

ketika berpikir seringkali tidak menggunakan balon sama sekali.  

2.4.5 Alur 

Alur berguna untuk menuntun pembaca menyusuri panel dan menciptakan 

pengalaman membaca yang transparan dan intuitif. Pada komik Barat, pembaca 

akan dituntun dari kiri ke kanan. Tapi pada manga, pembaca akan dituntun dari 

kanan ke kiri. Jika dalam susunan panel terlalu banyak menggunakan citra tanpa 

batas, maka komposisi dan gerak dalam bingkai dapat membantu menuntun mata 

pembaca.  
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BAB III 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Ninja Hattori-kun adalah sebuah serial shounen manga (komik anak laki-

laki) yang ditulis oleh Fujiko Fujio A, yang juga mengarang Pro Golfer Saru. 

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis fenomena ijime yang ditemukan dalam 

manga Ninja Hattori-kun. Analisis akan dilakukan dengan melihat dari bentuk 

tindakan ijime serta dampak dari tindakan ijime dalam manga tersebut. Berikut ini 

adalah sinopsis dalam manga Ninja Hattori-kun.  

 

3.1 Sinopsis Manga Ninja Hattori-kun 

Ken’ichi Mitsuba merupakan anak dari Kentarou Mitsuba. Sementara itu 

seorang ninja kecil bernama Hattori Kanzo, seorang ninja yang berasal dari klan 

Iga berteman baik dengan Ken’ichi. Hattori sekarang menjadi bagian dari 

keluarga Mitsuba bersama dengan saudaranya yaitu Shinzou dan anjing ninjanya 

yang bernama Shisimaru. Sebagai seorang teman yang baik. Hattori sering 

membantu Ken’ichi dengan berbagai masalah yang dihadapinya dan terus 

menjaganya. 

Seperti halnya dengan anak-anak di Jepang, Ken’ichi adalah anak biasa 

yang pergi ke sekolah dasar untuk belajar. Di sekolahnya, Ken’ichi satu kelas 

dengan Yumeko serta Kemumaki. Yumeko-chan adalah gadis yang disukai oleh 

Ken’ichi dan Kemumaki. Di dalam manga ini, Keni’ichi dan Kemumaki selalu 

bersaing untuk mendapatkan perhatian dari Yumeko. Selain menjadi saingan dari 
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Ken‟ichi untuk mendapatkan Yumeko, ternyata Kemuzou Kemumaki merupakan 

seorang ninja yang berasal dari klan Koga. Dia bersama kucing ninjanya yang 

bernama Kagechiyo selalu membuat masalah dengan Ken‟ichi. Di setiap 

permasalahan, Ken‟ichi selalu mengadu dan meminta bantuan Hattori untuk 

membalaskan dendamnya. Meskipun Hattori adalah teman yang baik, Ken‟ichi 

kadang-kadang berkelahi dengan Hattori karena kesalahpahaman yang dibuat oleh 

Kemumaki dan Kagechiyo. 

 

3.2 Ijime dalam Manga Ninja Hattori-kun 

 Ijime merupakan tindakan mengintimidasi dan menyakiti seseorang yang 

terjadi pada masyarakat Jepang. Berbeda dengan tindakan agresif lain yang 

melibatkan serangan yang dilakukan hanya dalam satu kali kesempatan dan dalam 

waktu yang pendek. Ijime biasanya terjadi secara berkelanjutan  selama jangka 

waktu yang cukup lama, sehingga korban secara terus-menerus berada dalam 

keadaan cemas dan terintimidasi. Ijime dapat berbentuk tindakan langsung 

maupun tindakan tidak langsung. Ijime langsung mencakup pelecehan fisik 

terhadap korbannya, sementara ijime tidak langsung terdiri atas berbagai strategi 

yang menyebabkan targetnya terasing dan terkucil secara sosial. Ijime paling 

umum dilakukan di dalam lingkungan sekolah atau pun pekerjaan, ini karena 

intensitas komunikasi dan kebersamaan dalam lingkungan itu. 

 Dengan masalah sosial yang tersirat dalam manga Ninja Hattori-kun yaitu 

gambaran ijime, penulis berusaha menghubungkan masalah sosial tersebut dengan 

kenyataan yang pernah terjadi di Jepang. Dalam menganalisis gambaran ijime 
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yang terjadi dalam manga Ninja Hattori-kun, penulis menggunakan pendekatan 

sosiologi sastra, karena topik pada penelitian ini berkaitan dengan masalah sosial 

yang terjadi dalam masyarakat di Jepang. Selain menggunakan sosiologi sastra, 

penulis menggunakan kajian komik untuk membantu memunculkan adegan-

adegan dalam manga Ninja Hattori-kun yang akan dianalis. 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami analisis dalam manga 

Ninja Hattori-kun, penulis tampilkan tabel dan gambar pelaku ijime dan korban 

ijime, yaitu sebagai berikut: 

No. Nama Tokoh  Klasifikasi  

1. Kemumaki, Hattori, 

Kagechiyo, dan 

Banchoutachi 

Pelaku ijime 

2. Kemumaki, Ken‟ichi dan 

Kagechiyo 

Korban ijime 

Tabel 3.1 Klasifikasi tokoh dalam manga Ninja Hattori-kun 

 
     Kemumaki  Hattori   Kagechiyo       Banchoutachi 

Gambar 3.1 Pelaku ijime 

 

 
        Kemumaki   Ken’ichi      Kagechiyo 

Gambar 3.2 Korban ijime 
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 Selanjutnya, Morita dalam Lawrence (2009:164) membagi bentuk–bentuk 

tindakan ijime di Jepang ke dalam dua kelompok, yaitu secara langsung dan tidak 

langsung. Pada sub bab ini, bentuk-bentuk tindakan ijime tersebut akan penulis 

paparkan sebagai berikut: 

3.2.1 Ijime Langsung 

 Ijime langsung merupakan intimidasi yang dilakukan pelaku secara face to 

face atau tatap muka. Bentuk-bentuk tindakan ijime langsung yang ditemukan 

dalam manga Ninja Hattori-kun antara lain, ijime fisik dan ijime verbal. Ijime 

langsung yang digambarkan dalam manga Ninja Hattori-kun sebagai berikut: 

3.2.1.1 Ijime Fisik Dalam Manga Ninja Hattori-kun 

a. Ijime Fisik terhadap Tokoh Ken’ichi 

 

 
Gambar 3.3 Ijime Fisik yang dialami oleh Ken’ichi 

Volume 1 Halaman 25 
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Dialog : 

ケン一 ：あっ！ 

ケムマキ ：フフフ ばかなヤツだ、おれをふつうの子ど       

もと思ってかかってきやがって...... 

影千代 ：ツツツ― 

  ツツツ― 

  カパツ 

ケン一 ：ギャ― 

  ギャギャギャ― 

 

Ken’ichi :  Aaa! 

Kemumaki :  Fufufu Baka na yatsu da, Ore wo futsu no 

kodomo to omotte kakatte kiyagatte...... 

Kagechiyo : Tsu Tsu Tsu- 

  Tsu Tsu Tsu- 

  Kapatsu 

Ken’ichi : Gya- 

  Gya Gya Gya- 

 

Ken‟ichi : Hah! (Kaget) 

Kemumaki : Huh dasar penjahat tolol, Dia pikir dia berkelahi   

dengan anak biasa 

Kagechiyo :  Sret Sret Sret (mengendus-endus) 

  Sret Sret Sret (mengendus-endus) 

  Kraaaak (suara gigitan) 

Ken‟ichi : Auuuw (teriakan kesakitan) 

  Auw Auw Auw (teriakan kesakitan)  

 Setting pada adegan ini yaitu di jalan, pada saat pulang sekolah.  Pada 

gambar 3.3, dapat terlihat ekspresi Ken‟ichi  yang sedang menangis sambil berlari, 

sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Ken‟ichi menahan rasa 

sakit karena gigitan Kagechiyo. Jika dilihat dari balon kata dalam adegan ini, 

menurut  Brenner (2007:68) menggunakan balon kata yang bergerigi yang berarti 

kebingungan dan menurut Mc.Cloud (2007:147) menggunakan efek suara 

(onomatopei) あっ！ Aaa! „Hah!‟ yang berarti merasakan terkejut danギャギャ
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ギャ― Gya Gya Gya „Auw Auw Auw‟ yang berarti merasakan kesakitan dengan 

warna nada suara kasar, bergelombang dan tajam. 

Pada adegan ini, Ken‟ichi dalam perjalanan pulang ke rumah. Dia tidak 

sengaja melihat adegan Kemumaki serta Kagechiyo berkelahi melawan banchou 

yang memaksa minta uang terhadap Ken‟ichi dan kawan-kawannya sepulang 

sekolah tadi. Pada akhirnya, Kemumaki berhasil mengalahkan banchou tersebut. 

Di saat yang bersamaan, Kagechiyo menyadari akan kedatangan Ken‟ichi. 

Dengan mengendus-endus melewati tembok, Kagechiyo dengan cepat menggigit 

kaki Ken‟ichi. Secara refleks  Ken‟ichi berteriak, lari dan menangis menahan rasa 

sakit.  Fenomena ini bisa dikatakan ijime secara fisik, karena menurut Morita 

dalam Lawrence (2009:164) mengatakan bahwa Ijime fisik yang termasuk jenis 

ini ialah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, 

mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, 

merusak, menghancurkan dan menyembunyikan barang-barang milik korban. 

Ijime fisik pada gambar 3.3 adalah Kagechiyo menggigit kaki Ken‟ichi 

sampai Ken‟ichi berlari dan menangis menahan rasa sakit. 
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Gambar 3.4 Ijime Fisik yang dialami oleh Ken’ichi 

Volume 1 Halaman 28-29 

 

Dialog: 

ケン一 ：ワ―ン 

 影千代たのむからはなれてくれよお 

影千代 ：ウンニャ 

ハツ！殺気！ 

獅子丸 ：ピャ 

カパツ 

ケン一 ：ワギャ― 

影千代 ：ニャハハハハハ 

 べ― 

獅子丸 ：バオーシ 

ドタドタドタタタ 

ハットリ ：ケン一氏無事でござるか？ 

 

Ken’ichi  : Wa-n 

 Kagechiyo tanomu kara hanarete kure yoo 

Kagechiyo : Unya 

Hatsu! Satsuki! 

Shishimaru : Pya 

 Kapatsu 

Ken’ichi : Wagya- 

Kagechiyo : Nyahahahahaha 

 Be- 

Shishimaru : Bao-shi 

 Dota Dota Dota ta ta ta 

Hattori : Ken’ichi uji buji de gozaru ka? 

 

Ken‟ichi : Huwaaaaa (suara menangis) 
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  Kagechiyo aku mohon lepaskan 

Kagechiyo : Meeoooong 

  Hap! Matilah kau! 

Shishimaru : Hyaaaat (lompatan) 

    Krraaaak (suara gigitan) 

Ken‟ichi : Huwaaaaaaa (suara tangisan kesakitan) 

Kagechiyo : Hahahahaha 

    Wek (mengejek) 

Shishimaru : Guk guk 

    Tap tap tap (suara berlari) 

Hattori : Ken‟ichi baik-baik saja khan?   

   

 Pada gambar 3.4 dan dialog di atas menceritakan Ken‟ichi yang sedang 

menangis kesakitan karena gigitan Kagechiyo. Di sini Ken‟ichi meminta 

Kagechiyo agar melepaskan gigitannya. Karena tidak segera dilepaskan, tangisan 

Ken‟ichi semakin keras sehingga terdengar oleh Ninja Hattori dan Shishimaru. 

Shishimaru ingin menolong Ken‟ichi, tetapi justru Ken‟ichi merasakan gigitan 

dari Shishimaru karena kurang cepatnya Shishimaru menangkap Kagechiyo. Oleh 

sebab itu Kagechiyo tertawa senang melihat kejadian tersebut. Melihat ulah 

Kagechiyo menertawakan dan mengejek Shishimaru, maka dikejarlah Kagechiyo 

oleh Shishimaru.  Di waktu yang bersamaan datanglah Hattori yang menanyakan 

kondisi Ken‟ichi yang masih menangis. 
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Gambar 3.5 Ijime Fisik yang dialami oleh Ken’ichi 

Volume 1 Halaman 74 

 

Dialog : 

ケムマキ ：よーし！ 

 これでもおれの挑戦を受けないのか！ 

ハットリ ：あっ！ 

夢子 ：あら！ケン一くん ケムマキくん 

  なにしてるの？ 

みんな ：あっ 夢子さん！ 

ケムマキ ：あ あの ね…… 

 今ぼくたち……コマ回しごっこしてたんです

よ 

 こうゆうぐあいに― 

 ビュウ 

ケン一 ：ワーツ 

   グルグルグル グルグルグル 

 

Kemumaki : Yo-shi! 

    Koredemo ore no chousen wo ukenai no ka! 

Hattori : Aaa! 

Yumeko : Ara! Ken’ichi-kun Kemumaki-kun 

Nani shiteru no? 

Minna : Aaa Yumeko san! 

Kemumaki : A ano ne...... 
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Ima bokutachi...... Komamawashi gokkoshite tan    

desu yo 

    Kouyuu guai ni- 

    Byuu 

Ken’ichi : Waaa 

    Guruguruguru Guruguruguru 

 

Kemumaki : Baiklaaaaah 

    Tidak tertantang kah! 

Hattori : Aaah (kaget) 

Yumeko : Hai! Ken‟ichi, Kemumaki 

    Sedang ngapain? 

Semua : Eh Yumeko! 

Kemumaki : A anu 

  Sekarang kita...... sedang bermain gasing-gasingan 

Beginilah permainannya 

  Buuush (memutar gasing) 

Ken‟ichi : Wuuuush (suara putaran gasing) 

    Wer wer wer (suara putaran gasing)    

   

 Setting pada adegan ini yaitu di taman, pada saat Ken‟ichi dan kawan-

kawannya sedang jogging. Pada gambar 3.5, jika dilihat dari bingkai dalam 

adegan ini, menurut Mc.Cloud (2007:44) gambar manga ini menggunakan long 

shot dan middle shot agar pembaca mendapatkan seluruh gambaran. Dan beberapa 

bingkai close-up untuk melukiskan karakter dari tokoh manga. Dalam bingkai 

close up ini, tergambar karakter Kemumaki yang bermata sipit dan juling. Itu 

berarti memiliki karakter yang menandakan bahwa Kemumaki adalah orang jahat 

dan sadis. 

 Pada adegan ini, Ken‟ichi dan Ninja Hattori sedang melakukan jogging di 

taman. Ketika Kemumaki dan Kagechiyo melihat Ninja Hattori dan Ken‟ichi 

melakukan jogging, Kemumaki mempunyai niat untuk melukai Ninja Hattori. 

Akan tetapi, dia gagal melukai Ninja Hattori. Pada akhirnya, Ken‟ichi lah yang 

menjadi sasaran Kemumaki serta Kagechiyo dengan cara melilitkan tali atau pecut 
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ke tubuh Ken‟ichi. Dalam waktu yang bersamaan, datanglah Yumeko yang 

sedang mengajak  anjingnya jalan-jalan ke taman. Akan tetapi dengan akal 

liciknya untuk mengelabui Yumeko, Kemumaki tetap menyiksa Ken‟ichi dengan 

cara mengatakan ke Yumeko bahwa Kemumaki sedang bermain gasing-gasingan 

dengan menggunakan Ken‟ichi sebagai objek permainannya. Di sini terlihat jelas 

kenakalan yang telah diperbuat oleh Kemumaki. Fenomena ini bisa di katakan 

ijime, karena menurut Akiko (2005:2), ijime diartikan secara harfiahnya sebagai 

masalah kenakalan anak-anak sekolah di tingkat pendidikan dasar dan menengah 

berupa penganiayaan, penghinaan, penyiksaan baik segi mental maupun fisik 

yang mereka lakukan di antara mereka sendiri. 

 Ijime fisik pada gambar 3.5 adalah kenakalan anak-anak sekolah  di 

tingkat pendidikan dasar yang dilakukan oleh Kemumaki terhadap Ken‟ichi 

dengan cara menganiaya, yaitu melilitkan tali/pecut ke tubuh Ken‟ichi yang 

dijadikan objek permainannya. 

b. Ijime Fisik terhadap tokoh Kagechiyo dan Kemumaki 
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Gambar 3.6 Ijime Fisik yang dialami oleh Kagechiyo 

Volume 1 Halaman 50-51 

 

Dialog : 

ハットリ ：「走り影」やぶれたり！ 

影千代 ：ワギヤ― 

 ドテ― 

ケン一 ：夢子ちゃんあとで遊びに行っていい？ 

夢子  ：どうぜ宿題を教えてっていうんでしょう 

ケムマキ ：あ！ババ―ツ 

シンゾウ ：兄上！なんてことすんだ！影千代はおれに忍

法を教えてくれようとしてたのにい！ 

ケムマキ ：やい伊賀者！おれの影千代になにをしただ！ 

ケン一 ：ハットリくん そりやきみがらんぼうだよ！ 

夢子  ：そうよ！弱い者いじめはいけないわ！ 

ケムマキ ：影千代にあやまれ！ 

シンゾウ ：兄上が悪いぞ！ 

 

Hattori : “Hashirikage” Yaburetari! 

Kagechiyo : Wagiya- 

    Dote- 

Ken’ichi : Yumeko chan atode asobi ni itte ii? 

Yumeko : Douze shukudai wo oshiette iun deshou 

Kemumaski : A! Baba-tsu 

Shinzou : Aniue! Nante ko surun da! Kagechiyo ha ore ni  

ninpou wo oshiete kureyou toshiteta no nii! 
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Kemumaki : Yai igamono! Ore no kagechiyo ni nani wo shitan  

da! 

Ken’ichi : Hattori kun soriya kimi ga ranbou dayo! 

Yumeko : Souyo! Yowaimono ijime ha ikenaiwa! 

Kemumaki  : Kagechiyo ni ayamare! 

Shinzou : Aniue ga warui zo! 

 

Hattori :  “Bayangan Berlari”, Koyaklah! 

Kagechiyo :  Wuuuiiiigh (suara ikatan) 

     Jedooot (suara benturan) 

Ken‟ichi :  Yumeko, setelah ini ayo bermain ? 

Yumeko :  Bagaimana kalau aku jelasin mengenai PR nya 

Kemumaki :  Ah! Buuuush (berlari) 

Shinzou : Kakak! Apa yang kamu lakukan! Kagechiyo 

sedang  mengajariku jurus ninja! 

Kemumaki :  Dasar Orang Jahat! Kamu apakan kagechiyo ku! 

Ken‟ichi :  Hattori, kamu kasar ya! 

Yumeko :  Iya! Jangan mengusik yang lemah! 

Kemumaki :  Minta maaf ke Kagechiyo! 

Shinzou :  Kakak jahat! 

 Setting pada adegan ini yaitu di jalan, pada saat Kagechiyo menunjukkan 

jurus ninjanya pada Shinzou. Pada gambar 3.6, bingkai dalam adegan ini 

menggunakan bingkai close up. Sehingga terlihat karakter dan ekspresi dari para 

tokoh dalam gambar tersebut. Mc.Cloud (2007:83) menyebutkan enam ekspresi 

primer, yaitu marah, jijik, takut, senang, sedih dan terkejut. Dalam adegan ini 

sangat jelas para tokoh memperlihatkan ekspresi marah. 

 Pada adegan ini, Shinzou bertemu dengan Kagechiyo yang menggunakan 

jurus ninja bayangan berlari. Karena Shinzou tertarik dengan jurus ninja tersebut, 

dia ingin agar Kagechiyo mau mengajari jurus tersebut. Pada saat Kagechiyo 

mengajari jurus tersebut kepada Shinzou, datanglah kakak Shinzou yaitu Ninja 

Hattori. Ninja Hattori menggunakan jurus ninjanya dengan menggunakan tali 

untuk menarik ekor Kagechiyo. Dan jatuhlah Kagechiyo sampai ke jalanan. Di 

saat yang bersamaan, datanglah Kemumaki, Ken‟ichi dan Yumeko pada saat 
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pulang sekolah yang melintasi jalan tersebut. Mereka melihat kejadian tersebut, 

sehingga membuat Ninja Hattori menjadi bahan caci makian oleh Kemumaki, 

Ken‟ichi, Yumeko serta Shinzou. Pada percakapan di atas, Yumeko mengatakan 

そうよ！弱い者いじめはいけないわ！Souyo! Yowaimono ijime ha ikenaiwa! 

„Iya! Jangan mengusik yang lemah!‟. Dalam ijime menurut Taki (2001:1) bahwa 

yang menjadi perbedaan yang mencolok antara korban dan pelaku adalah pelaku 

memiliki posisi yang lebih berkuasa dibandingkan korban. Di dalam manga  ini 

sangat jelas bahwa Ninja Hattori lebih menguasai jurus-jurus ninja dibandingkan 

dengan Kagechiyo. Padahal dalam adegan ini pada gambar 3.6 hanyalah 

kesalahpahaman saja yang terjadi. Hal tersebut terjadi karena Ninja Hattori 

berpikiran bahwa adiknya Shinzou diganggu oleh Kagechiyo. Namun dalam 

kenyataannya Kagechiyo sedang memperlihatkan dan melatih jurusnya kepada 

Shinzou. 

 Ijime fisik pada gambar 3.6 adalah Ninja Hattori menggunakan jurus 

ninjanya dengan cara  menarik ekor Kagechiyo dengan menggunakan tali hingga 

Kagechiyo terjatuh. Dalam manga ini terlihat jelas bahwa Ninja Hattori lebih 

menguasai jurus-jurus ninja dibandingkan Kagechiyo. 
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Gambar 3.7 Kelicikan tokoh Kagechiyo 

Volume 3 Halaman 60 

 

 
Gambar 3.8 Kelicikan tokoh Kagechiyo 

Volume 3 Halaman 63 

 
Gambar 3.9 Kejadian sebenarnya yang diungkapkan oleh Kemumaki 

Volume 3 Halaman 67 

 

Dialog  gambar 3.8 : 

 

影千代 ：こ この傷をみてほしいニャ― 

これは主人のケムマキにぶたれたのだニャ― 

ハットリ ：影千代！なにか悪いことやったからでござう 

影千代 ：ち ちがうニャ― わし なんにもしないの

に いじめる      のだニャ― 
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 ケムマキはわしをおもしろがっていじめるの

だニャ― 

ケン一 ：それはひどい！ 

影千代 ：これが修業のためならわしもがまんする      

ニャ― 

しかしケムマキは忍法の修業とは関係なしに

ぶつのだニャ― 

 

Kagechiyo :  Ko kono kizu wo mite hoshii nya- 

  Kore ha shujin no Kemumaki ni butareta no ha da 

nya- 

Hattori : Kagechiyo! Nani ka warui koto yatta kara de  

gozarou 

Kagechiyo : Chi chigau nya- Washi nanni mo shinai no ni 

ijimeru no da nya-  

Kemumaki ha washi wo omoshirogatte ijimeru no 

da nya- 

Ken’ichi :  Sore ha hidoi! 

Kagechiyo : Kore ga shugyou no tame nara washi mo 

gamansuru nya- 

Shikashi Kemumaki ha ninpou no shugyou toha 

kankei nashini butsu no da nya- 

 

Kagechiyo :  Ingin melihat luka ini, meeoong- 

     Ini karena ulah dari tuan Kemumaki, meeoooong- 

Hattori : Kagechiyo! Kamu sudah melakukan hal ceroboh 

apa 

Kagechiyo : Bu bukan, meeoong- Aku tidak menyiksa diriku  

sendiri, meong 

   Kemumaki sudah menganiaya diriku, meeoooong- 

Ken‟ichi :  Itu sangat kejam! 

Kagechiyo : Dia bilang ini untuk pelajaran melatih kesabaranku,  

meeooong- 

Tetapi Kemumaki memukuliku yang tidak ada  

hubungannya dengan jurus ninjanya. 

Dialog gambar 3.9 : 

ケムマキ ：なにっ！？  

 影千代のやつハットリの弟子になりたいっ

て！？ 

ケン一 ：ああ！きみがいじめるからって 

ケムマキ ：とんでもない！ちょっとしかったらムクれて

飛び出していったんだ！ 
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Kemumaki : Naniii!? 

  Kagechiyo no yatsu Hattori no desi ni naritaitte!? 

Ken’ichi : Aa! Kimi ga ijimeru karatte 

Kemumaki :Tondemonai! Chotto shikattara muku rete 

tobidashite ittanda! 

 

Kemumaki :  Apaaaa!? 

     Kagechiyo ingin berguru pada Hattori!? 

Ken‟ichi :  Yaaa! Karena kamu sudah menyiksanya 

Kemumaki : Itu tidak benar! Kalaupun aku marah hanya 

memperlihatkan muka masamku!    

 

Pada gambar 3.7, setting pada adegan ini yaitu di jalan. Pada adegan ini 

Kagechiyo menabrak-nabrakan badannya ke tembok, Kagechiyo mempunyai akal 

licik untuk memanipulasi keadaan yang sebenarnya. Dia sudah merencanakan 

sesuatu agar Ninja Hattori dan Ken‟ichi mempercayai apa yang akan diceritakan 

Kagechiyo pada nantinya. Untuk meyakinkan Ninja Hattori dan Ken‟ichi pada 

nantinya,  dia berpura-pura memasangkan perban ke kepalanya yang seolah-olah 

terluka. Pada gambar 3.7, menggunakan transisi panel ke panel yaitu aksi ke aksi. 

Karena tipe aksi ke aksi ini hanya menggunakan satu momen per aksi, maka 

setiap panel membantu menggerakkan plot dan menjaga alur cerita tetap terjalin 

(Mc.Cloud, 2007:16). Selain itu, karena menggunakan transisi dari aksi ke aksi 

menimbulkan alur dari kanan ke kiri yang menghasilkan kesan maju ke depan.  

Namun ketika tubuh Kagechiyo merasakan benturan dan melawan alur, justru 

menghasilkan kesan memperlambat laju aksi. 

Pada gambar 3.8, setting pada adegan ini yaitu di dalam kamar Ken‟ichi. 

Pada adegan ini Kagechiyo berpura-pura menangis dan kesakitan sambil 

menceritakan kejadian yang dialaminya. Dia menceritakan kalau dia menjadi 

korban ijime dari tuannya Kemumaki. Pada percakapan dalam gambar 3.8, 
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Kagechiyo mengatakan ケムマキはわしをおもしろがっていじめるのだニャ

―,Kemumaki ha washi wo omoshirogatte ijimeru no da nya-, „Kemumaki sudah 

menganiaya diriku‟. Menurut Taki (2001:1) bahwa yang menjadi perbedaan yang 

mencolok antara korban dan pelaku adalah pelaku memiliki posisi yang lebih 

berkuasa dibandingkan korban. Di sini Kemumaki menjadi tuan yang memiliki 

posisi yang kuat untuk menyerang korban yang berada dalam posisi yang lemah 

yaitu Kagechiyo. 

 Pada gambar 3.9, setting pada adegan ini di luar rumah Ken‟ichi. Di sini 

Ken‟ichi bertemu dengan Kemumaki. Ken‟ichi menceritakan kejadian yang sudah 

di alami oleh Kagechiyo. Kemumaki pun kaget dengan apa yang di ceritakan oleh 

Ken‟ichi. Dia sama sekali tidak membenarkan cerita tersebut, bahwa Kemumaki 

sama sekali tidak menganiaya Kagechiyo. Padahal dalam adegan ini, sebenarnya 

Kagechiyo ingin berguru pada Ninja Hattori untuk mendapatkan jurus-jurus ninja, 

akan tetapi dia memanipulasi keadaan dengan cara seolah-olah dia dianiaya oleh 

Kemumaki.  Dilihat dari segi ekspresi, Kemumaki terlihat seperti terkhianati, 

sedangkan ekspresi dari Ken‟ichi yaitu terkejut. Menurut Mc.Cloud (2007:85) 

menggabungkan dua emosi primer, bisa menghasilkan ekspresi ketiga yang dalam 

banyak kasus juga unik dan cukup pantas untuk memiliki nama sendiri. Misalnya 

seperti ekspresi dari gambar 3.9, ekspresi terkhianati merupakan gabungan dari 

ekspresi primer dari marah dan sedih. 

 Ijime fisik dalam manga ini adalah Kagechiyo diijime oleh tuannya yaitu 

Kemumaki hingga babak belur. Dalam manga ini sudah terlihat jelas bahwa 

Kemumaki adalah tuan dari Kagechiyo yang memiliki posisi yang lebih berkuasa 
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dan menguasai jurus-jurus ninja dibandingkan Kagechiyo. Sehingga Kemumaki 

bisa menyerang Kagechiyo yang berada dalam posisi yang lemah. Meskipun pada 

gambar tersebut hanyalah adegan rekayasa yang dilakukan oleh Kagechiyo yang 

menggambarkan seolah-olah Kagechiyo telah diijime oleh Kemumamaki. 

 
Gambar 3.10 Perkelahian Kemumaki dengan Banchou 

Volume 1 Halaman 24 

Dialog : 

ケムマキ ：影千代よく取り返してきたな 

影千代 ：ワンニャ― 

番長 ：そうか！その猫きさまの飼い猫だったのか！ 

ケムマキ ：あっ！ 

と影千代 

番長 ：なんて小僧だ！もうかんべんしないぞ！ 

  これでもくらえ！ 

  ブ―ン 

 シュッ 

ケムマキ ：ガン 

番長 ：ギャッ！！ 
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Kemumaki : Kagechiyo yoku torikaeshite kitana 

Kagechiyo : Wannya- 

Banchou : Souka! Sono neko kisama no kaineko datta no 

ka! 

Kemumaki : Aaa! 

to Kagechiyo 

Banchou : Nante kozou da! Mou kanben shinai zo! 

 Kore demo kurae! 

  Bu-n 

  Shutsu 

Kemumaki : Gan 

Banchou : Gyaaa!! 

 

Kemumaki :  Kagechiyo mengambilnya dengan sangat baik 

Kagechiyo :  Meeeoooong 

Banchou :  Ternyata kucing itu kucing peliharaanmu ya! 

Kemumaki :  Aarrggghhtt (kaget) 

dan Kagechiyo 

Banchou :  Apa maumu bocah! Tak akan aku maafkan! 

 Rasakan ini! 

Buuush (suara pukulan) 

Wuuush (suara pukulan) 

Kemumaki :  Bruaaak (suara tendangan) 

Banchou :  Aarrggghhhttt (pekikan) 

 

 

 Pada gambar 3.10, terjadi perkelahian antara Kemumaki dengan banchou. 

Hal ini terjadi karena  kemunafikan Kemumaki di depan teman-temannya. 

Kejadian ini bermula di saat pulang sekolah Kemumaki dipuji oleh Yumeko dan 

teman-temannya karena bisa menjelaskan arti kata tenteki pada saat pelajaran di 

sekolahnya. Di saat yang bersamaan, datanglah seorang banchou yang memaksa 

meminta uang kepada mereka. Akhirnya Kemumaki memberikan uang sepuluh 

ribu yen kepada banchou tersebut dengan alasan agar Yumeko dan teman-

temannya tidak diganggu oleh banchou tersebut. Peristiwa tersebut membuat 

Kemumaki semakin dipuji-puji oleh Yumeko dan teman-temannya. Kemumaki 

pun pamit kepada teman-temannya untuk pulang terlebih dahulu. Padahal dia 
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mengejar banchou tersebut dan memanggil Kagechiyo untuk mengambilkan uang 

sepuluh ribu yen yang dibawa oleh banchou tadi. Karena kekesalan banchou yang 

uang rampasannya diambil oleh Kagechiyo, maka pada akhirnya terjadilah 

perkelahian antara Kemumaki dengan banchou tersebut. 

 

 
Gambar 3.11 Ijime Fisik yang dialami oleh Kemumaki 

Volume 1 Halaman 34 

Dialog: 

番長たち ：思い知ったか忍者小僧！ 

ケムマキ ：くそ― 

 ネツさえなければこんなやつに負けない

のに！ 

番長たち ：こんなチビをやっつけるのならわざわざ

おれたち蛮長団をよび出すこともなかっ

たじゃないか！ 
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Banchoutachi :  Omoi shitta ka ninja kozou! 

Kemumaki :  Kuso- 

 Netsu saenakereba konna yatsu ni makenai 

no ni! 

Banchoutachi :  Konna chibi wo yattsukeru no nara waza 

waza oretachi banchoudai wo yobidasu koto 

mo nakatta janai ka! 

 

Banchoutachi :  Biar tau rasa ninja bocah ini! 

Kemumaki :  Sialaaaaan 

Kalau aku tidak demam aku tidak mungkin 

kalah! 

Banchoutachi :  Bukannya kamu memanggil genk kita untuk   

menghajarmu hei bocah cebol! 

 

Setting pada adegan ini di ladang. Pada gambar 3.11, menggunakan 

transisi panel ke panel yaitu aksi ke aksi. Tipe aksi ke aksi ini hanya 

menggunakan satu momen per aksi, maka setiap panel membantu menggerakkan 

plot dan menjaga alur cerita tetap terjalin (Mc.Cloud, 2007:16). Selain itu, dilihat 

dari segi ekspresi Kemumaki, dia terlihat dengan ekspresi tersudut, sedangkan 

ekspresi dari banchoutachi yaitu kejam. Menurut Mc.Cloud (2007:85)  

menggabungkan dua emosi primer, bisa menghasilkan ekspresi ketiga yang dalam 

banyak kasus juga unik dan cukup pantas untuk memiliki nama sendiri. Misalnya 

seperti ekspresi dari gambar 3.9, ekspresi tersudut merupakan gabungan dari 

ekspresi primer dari marah dan takut. Sedangkan ekspresi kejam merupakan 

gabungan dari ekspresi primer dari amarah dan senang. Fenomena ini bisa 

dikatakan ijime secara fisik, karena menurut Matsuura (1994:326) istilah ijime 

berasal dari kata ijimeru (苛める) yang memiliki arti harfiah sebagai tindakan 

mengusik, menggoda, menganiaya dan menyakiti. Hal ini terlihat pada gambar 

sekelompok banchou yang menganiaya Kemumaki. 
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 Pada adegan ini merupakan kelanjutan dari gambar 3.10, perkelahian 

antara Kemumaki dengan banchou. Namun dalam adegan ini terjadi berkebalikan, 

Kemumaki yang biasanya menjadi pelaku ijime, namun kali ini berbalik 

Kemumaki lah yang menjadi korban ijime oleh sekelompok banchou. Kali ini 

penganiayaan fisik yang Kemumaki terima, tidak jauh seperti yang dia perbuat di 

gambar 3.10. Dalam adegan ini terlihat Kemumaki sangat menderita karena 

serangan yang menimpanya, dan dia sama sekali tidak mempunyai kekuatan 

untuk melawan para banchou tersebut. 

 Ijime fisik dalam manga ini adalah sekelompok banchou  yang 

menganiaya Kemumaki. Kemumaki yang biasanya menjadi pelaku ijime, kali ini 

dia menjadi korban ijime pada adegan tersebut. 

 

 
Gambar 3.12 Kelicikan tokoh Kemumaki dan Kagechiyo 

Volume 3 Halaman 16 
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Dialog : 

ケムマキ ：たしかこの道でいいはずだな 

フフフケン一のママをうまくだましておじさ

んちを聞いてきたんだ 

  実は、ケムマキの変装姿 

影千代 ：しかしご苦労だニャ― 

わざわざハットリとおんなじかっこうをして

追っかけてくるなんてニャ― 

ケムマキ ：ばか！これも忍法の修業ひとつだ！ 

 

Kemumaki : Tashika kono michi de ii hazu da na 

Fufufu Ken’ichi no mama wo umaku damashite 

ojisanci wo kiitekitan da 

 Jitsu ha, Kemumaki no hensousugata 

Kagechiyo : Shikashi gokurou nya- 

 Wazawaza Hattori to onnaji kakkou wo shite   

Okkakete kuru nante nya- 

Kemumaki : Baka! Kore mo ninpou no shugyou hitotsu da! 

 

Kemumaki :  Pasti inilah jalan yang terbaik 

 Huhuhu, aku akan bertanya ke paman untuk 

mengelabui mamanya Ken‟ichi 

 Padahal yang sebenarnya, sosok penyamaran   

Kemumaki 

Kagechiyo :  Bagaimanapun terima kasih atas kerja kerasnya, 

meeooooong 

   Aku mohon ajari aku kemampuan seperti yang 

Hattori miliki, meeoooong 

Kemumaki :  Bodoh! Ini juga salah satu jurus ninja yang diajari  

pada masa  belajar! 

 

Pada adegan ini terjadi di sekitar stasiun kereta api. Di sini Kemumaki dan 

Kagechiyo mempunyai akal licik untuk mengelabui paman dan ibunya Ken‟ichi 

dengan menggunakan jurus ninja perubahan wujud sebagai orang lanjut usia atau 

kakek-kakek. Karena pada adegan sebelumnya Kagechiyo melihat kejadian disaat 

Ken‟ichi dan Ninja Hattori yang juga menggunakan  jurus ninja perubahan wujud 

tersebut akan berangkat mengunjungi rumah pamannya Ken‟ichi. Oleh sebab itu 

Kagechiyo segera melaporkan hal tersebut kepada Kemumaki. Di sini Kemumaki 
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dan Kegechiyo sama sekali tidak mengetahui kejadian apa yang terjadi pada 

Ken‟ichi dan Ninja Hattori di dalam kereta api sebelumnya. Mereka berjalan 

dengan santainya sambil merencanakan rencana jahat mereka. Padahal di dalam 

adegan sebelumnya terjadi perkelahian antara Ninja Hattori yang menyamar 

sebagai seorang kakek dengan para preman di dalam kereta api yang berusaha 

mengganggu Ken‟ichi dan Ninja Hattori. Sehingga Ken‟ichi dan Ninja Hattori 

menjadi incaran para preman sampai keluar dari stasiun.  

 

 
Gambar 3.13 Ijime Fisik yang dialami oleh Kemumaki dan Kagechiyo 

Volume 3 Halaman 17-18 



50 

 

Dialog: 

ケムマキ ：ハットリのやつに甲賀の変装術のあざやかさ

を見せてやるのだ！ 

文民 ：かかれっ！！ 

ケムマキ ：わあっ！？ なんだ！？ なんだ！？ 

ケムマキ ：たしけて― 

と影千代 

 

Kemumaki :  Hattori no yatsu ni kouga no hensoujutsu no 

azayakasa wo miseteyarunoda! 

Bunmin : Kakareee!! 

Kemumaki : Waaa!? Nanda!? Nanda!? 

Kemumaki : Tashikete- 

to Kagechiyo 

 

Kemumaki :  Ini akan menunjukkan kejelasan dari teknik 

penyamaran milik Koga buat Hattori! 

Bunmin :  Seraaaaaaaang!! 

Kemumaki :  Aahhh!? Ada apa ini!? Ada apa ini!? 

Kemumaki :  Toloooooong- 

dan Kagechiyo  

 

 Setting pada adegan ini yaitu di sekitar lingkungan stasiun kereta api.  

Pada gambar 3.13 dalam bingkai close up ini, tergambar karakter para preman 

bermata sipit dan juling. Itu berarti memiliki karakter yang menandakan bahwa 

para preman tersebut adalah sekumpulan orang jahat dan sadis. Jika di lihat dari 

balon kata dalam adegan ini, menurut  Brenner (2007:68) menggunakan balon 

kata yang bergerigi yang berarti kebingungan dan menurut Mc.Cloud (2007:147) 

menggunakan efek suara (onomatopei) カン , kan, „Braaak‟ (suara pukulan 

tongkat ke kepala) yang berarti merasakan kesakitan dengan warna nada suara 

kasar, bergelombang dan tajam. Selain itu menggunakan transisi panel ke panel 

yaitu aksi ke aksi. Tipe aksi ke aksi ini hanya menggunakan satu momen per aksi, 

maka setiap panel membantu menggerakkan plot dan menjaga alur cerita tetap 

terjalin (Mc.Cloud, 2007:16). 
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Seperti yang sudah penulis ceritakan sebelumnya, gambar 3.13 ini 

merupakan cerita kelanjutan dari gambar 3.12. Jadi sudah sangat jelas di sini 

menggunakan alur maju, karena alur bertujuan menuntun pembaca menyusuri 

panel, dan menciptakan pengalaman membaca yang transparan dan intuitif 

(Mc.Cloud, 2007:37).  Pada adegan ini Kemumaki dan Kagechiyo secara tiba-tiba 

diserang oleh para preman yang membawa tongkat. Pada akhirnya Kemumaki dan 

Kagechiyo menerima serangan dari para preman tersebut. Karena wujud dari 

kakek tersebut hampir sama, jadi mereka berpikiran bahwa kakek tersebut adalah 

kakek yang melukai para preman di kereta api yang diperankan oleh Ninja Hattori 

sebelumnya. Dalam adegan ini terjadi berkebalikan, Kemumaki dan Kagechiyo 

yang biasanya menjadi pelaku ijime, namun kali ini berbalik Kemumaki dan 

Kagechiyo lah yang menjadi korban ijime oleh segerombolan preman. Fenomena 

ini bisa dikatakan ijime secara fisik, karena menurut Morita dalam Lawrence 

(2009:164) mengatakan bahwa Ijime fisik yang termasuk jenis ini ialah memukul, 

mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, mencakar, serta meludahi 

anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, merusak, menghancurkan 

dan menyembunyikan barang-barang milik korban.  

Ijime fisik dalam manga ini adalah sekelompok preman yang menyerang 

serta memukuli Kemumaki dan Kagechiyo dengan menggunakan tongkat. 

Kemumaki dan Kagechiyo biasanya menjadi pelaku ijime, namun kali ini mereka 

yang menjadi korban ijime pada adegan tersebut. 
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3.2.1.2 Ijime Verbal Dalam Manga Ninja Hattori-kun 

 

 

 

 
Gambar 3.14 Ijime Verbal yang dialami oleh Ken’ichi 

Volume 1 Halaman 20-21 
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Dialog : 

先生 ：だれか天敵という言葉を知ってるかね 

ケン一  ：は―い、知ってま―す 

テンテキって、弱った病気の人に栄養分のあ

る薬を注射することでしょ！ 

先生 ：それは点滴のことだろ！ 

ケムマキ ：ばっかだなあケン一くん、先生のいっている

のは天敵のことだよ 

  天敵とは自然界の摂理であります 

つまり自然界においてある生物に対していつ

もぜったい有力な他種の生物を天敵といいま

す！ 

この天敵を利用して農業などで害虫駆除に役

立てることが  あります 

先生 ：ケムマキくんえらい！きみのいうとおりよ！ 

 

Sensei : Dareka tenteki to iu kotoba wo shitteru ka ne 

Ken’ichi : Ha-i, shittema-su 

Tenteki tte, yowatta byouki no hito ni eiyoubun no 

aru kusuri  wo chuushasuru koto desho! 

Sensei : Sore ha tenteki no koto daro! 

Kemumaki : Bakka danaa Ken’ichi-kun, sensei no itteiru no ha 

tenteki no koto da yo 

Tenteki to ha shizenkai no setsuri de arimasu 

Tsumari shizenkai ni oite aru seibutsu ni taishite 

itsumo zettai yuuryoku na tashu no seibutsu wo 

tenteki to iimasu! 

Kono tenteki wo riyoushite nougyou nadode 

gaichuukujo ni   yakudateru koto ga arimasu!  

Sensei : Kemumaki-kun erai! Kimi no iu toori da yo! 

 

Sensei :  Siapa yang tahu arti dari tenteki 

Ken‟ichi :  Iya, saya tahu 

   Tenteki adalah suntikan obat yang bergizi untuk 

orang sakit 

Sensei :  Itu khan infus! 

Kemumaki :  Bodohnya si Ken‟ichi, yang dimaksud pak guru 

adalah tenteki 

Tenteki adalah kehendak alam 

Singkatnya, di alam ini pasti ada makhluk yang 

begitu berpengaruh bagi yang lainnya！ 

Dengan menggunakan musuh alami ini, tentu akan 

sangat berguna dalam pertanian terutama dalam 

membasmi serangga. 
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Sensei :  Luar biasa Kemumaki! Jawabanmu tepat! 

 

 Setting pada adegan ini berada di dalam kelas, pada saat pelajaran 

berlangsung. Pada percakapan di atas menunjukkan ijime verbal. Menurut Morita 

dalam Lawrence (2009:164), Ijime verbal yaitu memberi panggilan nama seperti 

kusai (bau), kitanai (kotor), shinu (mati), mencela, merendahkan, menghina, 

mengejek, mengancam, mengintimidasi dan lain sebagainya. Dalam percakapan 

di atas terdapat kata ばっかだなあケン一くん, Bakka danaa Ken’ichi kun, 

„Bodohnya si Ken‟ichi‟ yang merupakan ejekan/sindiran/hinaan dan itu 

merupakan salah satu bentuk ijime verbal. Pada gambar 3.14 dimulai dengan 

sebuah establishing shot lebar untuk menunjukkan kejadian yaitu di dalam 

sekolah, kemudian middle shot serta close up untuk memperkenalkan karakter 

tokoh dalam manga tersebut. Selain itu balon kata yang dibesarkan bisa 

merenggangkan jarak antar teks, semacam penetralan citra dan versi ekstrim dari 

“emosi keseluruhan” (Mc.Cloud 2007:143). 

Pada adegan ini terjadi dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Koike 

Sensei ingin memberikan pertanyaan berikut penjelasaannya kepada murid-

muridnya. Di sini Koike Sensei bertanya mengenai arti kata dari tenteki, dan  

Ken‟ichi pun mengacungkan jarinya pertanda bahwa dia mengerti arti kata 

tersebut. Pada saat Ken‟ichi menjelaskan arti kata tenteki, Koike Sensei tidak 

membenarkan atas jawaban Ken‟ichi. Sehingga Kemumaki pun mencela atas 

jawaban dari Ken‟ichi tersebut dengan menyindir kata ば っ か , bakka, 

„bodoh/goblok‟ di depan guru serta teman-teman sekelasnya. Bahwa yang 

dimaksud arti kata tenteki bukanlah infus seperti jawaban Ken‟ichi. Setelah itu 
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Kemumaki menjelaskan arti kata tenteki kepada Koike Sensei serta teman-teman 

sekelas secara panjang lebar. Jadi arti kata dari tenteki sebenarnya adalah musuh 

alami dalam bidang pertanian. Koike Sensei pun menyetujui dan memuji 

Kemumaki atas penjelasannya tersebut.  

 Ijime verbal dalam manga ini adalah Kemumaki mengejek Ken‟ichi 

dengan mengatakan ばっかだなあケン一くん , Bakka danaa Ken’ichi kun, 

„Bodohnya si Ken‟ichi‟ di depan Koike Sensei serta teman-teman sekelasnya. 

3.2.2 Ijime Tidak Langsung 

Ijime tidak langsung merupakan ijime yang dilakukan terhadap korban 

namun tidak secara langsung face to face atau tidak bertatap muka. Ijime secara 

tidak langsung dapat berupa mengirimkan catatan kejam berbau intimidasi, 

menyebarkan gosip dan cyber ijime. Ijime secara tidak langsung dalam manga 

Ninja Hattori-kun sebagai berikut: 

 

 
Gambar 3.15 Ijime Tidak Langsung yang dialami oleh Ken’ichi 

Volume 1 Halaman 25-26 
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Dialog : 

ケムマキ ：ン！そうだ！ 

  サラサラサラ 

手紙 ：「おれの名は三葉健一だ。家はすぐ近くの三

丁目くやしか ったらやってこいいつでも相手

になってやる」 

 

Kemumaki :   N ! Souda! 

     Sara sara sara 

Tegami : “Ore no na ha Mitsuba Ken’ichi. Uchi ha sugu 

chikaku no sanchoume kuyashikattara yattekoii 

itsudemo aite ni natte yaru” 

 

Kemumaki :  Hmmmm! Boleh juga! 

Sret Sret Sret (suara menulis) 

Surat : “Namaku adalah Mitsuba Ken‟ichi. Rumahku tiga 

blok dari sini, jangan sampai menyesal, akulah 

yang akan menjadi lawanmu” 

 

 Setting pada adegan ini yaitu di jalan, setelah Kemumaki berhasil 

mengalahkan banchou. Pada gambar 3.15 menggunakan bingkai close up untuk 

mempertegas sebuah benda yaitu surat dan tulisan yang berupa manipulasi agar 

bisa dibaca jelas oleh pembaca. Pada gambar di atas menunjukkan salah satu 

bentuk ijime tidak langsung. Menurut Morita dalam Lawrence (2009:164) 

mengatakan bahwa salah satu bentuk ijime tidak langsung adalah mengirimkan 

catatan kejam berupa teror dan surat-surat yang berbau intimidasi. 

 Pada adegan ini, Kemumaki berhasil mengalahkan banchou yang telah 

meminta secara paksa uang Kemumaki dan kawan-kawannya sepulang sekolah 

sebelumnya. Kemumaki mengetahui Ken‟ichi telah mengintip kejadian tersebut 

dan lari menangis digigit oleh Kagechiyo, maka dari itu Kemumaki mempunyai 

ide licik untuk mengerjai Ken‟ichi dengan cara memanipulasi keadaan. Dalam 

surat tersebut Kemumaki menulis surat untuk banchou dengan mengatasnamakan 
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Ken‟ichi. Jadi seolah-olah yang membuat babak belur banchou tersebut adalah 

Ken‟ichi Mitsuba. 

 Ijime tidak langsung dalam manga ini adalah surat yang ditulis oleh 

Kemumaki yang mengatasnamakan Ken‟ichi untuk banchou. Surat ini ditujukan 

kepada banchou, agar Ken‟ichi lah yang menjadi lawan banchou tersebut. Yang 

seolah-olah membuat babak belur banchou tersebut adalah Ken‟ichi. 

 

3.3 Dampak Ijime dalam Manga Ninja Hattori-kun 

 Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia benturan, 

pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Sedangkan 

pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan 

sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. 

Beberapa dampak yang digambarkan dalam manga Ninja Hattori-kun sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.16 Ken’ichi  berbohong dan menjadi malas 

Volume 1 Halaman 7 

 

Dialog : 

ママ ：ケンちゃん 

 どこへ行くの！？ 

ケン一 ：あ あの ですね！ 宿題のことで夢子ちゃ

んちへ ちょっと！ 

ママ ：ほんとでしょうね！ 

ケン一 ：ほんとだとも！ 

親が子どものことを信用しないのが一番いけ

ないんだよ 

   えへへへ 

 

Mama : Kenchan 

  Doko he iku no!? 

Ken’ichi : A ano desu ne! Shukudai no koto de Yumeko chan 

chi he chotto! 

Mama : Honto deshou ne! 

Ken’ichi : Honto da tomo! 

Oya ga kodomo no koto wo shinyou shinai no ga 

ichiban ikenain da yo 

    Ehehehe 

 

Mama :  Ken chan 

   Pergi kemana!?  

Ken‟ichi : A anu! Ke rumahnya Yumeko untuk mengerjakan 

Pekerjaan Rumah  

Mama :  Yang benar! 

Ken‟ichi :  Benarlah! 

     Orang tua selalu tidak mempercayai anaknya 

     Hehehehe 

 

 Setting pada adegan ini yaitu di rumah Ken‟ichi. Pada gambar 3.16, 

bingkai dalam adegan ini adalah long shot dan middle shot agar pembaca 
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mendapatkan seluruh gambaran. Dalam gambar tersebut menggambarkan adegan 

pada saat Ken‟ichi akan pergi keluar rumah, mamanya Ken‟ichi menegurnya agar 

Ken‟ichi tidak bermain di luar. Akan tetapi Ken‟ichi membohongi mamanya 

dengan alasan belajar mengerjakan pekerjaan rumah di rumah Yumeko.  Akhirnya 

Ken‟ichi bisa keluar rumah untuk bermain golf di lapangan. Ini merupakan salah 

satu dampak ringan yang ditimbulkan dari ijime yang  dialami oleh Ken‟ichi. 

Ken‟ichi menjadi pemalas dan sering mendapatkan teguran dari mamanya dan 

Koike Sensei karena nilainya yang buruk. Pada setiap adegan dalam  manga Ninja 

Hattori-kun ini, sering kali digambarkan adanya ijime yang dilakukan oleh 

Kemumaki dan Kagechiyo terhadap Ken‟ichi. Sehingga menimbulkan dampak 

negatif terhadap Ken‟ichi, yaitu Ken‟ichi menjadi malas belajar. 

 
 

Gambar 3.17 Ken’ichi menjadi pengeluh 

Volume 3 Halaman 73 

 

Dialog : 

ケン一 ：ぼくこなきゃよかった 

Ken’ichi : Boku konakya yokatta 

Ken‟ichi : Seharusnya aku tidak datang 

 

 Setting pada adegan ini yaitu di halaman rumah Yumeko. Pada gambar 

3.17, jika dilihat dari bingkai dalam adegan ini menggunakan bingkai close up. 

Sehingga terlihat karakter dan ekspresi dari tokoh Ken‟ichi dalam gambar tersebut. 
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Menurut Mc.Cloud (2007:83-84) menyebutkan enam ekspresi primer, yaitu marah, 

jijik, takut, senang, sedih dan terkejut, namun untuk menciptakan banyak ekspresi 

dapat diperoleh dengan cara menggabungkan intensitas dari emosi primer. Dalam 

gambar tersebut, Ken‟ichi menunjukkan ekspresi murung yang merupakan 

peralihan dari ekspresi primer yaitu ekspresi sedih. 

 Pada adegan ini, Ken‟ichi merasa dirinya kurang beruntung. Hal ini karena 

ia merasa Kemumaki tahu dalam segala hal sedangkan Ken‟ichi tidak. Di halaman 

rumah Yumeko, Kemumaki berhasil menarik perhatian Yumeko dengan cara 

menjelaskan panjang dan lebar mengenai berbagai macam burung. Ini merupakan 

salah satu dampak ringan yang ditimbulkan dari ijime yang dialami oleh Ken‟ichi, 

sehingga Ken‟ichi menjadi pengeluh. 

 

 
Gambar 3.18 Ken’ichi menjadi cengeng 

Volume 4 Halaman 12 

 

Dialog : 

ケン一 ：あ―あ また新しい自転車なんかもうとても

かってもらえないし 

Ken’ichi : A-a mata atarashii jitensha nanka mou totemo 

kattemoraenaishi 

Ken‟ichi : Apa tidak ada yang mau membelikanku sepeda 

baru lagi 
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 Setting pada adegan ini yaitu di rumah Ken‟ichi. Pada gambar 3.18, 

bingkai dalam adegan ini menggunakan bingkai close up. Sehingga terlihat 

karakter dan ekspresi dari tokoh Ken‟ichi dalam gambar tersebut. Dalam gambar 

tersebut menunjukkan ekspresi Ken‟ichi yaitu sedih. Pada adegan ini, Ken‟ichi 

akan diajak Yumeko dan Kemumaki untuk bersepeda bersama. Namun Ken‟ichi 

telah kehilangan sepedanya. Sehingga dia tidak bisa ikut bersepeda bersama. Di 

sisi lain, semakin dekatlah hubungan antara Yumeko dan Kemumaki. Karena 

Kemumaki selalu berhasil mencari perhatian lebih ke Yumeko. Ini merupakan 

salah satu dampak ringan dari ijime yang dialami oleh Ken‟ichi, sehingga 

Ken‟ichi menjadi anak cengeng atau suka menangis. 

 Kesimpulan dari gambar 3.16, 3.17, dan 3.18 merupakan dampak ringan 

yang dialami oleh tokoh Ken‟ichi. Dalam manga Ninja Hattori-kun, seringkali 

dijumpai ekspresi dari Ken‟ichi seperti cengeng dan pengeluh, Ini merupakan 

akibat yang dialami oleh Ken‟ichi yang seringkali menjadi korban ijime yang 

dilakukan oleh Kemumaki dan Kagechiyo. Akan tetapi setiap kali Ken‟ichi 

menjadi korban ijime, Ninja Hattori selalu membantu Ken‟ichi di setiap 

permasalahannya. Sehingga dalam manga Ninja Hattori-kun ini tidak 

digambarkan dampak ijime sampai ke tahap yang serius dan mengkhawatirkan. 

Namun hanya ditemukan dampak-dampak ringannya saja. 
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Gambar 3.19 Kemukaki dan Kagechiyo senang melihat korban ijimenya 

menderita atau kesal 

Volume 4 Halaman 118 

 

Dialog : 

ケムマキ ：フ―ン それじゃ春休みはず―っと家にいる

んだな！ 

ケン一 ：しつこいな！どこにもいかないったら！ 

 

Kemumaki : Fu-n sore ja haru yasumi ha zutto ie ni irun da na! 

Ken’ichi : Shitsukoi na! Doko ni mo ikanaittara! 

 

Kemumaki : Kalau begitu aku pastikan kamu liburan musim 

semi di rumah! 

Ken‟ichi : Apaan sih! Tak akan pergi ke mana pun! 

    

 
Gambar 3.20 Kemukaki dan Kagechiyo senang melihat korban ijimenya 

menderita 

 Volume 3 Halaman 107 

 



63 

 

Dialog : 

ケムマキと影千代 ：やった―っ！大物をつった  

ぞ！ 

Kemumaki to Kagechiyo : Yattaaa! Oomono wo tsuttazo! 

Kemumaki dan Kagechiyo : Horeeee! Dapat yang besar! 

 Setting pada gambar 3.19 yaitu di depan rumah Yumeko, sedangkan pada 

gambar 3.20 di halaman rumah Ken‟ichi. Pada gambar 3.19 dan gambar 3.20, 

bingkai dalam adegan ini, menggunakan long shot agar pembaca mendapatkan 

seluruh gambaran. Pada adegan dalam kedua gambar tersebut adalah saat 

Kemumaki dan Kagechiyo sedang melakukan ijime terhadap korbannya. Terlihat 

jelas ekspresi mereka yaitu ekspresi senang dan tertawa. Mereka merasakan 

kepuasan apabila melihat korbannya menderita. Menurut Nojuu (1989:44) 

mengatakan bahwa ijime mempunyai ciri bahwa yang melakukan itu merasa 

senang apabila melihat lawannya menderita atau menjadi kesal. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

 Ijime merupakan masalah sosial yang sampai saat ini masih terjadi di 

Jepang, khususnya dalam kehidupan anak-anak di Jepang. Dalam manga Ninja 

Hattori-kun, Kemumaki dan Kagechiyo melakukan tindak ijime terhadap tokoh 

Ken’ichi. Berikut ini merupakan fenomena ijime yang penulis temukan dalam 

manga Ninja Hattori-kun:. 

1. Bentuk-bentuk ijime yang penulis temukan dalam manga ini adalah ijime 

langsung dan ijime tidak langsung, baik secara fisik maupun verbal. Tokoh 

Ken’ichi mengalami ijime secara fisik dan verbal. Namun tidak hanya 

Keni’ichi saja yang menjadi korban ijime, Kemumaki dan Kagechiyo pun 

yang biasanya menjadi pelaku ijime tak luput juga bisa menjadi korban 

ijime oleh sekelompok preman.  

2. Tindakan ijime mengakibatkan korban menderita. Namun dalam manga 

Ninja Hattori-kun hanya dimunculkan dampak ringan saja yang telah 

dialami oleh korban ijime bahkan pelaku ijime. Dampak yang dialami oleh 

Ken’ichi yaitu menjadi anak yang pemalas sehingga sering dapat teguran 

dari Koike Sensei, selain itu dia menjadi suka mengeluh dan menjadi anak 

yang cengeng. Sedangkan dampak yang dialami oleh Kemumaki dan 

Kagechiyo mendapatkan kepuasan dalam melakukan tindak ijime terhadap 

korbannya. 
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4.2 Saran 

 Manga Ninja Hattori-kun merupakan manga yang sangat menarik. 

Ceritanya berisi mengenai kehidupan anak-anak di Jepang ini patut dijadikan 

bahan penelitian. Manga Ninja Hattori-kun selain dapat dianalisis dari gambaran 

ijime, pesan moral dalam manga ini pun dapat dijadikan bahan penelitian. Karena  

dalam  manga Ninja Hattori-kun, seringkali digambarkan tokoh Kemumaki dan 

Kagechiyo yang merencanakan hal-hal yang jahat dan licik kepada orang lain, 

malah justru Kemumaki dan Kagechiyo lah yang menerima akibat dari rencana 

jahatnya mereka sendiri. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Fujiko_Fujio (Diunduh pada 14 Juni 2013 pukul 

10.00). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Katsushika_Hokusai (Diunduh pada 9 Juni 2013 

pukul 09.00).  
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