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ABSTRAK 

Dwi Utami. (2019). Jurusan Sosologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

Universitas Brawijaya, Malang. Kritik Sosial tentang Iklim Pendidikan dalam 

Webtoon Trickster. Pembimbing: Astrida Fitri Nuryani, STP, M.Si 

 Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana agar manusia dapat 

mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain 

yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Meskipun demikian, pendidikan tidak 

terlepas dari kritik sosial yang diberikan oleh berbagai pihak. Penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui kritik sosial tentang iklim  pendidikan yang 

digambarkan dalam webtoon Trcikster. Penelitian ini mengambil batasan analisis 

pada episode 21 dan 50.  

Penelitian ini menggunakan analisis narasi yang dikemukakan oleh 

Eriyanto. Proses analisis dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama yaitu membedah 

struktur cerita dan alur dalam webtoon Trickster. Kedua yaitu dengan 

mengidentifikasi struktur narasi. Ketiga yaitu mengidentifikasi karakter dalam 

narasi. Sehingga pada akhirnya akan dilakukan pendeskripsian narasi mengenai 

kritik sosial tentang iklim pendidikan yang digambarkan dalam webtoon Trickster. 

 Berdasarkan proses analisis, penelitian ini memperoleh hasil bahwa panel-

panel gambar dalam webtoon Trickster episode 21 dan 50 berusaha 

menggambarkan kondisi pendidikan di Indonesia serta memberikan ktirik 

terhadapnya. Beberapa kritik diantaranya yaitu praktik pendidikan rawan terjadi 

kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam lingkungan sekolah maupun dalam 

lingkungan keluarga. Selanjutnya, juga ditemukan kecenderungan peran orang tua 

dalam pendidikan anak yang bersifat otoriter. Secara imlisit, webtoon Trickster 

episode 21 dan 50 juga menggambarkan kesalahan pandangan masyarakat 

mengenai anak pintar dan bodoh, terjadinya bias pada mata pelajaran tertentu, 

adanya kesenjangan atau terjadinya eklusivitas dalam pendidikan serta 

menggambarkan terjadinya parakti suap korupsi dalam sektor pendidikan.  

 

Kata Kunci : kritik sosial, pendidikan, webtoon Trickster, analisis naratif. 
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ABSTRACT 

Dwi Utami. (2019). Department of sosology. Faculty of Social and Political 

Sciences. University of Brawijaya, Malang. Sosial Criticism about the 

Education Climate in The Trickster Webtoon. Advisor : Astrida Fitri Nuryani, 

STP, M.Si 

Education is a conscious and planned effort so that humans can develop 

their potential through learning processes and / or other ways known and recognized 

by society. Nevertheless, education is inseparable from social criticism given by 

various parties. This research aims to find out social criticism about the educational 

climate described in the Trikikster webtoon. This study took the analysis limits in 

episodes 21 and 50. 

This study uses a narrative analysis put forward by Eriyanto. The analysis 

process is carried out in several stages. The first is to dissect the structure of the 

story and the plot on the Trickster webtoon. The second is by identifying the 

narrative structure. Third is identifying characters in the narrative. So that in the 

end there will be a description of the narrative about social criticism about the 

educational climate described on the Trickster webtoon. 

Based on the analysis process, this study obtained results that the drawing 

panels on episode 21 and 50 of the Trickster webtoon tried to describe the condition 

of education in Indonesia and gave a view to it. Some of the criticisms include the 

practice of education prone to violence against children that occurs in the school 

environment and in the family environment. Furthermore, there is also a tendency 

for the role of parents in authoritarian child education. Implicitly, episode 21 and 

50 of the Trickster webtoon also illustrates the misconception of the public 

regarding smart and stupid children, the occurrence of bias in certain subjects, the 

existence of gaps or the occurrence of exclusivity in education and illustrates the 

occurrence of parakti bribery in the education sector. 

 

Keywords: social criticism, education, Trickster webtoon, narrative analysis. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, sebagaimana 

Imanuel Kant (dalam Mu’ammar, 2016, hal. 142) bahwa manusia dapat menjadi 

manusia hanya melalui pendidikan. Pendidikan dilaksanakan melalui usaha sadar 

dan terencana (Sisdiknas, 2003), untuk memperoleh ilmu pengetahuan sebagai 

salah satu cara membantu manusia menyempurnakan dirinya. Melalui pendidikan 

manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran 

dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat (Sisdiknas, 2003). Oleh 

karena itu pendidikan menjadi elemen penting dalam pengembangan manusia serta 

pembangunan suatu negara. Namun demikian, dalam praktiknya pendidikan masih 

sering menerima kritikan dari berbagai pihak. 

Kritik sosial terhadap praktik pendidikan dapat dilihat dari beberapa 

penelitian terdahulu mengenai kritik sosial tentang praktik pendidikan. Diantaranya 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Purariyani, 2013), yang menemukan berbagai 

penyimpangan serta permasalahan pada pendidikan formal. Kedua yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh (Martono, 2010), menemukan bahwa dalam praktik 

pendidikan justru menyebabkan ketidaksetaraan sosial, karena eksklusivitas fungsi 

sekolah, formalisasi pendidikan, serta ketidakmerataan akses bagi semua lapisan 

masyarakat (Martono, 2010). Ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

(Herdiana, 2014) menemukan bahwa bahwa kebijakan pendidikan digunakan 

pemerintah untuk memenuhi kepentingan serta melanggengkan kekuasaannya. 
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Pendidikan secara halus, tanpa sadar digunakan untuk menertipkan pemikiran dan 

perbuatan individu (Herdiana, 2014).  

Kritik sosial mengenai kondisi atau praktik pendidikan dapat disampaikan 

melalui berbagai media. Seperti dalam beberapa penelitian di atas, menunjukan 

analisis terhadap novel, film, dan puisi sebagai media untuk menyampaikan kritik. 

Kritik sosial juga dapat disampaikan melalui komunikasi personal dan komunikasi 

sosial, melalui pertunjukan sosial dan kesenian dalam komunikasi publik, seni 

sastra dan media masa (Abar, 1997). Perkembangan media baru internet, 

mempengaruhi serta membuka media baru untuk melontarkan kritik sosial. 

Kemunculan internet dan teknologi digital lainnya memunculkan visibilitas baru 

dalam jaringan komunikasi dan memungkinkan lebih banyak individu untuk 

membuat dan menyebarkan berbagai konten (Thompson, 2005 hal. 37-38). 

Salah satu media kritik yang digunakan di Indonesia yaitu melalui seni 

gambar komik. Komik dapat menjadi media kritik yang mudah, karena sifat komik 

yang berasal dari pikiran manusia lebih sebagai tanggapan kepada dunia daripada 

dunia yang terlihat (visible world) itu sendiri (Ajidarma, 2011, hal 31). Di 

Indonesia, komik memiliki fungsi selain sebagai hiburan, dokumen sosial, penanda 

sejarah, komik di Indonesia juga berfungsi sebagai seni dan media penyampaian 

nilai dan kritik (Rimaya, 2014).  

 Penelitian ini menemukan salah satu kritik sosial tentang praktik pendidikan 

yaitu dalam webtoon Trickster di Line Webtoon Indonesia (terbit pada November 

2016-Januari 2018). Webtoon Trickster merupakan sebuah cerita fiksi  karya karya 

Mas Hiro, Karin, dan Aulia Fikri yang mengambil latar belakang kehidupan siswa 
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dalam lingkungan sekolah serta keluarga. Meskipun merupakan sebuah karya fiksi, 

menurut Aulia Fikri yang menjadi salah satu kontributor penulis naskah cerita 

menuturkan bahwa pada dasarnya beberapa adegan yang digunakan dalam webtoon 

Trickster terinspirasi dari pengalaman-pengalaman kecil selama sekolah (hasil 

wawancara tanggal 26 April 2018). Sehingga beberapa adegan dalam webtoon ini 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam praktik pendidikan.  

 Webtoon Trickster mengisahkan mengenai pertarungan antara kelompok 

kedisiplinan sekolah SMA Nusantara 1 Gresik dengan kelompok pemberontak 

(Trickster). Kelompok kedisiplinan sekolah merupakan organisasi yang dibentuk 

kepala sekolah SMA Nusantara 1 Gresik untuk mengawasi dan mengontrol perilaku 

siswa di sekolah tersebut agar sesuai dengan aturan sekolah. Sekolah tersebut 

merupakan sebuah sekolah yang menerapkan peraturan sekolah yang sangat ketat. 

Sedangkan Trickster merupakan kelompok pemberontak misterius yang menentang 

sistem pendidikan dalam sekolah yang dianggapnya cenderung mengekang 

kebebasan siswa.  

Kritik tentang praktik pendidikan yang digambarkan dalam webtoon Trickster 

diantaranya yaitu dalam praktik pendidikan di lingkungan sekolah dan lingkungan 

keluarga. Di lingkungan sekolah, webtoon ini menggambarkan mengenai 

penyimpangan atau pelanggaran peraturan sekolah yang dilakukan peserta didik 

seperti mencontek atau tidak menggunakan atribut sekolah. Disisi lain, juga 

diceritakan mengenai keotoriteran guru terhadap siswa, kurangnya kemampuan 

guru dalam mengajar, kebijakan sekolah yang terlalu mengekang siswa dan 

sebagainya. Disisi lain, komikus menjelaskan bahwa pendidikan di Indonesia kini 
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sangatlah lemah dan terlalu terpaku pada hal-hal yang salah dengan menerapkan 

seribu macam larangan sehingga tanpa sadar malah mengekang siswa dan 

menyebabkan krisis moral dan toleransi yang berakibat pada pemberontakan 

dengan melakukan pelanggaran dan tawuran antar pelajar (Parry, 2017). Sedangkan 

di lingkungan keluarga webtoon Trickster mengambil cerita mengenai pola asuh 

yang diterapkan keluarga (orang tua) dalam mendidik anak, yang juga berkaitan 

dengan pendidikan formal anak.  

 Penelitian ini mengambil fokus pada kritik sosial yang digambarkan 

webtoon Trickster dalam episode 21 dan 50.  Episode 21 dan 50 merupakan kilas 

balik masa kecil dari dua tokoh utama dalam webtoon Trickster sebagai siswa 

sekolah dasar. Secara umum, kedua episode ini menceritakan mengenai relasi  

keluarga (orang tua) dalam pendidikan anak. Pada dasarnya keluarga memiliki 

peran penting dalam pendidikan anak. Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 7, menjelaskan bahwa orang tua 

anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada 

anaknya.  

Masyarakat khususnya orang tua memiliki peran penting dalam pendidikan 

anak. Menurut Horton dan Hunt dalam (Horton & Hunt, 1984) keluarga memiliki 

fungsi sosialisasi dan pendidikan. Keluarga berfungsi sebagai pengarah dan 

pembentuk kepribadian anak, serta sebagai model bagi anak dalam bersikap dan 

bertindak (Pandin, 2016). Fungsi sosialisasi dan pendidikan keluarga berjalan 

misalnya dalam membentuk cara berinteraksi anak dalam lingkungan kaitannya 

dengan praktik pendidikan. 
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tindak kekerasan yang dialami tokoh-tokoh webtoon Trickster di lingkungaan 

sekolah dan keluarga.  

 Selain mengusung cerita mengenai keterkaitan keluarga dalam pendidikan 

anak, episode 21 dan 50 juga mengabil cerita mengenai tindak kekerasan terhadap 

anak dalam pendidikan. Realitasnya, menurut Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) melaporkan pada tahun 2018 terjadi peningkatan trend kekerasan 

terhadap anak dalam pendidikan yang terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan 

seksual, cyberbully, serta kasus tawuran pelajar (Intan, 2018). Pada umumnya, 

bentuk kekerasan yang dialami peserta didik atau anak antara lain kekerasan fisik 

yang mengakibatkan luka fisik. Selain itu juga terdapat kekerasan psikis atau 

kekerasan secara emosional yang dilakukan dengan cara menghina, melecehkan 

atau melontarkan perkataan yang menyaki perasaan, melukai harga diri, 

menurunkan rasa percaya diri, membuat orang merasa hina, kecil, lemah, jelek, 

tidak berguna dan tidak berdaya (Diyah & Imron, 2016).  

Selain terjadi dalam lingkungan sekolah, permasalahan kekerasan terhadap 

anak juga dapat terjadi dalam lingkungan keluarga. Berdasarkan laporan Global 

Report 2017: Ending Violence in Childhood sebesar 73,7% anak Indonesia pada 

usia 1-14 tahun mendapatkan pendisiplinan dengan kekerasan (violent discipline) 

atau hukuman fisik di rumah (Know Violence in Childhood, 2017; Gerintya, 2017). 

Data tersebut diperkuat dengan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

yang mencatat pada tahun 2011-2016 sebanyak 4,294 kasus kekerasan pada anak 

dilakukan oleh keluarga dan pengasuh (Gerintya, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan berusaha untuk 

mendikripsikan kritik sosial tentang iklim pendidikan yang digambarkan webtoon 

Trickster. Batasan analisis dalam penelitian ini yaitu panel gambar webtoon 

Trickster episode 21 dan 50. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, penelitian ini 

menggunakan metode analisis naratif untuk membedah narasi cerita dalam webtoon 

Trickster.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, memunculkan rumusan masalah bagi 

peneliti yaitu “Bagaimanakah kritik sosial tentang iklim pendidikan yang 

digambarkan dalam Webtoon Trickster di Line Webtoon Indonesia ?”   

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kritik sosial tentang iklim 

pendidikan yang digambrakan dalam Webtoon Trickster di Line Webtoon 

Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

disiplin ilmu sosiologis, khususnya dalam kajian sosiologi pendidikan. Disisi lain, 

hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran mengenai kritik sosial yang 

diberikan Webtoon Trickster sebagai media kritik sosial tentang praktik pendidikan 

di Indonesia.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Kritik Sosial terhadap Sistem Pendidikan Formal Di Indonesia: 

Kajian Sosiologis Atas Novel Catatan Seorang Novelis Karya Maia 

Rosyida 

 Penelitian terdahulu yang digunakan dalam mengkaji fenomena yang 

berhubungan dengan kritik sosial media atau suatu karya terhadap kondisi 

pendidikan di Indonesia. Pertama yaitu penelitian pertama oleh Elok Dewi 

Purariyani pada tahun 2012. Penelitian ini didasarkan pada posisi atau peranan 

pengarang dalam suatu karya sastra. Purariyani menjelaskan bahwa posisi 

pengarang sebagai bagian dari masyarakat akan memiliki pengetahuan atau 

pandangan tersendiri mengenai suatu masalah yang terbentuk dari masyarakat itu 

sendiri. Bagi seorang pengarang pengetahuan dan pandangan yang dimilikinya 

akan dimanifestasikan dalam bentuk imajinasi, teks, hingga membentuk suatu karya 

sastra. Sehingga suatu karya sastra akan bergantung pada pengalaman, pengetahua, 

dan sudut pandang yang dimiliki oleh pengarang.  

 Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu pada temuan novel karya Maia 

Rosyadi yang berjudul Catatan Seorang Novelis, yang mencoba mengkritik 

permasalahan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk 

mengungkap dan mendeskripsikan kaitan antara unsur struktur novel Catatan 

Seorang Novelis serta penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam sistem dan 

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori 

sosiologi sastra dengan metode deskriptif analisis untuk mengetahui 
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penyimpangan-penyimpangan dalam sistem pendidikan yang dimajinasikan dalam 

novel Catatan Seorang Novelis.  

 Penelitian dari (Purariyani, 2013) terhadap novel Catatan Seorang Novelis 

karya Maia Rosyida memeroleh hasil bahwa dalam sistem pendidikan formal atau 

sekolah, banyak ditemukan penyimpangan serta permasalahan. Pernyimpangan dan 

permasalahan yang ditemukan diantaranya dari peserta didiknya yang memilih 

sekolah sebatas untuk memperoleh ijazah. Tidak tercapainya tujuan pemberian 

pekerjaan rumah kepada siswa yang ada mulanya bertujuan untuk mempertajam 

penguasaan materi oleh peserta didik, justru dianggap sebagai beban oleh peseta 

didik sehingga memunculkan budaya mencontek pada siswa. Ketaatan siswa 

terhadap peraturan sekolah hanya didasarkan karena ketakutan akan hukuman yang 

diberikan sekolah. Terakhir yaitu terjadinya praktik bisnis jual beli buku pelajaran 

oleh guru.  

2.1.2 Kritik Sosial terhadap Praktik Pendidikan dalam Film “Laskar 

Pelangi” 

 Penelitian kedua yaitu artikel penelitian yang dilakukan oleh Nanang 

Martono pada tahun 2010. Artikel tersebut merupakan analisis mengenai kritik 

yang disampaikan dalam film Laskar Pelangi terhadap praktik pendidikan di 

Indonesia. Analisis artikel tersebut menggunkaan sudut pandang sosiologi 

pendidikan yang melihat dari perspektif fungsional, perspektif konflik, perspektif 

interaksionisme simbolik untuk menganalisis praktik pendidikan yang 

digambarkan dalam film Laskar Pelangi. Penelitian tersebut dilakukan dengan 

menganalisis kondisi-kondisi yang digambarkan secara visual dalam film, serta 

melalui dialog dalam film.  
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 Penelitian tersebut berangkat dari praktik pendidikan di Indonesia yang 

telah tercerabut dari hakikat pendidikan. Pendidikan dilakukan hanya untuk 

mencapai kehidupan layak (mencari pekerjaan), mendapatkan penghargaan atau 

untuk melanggengkan status (Martono, 2010). Berkembang dikotomi pelabelan 

dalam masyarakat terkait kualitas pendidikan suatu sekolah. Sekolah berkualitas 

diidentikan dengan tampilan fisik sekolah, dan penampilan siswanya yang terlihat 

elit, maupun sekolah dengan tarif mahal. Dikotomi tersebut berpengaruh dengan 

terjadinya ketidaksetaraan sosial pada pendidikan di Indonesia. Penelitian tersebut, 

melihat bahwa film Laskar Pelangi syarat akan kritik sosial terhadap praktik 

pendidikan di Indonesia. 

 Praktik tersebutlah yang menjadi fokus cerita film Laskar Pelangi yang 

mengambil cerita anak-anak yang tinggal di pesisir yang bersekolah di SD 

Muhammadiyah Gantong yang mengalami berbagai keterbatasan. Analisis yang 

dilakukan oleh peneliti dimulai dari terjadinya ketimpangan antara sekolah SD 

Muhammadiyah Gantong yang dianggap tidak layak dan tertinggal dengan SD PN 

Timah yang dianggap lebih ekslusif dengan sarana prasarana yang memadai. Akan 

tetapi dengan keterbatasannya, berdasarkan penelitian tersebut SD Muhammadiyah 

Gantong lebih menekankan pada pendidikan yang meberikan pendidikan nilai pada 

muridnya, baik pendidikan agama, budi pekerti yang tidak terkekang pada 

kurikulim dan perolehan nilai angka. Murid-murid diberikan kesempatan untuk 

belajar dari alam dengan kesederhanaan, yang mampu mencetak siswa yang cerdas 

dan bersaing dengan sekolah dengan fasilitas yang serba kecukupan.  
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 Penelitian dilakukan oleh Martono (2010) terhadap film Laskar Pelangi 

memperoleh hasil analisis bahwa beberapa kritik dalam film Laskar Pelangi 

diantaranya yaitu mengenai proses pendidikan formal yang meninggalkan hakikat 

pendidikan itu sendiri, eksklusivitas fungsi sekolah, formalisasi pendidikan, 

ketidakmerataan akses pendidikan bagi masyarakat kelas bawah yang 

menyebabkan ketidaksetaraan sosial, otonomi pendidikan yang sepenuhnya belum 

otonom serta dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit (Martono, 2010). 

Terjadinya praktik tersebut dalam pendidikan di Indonesia, diangap telah 

menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan sosial.  

2.1.3 Puisi dan Wacana Kritik Pendidikan 

 Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan Aan Herdiana pada tahun 

2014. Fokus kajian penelitian tersebut yaitu untuk mengungkapkan wacana 

pendidikan yang ditampilkan puisi dalam buku Potret Pembangunan dalam Puisi. 

Kumpulan buku puisi karya Wahyu Sulaiman Rendra yang menjadi wakil 

masyarakat, sang kreator, dalam merespon intuisi, pikiran, perasaan, dan 

pengalamannya dalam mengkostruk realitas pendidikan pada masa Orde Baru 

(Herdiana, 2014). Analisis wacana yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu 

perspektif kritis (Critical Discourse Analysis) Michel Faoucault.  

 Penelitian ini melihat bahwa puisi merupakan sebuah pengetahuan yang 

tercipta melalui sebuah sistem produksi, yang menggunakan media bahasa dan 

mempunyai muatan budaya dan liguistik dari kelompok pemakai bahasa tersebut 

(Herdiana, 2014). Herdiana (2014) melihat bahwa puisi yang diciptakan W.S 

Rendra merupakan bentuk perjuangannya untuk tegaknya identitas bangsa 
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Indonesia. Sebuah karya sastra dijadikan sebagai alat untuk melawan kemapanan 

kekuasaan Orde Baru. Salah satunya yang dilakukan oleh W.S Rendra meskipun 

harus berurusan dengan para aparatus negara. Buku Potret Pembangunan dalam 

Pusisi menjadi cerminan realitas dalam masyarakat sepanjang tahun 1970-an, yang 

syarat akan kemiskinan, ketidakadilan, permasalahan pendidikan, dan ketimpangan 

pembangunan (Herdiana, 2014). 

 Menurut Darmaningtyas dalam (Herdiana, 2014), sistem pendidikan masa 

Orde Baru diabdikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

pelanggengan kekuasaan (mempertahankan status quo). Pendidikan digunakan 

untuk melakukan indoktrinasi serta antuk membungkam pemuda yang terlibat 

pendidikan. Sekolah formal mengukung muridnya dalam kurikulum yang menuntut 

hafalan, sehingga mematikan daya kritis dan kreatifitas. Siswa dikukung dalam 

dunia perteorian, namun memisahkannya dari kehidupan di lingkungan mereka.   

 Penelitian yang dilakukan Herdiana (2014) memperoleh hasil puisi 

digunakan W.S Rendra mengungkapkan kritik kebijakan penguasa yang tidak 

memihak kepada rakyat. Pendidikan Indonesia, dianggap melenceng dari fitrahnya, 

sehingga tidak menjadikan manusia Indonesia menjadi cerdas, kreatif, dan mandiri 

melainkan menjadi budak asing yang hanya bisa memakai tanpa memiliki 

kemampuan untuk memproduksi (Herdiana, 2014).  

 Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, menunjukan bahwa 

sebuah teks karya sastra atau seni menjadi media seorang seniman menyalurkan 

gagasannya terhadap kondisi sosial dan budaya dalam masyarakat disekitarnya. 

Sehingga suatu karya seni tidak hanya dapat dilihat sebagai suatu khayalan atau 
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imajinasi penciptanya semata. Akan tetapi juga dapat dilihat sebagai suatu 

gambaran akan pemikiran penciptanya terhadap kondisi sosial masyarakat 

disekitarnya. Alasan tersebutlah yang mendasari peneliti melakukan penelitian ini, 

yaitu dengan melihat suatu karya seni atau sastra sebagai sesuatu teks mati, 

melainkan menunjukan suatu maksud dan makna. Disisi lain, persamaan dari ketiga 

penelitian terdahu dengan penelitian ini yaitu berfokus pada kritik suatu karya seni 

atau sastra pada kondisi pendidikan di Indonesia. 

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas, peneliti 

dapat mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan ini. Penelitian ini akan 

melihat kritik sosial terhadap iklim pendidikan yang digambarkan dalam media 

baru berupa panel-panel gambar dalam webtoon Trickster. Penelitian ini melihat 

adanya media baru, yang dapat digunakan untuk melakukan kritik sosial yaitu 

melalui media internet dalam bentuk seni komik, yaitu dalam bentuk webtoon. 

Beberapa keterbaruan lain yang dimaksudkan, yaitu melihat hubungan antar peserta 

didik, hubungan antara keluarga dan peserta didik, dan hubungan lain yang 

digambarkan dalam webtoon Trickster. 

2.2 Landasan Teoritis 

2.2.1 Definisi Konseptual 

2.2.1.1 Pendidikan 

Penelitian ini menggunakan konsep pendidikan yang tertera dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas, 2003). Pendidikan merupakan usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi untuk memiliki kekuatan 
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spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam 

hal ini pemerintah menjamin pendidikan nasional dengan menyelenggarakan satu 

sistem pendidikan nasional. Sistem nasional yang dilaksanakan harus mampu 

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevasi dan 

efisiensi manajeman kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu 

dilakukan pembaharuaan pendidikan secara terecana, terarah, dan 

berkesinambungan. Sistem pendidikan nasional yang dimaksudkan yaitu seluruh 

komponen yang saling terkait dalam mencapai tujuan pendidikan yaitu untuk 

pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. 

2.2.1.2 Kritik Sosial  

Menurut Abar (1994) dalam (Abar, 1997) kritik sosial merupakan bentuk 

komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol 

terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat. Berbagai 

tindakan sosial ataupun individu yang menyimpang dari orde sosial maupun orde 

nilai-moral dalam masyarakat dapat dicegah dengan memfungsikan kritik sosial 

(1997). Dalam hal ini kritik sosial berfungsi sebagai media untuk memelihara atau 

memproduksi ulang sebuah sistem dalam masyarakat. Kritik sosial menjadi sarana 

komunikasi gagasan baru, sembari menilai gagasan-gagasan lama untuk suatu 

perubahan sosial (Abar, 1997). Dalam hal ini, kritik sosial memiliki fungsi untuk 
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membongkar berbagai sikap konservatif, status quo, dan vested interest dalam 

masyarakat demi menuju perubahan sosial (Abar, 1997).  

Kritik sosial dapat diberikan dalam berbagai media. Mulai dari cara tradisional 

seperti turun ke jalan melakukan aksi berjemur diri, ungkapan-ungkapan sindiran 

melalui komunikasi personal dan komunikasi sosial, melalui pertunjukan sosial dan 

kesenian dalam komunikasi publik, seni sastra dan media masa (Abar, 1997). 

Sejalan dengan perkembangan media baru internet, mempengaruhi serta membuka 

media baru untuk melontarkan kritik sosial. 

Kemunculan internet dan teknologi digital lainnya memunculkan visibilitas baru 

dalam jaringan komunikasi dan memungkinkan lebih banyak individu untuk 

membuat dan menyebarkan berbagai konten (Thompson, 2005 hal. 37-38). Media 

internet memberi ruang yang lebih beragam bagi penyebaran konten dalam bentuk 

teks, audio-visual. Adapun media internet dianggap cukup efektif sebagai media 

kritik sosial. Hal ini dipengaruhi tingginya pengguna media internet di Indonesia. 

Menurut survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia tahun 2017, sebesar 54,68% atau sebanyak 143,26 juta jiwa penduduk 

Indonesia telah menggunakan internet. Masyarakat yang telah banyak 

menggunakan internet, membuka peluang bagi setiap individu untuk menyebarkan 

suatu konten, termasuk untuk memberikan kritik sosial terhadap suatu sistem  atau 

kemampanan dalam masyarakat. 

2.2.1.3 Komik Digital 

Secara etimologi bahasa Indonesia, komik berasal dari kata “comic” yang kurang 

lebih secara semantic berarti “lucu”, “lelucon”. Menurut McCoult dalam (Gumelar, 
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2011) menjelaskan bahwa komik merupakan gambaran yang berjajar dalam urutan 

yang disengaja, dimaksudkan untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan 

respon estetik dari pembaca. Sedangkan menurut Soedarso (2015), komik 

merupakan sebuah karya sastra bergambar dan kata yang bertujuan untuk 

memberikan informasi kepada pembaca melalui ruang gambar (Soedarso, 2015). 

Fungsi mendasar seni komik adalah membuat gagasan dan serta berkomunikasi, 

dalam arti bahwa kata-kata dan gambar melibatkan gerak sejumlah citra (manusia 

dan benda) melalui ruang (Ajidarma, 2011).Berurusan dengan pengemasan 

peristiwa-peristiwa dalam aliran naratif, sejumlah citra itu harus dipecah dalam 

bagian yang berurutan.  

Pada awalnya, komik ditujukan untuk membuat gambar-gambar yang 

menceritakan secara semiotics (simbolis) maupun secara hermeneutics (tafsiran) 

tentang hal-hal yang lucu (Gumelar, 2011). Akan tetapi dalam perkembangannya, 

komik tidak sebatas menceritakan hal-hal lucu, dan berkembang pada tema-tema 

atau genre lain seperti horror, science fiction, action (laga), drama, magic, misteri, 

based on true story, folklore, epos (epic), fable, sex, maupun mixed themes atau 

tema campuran (Gumelar, 2011). Sedangkan menurut Berger (2010), dengan 

menunjukan dalam konteks di Amerika, komik dianggap sebagai idiom bangsa 

Amerika. Sehingga komik dipelajari sebagai bentuk kebudayaan yang menunjukan 

kebudayaan yang mengungkapkan nilai-nilai dan banyak hal lain yang berada di 

balik cerita sesungguhnya (Berger, 2010). 

a. Sejarah Webtoon 
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Komik manhwa Korea sempat mengalami keterpurukan karena beberapa 

alasan, seperti menirukan komik manga Jepang dan kurangnya keberagaman cerita. 

Pada tahun 1980an, pasar industri komik mulai didorong ketika komik mulai 

menggunakan cerita yang lebih beragam dan mengangkat isu sosial seperti gerakan 

demokrasi Korea (Jang & Song, 2017). Namun, industri komik Korea sempat 

menurun sejak tahun 1998, ketika komik manga Jepang dan produk budaya populer 

masuk ke Korea dan menjadi popular (Jang & Song, 2017). Untuk menarik 

perhatian pembaca Korea, komik Korea meniru gaya manga Jepang. Namun usaha 

tersebut gagal, serta terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang berpengruh 

terhadap penurunan industri komik Korea (Jang & Song, 2017). Penurunan industri 

komik di Korea pada akhir tahun 1990an sampai awal tahun 2000an, juga 

disebabkan adanya undang-undang perlindungan remaja yang melarang 

mengkonsumsi komik dewasa (Griffith, 2016).  

Industri webtoon muncul pada pergantian abad dengan memanfaatkan 

peningkatan pengguna web di era internet. Melalui internet, webtoon dapat 

dibagikan oleh siapapun tanpa melalui pelatihan atau sejenisnya secara bebas 

melalui blog pribadinya. Pada mulanya webtoon pertama kali dibuat oleh para 

kreator komik amatir pada tahun 1999, sebagai buku catatan bergambar atau esasi 

bergambar (Jang & Song, 2017). Webtoon diterbitkan secara online dan gratis, 

karena mereka menciptakannya tidak untuk diperjualbelikan (Jang & Song, 2017).  

Peningkatan konsumsi konten digital di Korea berpengaruh besar dalam 

mendorong produksi webtoon. Popularitas webtoon yang semakin meningkat 

melalui internet, mendorong seniman komik professional bergabung membuat 
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webtoon melalui web di interne (Jang & Song, 2017)t. Pada awalnya, konten utama 

webtoon adalah masalah sosial dari kehidupan sehari-hari di Korea, seperti 

kemiskinan, cyber bullying, bunuh diri, pengangguran, dan kekerasan domesik 

(Jang & Song, 2017). Para kreator webtoon amatir berusaha menampilan cerita 

yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan berhasil menarik simpati dari 

pembacanya. Karya ini menjadi genre baru yang disebut sebagai il-sang-toon yang 

berarti webtoon yang berhubungan dengan kisah kehidupan sehari-hari (Jang & 

Song, 2017). Penyebarluasan webtoon ini telah mengubah prasangkan negatif 

pembaca terhadap manhwa (tradisional) yang sempat meniru manga Jepang dan 

meningkatkan industri komik di Korea. 

Sejak tahun 2003, situs portal terbesar Korea seperti Daum dan Naver, 

meluncurkan layanan webtoon dan berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi 

webtoon dan memperbesar konsumen webtoon di kalangan remaja. Menurut 

(Griffith, 2016), Naver sebagai portal pertama dan penggagas istilah ini, hingga 

tahun 2016 telah memiliki lebih dari 6 juta pengunjung (portal) setiap harinya.  

Selain itu, melalui situs web portal dapat mendorong para seniman webtoon 

amatir maupun seniman professional untuk membublikasikan karyanya secara 

teratur. Isinya juga lebih beragam termasuk kisah romantic, dan epos (cerita 

kepahlawanan) sejarah seperti manhwa yang dicetak (Jang & Song, 2017). 

Beberapa kreator webtoon mulai menggabungkan suara dan gerakan, latar belakang 

suara, serta menggunakan animasi 3 dimensi dan efek cahaya pada webtoon yang 

pada mulanya hanya berupa dambar statis (Griffith, 2016). 

b. Webtoon 
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Webtoon merupakan bentuk akromim dari  Web Cartoon atau World Wide Web 

+ Cartoon, muncul dari Korea Selatan berupa webcomics atau manhwa yang 

dipublikasikan secara online atau daring. Webtoon sendiri sering disebut sebagai 

komik daring, sebagai pembaruan bentuk manhwa dengan didukung oleh teknologi 

digital dan jaringan situs web portal dan telepon seluler khususnya smart-phones 

(telepon pintar) (Jang & Song, 2017). Telepon pintar berperan sebagai ruang untuk 

menyebarluaskan platform webtoon berupa aplikasi yang dapat di unduh melalui 

secara gratis. Pengguna perangkat Android dengan mengunjungi Google Play yaitu 

melalui http://play.google.com/store/apps/details?id=com. Sedangkan pada 

perangkat iOS dengan mengunjungi Apple App Store yaitu melalui 

http://m.webtons.com.  

Kemunculan webtoon mengembangkan beberapa fitur baru dalam dunia 

perkomikan, dengan menyajikan efek 3-D (3 dimensi) dan efek cahaya, 

menggunkaan efek suara dan gambar yang bergerak, menciptakan pengalaman 

yang lebih interaktif dibandingkan komik tradisonal (Griffith, 2016). Berbeda 

dengan komik tradisonal yang menggunakan kertas, melainkan disajikan dalam 

bentuk panel-panel yang disusun secara vertikal, yang dapat digulir seperti tampilan 

website pada umumnya.  

Webtoon memberikan fitur yang memungkinkan komunikasi antara kreator dan 

pembacanya  berpartisipasi untuk mengembangkan ide bersama-sama (Jang & 

Song, 2017). Webtoon memberikan ruang kepada pembacanya untuk 

mengekspresikan perasaan dan pendapat mereka setelah selesai membaca setiap 

episodenya melalui kolom komentar. Komentar tersebut dapat dibaca oleh pembuat 
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webtoon, yang dapat digunakan untuk merefelsikannya untuk episode selanjutnya. 

Sehingga beberapa kreator webtoon melakukan perbaikan dan mengembangkan ide 

dari komentar yang ditinggalkan para pembacanya.  

Saat ini webtoon memilki banyak genre cerita, mulai dari thriler atau aksi, 

horor, fantasi, komedi, romantis, slice of life (sepotong kehidupan sehari-hari) dan 

drama. Setiap judul Webtoon memiliki jadwal terbitnya masing-masing pada setiap 

minggunya layaknya acara televisi, mulai dari satu kali, dua kali, atau tiga kali, pada 

hari-hari tertentu perminggunya. Sehingga setiap hari terdapat beberapa judul 

webtoon yang menampikan episode barunya. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

Bagan 1. Kerangka Kerja Penelitian 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode dan Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan 

Lincoln penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar 

alamiah, berusaha memahami atau menafsirkan fenomena dengan melibatkan 

penggunaan berbagai metode yang saling berhubungan (Denzin & Lincoln, 1994, 

p. 2). Sedangkan menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah (Moleong, 2011, hal. 6). Berdasarkan pengertian tersebut, 

penelitian kualitataif digunakan untuk memahami dan menafsirkan kritik sosial 

tentang iklim pendidikan yang tergambar dalam panel webtoon Trikcster yang 

dijelaskan secara deskriptif. 

Penelitian ini menggunakan analisis naratif. Menurut Eriyanto, narasi 

merupakan representasi atau rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang disusun 

dengan mengikuti logika tertentu (Eriyanto, 2013, hal. 2). Analisis naratif 

merupakan analisis mengenai narasi, baik narasi fiksi (novel, pusisi, cerita rakyat, 

dongeng, film, komik, music, dan sebagainya) ataupun fakta seperti berita 

(Eriyanto, 2013, hal. 9). Analisis naratif digunakan untuk mengetahui dan 

memahami plot, adegan, tokoh, dan karakter dalam panel-panel webtoon Trickster, 
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hingga akhirnya penelitian ini dapat memahami kritik sosial terhadap iklim 

pendidikan yang digambarkan webtoon Trickster. 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian digunakan sebagai batasan yang akan dibahas dalam penelitian 

ini. Kajian penelitian ini difokuskan pada kritik sosial yang diberikan komik 

webtoon Trickster di Line Webtoon Indonesia, dengan mengambil fokus kritik 

terhadap iklim pendidikan yang digambarkan pada webtoon Trickster.  

3.3 Objek dan Unit Analisis  

Penelitian ini dilakukan pada komik webtoon Trickster yang tersedia di aplikasi 

Line Webtoon melalui telepon cerdas (smartphone). Komik ini juga dapat diakses 

melalui website resmi Line Webtoon 

http://m.webtoons.com/id/drama/trickster/list?title_no=866. Sedangkan penelitian 

ini memiliki unit analisis yaitu konten komik berupa visualisasi gambar dan balok 

percakapan dalam webtoon Trickster. Dalam prosesnya, penelitian ini mengambil 

episode 21 dan 50 sebeagai unit analisis. Pemilihan kedua episode tersebut didasari 

pada keterbaruan penelitian ini, yaitu dengan mengambil peran keluarga atau 

masyarakat dalam pendidikan peserta didik.   

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian data dokumentasi, observasi, dan 

wawancara. 

a. Observasi  

Proses observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati media 

melalui internet. Observasi melalui media internet dilakukan sebagai proses 
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mencari data pendukung penelitian seperti melakukan pengamatan pada berita 

atau laporan. Observasi juga dilakukan dengan membaca setiap episode pada 

webtoon Trickster.  

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah 

dipersiapkan terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu kreator 

webtoon Trickster yaitu Aulia Fikri yang berkontribusi dalam proses 

penulisasn skenario cerita webtoon Trickster. Wawancara dilakukan untuk 

menggali data terkait dengan webtoon Trickster secara umum serta mengenai 

konsep yang digunakan dalam webtoon Trickster. Peneliti juga melakukan 

wawancara terhadap kisah penulis yang digunakan inspirasi dalam menulis 

skenario cerita dalam webtoon Trickster.  

c. Dokumentasi 

Data yang terkumpul dari proses observasi dan wawancara selanjutnya 

didokumentasikan. Dokumentasi atau dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu catatan dari Webtoon Trickster berupa catatan gambar yang 

diperoleh dengan menggunakan metode screenshots. Penelitian ini juga 

menggunakan dokumen berupa buku, jurnal artikel, artikel berita, weblog 

melalui internet serta dokumen pendukung lainnya yang mendukung penelitian 

ini. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis naratif merupakan analisis mengenai narasi, baik narasi fiksi (novel, 

pusisi, cerita rakyat, dongeng, film, komik, music, dan sebagainya) ataupun fakta 

seperti berita (Eriyanto, 2013, hal. 9). Penelitian ini menggunakan metode analisis 

naratif yang dikembangkan Eriyanto, pada narasi cerita yang ditampilakn dalam 

panel-panel webtoon Trikcster episode 21 dan 51. Berikut merupakan serangkaian 

langkah dan penjelasan teknik analisis data menggunakan analisis naratif :  

a. Cerita (Story) dan Alur (Plot) 

Eriyanto membedakan antara cerita (story) dan alur (plot) sebagai dua aspek 

penting dalam melakukan analisis naratif. Cerita (story) merupakan urutan 

kronologis dari suatu peristiwa yang bisa ditampilkan dalam teks atau bisa juga 

tidak ditampilkan dalam teks (Eriyanto, 2013, hal. 16). Sedangkan alur (plot) 

merupakan apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks (2013, hal. 

16).  

b. Struktur Narasi 

Eriyanto mengambil penjelasan beberapa tokoh mengenai struktur narasi, 

salah satunya oleh Tzvetan Todorov (seorang ahli sastra dan budaya dari 

Bulgaria). Menurut Todorov, suatu teks memiliki susunan atau struktur tertentu 

dari awal hingga akhir (Eriyanto, 2013, hal. 46). Narasi dimulai dari adanya 

keseimbangan yang kemudian terganggu dengan adanya kejahatan (2013, hal. 

46). Narasi diakhiri oleh upaya untuk menghentikan gangguan, sehingga dapat 

mencapai keseimbangan kembali (2013, hal. 46).  
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Secara lebih jelas Eriyanto menggunakan tahap struktur narasi yang 

dikemukakan Lacey, yang mengembangkan struktur narasi Todorov, sebagai 

berikut (Eriyanto, 2013, hal. 47): 

1. Kondisi keseimbangan dan keteraturan. 

2. Gangguan (disruption) terhadap keseimbangan ditandai dengan adanya 

tindakan atau tokoh yang merusak keharmonisan. 

3. Kesadaran terjadi gangguan ditandai dengan gangguan (disruption) 

semakin besar. 

4. Upaya untuk memperbaiki gangguan, biasanya berisi tentang hadirnya 

sosok pahlawan yang berupaya memperbaiki kondisi. 

5. Pemulihan menuju keseimbangan, menciptakan keteraturan kembali. 

c. Karakter dalam Narasi 

Di dalam narasi (cerita) terdapat karakter, yakni orang yang atau tokoh yang 

mempunyai sifat atau perilaku tertentu yang memilki fungsi masing-masing 

(Eriyanto, 2013, hal. 65). Eriyanto menggunakan model karakter dalam narasi 

yang dikemukakan oleh Vladimir Propp (peneliti dongeng dari Rusia). Propp 

mengungkapkan terdapat 7 karakter dalam suatu narasi, yang masing-

masingnya menjalankan fungsi tertentu dalam narasi atau cerita (Eriyanto, 

2013, hal. 71). Ketujuh karakter tersebut yaitu penjahat, donor (menolong 

pahlawan), penolong (membantu pahlawan menyelesaikan tugas), putri 

(mencari calon suami) dan ayang sang putri (memberi tugas berat), pengirim 

(mengirim pahlawan menjalankan misi), pahlawan (menjalankan misi), dan 

pahlawan palsu (Eriyanto, 2013, hal. 72). 
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BAB IV  

GAMBARAN UMUM 

4.1 LINE Webtoon 

LINE merupakan aplikasi pengirim pesan instan gratis dengan menggunakan 

media internet, yang dapat digunakan pada berbagai platform seperti smartphone, 

tablet, dan komputer (Azizah, 2017). Sejarah awal dibuatnya aplikasi LINE yaitu 

terjadinya gempa yang disusul tsunami di Jepang pada tahun 2011 (LINE 

Corporation, 2016). Akibat peristiwa tersebut, sebagian besar sisem telepon 

mengalami kerusakan sehingga para korban hanya bisa menghubungi keluarganya 

melalui media berbasis internet. Akhirnya, NHN Jepang yang merupakan anak 

perusahaan Naver Korea Selatan mengembangkan sebuah aplikais pengirim pesan 

instan berbasis internet bernama LINE (LINE Corporation, 2016). 

Di Indonesia LINE merupakan salah satu aplikasi pengiriman pesan yang cukup 

popular digunakan. Berdasarkan survei yang dilakukan We Are Social pada tahun 

2018, LINE berada di posisi ke 5 sebagai platform jejaring sosial yang paling aktif 

digunakan atau pada posisi ke 2 sebagai aplikasi chat atau pengiriman pesan yang 

paling aktif digunakan (We Are Social, 2018). Selain menawarkan platform 

pengiriman pesa, LINE juga menawarkan fitur lain seperti LINE Games, LINE 

Music, LINE Official Bog yang terdiri dari LINE Mall, streaming acara TV, 

pembayaran online, dan salahs atunya yaitu LINE Webtoon (LINE Corporation, 

2018).  

LINE webtoon diluncurkan pada tahun 2004 oleh sebuah portal pencarian di 

Korea Selatan yaitu Naver (www.naver.com). LINE Webtoon pertama kali 
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dibentuk oleh Kim Jun Koo, merupakan tanggapan terhadap kondisi industri 

penerbitan komik di Korea Selatan yang banyak ditutup setelah keruntuhan 

ekonomi di Korea Selatan pada tahun 90-an dan awal 2000-an (Acuna, 2016). 

Menurut Korea Times, pemerintah Korea juga menyensor komik di tahun 90-an 

karena dianggap mempunyai pengaruh berbahaya kaum muda. Sehingga anak-anak 

sekolah tidak dianjurkan mebeli buku komik, atau akan mendapat hukuman ketika 

membawa komik dalam tasnya (Byung, 2014). 

Kim Jun Koo merupakan seorang komikus yang tumbuh dengan membaca 

komik manga Jepang dan komik superhero Korea mencari cara untuk menciptakan 

komik baru dan asli kepada pembaca secara gratis (Acuna, 2016). Kim 

meluncurkan komik gulir berbasis daring, yang bisa dibaca seperti menggunakan 

Personal Computer dengan menggulirkan mouse ke bawah, atau membaca berita 

berita tanpa membalik halaman (Acuna, 2016).  

Meskipun sempat mengalami kesulitan, Kim menarik para komikus dengan 

meluncurkan “Challenge League”, platform open seorce yang meungkintan siapa 

saja mendaftar di ditus atau melalui aplikasi untuk menggunggah dan berbagai 

komik asli ciptaan mereka sendiri (Acuna, 2016). Pencipta komik yang mengirim 

dan menampilkan komiknya di aplikasi, akan menjadi seniman bayaran. Cara ini 

dilakukan untuk terus memperbarui dan menabah konten komik dalam LINE 

Webtoon, namun disisi lain pencipta webtoon juga mendapat kompensasi atas karya 

seninya. Sebesar 80% para seniman di Naver Webtoon (LINE Webtoon) ditemukan 

melalui Chalengge League (Joo & Eun, 2015). 
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Pembaca LINE Webtoon dapat berselancar melalui 10 genre webtoon dari 

fantasi, thriller, mengharukan, dan romansa. Layanan LINE Webtoon berkembang 

mendapatkan daya Tarik di kalangan pembaca, yang mencapai 30 juta setiap bulan, 

naik dari 17 juta pembaca pada tahun 2014. Kepopuleran LINE Webtoon juga 

diketahui Kim dari adanya konten LINE Webtoon yang diterjemahan dan dinikmati 

oleh penggemar di luar Korea Selatan. Layanan yang berkembang besar, sehingga 

Kim berniat untuk memperluasnya di luar Korea Selatan. Pada bulan juli tahun 

2014 (Joo & Eun, 2015), webtoon diluncurkan ke luar negeri dengan menggunakan 

media chat (perpesanan) LINE, yang merupakan salah satu anak perusahaan dari 

Naver juga.  

Saat ini, LINE Webtoon dibaca secara global di enam negara selain Korea 

Selatan yaitu Cina, Taiwan, Indonesia, Thailand, Jepang, dan Amerika Serikat. 

Dalam perkembangannya, LINE Webtoon mengadopsi penggunaan HTML5 dalam 

beberapa seri untuk menciptakan efek suara dan gambar bergerak ketika pembaca 

menggulir webtoonnya untuk memberikan efek ekstra pada komik yang mereka 

baca.  

LINE Webtoon mamasuki pasar pembaca Indoensia, sejak tahun 2015. 

Berdasarkan data yang dilansir oleh detik.com, pada bulan April 2015 Indonesia 

menjadi pasar terbesar dengan jumlah pembaca terbanyak dibandingkan negara-

negara lainnya, yaitu sebanyak 6 juta pengguna aktif per-bulan Agustus (Agnes, 

2016). Pada tahun 2017 LINE Webtoon Indonesia diramaikan oleh 65 kreator serta 

58 webtoon lokal yang mengisi platform webtoon Indonesia (Agnes, 2017). 

Terhitung pada bulan November tahun 2018, terdapat 184 judul webtoon yang 
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mengisi Line Webtoon Indonesia. Setiap harinya, beberapa judul webtoon akan 

menertitkan episode pukul 22.00 WIB.  

Sama halnya dengan Naver Webtoon di Korea Selatan, LINE Webtoon 

Indonesia juga memberikan peluang bagi para kreator webtoon baru yang ingin 

mempublikasikan hasil karya webtoonnya, melalui Webtoon Challenge. Beberapa 

webton yang berhasil menarik banyak perhatian pembaca, selanjutnya secara resmi 

akan diterbitkan sebagai salah satu webtoon resmi LINE Webtoon.  

4.2 Kehidupan Penulis dalam Webtoon Trickster 

Webtoon Trickster diciptakan oleh 3 kreator, Aulia Fikri menjelaskan Mas Hiro 

yang berperan dalam menggambar dan serta skenario cerita, Aulia Fikri sebagai 

penulis skenario cerita, dan Karin sebagai asisten gambar (Fikri, Wawancara 26 

April 2018). Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada Aulia Fikri yang 

berperan dalam pembuatan cerita webtoon Trickster. Menurut keterangan Aulia 

menjelaskan bahwa cerita webtoon Trickster terispirasi dari kehidupan sehari-hari 

di sekolah selama ia masih duduk di bangku sekolah dengan dipermanis cerita fiksi 

oleh penulis.  

“Kejadian umum yang digambarkan di komik ini terisnpirasi 

dengan kejadian umum di sekolah. tapi untuk cerita utamanya 

tentang Trickster itu cuma cerita fiksi.” Fikri, Wawancara 26 April 

2018) 

Aulia Fikri merupakan seorang siswa di SMA Negeri 1 Gresik bersama dengan 

Hiro. Aulia dan Hiro berteman sejak masih duduk di bangku SMP, keduanya 

memiliki kegemaran yang sama yaitu membaca komik. Selain itu Mas Hiro juga 

memiliki kegemaran menggambar sejak kecil. Sejak SMP hingga SMA Mas Hiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

rajin memperdalam bakat menggambarnya, hingga pernah mengikuti berbagai 

perlombaan (Widyastuti, 2017).  

Mas Hiro dan Aulia memutuskan melakukan kolaborasi pertamanya dalam 

membuat komik dalam sebuah lomba pembuatan komik yang diadakan oleh 

Wacom sebuah produsen pen tablet. Setelah mengerjakan projek tersebut, Aulia 

dan Mas Hiro memulai debutnya dalam dunia komik di LINE Webtoon.  

“Sama mas Hiro temen dari SMP. Awalnya emang suka main 

bareng & punya hobi sama, terus ada lomba bikin komik gitu 

akhirnya kolab. Dulu yang ngadain walcom, produsen pen tablet. 

Komiknya dikirim lewat pos. Terus langsung buat webtoon. 

Awalnya masuk challenge sampek 5 episode.” (Fikri, Wawancara 26 

April 2018) 

 

Konsep awal webtoon Trickster yaitu mengenai hobi mencontek siswa saat 

ujian. Ide ini muncul dari pengalaman penulis serta melihat teman-temannya saat 

masih duduk di bangku sekolah yang pernah mencontek ketika ujian dengan 

menggunakan trik-trik khusus. Beberapa trik yang dilakukan yaitu dengan 

menyembunyikan contekannya di kartu ujian sekolah. Dari pengalaman mencontek 

tersebut, mereka mengembangkannya seperti menggambarkan reaksi siswa ketika 

ketahuan mencontek.  

“Ide awalnya inspirasi author sendiri waktu ujian emang kalo 

nyontek suka pakek trik-trik gitu. Kejadian umum sih yang biasanya 

terjadi di sekolah, misalnya reaksi waktu ketahuan nyntek di kelas. 

Kejadian umum yang digambarkan di komik ini terisnpirasi dengan 

kejadian umum di sekolah. tapi untuk cerita utamanya tentang 

Trickster itu cuma cerita fiksi. Seperti trik saat mencontek. Tapi 

dengan trik yang lebih simple. Seperti trik mencontek, dulu yang 

pernah ku tau ada yang buat catatan kecil di kartu peserta ujian.” 

Fikri, Wawancara 26 April 2018) 
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Latar sekolah yang diambil dalam webtoon Trickster yaitu saat penerapan 

kurikulum baru 2013. Latar waktu ini diambil dari pengalaman kreator yaitu ketika 

memasuki kelas X SMA pada tahun 2013. Menurut penuturan Aulia Fikri, ia 

memasuki kelas X SMA bertepatan dengan masa percobaan perdana kurikulum 

2013. Selama masa percobaan Aulia Fikri menuturkan belum terbiasa dengan 

metode pembelajaran yang diinginkan dalam kurikulum 2013. Selama menjalani 

kurikulum 2013, Aulia Fikri sempat kebingunan dengan metode belajar kurikulum 

2013, siswa dituntut untuk aktif belajar sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. 

Namun dalam perkembangannya, saat ia memasuki kelas XI dan XII SMA 

sekolahnya tidak lagi menggunakan metode pembelajaran kurikulum 2013. 

Melainkan hanya menggunakan sistem penilaiannya dalam raport yang terdiri dari 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

“Kelas 1 SMA kebetulan tahun 2013, jadi k13 perdana uji coba. 

Awalnya bingung sih, soalnya murid dituntut aktif belajar sendiri, 

guru sebagai fasilitator. Tapi dalam pelaksanaannya gak berjalan 

baik, ujung-ujungnya juga pada kelas 2 & 3  kurikulum 2013 kayak 

gak kepakek. Jadi yang diambil Cuma sistem penilaian di raport, 

dalam pembelajarannya pake sistem lama. Karena belum terbiasa, 

akhirnya guruguru juga mau gam au nerangin pelajaran dikit-dikit. 

Lama-lama keterusan pake cara lama.” Fikri, Wawancara 26 April 

2018) 

 

Pengalaman sekolah lain yang di gambarkan yaitu berkaitan dengan peraturan 

sekolah dan tokoh guru.  Menurut Aulia Fikri, sekolahnya menerapkan peraturan 

yang cukup ketat untuk menerapkan kedisplinan pada siswanya. Namun tidak 

seketat yang digambarkan dalam webtoon Trickster. Sedangkan karakter guru galak 

dalam webtoon Trickster juga terispirasi dari pengalaman Aulia Fikri selama masih 

duduk di bangku sekolah. Guru yang dimaksudkan dianggap memiliki sifat dingin 
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dan memiliki tatapan sinis yang membuat suasana kelas menjadi mencekam. 

Karakter ini digambarkan dalam tokoh Ibu Guru Vivi. Aulia Fikri juga menjelaskan 

terdapat pula guru yang dianggap siswanya sangat galak, hingga rumor tersebut 

tersebar diseluruh angkatan.  

“Inspirasi lain seperti inspirasi karakter bu vivi itu dari salah satu 

guru killer di sekolah. Karakternya mirip bu vivi, orangnya dingin.” 

(Aulia Fikri, Wawancara bulan Oktober 2018) 

“Peraturan sekolah lumayan ketat sih, Cuma nggak seketat di 

trickster juga, banyak yang dilebih-lebihin aturannya di komik. 

Peraturannya ketat sih, cuma masuk akal semua kok, emang 

dituntut biar disiplin gitu.” Fikri, Wawancara 26 April 2018) 

 

Aulia Fikri juga menyoroti beberapa perilaku kenakalan remaja, seperti 

merokok yang sering ditemui di luar sekolah serta perilaku perundungan. Aulia 

Fikri menceritakan saat SMA ia memiliki seorang teman satu kelas yang menjadi 

bahan perundungan teman-teman sekelasnya. Menurutnya, hal ini terjadi karena 

sifat sang teman yang menjengkelkan. Sehingga ia sering dijadikan sebagai bahan 

candaan teman-temannya. 

“Karakter rian waktu kecil itu terinspirasi dari teman SMA saya 

yang dibully. Dia dibully karena dia itu ngeselin, sok-sokan gitu. 

Cuma dianya sendiri nggak nyadar, jadi dia ngerasa dibully tanpa 

sebab. Padahal penyebeab dia dibully juga karena sifat dia sendiri. 

Bullynya lebih ke bercandaan sih. Bully verbal aja bukan fisik. Tapi 

nggak selalu dibully, Cuma waktu ngeselin aja dia.” Fikri, 

Wawancara 26 April 2018) 

 

Selain mengambil cerita dari kehidupan selama berada di sekolah. Menurut 

penjelasan Auia Fikri, webtoon Trickster juga terinspirasi dari sebuah anime Jepang 

berjudul Code Geass. Penjelasan lebih lengkap mengenai anime Code Geass, 

dijelaskan pada lembar lampiran. 
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4.3 Webtoon Trickster 

Trickster merupakan salah satu webtoon karya penulis webtoon Indonesia, yaitu 

Mas Hiro sebagai creator cerita dan karakter, dibantu oleh Kairnn dalam proses 

pengerjaan animasi, serta Aulia Fikri sebagai kontributor penulis naskah cerita.  

Webtoon Trickster tayang atau terbit melalui aplikasi Line Webtoon Indonesia pada 

tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018. Selain melalui 

aplikasi Line Webtoon Indonesia, pembaca juga bisa mengakses webtoon ini 

melalui http://m.webtoons.com/id/drama/trickster/list?title_no=866. Pembaca 

dapat mencari webtoon ini dalam kolom webtoon genre drama. Webtoon ini terdiri 

dari 53 episode yang di bagi dalam dua chapter. Berikut merupakan tangkap layar 

dari beranda webtoon melalui website Line Webtoon Indonesia melalui PC 

(Personal computer). 

Gambar 1 Beranda Webtoon Trickster 

Sumber : Hiro, et al. (2017). Webtoon Trickster. Diakses 4 Juni 2018, dari 

http://m.webtoons.com/id/drama/trickster/list?title_no=866 

Webtoon Trickster merupakan salah satu komik fiksi yang mengambil latar 

belakang kehidupan sekolah, tepatnya berlatar di SMA Nusantara 1 Gresik (Hiro, 

et al, 2017, eps. 9). Menurut pengarang sebagian cerita dalam  webtoon Trickster 

terinspirasi dari kehidupan sekolah sang pencipta webtoon (Fikri, Wawancara 26 
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April 2018). Pengarang menyoroti mengenai pro dan kontra mengenai kurikulum 

yang ditetapkan dalam proses pendidikan Fikri, Wawancara 26 April 2018). Disisi 

lain, ia juga tertarik mengenai pengalaman serta permaslahan siswa seperti adanya 

budaya mencontek Fikri, Wawancara 26 April 2018). 

Dalam cerita tersebut, SMA Nusantara 1 Gresik merupakan salah satu sekolah 

menengah terbaik, yang memiliki murid-murid berprestasi serta kedisiplinan 

sekolah yang tinggi (Hiro et al., 2017, eps. 12;8). Sekolah ini menerapkan banyak 

peraturan ketat yang harus ditaati setiap muridnya (Hiro, et al., 2017, eps. 1). Salah 

satu peraturan ketatnya yaitu mengenai jam masuk sekolah, yaitu pukul 06.00-17.00 

serta aturan gerbang ditutup 15 menit sebelum bel masuk, dan akan ditutup pukul 

05.15 pada hari senin (Hiro et al., 2017, eps. 1).  

Kepala Sekolah SMA Nusantara 1 Gresik memiliki tujuan yaitu menjadi 

sekolah berintegrasi tinggi dengan memberlakukan peraturan yang sangat ketat 

(Hiro et al., 2017, eps. 8). Untuk mencapai tujuan tersebut, selain menerapkan 

berbagai peraturan ketat kepada siswanya, kepala sekolah SMA Nusantara 1 Gresik 

juga membentuk program dukungan, yaitu dengan dibentuknya organisasi Netra 

sebagai oraganisasi kedisiplinan sekolah (Hiro et al., 2017, eps. 8). Organisasi ini 

memiliki tugas memata-matai setiap perilaku siswa, dan mencatat pelangaran-

pelanggaran siswa, yang nantinya akan dilaporkan kepada kepala sekolah (Hiro et 

al., 2017, eps. 8, 9). Setiap murid yang tercatat melakukan pelanggaran dengan 

batas maksimal pelanggaran yang telah ditentukan, maka secara terpaksa murid 

tersebut harus dikeluarkan dari sekolah (Hiro et al., 2017, eps. 8).  
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Banyak siswa yang dikeluarkan karena melakukan pelanggaran (Hiro et al., 

2017, eps. 53), akan tetapi juga banyak murid pidahan yang akan masuk (Hiro et 

al., 2017, eps. 12). Hal ini dilakukan melalui salah satu kebijakan khusus sekolah, 

yaitu dengan melakukan pembajakan murid dari sekolah lain yang berprestasi dan 

pemenang olimpiade (Hiro et al., 2017, eps. 12). Cara ini dilakukan dengan 

mengirimkan utusan sekolah ke rumah murid-murid tersebut untuk menawarkan 

agar mau pindah sekolah ke SMA Nusantara 1 Gresik, dengan menawarkan 

beasiswa serta dan kualitas pendidikan terbaik dari sekolah tersebut (Hiro et al., 

2017, eps. 12). Hal ini dilakukan untuk mengangkat nama SMA Nusantara 1 Gresik 

di kancah nasional, serta diakui sebagai sekolah berintegrasi tinggi (Hiro et al., 

2017, eps. 12).   

Semua siswa SMA Nusantara Gresik menyadari adanya organisasi kedisiplinan 

rahasia yang dibentuk oleh kepala sekolahnya (Hiro et al., 2017, eps. 8, 9). 

Anggoatanya tersebar diantara teman-teman satu kelasnya (Hiro et al., 2017, eps. 

9). Meskipun demikian, beberapa siswa tanpa segan melakukan pelanggaran selama 

di sekolah disengaja atau tidak, seperti merokok di lingkungan sekolah, tidak 

mengerkjakan PR, atau tidak menggunakan atribut sekolah (Hiro et al., 2017, eps. 

9). Meskipun dilakukan sembunyi-sembunyi, anggota Netra dengan mudah 

mengetahui dan melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-

siswanya, karena mereka tersebar diantara para siswa (Hiro et al., 2017, eps. 9). 

 Semenjak kedatangan Angga sebagai murid baru di SMA Nusantara Gresik 

yang memplokamirkan dirinya memiliki kegemaran mencontek (Hiro et al., 2017, 

eps. 3), membuat Netra binggung mengatasinya (Hiro et al., 2017, eps 9). Mereka 
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kewalahan mencari bukti tindakan mencontek yang dilakukan oleh Angga, karena 

Angga selalu lolos menjalankan aksi menconteknya menggunakan metode khusus 

(Hiro et al., 2017, eps 9, 11). Bukti tersebut diperlukan untuk dapat menjerat Angga 

dalam kasus pelanggaran siswa (Hiro et al., 2017, eps. 9), yang antinya berpengaruh 

terhadap poinnya yang menentukan keberlanjutannya di sekolah tersebut. 

 Tidak selang beberapa lama, organisasi Netra dan SMA Nusantara Gresik 

digaduhkan dengan teror dan serangan yang dilakukan oleh Trickster (Hiro et al., 

2017, eps. 14, 15). Dalang dibalik Trickster sendiri adalah Danial Futayaki, ketua 

OSIS serta anak dari Menteri Pendidikan yang sedang menjabat saat itu (Hiro et al., 

2017, eps. 52). Tujuannya yaitu untuk melawan organiasasi kedisiplinan sekolah 

SMA Nusantara Gresik yang telah serta sekolah yang diangga telah merenggut 

kebebasan siswanya dalam belajar (Hiro et al., 2017, eps. 15). Namun dibalik 

tindakannya menyamar menjadi Trickster dan meneror sekolah yaitu untuk 

melakukan balas dendam kepada ayahnya yang dianggapnya telah merusak 

kehidupan dan membunuh adiknya (Hiro et al., 2017, eps. 50, 51).  

Sasaran pertama Trickster yaitu tokoh Rian sebagai anggota Netra, yang 

disusul dengan memberikan teror bom yang diledakan disekitar halaman sekolah 

(Hiro et al., 2017, eps. 15). Teror ini tidak hanya dilakukan disatu tempat, 

melainkan di 13 sekolah yang terdiri dari 4 sekolah di Gresik, 6 sekolah di 

Surabaya, dan 3 sekolah di Sidoarjo, yang memiliki peraturan ketat seperti SMA 

Nusantara 1 Gresik (Hiro et al., 2017, eps.20).  Selain melakukan teror, Trickster 

juga mencari anggota Trickster dengan memplokamirkan dirinya dalam aksi teror 

dan media sosial sebagai pejuang kebebasan siswa (Hiro et al., 2017, eps. 22). 
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Trickster juga melakukannya dengan menjadikan murid sasaranya menuruti 

perintahnya, dengan memberikan upah (Hiro et al., 2017, 36).  

 Namun dalam prosesnya, kelompok Trickster mengalami hambatan dan 

kebuntuan untuk menjalankan misinya (Hiro et al., 2017, 33). Mereka merangakai 

rencana untuk mengakhiri tindakan mereka dengan melakukan unjuk rasa pada 

pihak sekolah (Hiro et al., 2017, eps. 40;52). Dalam unjuk rasa tersebut mereka 

merencanakan untuk melakukan teror pengeboman terakhir serta membuka 

identitas Trickster (Hiro et al., 2017, eps. 52). Meskipun gagal menjalankan misinya 

(Hiro et al., 2017, eps. 52), pada akhirnya Trickster berhasil dibekuk oleh polisi 

bersama dengan tangan kanannya (Hiro et al., 2017, eps. 53). Penangkapan ini 

dilakukan setelah Angga mengetahui identitas mereka sebagai kelompok Trickster 

dengan bekerjasama dengan Rian (Hiro et al., 2017, eps. 53). Saat ditangkan 

sebagai kriminal, Danial merasa berhasil membalas dendam kepada sang ayah 

(Hiro et al., 2017, eps. 53). Karena dengan ditangkap sebagai kriminal, ia telah 

menghancurkan dirinya sebagai anak kebanggaan ayahnya, serta menjatuhkan 

ayahnya dari kursi jabatannya (Hiro et al., 2017, eps. 53). 

Pada dasarnya Rian atau Trickster memiliki tujuan yang sama yaitu untuk 

menjadikan masa depan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik (Hiro et al., 

2017, eps. 26). Akan tetapi mereka menggunakan cara yang berbeda, dan cenderung 

berlawanan (Hiro et al., 2017, eps. 26). Trickster mengganggap sistem pendidikan 

telah mengekang kebebasan siswa, sehingga ia harus melawan sistem (Hiro et al., 

2017, eps. 26). Sedangkan Rian beranggapan perubahan dalam pendidikan harus 
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dilakukan dari dalam, dengan menjalankan sistem, dan menjaga ketertiban siswa 

dan untuk menjalankan sistem tersebut dengan baik (Hiro et al., 2017, eps. 26). 

Menurut keterangan Aulia Fikri, jalan cerita Trickster dibuat tidak untuk 

memihak atau memusat pada salah satu tokoh saja. Mereka ingin pembaca 

menentukan sendiri akan berpihak pada kepada Rian atas kedisiplinannya, atau 

berpihak kepada Trickster yang menuntut kebebasan siswa.  

“Sebenernya tokoh utamanya sih ada 3, ada rian, angga & denial 

(trickster). nah dari ketiga ini diceritain satu-satu sudut 

pandangnya. Kami lebih netral sebenarnya jadi di aksi 1 lebih 

unggultrickster dalam memberntak, di aksi lain unggul netra. Itu 

agar menarik simpati para pembaca memilih kubu mereka di pihak 

trickster atau netra.” Fikri, Wawancara 26 April 2018). 
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4.4 Tokoh Webtoon Trickster 

1. Rafael Riantama 

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Webtoon Trickster [@TricksterWebtoon]. Diakses 18 

Desember 2018, dari https://www.facebook.com/TricksterWebtoon/ 

 

Rafael Riantama merupakan murid berprestasi secara akademik di SMA 

Nusantara 1 Gresik (Hiro et al., 2017, eps. 4). Rian merupakan anggota dari 

organisasi kedisiplinan SMA 1 Nusantara Gresik yang disebut sebagai Netra (Hiro 

et al., 2017, eps. 9). Sebagai anggota Netra, Rian secara diam-diam mengawasi dan 

mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh teman-temannya, yang kemudian 

dilaporkan kepada kepala sekolah (Hiro et al., 2017, eps. 7; 9).  

Rian memiliki masa kecil yang cukup menyedihkan. Ketika ia masih duduk di 

bangku Sekolah Dasar Rian tidak memiliki teman karena dianggap sebagai anak 

yang bodoh, sehingga sering menjadi korban perundungan oleh teman-temannya 

(Hiro et al., 2017, eps. 21). Semasa kecil, Rian juga sering dimarahi oleh ibu dan 

ayahnya, karena ia dianggap bodoh (Hiro et al., 2017, eps. 21), sering mendapatkan 

niai jelek selama ujian (Hiro et al., 2017, eps. 44), dan sering dianggap 

menyusahkan orang tuanya (Hiro et al., 2017, eps. 21).  

Gambar 2 Tokoh Rafael Riantama 
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Rian sempat berteman dengan Danial ketika masa kecil, karena Danial merasa 

kasihan dengan Rian kecil yang sering dirundung oleh teman-temannya (Hiro et al., 

2017, eps. 21; 50). Akan tetapi mereka tidak berteman lama, Danial tiba-tiba 

berperilaku kasahirr dan menolak berteman dengan Rian dan ikut membully Rian 

bersama teman-temannya (Hiro et al., 2017, eps. 21; 50). 

Saat sekolah dasar Rian sempat keluar dan berpindah sekolah, karena 

melakukan pelanggaran mencontek selama ujian (Hiro et al., 2017, eps. 46). 

Akibatnya, pihak sekolah memutuskan untuk tidak menaikan Rian (Hiro et al., 

2017, eps. 46). Sehingga ibu Rian memutuskan untuk memindahkannya ke sekolah 

lain (Hiro et al., 2017, eps. 46). 

Namun di sekolah barunya,  Rian kembali menjadi korban perundungan oleh 

teman-temannya (Hiro et al., 2017, eps. 47). Hingga ia bertemu dengan Talia, yang 

perlahan mengubahnya melakukan hal-hal yang dianggap baik (Hiro et al., 2017, 

eps. 28; 47). Rian secara perlahan mengubah sikapnya dan menjadi anak yang 

cukup berprestasi dan sering memenangkan olimiade akademik (Hiro et al., 2017, 

eps. 47). Saat SMP, Rian mengambil program akselerasi untuk mengejar 

ketertinggalannya (Hiro et al., 2017, eps. 47). Namun ketika telah berhasil 

memperbaiki sikapnya, Rian perlahan kehilangan ingatan akan tindakan yang 

pernah ia lakukan dan kenangan saat menjadi korban perundungan (Hiro et al., 

2017, eps. 47). Sehingga ia juga melupakan teman-teman lamanya, seperti Angga 

maupun Danial (Hiro et al., 2017, eps. 47). Akan tetapi Rian sering dihantui 

perasaan-perasaan aneh atas ingatannya yang hilang akan peristiwa saat ia masih 

kecil (Hiro et al., 2017, eps. 21).  Hingga duduk di bangku SMA, Rian menjadi 
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siswa berprestasi secara akademis disekolahnya dan mendapat kepercayaan sebagai 

anggota kedisiplinan sekolah Netra (Hiro et al., 2017, eps. 9). 

2.  Danial Futaki 

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Webtoon Trickster [@TricksterWebtoon]. Diakses 18 Desember 

2018, dari https://www.facebook.com/TricksterWebtoon/ 

 

Danial Futaki merupakan ketua OSIS SMA Nusantara 1 Gresik, serta anak dari 

menteri pendidikan yang sedang menjabat pada masa itu (Hiro et al., 2017, eps. 12). 

Danial menjadi salah satu idola yang di sekolahnya karena ia tampan, berprestasi 

dan dobrakaknnya selama menjadi ketua OSIS (Hiro et al., 2017, eps. 12). Danial 

berhasil menghapuskan beberapa peraturan sekolah yang memiliki aturan sangat 

ketat, salah satunya peraturan mengenai rambut (Hiro et al., 2017, eps. 12). Sejak 

awal masuk Masa Orientasi Siswa (MOS) SMA, Danial menentang senioritas 

kakak kelasnya yang bertindak semena-mena (Hiro et al., 2017, eps.12 ). Hal 

tersebut juga dilakukan dengan melakukan pidato mengajak siswa lain menentang 

senioritas kakak kelasnya (Hiro et al., 2017, eps. 12). Pada akhirnya, ia berhasil 

menghapus kegiatan MOS di seklahnya (Hiro et al., 2017, eps. 12).  

Gambar 3 Tokoh Danial Futaki 
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Denial sejak kecil merupakan anak yang berpretasi secara akademis (Hiro et al., 

2017, eps. ). Selama duduk di bangku SD Danial sering mendapatkan nilai yang 

tinggi selama ujian (Hiro et al., 2017, eps. ). Meskipun dari sekolah yang berbeda, 

saat masih SD Danial berteman dengan Rin, karena ia merasa kasihan dengan Rian 

yang selalu menajadi bahan bully-bullyan teman-temannya (Hiro et al., 2017, eps. 

50). Akan tetapi Ayah Danial melarang Danial bermain dengan Rian (Hiro et al., 

2017, eps. 50). Ayah Danial menganggap Rian tidak setara dengan anaknya dan 

tidak pantas untuk dijadikan teman, beranggapan bahwa tempat sekolah Rian 

berada di bawah sekolah Danial (Hiro et al., 2017, eps. 50). Danial kecil merupakan 

anak yang penurut, yang selalu mengikuti perintah dan larangan orang tuanya (Hiro 

et al., 2017, eps. 50). Sehingga ia mengikuti perintah untuk tidak bermain dengan 

Rian dan jutru menjadikan Rian sebagai korban perundungan (Hiro et al., 2017, eps. 

50).  

Danial memiliki adik perempuan bernama Talia (Hiro et al., 2017, eps. 50). 

Danial sering diminta ayahnya untuk mengajari adiknya belajar, karena adiknya 

dianggap bodoh dan berbeda dengan Danial (Hiro et al., 2017, eps. 50). Ketika 

memasuki bangku SMP, Danial berpisah dengan adiknya (Hiro et al., 2017, eps. 

51). Danial tetap di Gresik bersama bersama neneknya, sedangkan Talia bersama 

orang tuanya pindah ke Jakarta adiknya (Hiro et al., 2017, eps. 51). Selama 

berpisah, mereka tidak diperbolehkan saling mengunjungi atau bahkan dilarang 

untuk berkomunikasi adiknya (Hiro et al., 2017, eps. 51). Akhirnya, Danial 

memaksa pergi ke Jakarta untuk mengunjungi adiknya adiknya (Hiro et al., 2017, 

eps. 51). Akan tetapi setiba di rrumah orang tuanya, Danial mengetahui kondisi 
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adiknya yang tampak terpuruk karena dikurung di kamar dengan sebuah rantai yang 

melingkar di pergelangan kakinya adiknya (Hiro et al., 2017, eps. 33). Setelah 

mengetahui kondisi adiknya, Danial bersumpah pada dirinya untuk balas dendam 

tatas perlakuan yang diterima sang adik (Hiro et al., 2017, eps. 51). Pada titik ini 

Danial mulai berubah menjadi sering memberontak dan tidak lagi menuruti perintah 

ayahnya (Hiro et al., 2017, eps. 51).  

Danial merupakan orang yang sama dengan tokoh James, yang menjadi dalang 

dibalik Trickster adiknya (Hiro et al., 2017, eps. 53). James berpenampilan 

misterius yang sering menggunakan kemeja yang terbuka, serta dengan rambut 

yang sering menutup matanya seperti pada gambar di atas adiknya (Hiro et al., 

2017, eps. 8). Selama menjalankan aksinya, James mengikuti adegan dalam sebuah 

buku cerita fiksi dan trik-trik yang ia temukan (Hiro et al., 2017, eps. 19; 33). Buku 

trik merupakan buku yang ditulis Rian ketika masih kecil yang telah dibuang (Hiro 

et al., 2017, eps. 46; 51), serta sebuah buku fiksi yang ditulis Talia saat kecil (Hiro 

et al., 2017, eps. 51).  

Buku tersebut berkisah mengenai seorang Trickster yang merupakan antihero, 

atau tokoh utama cerita yang tidak memiliki sifat tokoh utama  pada umumnya 

(Hiro et al., 2017, eps. 19). Ia adalah seorang hacker yang menggunakan berbagai 

macam trik, dan bergerak melawan mafia pendidikan, serta kebobrokan sistem 

pendidikan yang berlaku (Hiro et al., 2017, eps. 19). 

James dibantu oleh seorang perempuan bernama Irene (Hiro et al., 2017, eps. 

8). James dan Irene tidak setuju dengan sistem dan kondisi pendidikan saat ini yang 

cenderung menekan siswa (Hiro et al., 2017, eps. 15). Sebagai bentuk protes 
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terhadap sistem pendidikan, James melakukan beberapa pemberontakan ke 

beberapa sekolah, salah satunya di SMA Nusantara 1 Gresik (Hiro et al., 2017, eps. 

14; 15). Salah satu pemberontakan yang ia lakukan yaitu dengan meledakkan bom 

di beberapa sekolah (Hiro et al., 2017, eps. 13; 14). Khusunya di SMA Nusantara 

Gresik, James membongkar kerja organisasi Netra yang dianggapnya menekan 

kebebasan siswa dengan memantau tindakan yang dilakukan Netra secara diam-

diam (Hiro et al., 2017, eps. 15). James berusaha bermain-main dengan salah satu 

anggota Netra, yaitu Rian dengan mengirimkan pesan misterius dan ancaman (Hiro 

et al., 2017, eps. 13). James juga berusaha mencari anggota baru dengan melakukan 

beberapa trik permainan pada beberapa siswa serta memberi imbalan pada mereka 

(Hiro et al., 2017, eps. 36; 37).  

Hingga ketika James dan Irene telah kehabisan cara untuk melakukan balas 

dendam (Hiro et al., 2017, eps. 40). James dengan menggunakan identitasnya 

sebagai Danial memanfaatkan momentum sekolah yang disibukkan karena 

kecuriaan terhadap siswanya melakukan kerucangan mencontek secara masal (Hiro 

et al., 2017, eps. 49). Danial menggerakan teman-temannya melakukan unjuk rasa 

di depan sekolahnya (Hiro et al., 2017, eps. 49). Pada saat inilah Danial (James) 

merancang sebuah aksi munculnya Trickster dihadapan umum, sebagai aksi 

terakhirnya sebagai Trickster hingga ia dapat mengungkapkan identitasnya dan 

Irene sebagai dalang dibalik aksi Trickster (Hiro et al., 2017, eps. 52).  

Namun rencana tersebut gagal karena Irene telah ditangkap oleh pihak 

kepolisian sebelum menjalankan misinya yang justru digantikan orang lain, (Hiro 

et al., 2017, eps. 53) yang telah mengetahui rencana tersebut (Hiro et al., 2017, eps. 
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52). Akhirnya James atau Danial ditanggakap sebagai seorang kriminal oleh pihak 

berwajib, karena menjadi dalang dari pengeboman di sekolah (Hiro et al., 2017, 

eps. 53). Pada titik, Danial merasa telah membalaskan dendam adiknya pada sang 

ayah (Hiro et al., 2017, eps. 53). Danial berfikir bahwa dengan menjadi kriminal, ia 

dapat memenghancurkan harapan ayahnya terhadapnya karena Danial dianggap 

sebagai anak kebanggaan ayahnya yang berbeda dengan Talia yang dianggap 

menusahkan orang tua (Hiro et al., 2017, eps. 53). Demikian ia juga menghancurkan 

karir ayahnya sebagai menteri pendidikan (Hiro et al., 2017, eps. 53).  

3. Crystalia (Talia) 

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Webtoon Trickster [@TricksterWebtoon]. Diakses 18 

Desember 2018, dari https://www.facebook.com/TricksterWebtoon/ 

 

Talia merupakan adik Danial Futaki (Hiro et al., 2017, eps. 50). Talia memiliki 

berbagai perbedaan dari kakaknya (Hiro et al., 2017, eps. 50; 51). Misalnya, Talia 

bakat dan ketertarikan dalam seni dan sastra seperti menulis dan melukis 

dibandingkan pada urusan akademik (Hiro et al., 2017, eps. 50), karena itulah ia 

sering memenangkan kompentisi menulis (Hiro et al., 2017, eps. 50). Namun Ayah 

Talia melarangnya mendalami bakatnya dan menganggapnya bodoh yang hanya 

memalukan keluarga (Hiro et al., 2017, eps. 50). Sehingga ia sering dipaksa belajar 

Gambar 4 Tokoh Crystalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

dan melarang Talia melakukan kegiatan yang ia sukai (Hiro et al., 2017, eps. 50). 

Ayahnya juga meminta Danial untuk mengajari adiknya dalam hal pelajaran 

sekolah (Hiro et al., 2017, eps. 50).  

Talia memiliki sifat yang jujur, ia sempat menolak perintah ayahnya yang 

memintanya memberikan sesuatu kepada salah satu gurunya, karena ia 

mendapatkan nilai jelek (Hiro et al., 2017, eps. 50). Selain itu Talia tidak terlalu 

menurut dengan ayahnya, sehingga disela-sela belajar bersama kakaknya ia sering 

melakukan kegiatan seperti menulis buku fiksi dan melukis (Hiro et al., 2017, eps. 

50). Talia juga mengajari kakaknya belajar melukis (Hiro et al., 2017, eps. 51). 

Akan tetapi ketika hal tersebut diketahui ayahnya, akhirnya Talia dipisahkan dari 

sang kakak, karena ayahnya khawatir Talia akan membawa dampak buruk kepada 

kakaknya (Hiro et al., 2017, eps. 51).  

Selama berpisah dengan kakaknya, Talia dikurung di dalam kamar dengan 

rantai yang mengikat kakinya (Hiro et al., 2017, eps. 33). Di dalam kamar tersebut 

Talia diberi kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang ia sukai seperti 

melukis (Hiro et al., 2017, eps. 33; 51). Akan tetapi ia dilarang untuk keluar dari 

kamar tersbut, sehingga segala sesuatu kebutuhannya seperti makan akan dilayani 

oleh seorang pelayan (Hiro et al., 2017, eps. 33).  

4. Ayah Danial Futaki dan Crystalia 

Ayah Danial dan Talia merupakan seorang politisi. Saat Danial masih berada di 

Sekolah Dasar, Ayah Danial memisahkannya dengan Talia agar Talia yang 

dianggap bodoh tidak mempengaruhi Danial (Hiro et al., 2017, eps. 51). Ayah, ibu 

dan Talia pindah ke Jakarta, sedangkan Danial ditinggalkan bersama dengan kakek 
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dan neneknya di Gresik (Hiro et al., 2017, eps. 51). Salah satu alasan ayah Danial 

pindah ke Jakarta yaitu untuk melaksanakan urusan politiknya, hingga ia terpilih 

sebagai Menteri Pendidikan (Hiro et al., 2017, eps. 51). 

Selain memisahkan Danial dan Talia, ayahnya juga melarang Danial 

berkounikasi atau bertemu dengan Talia (Hiro et al., 2017, eps. 51). Namun saat 

Danial lulus SMP, dengan sendiri ia menemui Talia. Danial mendapati adiknya 

dalam kondisi terkurung dalam kamar dengan penampilan dan kondisi psikis yang 

tidak baik (Hiro et al., 2017, eps. 51). Ayahnya memberi kesempatan Talia 

melakukan kegemarannya melukis, namun mengurung dan merantainya dalam 

kamar (Hiro et al., 2017, eps. 33).  
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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Narasi Webtoon Trickster 

Pada bagian ini akan didiskripsikan hasil analisis narasi terhadap webtoon 

Trickster pada episode 21 dan 50. Secara umum episode 21 dan 50 menceritakan 

mengenai kilas balik masa kecil Rian dan Danial. Episode 21 dengan menceritakan 

mengenai masa kecil Rian, sedangkan episode 50 menceritakan mengenai masa 

kecil Danial. Berdasarkan dengan teknik analisis analisis naratif yang dikemukakan 

Eriyanto, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi cerita (story) dan alur (plot), 

struktur narasi, dan karakter dalam narasi dalam webtoon Trickster. 

Pengidentifikasian dilakukan pada masing-masing episode, secara terpisah. 
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5.1.1 Analisis Narasi Webtoon Trickster Episode 21 

a. Analisis Cerita (Story) dan Alur (Plot) 

Tabel 1. Analisis Unsur Cerita (Story) dan Alur (Plot) Episode 21 

CERITA (STORY) [A-I] ALUR (PLOT) [C,D,E,G,F,G,H,I] 

a) Rian bermimpi mengenai masa 

kecilnya selama sekolah dasar. 

b) Rian merupakan siswa yang bodoh 

dan selalu mendapatkan nilai yang 

jelek. 

c) Rian dirundung karena bodoh. 

Seperti dikucilkan, atau 

perundungan secara verbal dengan 

mengolokolok, dan fisik. 

d) Danial membantu Rian karena 

merasa kasihan dengan Rian yang 

dirundung oleh teman satu 

sekolahnya. 

e) Danial berubah menjadi ikut-

ikutan merundung Rian bersama 

dengan teman-temannya.  

f) Rian juga sering dimarahi oleh 

keluarganya karena bodoh yang 

berbeda dengan kakaknya yang 

pintar. 

g) Rian bersedih dan tertekan dengan 

perlakukan yang diterimanya dari 

lingkungannya. 

h) Rian (remaja) bangun dari 

tidurnya, menyadari bayangan 

tersebut hanya sebuah mimpi. 

i) Rian (remaja) bermain dengan 

teman-teman sekolahnya. 

c) Rian dirundung karena bodoh. 

Seperti dikucilkan, atau 

perundungan secara verbal dengan 

mengolokolok, dan fisik. 

d) Danial membantu Rian karena 

merasa kasihan dengan Rian yang 

dirundung oleh teman satu 

sekolahnya. 

e) Danial berubah menjadi ikut-

ikutan merundung Rian bersama 

dengan teman-temannya. 

g) Rian bersedih dan tertekan dengan 

perlakukan yang diterimanya dari 

lingkungannya. 

f. Rian juga sering dimarahi oleh 

keluarganya karena bodoh yang 

berbeda dengan kakaknya yang 

pintar. 

g. Rian bersedih dan tertekan dengan 

perlakukan yang diterimanya dari 

lingkungannya. 

h. Rian (remaja) bangun dari 

tidurnya, menyadari bayangan 

tersebut hanya sebuah mimpi. 

i. Rian (remaja) bermain dengan 

teman-teman sekolahnya.  

Plot episode 21 mengambil 1 hari ketika Rian bermimi mengenai masa kecilnya 

selama sekolah dasar. Diawali dengan bayangan masa kecil Rian dan diakhiri ketika 

Rian (remaja) terbangun dari tidurnya dan bermain dengan teman-temannya. 

Selama satu hari tersebut, diceritakan mengenai mimpi Rian tentang masa kecilnya 

selama sekolah dasar yang menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. 

Seperti dikucilkan, atau dirundung secara verbal dan fisik karena Rian bodoh. 
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Danial yang berpura-pura baik terhadap Rian, namun berakhir dengan ikut-ikutan 

merundung Rian. Rian yang sering dimarahi oleh orang tuanya karena bodoh dan 

dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang pintar. Kondisi tersebut 

menyebabkan Rian bersedih dan tertekan. Berakhir dengan Rian (remaja) 

terbangun dari tidurnya menyadari bahwa bayangan tersebut hanya mimpi yang 

sering ia membayangin, dan bermain dengan teman-teman sekolahnya (teman 

SMA). Peristiwa tersebut ditampilkan secara eksplisit (langsung) dalam panel-

panel gambar webtoon Trickster episode 21. 

Author (pencipta) webtoon Trickster menampilakn alur waktu 1 hari pada 

episode 21. Sedangkan cerita (story) webtoon Trickster pada episode 21 terbentang 

dari beberapa tahun. Sejak Rian masih duduk di sekolah dasar, hingga saat Rian 

telah duduk di sekolah menengah atas. Peristiwa-peristiwa tersebut ditampilkan 

melalui kilas balik Rian selama sekolah dasar yang sering membayanginya.  

b. Analisis Unsur Struktur Narasi 

Tabel 2. Analisis Unsur Struktur Narasi Episode 21 

STRUKTUR NARASI 

Keseimbangan 

(Ekuilibrium) 

Gangguan 

(Disruption) 

Kesadaran 

terjadi 

Gangguan 

Upaya untuk 

Memperbaiki 

Gangguan 

Kondisi 

Keseimbangan 

Rian sebagai 

siswa di 

sebuah sekolah 

dasar. 

Rian yang 

bodoh 

menjadi 

korban 

perundungan 

oleh teman-

temanya di 

sekolah serta 

kekerasan 

oleh 

keluarganya. 

Rian bersedih 

dan merasa 

tertekan 

dengan 

perlakuan yang 

ia terima dari 

lingkungannya. 

- Rian (remaja) 

menjadi siswa 

berprestasi 

dan dapat 

berteman baik 

dengan teman-

temannya di 

SMA. 
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Webtoon Trickster episode 21 mempunyai empat unsur struktur narasi yaitu 

keseimbangan (ekuilibrium), gangguan (disruption), kesadaran terjadi gangguan 

dan kondisi keseimbangan, dan kondisi keseimbangan. Keseimbangan 

(ekuilibrium) digambarkan dengan panel yang memperlihatkan sebuah gedung 

sekolah dan Rian (kecil) menggunakan seragam sekolah dasar. Di bawah ini 

merupakan cuplikan panel unsur keseimbangan (ekuilibrium) pada episode 21 : 
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Tabel 3. Cuplikan Panel: Struktur Narasi Keseimbangan Episode 21 

No.  
Visual Dialog 

1.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke-2 Episode 

21 

 

2.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke-2 Episode 

21;’ 

 

Gambar 5 

Gambar 6 
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Gangguan (disruption) terjadi ketika Rian mengalami perundungan oleh 

teman-temannya di sekolah. Perundungan ini dilakuan dengan melakukan 

pengucilan, melakukan tindak kekerasan, serta mengolok-olok Rian. Tindakan 

tersebut digambarkan dalam panel seperti memaksa mengangkat tubuh Rian dan 

membuangnya ke tempat sampah, membuang sampah ke arah tubuh Rian, 

menginjak-injaknya, serta mengolok-oloknya sebagai siswa yang bodoh.  

Selain dilakukan oleh teman-temannya, Rian juga mengalami kekerasan 

dari keluarganya. Kekerasan ini dilakukan secara verbal, dengan mengatakan Rian 

sebagai anak yang bodoh. Selain itu, keluarganya juga membanding-bandingkan 

kemampuan Rian dengan kakaknya. Rian dianggap bodoh, dan menyusahkan 

keluarganya, berbeda dengan kakaknya yang dianggap pintar. Di bawah ini 

merupakan potongan panel unsur gangguan (disruption) dalam episode 21 :  
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Tabel 4. Cuplikan Panel: Struktur Narasi Gangguan Episode 21 

No.  
Visual Dialog 

1.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke-3 

Episode 21 

Teman Rian : 

“Hahaha.Dia memang 

pantas dibully.” 

[Tertawa] 

 

2.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke- 7 

Episode 21 

Teman Rian : “3.2.” 

Rian : “Hua” 

[Menangis] 

Gambar 7 

Gambar 8 
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3.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke- 22 

Episode 21 

Teman-teman Rian : 

“HAHAHA. Bodoh.” 

[Tertawa] 

4.  

 
Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke- 27 

Episode 21 

Gambar 10 

 

Ibu Rian : “Anak 

bodoh”.[Marah] 

 

Gambar 9 
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5.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke-28 

Episode 21 

Ibu Rian : “Kenapa 

kau tidak pintar 

seperti kakakmu ? Kau 

benar-benar 

menyusahkan ibu!” 

[Marah] 

 

Kesadaran terjadi gangguan terjadi ketika Rian bersedih dan tertekan, 

karena perlakukan yang diterima dari teman-teman sekolah dan lingkungan 

keluarganya. Rian merasa bersedih karena tidak ada yang mau berteman 

dengannya, dan justru bertindak jahat kepadanya. Rian sempat menerima bantuan 

dari Danial yang berasal dari sekolah lain, dengan mengajaknya berteman 

dengannya. Namun, ternyata ia hanya berpura-pura baik untuk mempermainkan 

Rian, dan berbalik melakukan perundungan padanya.  

Di bawah ini merupakan potongan panel unsur kesadaran terjadi gangguan 

dalam episode 21 : 

 

 

 

Gambar 11 
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Tabel 5. Cuplikan Panel: Struktur Narasi Kesadaran terjadi Gangguan Episode 

21 

No.  
Visual Dialog/Monolog 

1.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke-10 Episode 21 

Rian : “Kenapa tidak 

ada yang mau 

berteman denganku 

?” 

 

2.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke- 26 Episode 21 
 

 
Gambar 12 

Gambar 13 
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3.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke-33 Episode 21 

Rian : 

“Hentikan.” 

[Menangis] 

Unsur upaya untuk memperbaiki gangguan tidak diperlihatkan dalam 

episode 21. Hal ini karena pada episode ini, tidak digabarkan dengan jelas upaya 

tokoh untuk memperbaiki kondisi menuju keteraturan kembali. Sedangkan unsur 

kondisi keseimbangan terjadi ketika Rian (remaja) terbangun dari tidurnya dan 

menjalani kehidupannya dengan bermain dengan teman-temannya SMA.  

Di bawah ini merupakan potongan panel unsur kondisi keseimbangan dalam 

episode 21 : 

 

 

Gambar 14 
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Tabel 6. Cuplikan Panel: Struktur Narasi Kondisi Keseimbangan Episode 21 

No.  
Visual Dialog/Monolog 

1.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke-35 

Episode 21 

Rian : 

“Mimpi?Kenapa 

belakangan ini aku 

jadi sering bermimpi 

tentang masa-masa 

yang tidak ingin ku 

ingat?” 

 

2.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke- 41 

Episode 21 

Rian : “Ehm” 

Teman Rian : “Kenapa 

gue kalah mulu sih 

lawan elu!?” 

 

 

 

Gambar 15 

Gambar 16 
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c. Analisis Unsur Krakter dalam Narasi 

Tabel 7. Analisis Unsur Karakter dalam Narasi Episode 21 

KARAKTER DALAM NARASI 

Karakter Tokoh Fungsi dalam Teks 

Penjahat 1. Teman-teman 

sekolah Rian 

2. Danial 

Merundung Rian 

Keluarga Rian Menggunakan kekerasan dalam 

mendidik Rian. 

Semua tokoh dan karakter dalam episode 21 menegaskan kesuraman masa 

kecil Rian saat duduk di sekolah dasar. Berdasakan 7 karakter dalam narasi yang 

dipinjam Eriyanto dari Propp, penelitian ini hanya menemukan satu karakter yaitu 

penjahat. Beberapa tokoh yang memiliki karakter sebagai penjahat dalam episode 

21 yaitu teman-teman sekolah Rian, Danial, dan keluarga Rian. Danial dan teman-

teman Rian memilki karakter seagai penjahat karena melakukan tindak 

perundungan kepada Rian. Sedangkan Keluarga Rian, memiliki fungsi dalam 

melakukan tindakan kekerasan saat mendidik Rian dalam lingkungan keluarga. 
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5.1.2 Analisis Narasi Webtoon Trickster Episode 50 

a. Analisis Unsur Cerita (Story) dan Alur (Plot) 

Tabel 8. Analisis Unsur Cerita (Story) dan Alur (Plot) Episode 50 

CERITA (STORY) [A-N] ALUR (PLOT) [B-N] 

a) Di SMA Nusantara 1 Gresik 

terjadi demonstrasi yang dilakukan 

oleh murid-muridnya yang 

direncanakan oleh Trickster. 

b) Kepala sekolah dan kelompok 

Netra melakukan diskusi dan 

memanggil Danial yang dicurigai 

sebagai pelaku terjadinya 

kekacauan di sekolah. 

c) Danial membayangkan masa 

kecilnya selama sekolah dasar. 

d) Danial membayangkan saat 

sekolah dasar dia merupakan siswa 

yang berprestasi dan selalu 

mendapatkan nilai tinggi saat 

ujian. 

e) Rian berbeda dengan adikanya 

Talia yang terampil dalam bidang 

seni dan sastra seperti melukis dan 

menulis cerita. Namun tidak pintar 

secara akademis di sekolah. 

f) Ayah Danial memerintah Talia 

untuk berhenti melukis dan 

menulis. Ayahnya 

memerintahkannya untuk fokus 

belajar pelajaran akademis sampai 

lulus perguruan tinggi. 

g) Danail melihat Rian dirundung 

teman-temannya. Danial 

membantu Rian karena merasa 

kasihan dengan Rian yang 

dirundung oleh teman-teman satu 

sekolahnya. 

h) Danial dan Rian berteman. 

i) Ayah Danial melarangnya bermain 

dengan Rian karena berasal dari 

sekolah yang berbeda. 

j) Danial menjauhi Rian. 

b) Kepala sekolah dan kelompok 

Netra melakukan diskusi dan 

memanggil Danial yang dicurigai 

sebagai pelaku terjadinya 

kekacauan di sekolah. 

c) Danial membayangkan masa 

kecilnya selama sekolah dasar. 

d) Danial membayangkan saat 

sekolah dasar dia merupakan 

siswa yang berprestasi dan selalu 

mendapatkan nilai tinggi saat 

ujian. 

e) Rian berbeda dengan adikanya 

Talia yang terampil dalam bidang 

seni dan sastra seperti melukis dan 

menulis cerita. Namun tidak pintar 

secara akademis di sekolah. 

f) Ayah Danial memerintah Talia 

untuk berhenti melukis dan 

menulis. Ayahnya 

memerintahkannya untuk fokus 

belajar pelajaran akademis sampai 

lulus perguruan tinggi. 

g) Danail melihat Rian dirundung 

teman-temannya. Danial 

membantu Rian karena merasa 

kasihan dengan Rian yang 

dirundung oleh teman-teman satu 

sekolahnya. 

h) Danial dan Rian berteman. 

i) Ayah Danial melarangnya 

bermain dengan Rian karena 

berasal dari sekolah yang berbeda. 

j) Danial menjauhi Rian. 

k) Ayah Danial marah pada Talia 

karena berada diperingkat terakhir 

di sekolahnya. 

l) Ayah Danial memerintah Danial 

mengajari adiknya belajar. 
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k) Ayah Danial marah pada Talia 

karena berada diperingkat terakhir 

di sekolahnya. 

l) Ayah Danial memerintah Danial 

mengajari adiknya belajar. 

m) Danial mengajari Talia belajar 

pelajaran matematika. 

n) Ayah Talia menyuruhnya 

memberikan hadiah kepada guru di 

sekolahnya. Talia menolak 

perintah ayahnya untuk memberi 

hadiah pada gurunya di sekolah. 

m) Danial mengajari Talia belajar 

pelajaran matematika. 

n) Ayah Talia menyuruhnya 

memberikan hadiah kepada guru 

di sekolahnya. Talia menolak 

perintah ayahnya untuk memberi 

hadiah pada gurunya di sekolah. 

Episode 50 mengambil plot 1 hari ketika Danial membayangkan mengenai 

masa kecilnya yang menyebabkannya beberapa kekacauan di sekolahnya. Plot 

episode 50 diawali dengan adegan kerusuhan demi yang terjadi di SMA Nusantara 

1 Gresik, tempat sekolah Rian dan Danial saat SMA. Diakhiri dengan kilas balik 

Danial yang menunjukan kesadaran Danial terhadap sikap berani dan jujur adiknya 

melawan sikap curang dan tekanan dari ayahnya. Dalam plot tersebut, diceritakan 

mengenai masa kecil Danial yang selalu mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian 

sekolah, perbedaan antara Danial dan adiknya Talia, ayah memerintah Talia untuk 

meninggalkan kegemarannya, kemarahan ayah karena Talia mendapatkan nilai 

buruk saat ujian, Danial membantu Talia belajar, penolakan Talia terhadap perintah 

ayahnya untuk menyuap gurunya, dan berakhir dengan Danial yang sadar bahwa ia 

terlalu menurut dengan perintah ayahnya. Peristiwa-peristiwa tersebut ditampilakn 

seceara langsung dalam panel-panel gambar webtoon Trickster episode 50. 

Pencipta webtoon Trickster menampilkan alur waktu 1 hari pada episode 

50, yaitu hari ketika terjadi kerusuhan demo di SMA tempat sekolah Danial dan 

Rian. Saat terjadi kerusuhan tersebut, pencipta webtoon Trickster membawa kilas 

balik masa kecil Danail. Sedangkan cerita (story) episode 50 terbentang dari 
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beberapa tahun, yaitu sejak Danial masih duduk di sekolah Dasar hingga saat Danial 

menjadi siswa SMA. Peristiwa ini ditampilkan melalui kilas balik Danial saat masih 

duduk di sekolah dasar. 

b. Analisis Unsur Struktur Narasi 

Tabel 9. Analisis Unsur Struktur Narasi Episode 50 

STRUKTUR NARASI 

Keseimbangan 

(Ekuilibrium) 

Gangguan 

(Disruption) 

Kesadaran 

terjadi 

Gangguan 

Upaya untuk 

Memperbaiki 

Gangguan 

Kondisi 

Keseimbangan 

Danial siswa 

berpretasi 

dalam 

pelajaran di 

sekolah. 

Sedangkan 

Talia 

berprestasi 

dalam bidang 

seni dan sastra. 

Ayah Talia 

tidak 

menyetujuin

ya untuk 

mendalami 

kemampuan 

melukis dan 

menulis.  

Ayahnya 

juga 

melarang 

Danial 

bermain 

dengan 

teman yang 

berasal dari 

sekolah 

berbeda. 

Ayah Talia 

marah 

padanya dan 

melarangnya 

melukis atau 

menulis. 

Ayahnya 

memerintah 

Danial 

mengawasi 

dan 

mengajari 

adiknya 

Talia yang 

dianggap 

bodoh. 

Danial 

karena 

perintah 

ayahnya, 

menjauhi 

Rian dan 

mengucilkan

nya. 

Danial 

membantu 

adinya belajar 

pelajaran 

sekolah. Danial 

mulai mengerti 

sikap adiknya, 

karena sering 

menamaninya 

belajar.  

Danial 

memahami 

sikap dan alasan 

adiknya yang 

sering tidak 

patuh terhadap 

perintah 

ayahnya.  

 Webton Trickster Episode 50 mempunyai lima unsur struktur narasi yang 

beururutan dari keseimbangan (ekuilibrium), gangguan (disruption), kesadaran 

terjadi gangguan, upaya untuk memperbaiki gangguan dan kondisi keseimbangan. 

Keseimbangan digambarkan dari masa kecil Danial yang berprestasi dan sering 
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mendapatkan nilai tertinggi saat ujian. Talia (adik Danial) memilki kemamupuan 

dan ketertarikan pada seni dan sastra juga berpretasi mendapat pengahargaan 

menulis.  

Di bawah ini merupakan cuplikan panel unsur keseimbangan (ekuilibrium) 

pada episode 50 : 

Tabel 10. Cuplikan Panel: Unsur Struktur Narasi Keseimbangan Episode 50 

No.  
Visual Dialog 

1.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke-17 

Episode 50 

Teman Danial : “Wah 

kamu pintar, ya.” 

Gambar 17 
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2.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke-20 

Episode 50 

 

Ayah Danial : “Talia, 

kau juga harus 

berprestasi seperti 

kakakmu.” 

Talia  : “Tentu saja 

itu mustahil, ayah. 

Kita ini dilahirkan 

berbeda. Aku juga 

menang lomba 

cerpen kan, 

kemarin.” 

 

Gangguan (disruption) terjadi ketika ayah Talia memerintah Talia untuk 

berhenti melakukan kegemarannya yaitu melukis atau menulis. Talia dan Danial 

memilki perbedaan kemampuan dan ketrampilan yang cukup signifikan. Talia 

memilki ketertarikan dan berprestasi dalam bidang seni dan sastra, sedangkan 

Danial berprestasi dalam urusan akademik di sekolah. Danial (kecil) merupakan 

seorang anak yang penurut terhadap semua perintah ayahnya, sedangkan Talia 

sering bertengkar dan melanggar perintah ayahnya yang menurutnya tidak benar 

atau tidak sesuai dengan prinsipnya.  

Gangguan terjadi ketika Ayah Talia tidak setuju dengan keputusannya yang 

ingin mendalami kemampuannya dalam melukis dan menulis. Meskipun Talia 

mengungkapkan bahwa ia ingin menjadi penulis terkenal seperti J. K. Rowling. 

Namun, ayahnya memerintah Talia untuk fokus belajar (pelajaran sekolah) dan 

mendapatkan nilai bagus di sekolah seperti Danial. Menurut ayahnya, seorang anak 

Gambar 18 
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kecil seperti Talia belum bisa menentukan keputusannya dan harus tunduk pada 

peraturan dan perintah orang tua. 

Gangguan juga terjadi ketika ayah melarang Danial bermain dengan Rian  

yang berasal dari sekolah lain. Ayah Danial mengetahui Danial bermain dengan 

Rian ketika Dania mengajak Rian bermain ke rumahnya.  Ayahnya melihat Rian 

menggunakan sabuk dengan logo yang berbeda dengan logo sekolah Danial. 

Sehingga setelah Rian pulang bermain dengan Danial, ayahnya melarang Danial 

bermain dengan Rian. Menurutnya tempat sekolah Rian tidak setara dengan sekolah 

Danial. Sekolah Danil menrupakan sekolah favorit. Sedangkan sekolah Rian 

merupakan sekolah yang berisi siswa-siwa nakal dan bodoh yang tidak diteria di 

sekolah favorit.  

Di bawah ini merupakan cuplikan panel unsur gangguan (disruption) pada 

episode 50:  
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Tabel 11. Cuplikan Panel: Struktur Narasi Gangguan Episode 50 

No.  
Visual Dialog 

1.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke-18 

Episode 50 

Ayah: “Berhentilah 

bermain-main, mau jadi 

apa kamu kalau begitu 

terus.” 

2.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke-19-20 

Episode 50 

Talia : “Aku ingin jadi 

penulis terkenal, seperti 

J. K. Rowling ” 

Ayah  : “Ck, itu bisa 

kamu lakukan nanti 

setelah lulus kuliah, 

sekarang fokuslah 

belajar agar nilaimu 

bagus.” 

Talia : “Tapi ayah, kalau 

dimulai dari sekarang, 

kesematanku akan lebih 

besar!” 

Ayah: “Diamlah, 

dengarkan kata orang 

tua ! Kamu masih anak 

kecil, tahu apa kamu ?!” 

 

Gambar 19 

Gambar 20 
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3.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke- 33-

34 Episode 50 

Ayah : “SD sebelah 

sekolah mu ? Besok 

jangan main dengan dia 

lagi, nanti kamu 

ketularan bodoh.” 

Danial : “Eh, kenapa 

ayah ?” 

Ayah : “Yang bersekolah 

di situ kebanyakan anak-

anak nakal dan bodoh 

yang tidak diterima di 

sekolah favorit. 

Kebanyakan dari mereka 

orang-orang 

kampungan.” 

Unsur kesadaran terjadi gangguan terjadi ketika ayah Talia marah dan 

akhirnya melarangnya melukis atau menulis lagi. Hal ini disebabkan karena ia 

mendapatkan peringkat terakhir di sekolanya. Talia membuat ayahnya malu dan 

menganggap Talia sebagai anak yang bodoh yang selalu tidak patuh pada orang tua. 

Akhirnya ayah Talia memerintahkan Danial untuk mengajari adiknya belajar mata 

pelajaran sekolah. Selain itu, ayahnya juga memerintah Talia untuk menyuap 

gurunya dengan memberikan hadiah yang telah disiapkan oleh ayahnya. Namun hal 

ini ditolak Talia karena ia menyadari batas kemampuannya dan menyadari bahwa 

tindakan tersebut melangar aturan hukum.  

Gambar 21 
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Kesadaran terjadi gangguan juga terjadi saat Danial menuruti perintah 

ayahnya untuk memutus pertemanan dengan Rian. Menurut ayahnya, tempat 

sekolah Rian merupakan sekolah dengan anak-anak nakal dan bodoh yang tidak 

sesuai dengan sekolah Danial yang merupakan sekolah favorit. Akhirnya, Danial 

menjauhi Rian dan justru ia bersama dengan teman-temanya satu sekolah 

melakukan perundungan terhadap Rian dengan mengolok-oloknya sebagai anak 

yang bodoh dan mengucilkannya.  

Di bawah ini merupakan cuplikan panel yang termasuk kesadasaran 

terjadinya gangguan pada episode 50 : 
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Tabel 12. Cuplikan Panel: Struktur Narasi Kesadaran terjadi Gangguan 

Episode 50 

No.  
Visual Dialog 

1.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke-41-

43 Episode 50 

Ayah: “Lihat, ini hasil 

karena kamu terus 

bermain-main! Rapormu 

peringkat terakhir!” 

Ayah: “Mau jadi apa 

kamu kalau begini terus?! 

Kamu bikin ayah malu!” 

[Marah] 

Talia  : “Hiks hiks.” 

[Menangis] 

Ayah: “Mulai sekarang 

ayah nggak mau liat kamu 

main-main lagi! Danial! 

Mulai besok kamu ajari 

adikmu ini! Kenapa dia 

bisa jadi bodoh suka 

melawan 

begini?”[Marah] 

 

 

Gambar 22 
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2.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke- 48 

Episode 50 

Danial : “Lagian tadi pagi 

kenapa rebut lagi sama 

ayah ?” 

Talia : “Oh itu, ayah 

menyuruhku untuk 

memberi hadiah baju dari 

Inggris kemarin pada 

guru matematika tapi aku 

menolaknya.” 

Danial : “Kamu ini suka 

sekali melawan orang tua 

ya, tidak baik, lho.” 

3.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke- 49-

50 Episode 50 

Talia : “Bukan begitu, itu 

karena aku tahu ayah 

memberi seperti itu pada 

guru supaya nilaiku 

bagus.” 

Danial : “Lah justru enak 

kan ?” 

Talia : “Tapi itu tidak 

benar kak!” 

Gambar 23 

Gambar 24 
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4.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke- 40-

41 Episode 50 

Danial : “Aku selalu 

menuruti kata-kata 

ayahku. Yah, walaupun itu 

bertentangan dengan 

naluriku.” [Monolog] 

Danial : “Enyahlah dari 

hadapanku!” 

Gambar 25 
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5.  

 

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke- 43-

44 Episode 50 

Teman Danial : “Jangan 

dekati teman kami lagi, 

dasar bodoh.” [Marah] 

Danial : “Aku hanya 

berfikir untuk menjadi 

anak pintar yang 

dibanggakan orang tua.” 

[Monolog] 

 

Upaya untuk memperbaiki gangguan terjadi ketika Danial membantu 

adiknya belajar mata pelajaran sekolah. Dalam panel juga digambarkan saat Danial 

membawa buku matematika kepada adiknya. Selama mengajari adiknya belajar, 

Danial sering melihat adiknya sesekali mencuri waktu untuk melukis atau menulis 

cerita, meski telah dilarang oleh ayahnya. Danial kesal dengan adiknya yang 

dianggapnya bodoh dan tidak patuh terhadap perintah ayahnya. Danial sesekali 

mengingatkan adiknya untuk tidak lagi bermain-main dengan kuasnya, meskipun 

pada akhirnya Talia memilih untuk tetap melukis sembari beristirahat. Karena 

sering menemani Talia belajar, Danial mulai mengetahui sikap dan alasan Talia 

yang sering membantah perintah ayahnya. 

Gambar 26 
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Di bawah ini merupakan cuplikan panel yang menggambarkan unsur upaya 

memperbaiki gangguan pada episode 50 :    

Tabel 13. Cuplikan Panel: Struktur Narasi Upaya Memperbaiki Gangguan 

Episode 50 

No.  
Visual Dialog 

1.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke-

45-46 Episode 50 

Danial : “Baiklah, jadi 

rumus untuk… Hei, kamu 

tidak mendengarkaku ya ? 

Nanti dimarahin ayah lagi 

seperti minggu lalu, lho.” 

Episode 50 tidak terlalu menggambarkan dengan jelas terjadinya kondisi 

keseimbangan. Akan tetapi pada akhir panel pada episode isi hanya ditampilkan 

monolog Danial yang menjelaskan pada akhirnya Danial memahami sikap adiknya 

yang selalui membantah pada perintah ayahnya. Danial menyadari bahwa 

sebenarnya ia merupakan satu-satunya orang yang bodoh dibandingkan dengan 

adiknya, yang selalu ia anggap bodoh. 

Di bawah ini merupakan cuplikan panel gambar yang menggambarkan 

kondisi kesembangan pada episode 50 :  

Gambar 27 
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Tabel 14. Cuplikan Panel: Struktur Narasi Kondisi Keseimbangan Episode 50 

No.  
Visual Dialog 

1.  

Sumber : Hiro, dkk. (2017). Panel ke- 53 

Episode 50 

Danial : “Hingga aku 

menyadari bahwa 

sebenarnya aku lah satu-

satunya yang bodoh.” 

c. Analisis Unsur Karakter dalam Narasi 

Tabel 15. Analisis Unsur Karakter dalan Narasi Episode 50 

KARAKTER DALAM NARASI 

Karakter Tokoh Fungsi dalam Teks 

Penjahat Ayah Danial dan 

Talia. 

Membatasi dan mengekang 

kemampuan anaknya. Memerintah 

anaknya sesuai dengan keinginannya. 

Penolong Danial Membantu Talia mempelajari 

pelajaran sekolah. 

Pahlawan Talia Keluar dari pengekangan ayahnya dan 

berpegang teguh pada prinsipnya. 

Berdasakan 7 karakter dalam narasi yang dipinjam Eriyanto dari Propp, 

penelitian ini hanya menemukan tiga tokoh dengan karakternya masing-masing. 

Pertama yaitu tokoh ayah Danial dan Talia yang memiliki karakter penjahat. Tokoh 

ayah memiliki fungsi sebagai ayah yang menerapkan pola asuh yang otoriter 

terhadap anaknya. Tokoh ayah (Danial dan Talia) membatasi dan mengekang 

kemampuan anaknya, ia juga memerintahkan anaknya untuk bertindak sesuai 

dengan keinginannya. Kedua yaitu tokoh Danial yang memiliki karakter sebagai 

Gambar 28 
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penolong. Danial membantu Talia untuk mempelajari pelajaran sekolah, setelah ia 

dimarahi ayahnya karena berada diperingkat terakhir di sekolahnya. Ketiga yaitu 

tokoh Talia dengan karakter sebagai pahlawan. Talia memiliki fungsi sebagai 

pahlawan dengan sikapnya yang jujur dan pantang menyerah meskipun mendapat 

larangan dari ayahnya. Talia juga berani menentang perintah ayahnya  yang 

dianggapnya melawan aturan. Pada akhirnya, sikap Talia berhasil menyadarkan 

tokoh Danial yang terlalu menuruti perintah ayahnya. 

5.2 Kritik Sosial dalam Webtoon Trickster 

Secara keseluruhan, episode 21 (Rafael Riantama) membawa alur cerita 

mengenai kilas balik masa lalu tokoh Rian selama sekolah dasar. Sedangkan 

episode 50 (Dibalik Topeng) membawa alur cerita kilas balik masa kecil tokoh 

Danial, yang menjadi alasan dibalik tindakannya. Terdapat persamaan adegan cerita 

antara episode 21 dan 50, namun dari dua sudut pandang tokoh yang berbeda yaitu 

Rian (episode 21) dan Danial (episode 50). Berdasarkan hasil pembedahan level 

semiology dalam panel webtoon Trickster ditemukan beberapa kritik sosial 

mengenai iklim pendidikan yang digambarkan dalam panel-panel webtoon 

Trickster episode 21 dan 50 sebagai berikut: 

Pertama yaitu mengenai iklim sekolah yang masih rawan terjadi perilaku 

perundungan yang dialami peserta didik dalam lingkungan sekolah. Hal ini 

digambarkan dari ingatan dan pengalaman buruk tokoh Rian selama masa sekolah 

dasar. Saat sekolah dasar, Rian merupakan korban perundungan secara verbal 

maupun fisik oleh teman-temannya.  
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Perundungan secara verbal yang diterima Rian yaitu berupa olok-olokan, 

yang menyebut Rian sebagai anak yang bodoh serta menjadikan sebagai bahan 

lelucon. Alasan ini juga digunakan teman-teman Rian untuk mengucilkannya, serta 

melakukan beberapa tindak kekerasan kepadanya. Perundungan secara fisik yang 

diterima Rian diantaranya yaitu melakukan pemaksaan untuk merebut sesuatu milik 

Rian, membuang sampah pada tubuh Rian, serta mengangkatnya ke dalam tempat 

sampah. Akibat tindak perudungan yang Rian terima di lingkungan sekolahnya, 

Rian mengalami keterpurukan.  

Perundungan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi sistem 

pendidikan di Indonesia baik yang dilakukan di lingkungan sekolah atau dilakukan 

oleh anak dalam usia pelajar. Hasil kajian Konsorsium Naasional Pengembangan 

Sekolah Karakter tahun 2015, menyebutkan bahwa hampir setiap sekolah di 

Indonesia memiliki kasus perundungan (Republika.co.id, 2014).  Menurut Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan tindakan bullying atau 

perundungan di dunia pendidikan menempati urutan keempat dalam kasus 

kekerasan anak yang terjadi di Indonesia (Hendrian, 2018).  

Menurut penelitian Kristinawati (2016) dalam (Wewengkang, 2018) 

menunjukan bahwa di 3 kota besar Indonesia yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan 

Jakarta mencatat perundungan pada 67,9% siswa dan siswi SMA dan 66,1% SMP 

dengan kategori tertinggi kekerasan psikologis yaitu pengucilan, dan peringkat 

kedua yaitu kekerasan verbal (mengejek) dan fisik (memukul). Hingga tahun 2018 

berdasarkan data KPAI, per tanggal 30 mei 2018 tercatat 36 kasus atau 22,4% anak 

korban kekerasan dan perundungan, sedangkan anak pelaku kekerasan dan 
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perundungan tercatat 41 kasus 25,5% dari kasus kekerasan yang terjadi di bidang 

pendidikan (Nurita, 2018). 

Kritik kedua dalam panel webtoon Trickster pada episode 21 dan 50 yaitu 

mengenai relasi antara orang tua dan anak yang bersifat otoriter. Kritik ini 

digambarkan dalam panel ketika Rian menerima kekerasan secara verbal dari 

keluarganya. Rian dianggap bodoh dan menyusahkan orang tuanya, yang berbeda 

dengan kakanya yang dianggap pintar. Kritik ini juga digambarkan dari panel yang 

mengisahkan tokoh Talia sering dimarahi oleh ayahnya karena dianggap bodoh dan 

pembangang, berbeda dengan kakaknya yang berprestasi di sekolah.  

Kritik terhadap relasi antara orang tua dan anak yang bersifat otoriter dalam 

pendidikan anak ini muncul dengan terjadinya kekerasan-kekerasan terhadap anak 

oleh orang tuanya. Berdasarkan Survei Kekerasan terhadap Anak Indonesia 2013 

dari Kementerian Sosial sejumlah 7.061.946 anak atau 47,74% anak laki-laki dan 

17,98% atau 2.603.770 anak perempuan menjadi korban kekerasan (Gerintya, 

2017). Berdasarkan jenisnya, anak-anak di Indonesia pada usia 13-17 tahun 

cenderung mengalami kekerasan emosional daripada fisik, yaitu sebesar 86,65% 

anak laki-laki dan 96,22% anak perempuan mengatakan pernah mengalami 

kekerasan emosional (Gerintya, 2017). Sedangkan sebesar 70,98% anak laki-laki, 

dan 88,24% anak perempuan pernah mengalami kekerasan fisik (Gerintya, 2017). 

 Pelaku kekerasan cukup besar dilakukan oleh orang terdekat, seperti 

keluarga dan pengasuh yang dilakukan secara rutin dan diterima sebagai bagian 

yang wajar dari pengasuhan anak (Gerintya, 2017).  Tidak jarang, perilaku 

kekerasan terhadap anak dibenarkan orang tua dengan dalih “pukulan sayang” atau 
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“hukuman yang masuk akal” (Gerintya, 2017). Berdasarkan riset KPAI tahun 2015, 

mengatakan bahwa ayah dan ibu kandung menempati posisi teratas sebagai pelaku 

kekerasan (28% dan 21%) (Khalika, 2018). Terlebih, persoalan anak seringkali 

dianggap sebagai urusan internal keluarga, sehingga melakukan apapun kepada 

anak dianggap sebagai persoalan privat keluarga (Khalika, 2018). Sehingga ketika 

anak melanggar peraturan atau melakuka kesakahan, tidak jarang orang tua akan 

menggunakan kekerasan untuk mendisiplinkan perilaku anak. 

 Perilaku orang tua demikian tidak terlepas dari budaya yang membentuk 

pola pengasuhan orang tua terhadap anak. Berdasarkan peneliti dari Stanford yaitu 

Alyssa Fu dan Hazel Makus dalam “My Mother and Me: Why Tiger Mothers 

Mtivate Asian Americans But Not European Americans”, menjelaskan adanya 

perbedaan budaya dalam pengasuhan orang tua Eropa-Amerika dan Asia-Amerika. 

Secara lebih khusus menurut penelitian tersebut, pelajar Asia-Amerika (keturunan 

Asia dan Amerika) yang tinggal di Amerika, mengatakan bahwa orang tuanya (ibu) 

membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah serta mendorong anak untuk 

berhasil (Parker, 2014). Sehingga orang tua memiliki peran dan pengaruh besar 

dalam mendidik anak. 

Pelajar Asia-Amerika cenderung saling ketergantungan dengan orang tua 

mereka dan mendapat tekanan dari mereka, seperti ketika pelajar Asia-Amerika 

mengalami kegagalan, maka mereka akan termotivasi oleh orang tua mereka 

(Parker, 2014). Orang tua Asia-Amerika memberikan kontol lebih terhadap 

aktivitas anak. Orang tua dapat menentukan tindakan untuk anak, serta melakukan 

tindakan tertentu yang dianggap dapat mengembalikan perilaku anak sesuai dengan 
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tujuan yang telah ditentukan. Sehingga menjadi pembenaran orang tua yang 

cenderung melakukan kekerasan terhadap anak, untuk mengembalikan motivasi 

anak. 

Menurut Itje Chodidjah menjelaskan bahwa orang tua negara timur 

memiliki gaya mendidik yang lebih variatif, dengan melakukan pengahargaan 

terhadap peradapan, sikap saling menghormati dan budaya yang menjadi kearifan 

lokal (Telaumbanua, 2003). Khususnya dalam budaya Jawa, masyarakat kita 

terbungkus dalam budaya “Ngajeni wong liyo” atau menghormati orang lain, seperti 

sikap sopan, menghormati orang tua dan menghormati orang yang lebih tua 

(Wardani & Uyun, 2017). Pada dasarnya budaya ini menjadi norma sosial yang 

menjaga keharmonisa masyarakat. Namun secara tidak langsung, budaya ini juga 

memunculkan keotoriteran pada orang tua terhadap anak. 

Dalam bungkusan budaya ini, seorang anak diharuskan menghormati orang 

tua. Salah satu bentuk hormat anak terhadap orang tua yaitu dengan tidak melawan 

atau patuh terhadap orang tua. Sehingga dalam beberapa kasus, anak cenderung 

hidup dibawah bayangan orang tua. Anak harus patut terhadap perintah orang tua, 

jika tidak maka orang tua akan marah kepada anak atau justru bisa melakukan 

tindak kekerasan terhadap anak.  

 Kritik ketiga yang digambarkan webtoon Trickster yaitu mengenai 

terjadinya dualisme antara anak pintar dan bodoh dalam masyarakat. Kritik ini 

digambarkan dari alur cerita antara tokoh Danial dan Talia. Danial memiliki 

kemampuan yang baik dalam bidang akademis. Ia selalu medapatkan nilai hampir 
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sempurna selama ujian. Sedangkan Talia memiliki kemampuan dan berprestasi 

dalam bidang seni dan sastra, seperti menulis dan melukis.  

Kisah Rian dan Talia membawa pada dualisme antara kepintaran dan 

kebodohan dalam praktik pendidikan di Indonesia. Realitasnya dalam praktik 

pendidikan, dikenal sistem penilaian berupa skor angkat dari 0 sampai 100 sebagai 

nilai tertinggi atau sempurna. Menurut (Tilaar, 2002, p. 160) pendekatan kuantitatif 

pada pendidikan dengan sendirinya terjadi karena berkembangnya orientasi 

pembangunan yang menggantikan pendekatan manusiawi. Orientasi pembangunan 

pada bidang pendidikan di Indonesia terjadi sejak masa pemerintaha orde lama dan 

orde baru, dengan orientasi pembangunan. Pendekatan pembangunan melahirkan 

proses pendidikan diarahkan pada pencapaian target percepatan pembangunan, 

tanpa melihat kepada fundamental pendidikan yang hakiki untuk pengembangan 

manusia (Tilaar, 2002, p. 160).  

Melalui pendekatan kuantitatif, dalam pendidikan diberlakukan evaluasi 

melalui tes-tes objektif seperti EBTANAS dan UMPTN (Tilaar, 2002, p. 159). 

UMPTN akronim dari Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Sedangkan 

EPTANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) atau saat ini dikenal dengan 

istilah Ujian Nasional, diperuntukan sebagai tes evaluasi kelulusan siswa pada 

masing-masing tingkat pendidikan dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Tes evaluasi ini telah diselenggarakan sejak 

tahun 1950an dengan berbagai bentuk perubahan.  

Perbedaan nilai secara matematis antara siswa yang mendapatkan nilai 

rendah dan tinggi inilah menjadi salah satu tolak ukur pemberian label dalam 
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masyarakat. Siswa yang mendapat nilai tinggi diberi label sebagai siswa pintar. 

Sebaliknya siswa yang mendapat nilai rendah, diberi label siswa bodoh. Hal ini juga 

diperkuat dengan adanya penggunaan sistem rangking dalam kelas atau sekolah. 

Siswa dengan ranking atas dilabeli sebagai siswa berpretasi, sedangkan siswa yang 

berada pada ranking bawah dilabeli dengan siswa bodoh (Matanasi, 2016). Secara 

tidak langsung rangking diberikan untuk memperkuat label atau perbedaan antara 

siswa yang dianggap pintar dan bodoh. 

Kritik keempat yang digambarkan dalam webtoon Trickster yaitu mengenai 

pandangan masyarakat yang bias terhadap mata pelajaran tertentu. Dalam hal ini 

webtoon Trickster berusaha menggambarkan pandangan masyarakat yang 

menganggap pelajaran tertentu lebih penting dari mata pelajaran lainnya atau nilai 

akademis lebih penting daripada kemampuan lainnya.  

 Kritik ini digambarkan melalui alur cerita tokoh Talia. Talia memiliki 

ketertarikan dan kemampuan dalam bidang seni dan sastra, seperti melukis dan 

menulis. Ia memiliki cita-cita menjadi penulis buku. Namun mendapat larangan 

oleh ayahnya yang menganggap hal tersebut hanya membuang waktu dan tidak 

berguna untuk anaknya. Sehingga ketika Talia mendapat nilai matematika rendah 

di kelasnya, Talia diperintah meninggalkan ketertarikannya pada seni dan sastra. 

Ayah Talia juga memerintah Danial yang dianggap pintar secara akademik untuk 

mengawasi dan mengajari Talia belajar.   

 Kecenderungan condong pada mata pelajaran salah satunya terlihat pada 

program pelaksanaan tes evaluasi Ujian Nasional. Ujian Nasioanl dilaksanakan 

dengan mengujikan beberapa mata pelajaran tertentu. Berdasarkan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dalam 

Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa : 

“Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksdukan dalam Pasal 63 

ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi 

lulus secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok 

mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam 

bentuk ujian nasional.” 

 Berdasarkan peraturan di atas untuk melakukan penilaian hasil belajar oleh 

Pemerintah, Pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasioanl pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah dengan melakukan dengan mengujikan mata 

pelajaran tertetu pada kelompok ilmu pengetahuan teknologi. Pada tingkat Sekolah 

Dasar, mata pelajaran yang diujikan terdiri dari Bahasa Indonesia, Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama, mata pelajaran 

yang diujikan diantaranya Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). 

Sedangkan pada Sekolah Menengeh Atas, mata pelajaran yang diujikan terdiri dari 

Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, serta beberapa mata pelajaran dari 

jurusan yang diambil peserta didik. Pada tahun 2019 terjadi perubahan mata 

pelajaran yang diujikan pada Sekolah Menengah Atas, yaitu hanya menggunakan 

satu mata pelajaran dari jurusan yang diambil peserta didik (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). 

 Secara nasional pemerintah mengukur mutu pendidikan Indonesia, melalui 

beberapa mata pelajaran tertentu yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan 
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 124 Tahun 2014 tentang 

Rumpun, Pohon, dan Cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembentukan 

Lembaga Akreditasi Mandiri, Pasal 2 dan 3 mengklasifikasikan Ilmu Pengetahuan 

dalam beberapa rumpun. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, rumpun ilmu pengetahuan 

terdiri atas rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, 

rumpun ilmu alam, rumun ilmu formal, dan rumpun ilmu terapan.  

 Berdasarkan pengklasifikasian di atas, secara tidak langsung Ujian Nasional 

menggiring siswa untuk menguasai beberapa mata pelajaran tertentu. Sejak 

Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama  peserta didik diarahkan untuk 

lebih menguasai pelajaran lingusitik dan formal, seperti pelajaran bahasa, IPA, dan 

Matematika. Pada tingkat Sekolah Menengah Atas, barulah dilakukan penjurusan 

sehingga ujian dilaksanakan sesuai dengan jurusan yang diambil peserta didik.  

Jika ditarik dari perubahan pelaksanaan ujian nasional di Indonesia dari masa 

ke masa, pengujian mata pelajaran tertentu dimulai pada masa 1980an (Pamungkas, 

n.d.). Pada periode 1980-2001 dilaksanakan EBTANAS dengan mengujikan mata 

pelajaran tertentu yang dikoordinir oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan pada tahun 

1990-an, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet VI pada masa berkuasanya 

orde baru, memunculkan wacana pendidikan “link and match” (Wardana, 2016).  

1. Link mengajukan sistem pendidikan sepenuhnya dilempar ke dalam 

mekanisme pasar (Wardana, 2016). 

2. Match mengajukan hasil-hasil lulusan pendidikan harus mampu memenuhi 

kebutuhan pasar (Wardana, 2016). 
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Pada masa ini iklim ekonomi Indonesia diarahkan dengan sasaran 

memajukan sector pertanian dan industri (Kompas, 2018). Secara tidak langsung 

kebijakan ini juga berpengaruh pada bidang pendidikan di Indonesia, khusunya 

pada penentuan mata pelajaran pokok yang diujikan dalam tes evaluasi kelulusan 

Ujian Nasional. Sesuai dengan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, mata pelajaran pokok yang diujikan dalam Ujian Nasional 

yaitu kelompok ilmu pengetahuan teknologi. Sehingga sejak sekolah dasar, sekolah 

mengengah pertama, peserta didik diwajibkan menguasai kemampuan matematis 

dan ilmu pengetahuan alam.  

 Dalam kebijakan lain, hal ini terlihat dari kebijakan tersebut adalah 

terjadinya pengesampingan ilmu-ilmu sosial (humaniora). Jika melihat lebih luas, 

kondisi demikian terjadi dalam skala internasional.  Menurut National Council for 

the Social Studies (NCSS) atau Dewan Nasional Studi Sosial Amerika Serikat, dan 

penelitian dalam pendidikan ilmu sosial, dekade terakhir abad ke 20 dan dekade 

pertama abad ke 21 melihat marginalisasi kurikulum studi sosial, pengajaran, dan 

penilaian di semua tingkatan kelas (Maguth, 2012). Hal ini berakibat pada 

penurunan waktu pengajaran, sumber daya, dan peringkat dalam kurikulum pada 

ilmu sosial (Maguth, 2012). 

Kondisi tersebut juga nampak pada kebijakan pemerintah Indonesia. 

Dilansir dari Tribun Jakarta, Kemenristek Dikti mengarahkan kampus untuk 

membentuk sarjana yang sesuai dengan kebuthan industry, bukan sarjana 

Humaniora yang terlalu banyak (Rahman, 2019). Sebaliknya, Kemenristek Dikti 

sedang menggalakan program studi terkait Science, Technology, engineerings, arts, 
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and Mathematics (STEAM) serta pendidikan vokasi (Rahman, 2019). Disisi lain, 

pemerintah memutuskan untuk memotong kuota ilmu-sosial humaniora pada 

Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) mulai akhir tahun 2017 

(Atmosuwito, 2018). Hal ini dilatarbelakangi jumlah penerimaan beasiswa LPDP 

ilmu sosial sudah dianggap banyak, ditambah dengan LPDP saat ini lebih 

memprioritaskan sains dan teknologi (Atmosuwito, 2018).  

Kelima webtoon Trickster dalam episode 21 dan 50 juga berusaha 

menggambarkan terjadinya kesenjangan dalam pendidikan di Indonesia. 

Eksklusivitas ini nampak dari berkembanya pemisahan antara sekolah favorit 

dengan sekolah biasa. Sekolah favorit dikenal sebagai sekolah dengan siswa pintar-

pintar, biaya pendidikan relative lebih mahal, dengan fasilitas yang lebih beragam. 

Berbeda dengan sekolah biasa.  

Ekslusivitas sekolah terjadi dengan muncunya sekolah favorit dan sekolah 

biasa. Menurut (Ardanareswari, 2019), menjelaskan mengenai sejarah ujian sekolah 

yang berkembang pada masa orde baru, yaitu munculnya Ebtanas. Salah satu 

dampat yang secara tidak langsung ditimbulkan dari diberlakukannya ujian Ebtanas 

yaitu munclnya sekolah-sekolah favorit.  

Menurut (Darmaningtyas, 2004, hal 46) diberlakukannya ujian Ebtanas dengan 

memberikan standar NEM (Nilai Ebtanas Murni) mengubah orientasi proses 

belajar lebih diarahkan untuk mencapai DANEM (Daftar Nilai Ebtanas Murni) 

yang tinggi. Hal tersebut disebabkan muncul persepsi masyarakat bahwa sekolah 

bermutu adalah sekolah yang mampu mengantarkan siswanaya meraih DANEM 

setinggi-tingginya. Sistem NEM juga digunakan dalam sistem penerimaan murid 
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baru. Seanjutnya sekolah yang berhasil mengantarkan siswanya mendapat NEM 

yang tinggi, akan menerima siswa dengan nilai NEM yang tinggi. Maka siswa 

dengan nilai tinggi akan terkumpul dalam sekolah tertentu 

Webtoon Trickster dalam episode 21 dan 50  juga berusaha mengkritik kondisi 

pendidikan yang masih rawan terjadi korupsi. Kritik ini berusaha digambarkan 

dengan adegan Talia yang menolak perintah ayahnya untuk memberikan hadiah 

kepada guru matematikanya. Hadiah tersebut diberikan dengan maksud agar guru 

tersebut dapat menaikan nilai Talia yang rendah.  

Pada dasarnya, suap atau penyuapan merupakan bentuk pemberian yang 

dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta berupa pemberian barang, uang, janji 

dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan 

dari pihak penerima suap (KPK, n.d.). Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) 

pada 17 Mei 2016 melansir hasil pengantauan praktik korupsi anggaran pendidikan 

selama sepuluh tahun terakhir menimbulkan kerugian negara hingga 1,3 triliun 

(Yuntho, 2016). Selama tahun 2006-2015, ICW mencatat terdapat 425 kasus 

korupsi di sektor pendidikan, yang melibatkan 61 pelaku di seluruh Indonesia 

(Yuntho, 2016). Modus korupsi yang sering digunakan adalah penggelapan 

sebanyak 132 kasus, kerugian negara Rp 518 miliar. Penggelembungan anggaran 

sebanyak 110 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 448 miliar. Dan 

praktik suap untuk mendapatkan proyek di sektor pendidikan sebesar R 55 miliar. 

Pada tahun 2017 Indonesia Corruption Watch (ICW), menyajikan data jumlah 

kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada tahun ini, pendidikan menjadi salah 

satu dari 5 sektor paling banyak dikorupsi. Dari 576 kasus korupsi yang kasus yang 
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terjadi sebesar 53 kasus terjadi dalam lembaga pendidikan (Indonesia Corruption 

Watch, 2017). Korupsi ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 81,8 miliar 

(Indonesia Corruption Watch, 2017). 
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BAB VI  

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kritik sosial tentang iklim 

pendidikan yang digambarkan dalam webtoon Trickster. Berdasarkan hasil analisis 

yang telah diuraikan dalam bab hasil dan pembahasan penelitian ini menemukan 

beberapa kritik sosial tentang kondisi pendidikan yang digambarkan dalam 

webtoon Trickster pada episode 21 dan 50 sebagai berikut :  

Pertama yaitu mengenai iklim sekolah yang masih rawan terjadi perilaku 

perundungan yang dialami peserta didik dalam lingkungan sekolah. Kedua, 

webtoon Trickser berusaha menggambarkan adanya relasi antara orang tua dan 

anak yang bersifat otoriter. Sikap otoriter ini digunakan dalam mendidik anak, 

seperti memberi batasan-batasan terhadap perilaku anak, membatasi kemampuan 

anak, serta menggunakan kekerasan sebagai bentuk hukuman terhadap pelanggaran 

yang dilakukan anak. Ketiga berkaitan dengan pandangan masyarakat mengenai 

anak pintar dan bodoh. Dalam hal ini, webtoon Trickster berusaha menggambarkan 

bahwa setiap anak memiliki kemampuannya masing-masing baik dalam bidang 

akademis (mata pelajaran) di sekolah, atau non akademis.  

Secara implisit yang terlihat dari keterkaitan orang tua dalam pendidikan anak, 

webtoon Trickster juga berusaha menggambarkan pandangan bias pada mata 

pelajaran tertentu. Hal ini dalam artian, adanya pandangan bahwa mata pelajaran 

tertentu dianggap lebih penting daripada mata pelajaran tertentu. Sehingga 

kemampuan pada bidang tertentu dianggap tidak lebih baik atau tidak 
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menguntungkan. Kelima yaikni mengenai adanya kesenjangan atau terjadinya 

eklusivitas dalam pendidikan. Keenam webtoon Trickster berusaha 

menggambarkan terjadinya parakti suap korupsi dalam sektor pendidikan.  

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kritik pendidikan di Indonesia yang telah 

dilakukan, berikut disampaikan beberapa saran secara praktis dan akademis untuk 

penelitian selanjutnya: 

6.2.1 Saran Akademis 

Penelitian ini memiliki banyak kekurangan dalam mengulik kritik terhadap 

pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan rujukan dalam membahas kritik terhadap praktik pendidikan di Indonesia. 

Untuk penelitian selanjutnya kaitanya dengan kritik pendidikan di Indonesia, dapat 

menggunakan media lain baik media cetak maupun media online yang terus 

bermunculan. Hal ini sejalan dengan perubahan demi perubahan dalam praktik dan 

sistem pendidikan di Indonesia. Sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran 

sesuai dengan keadaan sistem dan praktik pendidikan pada masa yang akan datang. 

6.2.2 Saran Praktis 

Untuk mecapai tujuan pendidikan dibutuhkan kesinergisan antara masing-

masing komponen pendidikan, baik siswa, pemerintah, satuan sekolah, dan 

keluarga atau masyarakat.  

1. Berdasarkan hasil dan pembahasan, ditemukan terjadi perilaku perundungan di 

sekolah. Tindak perundungan terjadi diluar harapan dan tujuan dari pendidikan 

itu sendiri. Namun, hal ini perlu menjadi perhatian khusus dan pencegahan baik 
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pihak sekolah mapun orangtua, mengetahui seringnya terjadi tindak 

perundungan pada anak-anak.  

2. Sebaiknya, keluarga juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan 

kemmapuan anak, sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan dan bakat 

tanpa adanya unsur paksaan pada anak. Disisi lain, keluarga juga harus lebih 

memperhatikan konsekuensi yang ditimbulkan tindakan pendisiplinan 

menggunakan kekerasan, yang dapat berdampak pada perilaku anak.  

3. Perlu adanya pemahaman kembali mengenai kecerdasan anak. Setiap anak 

memiiki kecerdasan yang berbeda-beda. Standar kecerdasan yang hanya dilihat 

dari nilai secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap perilaku anak. 

Misalnya dengan melakukan penyimpangan untuk mendapatkan nilai yang 

dianggap bagus. Perlu dipahami juga bahwa setiap anak memiliki kemampuan 

dan kebutuhannya masing-masing. Sehingga tidak semua siswa harus memiliki 

kemampuan yang sama, tapi disesuai dengan kebutuhannya. 

4. Perlu adanya kebijakan dan perbaikan sistem baik pemerintahan maupun 

sekolah dalam upaya menanggulangi terjadinya kesenjangan maupun praktik 

korupsi dalam sektor pendidikan.  
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LAMPIRAN I 

Transkrip Wawancara : 

Informan : Aulia Fitri (Salah satu pengarang cerita webtoon Trickster) pada 

bulan Oktober 2018. 

Pertanyaan Jawaban 

Bagaimana pembagian kerja tim 

author webtoon Trickster ? 

Saya menulis cerita, Hiro yang gambar  

& bantu bikin cerita, Karin asisten 

gambar. 

Bagaimana ide awal diciptakannya 

webtoon Trickster ? 

Ide awalnya itu iseng-iseng pingin buat 

cerita tentang siswa hobi nyontek 

waktu ujian. terus dikembangin pakek 

triktrik gitu. Konsep awalnya belum 

ada tricksternya alias para 

pemberontak itu, murni si angga vs 

rian (para main character). 

Bagaimana proses konsep Trickster 

ditemukan ? 

Setelah kami diskusikan lagi, konflik 

antara angga & rian saja kurang greget 

buat dijadikan permasalahan utama. 

Dari situ kami mulai cari apa yang bisa 

dibuat konflik yang lebih serius. 

Akhirnya ketemu ide Trickster tu yang 

sebagai permasalahan utama. 

Sementara konflik anggarian sebagai 

selingan & tidak dibuat terlalu serius. 

Darimanakah ditemukan inspirasi 

konsep Trickster ? 

Salah satunya dari anime code geass. 

Darimanakah  inspirasi konsep hobi 

mencontek ? 

Ide awalnya inspirasi author sendiri 

waktu ujian emang kalo nyontek suka 

pakek trik-trik gitu. 

Seperti apakah pengalaman sekolah 

yang menjadi inspirasi dalam webtoon 

Trickster ? 

Kejadian umum sih yang biasanya 

terjadi di sekolah, misalnya reaksi 

waktu ketahuan nyntek di kelas. 

Kejadian umum yang digambarkan di 

komik ini terisnpirasi dengan kejadian 

umum di sekolah. tapi untuk cerita 

utamanya tentang Trickster itu cuma 

cerita fiksi. 

Seperti trik saat mencontek. Tapi 

dengan trik yang lebih simple. Seperti 

trik mencontek, dulu yang pernah ku 

tau ada yang buat catatan kecil di kartu 

peserta ujian. 

Hmm mungkin pengalaman menjalani 

kurikulum 2013 yang ribet gitu, jadi 
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pingin buat komik dengan masalah 

kurikulum yang serupa. 

Inspirasi lain seperti inspirasi karakter 

bu vivi itu dari salah satu guru killer di 

sekolah. Karakternya mirip bu vivi, 

orangnya dingin, buat suasana 

mecekamkan, tatapannya sinis.  

Peraturan sekolah lumayan ketat sih, 

Cuma nggak seketat di trickster juga, 

banyak yang dilebih-lebihin aturannya 

di komik. Peraturannya ketat sih, cuma 

masuk akal semua kok, emang dituntut 

biar disiplin gitu. 

Kalo kenakalan remaja inspirasinya ya 

dari kasus-kasus remaja umumnya, 

seperti merokok. 

Kalo pembajakan sekolah inspirasinya 

dari sekolah swastwa yang biasanya 

kasis beasiswa buat siswa-siswa 

olimpiade. 

Karakter rian waktu kecil itu 

terinspirasi dari teman SMA saya yang 

dibully. Dia dibully karena dia itu 

ngeselin, sok-sokan gitu. Cuma dianya 

sendiri nggak nyadar, jadi dia ngerasa 

dibully tanpa sebab. Padahal 

penyebeab dia dibully juga karena sifat 

dia sendiri. Bullynya lebih ke 

bercandaan sih. Bully verbal aja bukan 

fisik. Tapi nggak selalu dibully, Cuma 

waktu ngeselin aja dia.  

Kapan anda menjalani kurikulum 

2013 ? Lalu bagaimana pengalaman 

anda selama menjalani kurikulum 

2013 ? 

Kelas 1 SMA kebetulan tahun 2013, 

jadi k13 perdana uji coba. Awalnya 

bingung sih, soalnya murid dituntut 

aktif belajar sendiri, guru sebagai 

fasilitator. Tapi dalam pelaksanaannya 

gak berjalan baik, ujung-ujungnya juga 

pada kelas 2 & 3  kurikulum 2013 

kayak gak kepakek. Jadi yang diambil 

Cuma sistem penilaian di raport, dalam 

pembelajarannya pake sistem lama. 

Karena belum terbiasa, akhirnya 

guruguru juga mau gam au nerangin 

pelajaran dikit-dikit. Lama-lama 

keterusan pake cara lama.  
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Mengapa diterbitkan di Line Webtoon 

? 

Alasan pilih webtoon soalnya dari 

platform online komik yang lain, 

webtoon yang paling terkenal & punya 

banyak pembaca.  

Secara garis besar, bagiamana arah 

cerita dalam webtoon Trickster ? 

Sebenernya tokoh utamanya sih ada 3, 

ada rian, angga & denial (trickster). 

nah dari ketiga ini diceritain satu-satu 

sudut pandangnya. Kami lebih netral 

sebenarnya jadi di aksi 1 lebih 

unggultrickster dalam memberntak, di 

aksi lain unggul netra. Itu agar menarik 

simpati para pembaca memilih kubu 

mereka di pihak trickster atau netra. 

Adakah tujuan dari diciptakannya 

webtoon Trickster ? 

Tujuannya sih awalnya pingin buat 

komik misteri/action yang berkualitas. 

Karena di Indonesia kebanyakan yang 

laku komik-komik genre romance & 

komedi. 

Permasalahan yang diangkat di komik 

itu juga nggak sepenuhnya 

permasalahan yang terjadi di 

pendidikn kita saat ini, kebanykan 

cerita fiktif. 

Kalo kelakuan para siswanya & 

kejadian-kejadian di sekolah itu 

memang dibuat mirip dengan 

kehidupan SMA umumnya di 

Indonesia, itu sengaja biar 

mengingatkan kejadian-kejadian yang 

pembaca juga pernah lakuin di 

sekolah. 

Ya sebenarnya ada kritik sedikit 

mengenai kurikulum 2013, dimana 

para siswa dibekali materi yang 

banyak tapi dituntut untuk belajar 

secara mandiri. Disitu kami 

menunjukan kalo siswa seperti tidak 

mendapatkan haknya untuk diberikan 

penjelasan dari guru, malah dituntut 

untuk belajar mandiri dengan materi 

cukup banyak. Model pendidikan yang 

diinginka trickster itu lebih kearah 

model pembelajaran kurikulum ktsp, 

dimana para siswa mendapat haknya 

untuk diajar. Selain itu beban 
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materinya juga tidak seberat kurikulum 

2013. 

Dimanakan tempat sekolah yang anda 

? 

Di SMAN 1 Gresik, sama mas Hiro.  

Bagaimana awal kerjasama 

pembuatan webtoon Trickster ini 

terbentuk ? 

Sama mas Hiro temen dari SMP. 

Awalnya emang suka main bareng & 

punya hobi sama, terus ada lomba 

bikin komik gitu akhirnya kolab.  

Dulu yang ngadain walcom, produsen 

pen tablet. Komiknya dikirim lewat 

pos. Terus langsung buat webtoon. 

Awalnya masuk challenge sampek 5 

episode. 
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LAMPIRAN II 

Sinopsis Anime Code Geass1 

Anime Code Geass merupakan seri anime yang ditulis Ichiro Okouchi yang 

bekerjasama dengan artis manga CLAMP sebagai penggambar karakter. Code 

Geass rilis pada tahun 2007-2008 terdiri dari 2 periode yang masing-masingnya 

terdapat 25 episode. Code Geass mengambil latar belakang pada masa Jepang 

dikuasai oleh negara Brittania. Jepang merupakan Area 11 atau bangsa “eleven” 

bagi bangsa Brittania. Selama di Jepang bangsawan Brittania dianggap sebagai 

strata tertinggi. Hal ini menyebabkan harga diri bangsa Jepang terinjak-injak, 

sehingga banyak terjadi pemberontakan terhadap kekaisaran Brittania.  

Kekaisaran Brittania yang tangguh dengan mudah dapat menuntaskan 

pemberontakan rakyat Jepang. Sampai munculah seorang mahasiswa bernama 

Lelouch Lamperouge yang memiliki nama asli Lelouch Vi Brittania. Lelouch 

merupakan siswa dari Asford Academy, sebuah kampus khusus untuk bangasawan 

dan orang Brittania. Lelouch merupakan salah satu anak Kaisar Charles Vi 

Brittania, Kaisar ke-98 Brittania.   

Saat masih anak-anak Lelouch dan adiknya Nunally menjadi saksi pembantaian 

terhadap ibunya sendiri, Marianne Vi Brittania. Selain kematian ibunya, kejadian 

tersebut juga membuat Nunarlly mengalami kebutaan dan cacat. Akan tetapi 

ayahnya Kaisar Charles Vi Brittania tidak melakukan apapun dan bersikap acuh 

pada saat kematian ibunya, sehingga ia sangat membenci ayahnya. Hingga akhirnya 

Lelouch bersama adiknya Nunally sengaja dibuang ke Jepang. 

Di Jepang Lelouch dan Nunally diasuh oleh Perdana Menteri Jepang Kururugi 

yang pada masa itu Jepang asih menjadi negara merdeka dan bebas sebelum 

diduduki oleh negara Brittania. Sejak saat itu Lelouch dan Nunally menjalin 

persahabatan dengan anak perdana menteri  yang bernama Suzaku Kururugi. Akan 

tetapi mereka berpisah setelah beberapa tahun kemudian terjadi perang antara 

Jepang dan Brittnia, menyebabkan Jepang dikuasai Brittania. 

Code Geass menceritakan tentang pemberontakan Lelouch terhadap Kekaisaran 

Brittania di Jepang. Lelouch membuat perjanjian dengan seorang penyihir bernama 

CC. Lelouch diberi kekuatan dapat menghipnotis siapa saja untuk menuruti 

perintahnya. Sedangkan CC mengajukan permintaan untuk dilaksanakan pada akhir 

kontak. Lelouch yang memiliki kekuatan dan kecerdasan dengan menggunakan 

nama samran Zero dan topengnya, membuat Brittania khawatir terhadap 

                                                           
1 Chocolatheia. (2015). [Review] Code Geass; Lelouch of the Rebellion. 

Retrieved December 19, 2018, from 

https://www.google.com/amp/s/clampuniverse.wordpress.com/2015/03/02re

view-code-geass-lelouch-of-the-rebellion/amp/ 
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pemberontakan rakyat Jepang. Lelouch mempersatukan pemberontak-pemberontak 

Jepang dan menamakan diri mereka ksatria hitam. 

Namun pemberontakan kesatria hitam tidak berjalan dengan baik. Mereka 

mengahadapi seorang ksatria Brittania yaitu Suzaku Kururugi, sahabat kecil 

Lelouch dari Jepang. Suzaku dianggap sebagai penghianat, seorang rakyat Jepang 

yang justru membela penjajah Brittania.  

Lelouch dan Suzaku sama-sama memiliki keyakinan dan tujuan untuk 

menciptakan masa depan ke arah yang lebih baik. Namun, mereka memiliki cara 

yang berbeda. Lelouch memilih menjadi pemberontak dengan melakukan tindakan-

tindakan yang cenderung merugikan seperti meneror. Sedangkan Suzaku Kururugi 

berkeyakinan menciptakan masa depan Jepang dan dunia menjadi lebih baik.  

Pada akhirnya, Lelouch dan Suzaku harus menghilang dan menyembunyikan 

identitasnya dan dikenal sebagai musuh masyarakat sebagai hukuman atas tindakan 

mereka. Terjadi perdebatan keberadaan Lelouch masih hidup dan mengasingkan 

diri dengan menyembunyikan identitasnya atau sudah mati. Sementara Suzaku 

hidup abadi, dengan diberikan tugas menjadi pelindung Nunally dengan tidak 

membuka identitas aslinya sebagai Suzaku Kururugi ke public Jepang. Hal ini 

karena Suzaku dianggap sebagai penghianat bangsa Jepang, dan ia dianggap telah 

mati. 
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