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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Komik 

Ada dua definisi komik yaitu definisi luar dan definisi dalam. Definisi luar dari 

komik adalah buku bergambar yang setiap halaman berisi panel, masing-masing 

panel berisi gambar dan berhubungan membentuk skenario sebuah cerita. Sementara 

definisi dalam dari komik adalah Sebuah cerita yang mengandung sebuah pesan yang 

ingin disampaikan kepada pembaca melalui brntuk visual maupun tekstual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Strip Komik 
(http://www.ncs-glc.com/GLC/ed_black/segar/segar03.gif, 2005) 
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Masalah dari zaman sekarang adalah orang hanya bisa melihat definisi luar dari 

sebuah komik bukan definisi dalam. Di mata publik, komik sering dilihat cuma 

sekedar sebagai hiburan murah yang dibuat khusus untuk anak-anak. Maka untuk 

memahami perbedaan antara definisi luar dan definisi komik adalah dengan 

pengklasifikasian struktur komik menjadi dua bentuk yaitu bentuk dan konten.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bentuk dan Konten 
(http://www.hicksville.co.nz/pg%206%20panel%201.GIF, 2002) 

 Bentuk dari komik adalah definisi luar yang mendefinisikan tempat, waktu 

dan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut sementara konten adalah definisi dalam yang 

berisi inti nilai yang terkandung di dalam cerita komik itu. Orang umumnya sering 

hanya melihat definisi luar dari komik. Pemahaman konten sebagai definisi dalam 

sangat penting dalam memahami komik sebagai sequential art. Memahami perbedaan 
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antara definisi luar dan definisi dalam seperti melihat kontras warna hitam dan putih. 

Dari situ anda bisa melihat dengan luas definisi komik itu. (Horrocks, 2001;234). 

2.2 Inspirasi Komik Superhero 

 

Gambar 2.3 Herkules 
(http://starquest.pbworks.com/f/1165856894/Hercules.jpg, 2006) 

Inspirasi adalah hal yang penting dalam membuat cerita.Inspirasi bisa muncul dari 

berbagai macam faktor seperti kebudayaan, karakter personalitas atau mitologi dari 

zaman dahulu. Contohnya Superman, Inspirasi dari kekuatan superman berasal dari 

kisah Herkules dari zaman yunani kuno.(Fingeroth, 2004;9). 
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2.2.1 Konflik Cerita Superhero 

 

Gambar 2.4 Konflik 
(http://academicdepartments.musc.edu/sebin/x/z/conflict.jpg) 

Konflik adalah inti penting dalam membuat narasi cerita. Setiap superhero memiliki 

konflik dalam cerita perjuangan melawan musuh. Karena tanpa konflik pembaca 

menjadi bosan. Hal yang penting dalam membuat konflik adalah memiliki konflik 

yang berarti bukan konflik yang berlebihan. Contohnya cerita Captain America pada 

tahun 1970-an Captain America hidup dalam nilai Amerika tetapi perang Vietnam 

membuat Captain America memiliki konflik dalam mempertanyakan keyakinan pada 

Amerika Serikat. (Weiner, 2009;18) 

2.2.2 Komik Superhero dan Politik 

Politik adalah salah satu inspirasi penting dalam membuat komik superhero. Komik 

Superhero melambangkan refleksi dari kejadian trend politik. Komik superhero  

selalu bersifat melawan hal-hal yang controversial seperti homoseksual, hukuman 

mati, aborsi dan lain-lain. Pada umumnya superhero dibagi menjadi dua jenis yaitu 

yang mendukung ideal politik dan yang melawan ideal politik. Superhero adalah 

suara dari refleksi orang pada trend sebuah politik. (DiPaolo, 2011;5) 
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Gambar 2.5 Captain America 
(http://fc00.deviantart.net/fs9/i/2006/033/e/1/Captain_America_by_racookie3.jpg, 2006) 

 

Gambar 2.6 Globalisasi 
(http://3.bp.blogspot.com/-7_8ve7XUwX4/TdtFKjbTygI/AAAAAAAAQTg 

/yyxmZ8qJs7o/s400/globalization21.gif, 2011) 

 

 

 

2.2.3 Komik Superhero dan Globalisasi 

Hubungan antara komik superhero dengan globalisasi adalah globalisasi berfungsi 

meluaskan ideal yang bersumber dari karakter superhero.Karakter sebuah superhero 
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bisa mempengaruhi massa banyak dalam waktu pendek. Superhero bisa digunakan 

untuk memasang relasi antar dua negara untuk mengenal orang lebih baik melalui 

interest akan superhero. Buku komik Superhero seperti Spider-man, X-men dan Hulk 

banyak diketahui oleh orang banyak di seluruh pelosok dunia. (Gray, 2011;15-16). 

2.2.4 Arti Pahlawan 

Menjadi pahlawan adalah menjadi sebuah individual yang unik. Sebuah pahlawan 

adalah seorang individu yang masuk ke dalam proses perkembangan kesadaran dan 

ego. Seorang pahlawan berjalan dalam waktu kehidupan untuk mencari arti dari 

hidup melalui pikiran sebuah individual. Alasan ini mengapa orang bermimpi ingin 

menjadi sebuah pahlawan. (Kluger, 1991;7) 

2.3 Unsur-Unsur Komik 

Di setiap buku komik ada hal-hal yang paling dasar dalam membentuk format komik. 

Ini adalah unsur-unsur yang paling penting dalam rangka merancang desain sebuah 

komik: 

1.) Panel 

Panel adalah sebuah gambar yang ada di dalam sekuensi panel banyak di buku 

komik. Di setiap panel terdiri dari satu gambaran statis yang  melambangkan suatu 

kejadian. (Gordon, 2007; 32)  
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Gambar 2.7 Contoh Panel 
(Winsor McCay, 1905) 

Susunan panel umumnya berbeda tergantung pada ukuran format media buku. 

Di kertas koran strip komik terdiri dari empat atau tiga panel disusun secara 

horizontal dan memiliki ukuran yang sama. Contoh dari strip komik yang ada di 

kertas koran adalah Spiderman versi kertas koran. Di negara asia khususnya Jepang 

memiliki struktur panel komik yang disebut yonkoma. (Yadao, 2009;262)  
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Gambar 2.8 Struktur Yonkoma 
(Shaun Stevenson, 2009) 

Yonkoma dalam bahasa jepang berarti empat sel. Yonkoma bisa juga ditulis 

pendek sebagai 4-koma. Yonkoma adalah struktur empat panel yang disusun secara 

vertical dan masing-masing memiliki ukuran sama.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Yonkoma Moyashimon 
(Moyashimon, 2004) 
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 Bentuk format ini digunakan dalam berbagai macam publikasi di jepang 

seperti magazine manga, novel grafik, komik koran dan lain-lain. Yonkoma paling 

enak digunakan untuk  cerita komedi dan satir politik karena susunan struktur panel 

sangat pendek dan mudah digunakan. (Yadao, 2009; 262)  

 Di dalam komik koran ada dua jenis format panel yang paling umum 

digunakan yaitu satu panel atau strip. Satu panel umumnya tidak memiliki kontinuitas 

sementar strip memiliki cerita lebih panjang dan format panelnya terdiri lebih dari 

satu panel yang disusun secara horizontal dan memiliki ukuran yang sama dengan 

yang lain. (Browne & Browne, 2001;193) 

 

 

Gambar 2.10 Strip Peanuts 
(Peanuts, 1950) 

 

2.) Lettering 

Lettering adalah penulisan kata-kata yang ada di dalam komik. Tiap tipe penulisan 

kata memiliki efek yang berbeda. Bold lettering adalah penulisan kata  tebal yang 

digunakan untuk mengempasiskan suasana yang terjadi melalui dialog kata. Kata 
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besar di dalam dialog menggambarkan bahwa orang tersebut berteriak kalau kata 

kecil biasanya menggambarkan sedang bergosip dengan orang lain. Bold lettering 

sangat penting untuk mengetahui sifat-sifat personalitas karakter dalam komik 

melalui gaya bicara dengan bold lettering. (Amara, 2012;10).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Contoh Lettering 
(http://kleinletters.com/Blog/wp-content/uploads/2008/12/tstrongstylesheet.jpg, 2012) 

 Dialogue lettering atau caption lettering umumnya menggunakan uppercase 

atau huruf kapital semuanya untuk mengempasiskan judul dari cerita tersebut. 
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Display lettering adalah penulisan kata yang ada di di luar balon dialog. Display 

lettering umumnya digunakan untuk melambangkan suara efek atau suasana yang 

terjadi di dalam panel tersebut. Display lettering memiliki berbagai bentuk unik yang 

berfungsi melambangkan suatu suara efek yang unik. 

 

Gambar 2.12 Contoh Display Lettering 
(http://www.dianatamblyn.com/2010/08/sound-effects-comics.html, 2008) 

3.) Word Balloon 

Word Balloon adalah semacam bentuk balon yang ada di komik berisi dialog kata-

kata yang dibicarakan oleh karakter. Teks di balon umumnya diketik untuk 

membedakan dengan efek suara.. Balon di dalam buku komik bisa memiliki berbagai 

macam jenis bentuk yang digunakan melambangkan personalitas atau karakter. 

(Amara, 2012;.8)  
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Gambar 2.13 Contoh Word Balloon 
(http://technorati.com/entertainment/glosslip/article/talk-talk-6, 2009) 

4.) Thought Balloon  

Thought Balloon adalah bentuk balon yang berisi pikiran karakter yang tidak 

dibicarakan dengan mulut. Bentuk paling umum dari balon ini biasanya merupai 

sebuah awan. Salah satu langkah membuat komik baik adalah tidak terlalu 

mengandalkan though balloon secara berlebihan. (Amara, 2012;.8)  

 

Gambar 2.14 Contoh Thought Balloon 
(http://cafeconlecheblog.com/wp-content/uploads/2013/03/thought-balloon.png, 2013) 
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5.) Caption 

Caption adalah sebuah kotak yang berisi kata-kata yang digunakan untuk narasi, teks 

transisi dan dialog off-panel. Caption digunakan untuk memberikan informasi kepada 

pembaca tentang cerita atau karakter dalam buku komik.(Amara. 2012,9)  

 

Gambar 2.15 Contoh Caption 
(http://www.balloontales.com/tips/captions/icon_lg.gif, 2004) 

6.) Sound Effects(SFX) 

Sound effects adalah efek suara di dalam komik yang digambarkan dalam bentuk 

huruf yang stylish di luar balon dialog kata. Sound effect  adalah  
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 Gambar 2.16 25 Contoh Comic FX   
(http://www.vecteezy.com/vector-icons/56186-comic-vector-sound-fx, 2014) 

unsur penting  di dalam  membuat gambaran suasana dalam sebuah panel komik. 

Efek suara memiliki bermacam ukuran dan bentuk. Efek suara bisa dibuat dengan 

tangan atau diketik. Efek suara yang dibuat dengan cara tangan lebih bebas dan 

organic. Gambaran efek suara yang memakai tangan digunakan untuk membedakan 

apa yang efek suara atau apa yang teks dialog. Pada dasarnya huruf besar  

melambangkan efek suara yang keras seperti ledakan, guntur dan sebagainya. 

Sementara huruf kecil digunakan untuk efek suara halus seperti hantu, angin lemah 

dan lain lain. (David,2009;152) 
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7.) Borders 

Gambar 2.17 Contoh Comic Borders 
(http://english236-w2008.pbworks.com/w/page/19019894/Image%20Models, 2008) 

 

Borders adalah garis yang menutupi panels, balloons dan caption. Borders memiliki 

berbagai ragam gaya dan ketebalan yang digunakan untuk melambangkan efek dan 

suasana hati karakter. Garis border ganda digunakan untuk suara yang sangat keras 

dan garis panel yang bulat berfungsi untuk  flashbacks pada pikiran karakter. Warna 

latar belakang atau garis yang berbeda bisa sangat berguna dalam menyampaikan 

informasi kepada pembaca tentang personalitas  suatu karakter atau jenis dialog atau 

narasi cerita. (Duggan, 2008;58) 
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8.) Gutter 

Gutter adalah spasi yang berada di antara atau sekitar panel. Gutter umumnya 

berwarna putih yang berfungsi melambangkan kejadian di antar panel. Gutter 

berwarna atau gradasi bisa sangat membantu  menangkap suasana, membuat 

flashbacks atau sekedar estetika dalam komik. (Amara, 2012,8) 

Gambar 2.18 Unsur Komik 
(http://comicsintheclassroom.pbworks.com/w/page/16170976/The%20Anatomy%20of%20a

%20Comic%20Panel, 2010) 

 

Pembuatan Komik ..., Evan, FSD UMN, 2014

http://comicsintheclassroom.pbworks.com/w/page/16170976/The%20Anatomy%20of%20a%20Comic%20Panel
http://comicsintheclassroom.pbworks.com/w/page/16170976/The%20Anatomy%20of%20a%20Comic%20Panel


24 
  

2.3.1 Format Komik 

Langkah pertama untuk membuat komik adalah mengindentifikasi format buku 

komik yang cocok. Pembuat komik harus mengetahui ciri-ciri dari tipe format komik 

yang akan digunakan untuk menyampaikan ide cerita secara efektif. Ada berbagai 

ragam format komik, Ini adalah jenis-jenis format komik yang paling umum 

digunakan oleh pembuat buku komik:  

Gambar 2.19 Contoh One-Shot Comics 
  (Evil Alliance, 2011) 
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1.) One-Shot 

Sebuah one-shot adalah satu buku komik yang memiliki panjang halaman sekitar 20-

22 halaman tergantung pada perusahaan yang mempublikasi yang menulis cerita 

penuh dari awal sampai akhir. Keunggulan dari format one-shot adalah penulis tidak 

perlu membuat cerita tidak lebih dari  satu babak. Panjang halaman one-shot sangat 

mudah ditulis oleh pembuat komik pemula. Kelemahan dari format one-shot adalah 

karena struktur halaman yang pendek membatasi penulis komik untuk menaruh cerita 

kompleks dalam membuat komik. (Rhoades, 2008;336)  

 

Gambar 2.20 Contoh Anthology 
(http://highlowcomics.blogspot.com/2012/07/anthologies-hellbound-2.html, 2012) 
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2.) Anthologies 

Anthologies adalah kumpulan dari cerita pendek dalam komik yang digabung menjadi 

satu. Pada umumnya antologi dibuat dari kolaborasi pembuat komik dengan 

perusahaan besar atau kerja kelompok antara pembuat komik. Keunggulan dari 

format antologi adalah format ini memiliki berbagai ragam jenis cerita. Pembaca akan 

mencari bagian cerita apa yang disukai dalam format antologi. (Rhoades, 2008;333)  

 

Gambar 2.21 Contoh Mini Series 
(Potential, 2012) 

3.) Mini-Series 

Mini series adalah seri kecil dari satu terbitan cerita. Format mini series umumnya 

berjalan sekitar 4 sampai 6 Isu dalam panjang komik. Rata-rata panjang halaman dari 

format mini series sekitar 80 sampai 130 halaman tergantung pada halaman yang 

dibuat dalam setiap isu di dalam buku komik. Struktur cerita dari mini series 
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umumnya adalah isu pertama menceritakan awal pengenalan tokoh protagonist dan  

di isu terakhir adalah bagian klimaks dalam cerita. (Rhoades,2008;336) 

 

Gambar 2.22 Contoh Ongoing 
(John Bryne,1994) 

4.) Ongoing 

Format ongoing adalah format komik yang tidak memiliki akhir dalam cerita. Format 

ini memiliki cerita yang terus bersambung. Apabila satu babak cerita sudah selesai, 
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Babak baru akan dimulai. Format ongoing umumnya  dimiliki oleh perusahaan besar 

komik seperti DC atau Marvel.(Rhoades,2008;336)  

Gambar 2.23 Contoh Trade Paperback 
(Spiderman: Life in Mad Dog Ward, 2013) 

5.) Trade Paperback 

Format trade paperback adalah format komik buku yang terdiri dari kumpulan isu 

tunggal yang digabung dalam dua bentuk. Yang bentuk pertama adalah koleksi isu 

dalam satu arc dan dikumpulkan sebagai satu volume buku. Dan yang bentuk kedua 

adalah mini series yang sudah selesai digabung menjadi satu volume buku .Format 

trade paperback umumnya disertai adisi seperti cover buku komik, sketsa dan beserta 

nota dari pencipta judul komik tersebut. (Rhoades, 2008;340) 
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Gambar 2.24 Novel Grafik 
(Watchmen, 1986) 

6.) Novel Grafik 

Novel grafik adalah buku yang terbuat dari konten komik. Novel grafik umumnya 

lebih panjang dari buku komik dan cenderung dirilis dalam  satu volume daripada 

satu babak pendek.  Novel grafik umumnya memiliki kualitas cerita yang lebih tinggi 

dan lebih kompleks bila dibandingkan dengan buku komik biasa. (Rhoades, 

2008;.334) 
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Gambar 2.25 Contoh Webcomic 
(http://wtf.debian.net/dailystrips-2011.01.26.html, 2011) 

 

7.) Webcomic 

Format webcomic adalah format komik yang dibuat untuk dibaca di internet. Format 

webcomic memiliki berbagai  variasi dari posting  blog secara random, posting jadwal 

migguan atau harian dan sebagainya. Format webcomic memiliki keunggulan 

membuat cerita dengan tema lebih luas dan lebih tajam daripada format lain karena 

sensor di internet umumnya lebih ringan dibandingkan dengan  format lain. 

(Rhoades, 2008;.340) 
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Gambar 2.26 Perbandingan gaya komik 
(Curly Turkey, 2013) 

2.3.1 Gaya Komik 

Komik memiliki berbagai bentuk dan gaya di seluruh dunia. Masing- masing negara 

memiliki sejarah unik tentang buku komik dan pandangan perspektif tentang buku 

komik. Umumnya secara geografis jenis buku komik dibagi menjadi tiga yaitu  

komik Amerika, komik Eropa dan komik Jepang. Masing masing jenis memiliki gaya  

dan sejarah unik. Di bawah adalah perbedaan detil antara komik Amerika, komik 

Eropa dan komik Jepang: 

1.) Komik Amerika 

Komik Amerika adalah lebaran tipis yang secara umum memiliki konten komik. 

Format ini berasal pada tahun 1933. Komik Amerika mengalami popularitas besar 

pertama  setelah publikasi Action Comics di tahun 1938 dengan munculnya karakter 

superhero yaitu Superman. Hal ini melahirkan fenomenon superhero yang Berjaya 
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sampai akhir Perang Dunia II.  Setelah perang genre popularitas superhero menurun 

sementara industri buku komik mengalami ekspansi secara tiba-tiba dan genre komik 

lain seperti western, romance dan humor menjadi popular. Tetapi pada tahun 1950. 

Komik menjadi kurang popular karena peningkatan sensor dan penyebaran media 

televisi. Pada decade 60-an mengalami kelahiran baru dari genre superhero dan 

menjadi karakter dominan sampai abad-21 sekarang. Sejak akhir abad 20, Buku 

komik menjadi barang koleksi berharga. Toko komik menjadi tempat menjual komik 

berharga untuk fan komik dengan hasil jualan mencapai jutaan dollar. Sistem grade 

pada buku komik muncul dan tas plastik tersedia untuk menjaga komik buku tetap 

awet. (Rhoades, 2008,.1)  

 

Gambar 2.27 Contoh Komik Superhero 
(Burnley Jack, 1940) 

 Buku format komik Amerika standard berukuran 16.83 cm  x 26 cm dengan 

panjang  halaman 32. Buku komik Amerika umumnya memiliki emphasis pada 

action . Komik Amerika mendedikasikan halaman penuh pada action. Komik 
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Amerika umumnya dibaca dari kiri ke kanan. Walaupun komik Amerika menjajahi 

tema topik dan konsep tajam, di Amerika medium komik umumnya masih 

distereotipe sebagai genre superhero untuk anak-anak.  

 

Gambar 2.28 Contoh Komik Amerika 
The Buyers Guide for Comic Fandom, 1976 

 Di buku komik Amerika umumnya establishing shot-nya berada di bagian 

adegan pertama pada komik. Komik Amerika adalah novel grafik jadi cerita dan 

gambar visual umumnya tidak  harus sesuai dengan dialog dan aksi visual.  Produksi 
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komik di Amerika umumnya lebih kecil daripada produksi komik di Jepang dan 

berwarna. Buku komik amerika didesain untuk demografi anak-anak dan remaja. 

 
Gambar 2.29 Komik Jepang Awal Abad-20 

(Rakuten Kitazawa, 1905) 

2.) Komik Jepang 

Buku komik di jepang disebut sebagai manga. Sejarah kata “manga” berasal dari kata 

“manhua” di bahasa mandarin yang berarti sebagai “gambaran aneh” atau “sketsa 

dadakan”. Kata “manga” menjadi umum di Jepang pada abad-18 dengan publikasi 

karya seperti Shiji no yukikai oleh Santo Kyoden pada tahun 1978 dan  di awal abad-

19 dengan karya seperti Manga hyakujou oleh Aikawa Minka pada tahun 1814 dan 

buku Hokusai Manga yang terdiri dari kumpulan gambar dari buku sketsa milik artis 

ukiyo-e Hokusai. Rakuten Kitazawa adalah orang pertama yang menggunakan kata 

“manga” dalam arti modern. (Brenner, 2007;.3) 
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 Di Jepang arti kata”manga” bisa berarti sebuah animasi atau buku komik. 

Bagi orang yang berbahasa inggris umumnya mendefinisikan kata” manga” sebagai 

buku komik Jepang dengan parallel penggunaan kata” anime” sebagai animasi 

Jepang. Kata “ani-manga” digunakan untuk mendefinisikan sebuah komik yang 

terbuat dari sel animasi. (Matt, 2012)  

 
Gambar 2.30 Leluhur komik Jepang 

(Hokusai, 1819) 

 

 Sejarah manga modern berasal dari zaman penjajahan sekitar tahun 1945-

1952 dan setelah penjajahan sekitar 1952-1960. Sementara yang sebelumnya jepang 

sangat militeris dan ultra-nasionalis membangun infrastruktur ekonomi dan politik 

yang hancur pada saat perang dunia. Penulis sejarah manga mendefinisikan dua 

proses luas dan lebar yang membentuk manga pada zaman modern. Proses pertama 

mengempasiskan kejadian yang terjadi saat dan setelah okupasi Amerika Serikat oleh 
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Jepang pada tahun 1945-1952 dan membawa pengaruh kultur Amerika termasuk  

komik Amerika dan gambar beserta tema dari televisi, film dan kartun dari Amerika 

seperti  Disney.  Sementara  penulis  lain  seperti  Frederik.L.Schodt, Kinko Ito dan 

Adam L. Kern melanjutkan penyambungan kultur dan tradisi estetika Jepang yang 

meliputi karya dan kultur pada zaman sebelum perang, Meiji dan pra-Meiji. (Matt, 

2012) 

Gambar 2.31 Contoh Komik Tezuka 
(Osamu Tezuka, 1972) 
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Gambar 2.32 Contoh Komik Hasegawa 
(Machiko Hasegawa, 1946) 

 Setelah zaman perang dunia Jepang mengalami ledakan  pada kreativitas 

artistik pada manga yang meliputi artis manga seperti Osamu Tezuka yang 

menciptakan karya astro boy dan Machiko Hashegawa. Pada tahun 1950-an Astro 

Boy menjadi anime pertama yang populer di Jepang dan bagian dunia lainnya. Osamu 

Tezuka dan Machiko Hashegawa membuat inovasi baru pada dunia manga. Osamu 

Tezuka menciptakan teknik sinematografik pada manga, panel pada manga dibuat 

seolah-olah seperti gambar bergerak yang menunjukan detail dari aksi  yang 
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berbatasan dengan slow motion dan zoom cepat dari jarak closeup shots. Teknik 

dinamisme visual ini dipakai luas oleh artis manga setelahnya. Sementara Machiko 

Hasegawa menfokuskan tema cerita pada kehidupan sehari-hari dan pengalaman 

wanita yang mengdefinisikan genre shojo. Sekitar tahun 1950 sampai 1969, Pembaca 

manga makin melebar dan meluas di Jepang dengan solidifikasi  dua genre besar di 

manga yaitu shonen dan shojo. Shonen adalah genre manga yang mengarah pada 

demografi laki-laki sementara shojo mengarah pada demografi perempuan. 

(Brenner,2007;.xvii) 

 

Gambar 2.33 Sinematografik Manga 
(New Teasure Island ,1947) 

 Shojo adalah komik manga yang dibuat dan didesain untuk mengarah pada 

demografi perempuan dan wanita muda. Pada umumnya shojo dibuat secara dasar 
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oleh artis manga perempuan. Pada decade selanjutnya, manga shojo berlanjut untuk 

berkembang dan secara bersamaan berubah menjadi beberapa subgenre seperti 

romance, superheroines dan josei. (Brenner,2007;.8)  

Gambar 2.34 Contoh Komik Shojo 
(http://patrickmacias.blogs.com/photos/uncategorized/2007/09/26/candy1.jpg , 2007) 

 Manga shojo modern meliputi cinta sebagai tema utama dalam narasi emosi 

kuat tentang realisasi diri. Manga shojo pada umumnya bersifat romantis . Di dalam 

genre superheroine, manga shojo seperti Sailor Moon yang dibuat oleh Naoko 

Takeuchi menjadi populer secara internasional dalam format manga dan anime. 

(Thorn,2001) 
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 Manga yang mengarah pada demografi laki-laki yakni shonen dipisahkan 

berdasarkan umur para pembaca yaitu shonen dan seinen. Manga shonen mengarah 

pada laki-laki berumur sampai 18 tahun sementara manga seinen mengarah pada pria 

muda yang berumur dari 18 tahun sampai 30 tahun. Manga shonen pada umumnya 

meliputi pahlawan laki-laki, humor slapstick , tema harga diri dan bahkan seksualitas. 

(Matt,2012) 

Gambar 2.35 Contoh Komik Shonen 
(http://3.bp.blogspot.com/_te6pQRQ254I/RY8KL4hqBaI/AAAAAAAAABc/dWk-

SJKbmhk/s400/JOJO-v05-c45-p014.png,2006) 
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 Demografi laki-laki dan pria muda adalah tipe pembaca manga yang paling 

awal setelah perang dunia II. Dari tahun 1950 sampai sekarang manga shonen 

mengarah pada topik kepentingan laki-laki yang meliputi subjek seperti robot, 

perjalanan luar angkasa dan pertualangan aksi  pahlawan. Tema popular juga meliputi 

sains fiksi, teknologi, olahraga dan lokasi supernatural. Manga tentang superheroes 

berkostum seperti Superman, Batman dan Iron Man umumnya tidak terlalu populer. 

(Matt,2012) 

 

Gambar 2.36 Gaya Komik Shonen 
(Akira Toriyama,1986) 
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 Di jepang ada gerakan manga alternatif yaitu gekiga. Kata “gekiga” dalam 

bahasa Jepang berarti gambar dramatik. Teknik gekiga sangat berbeda daripada 

teknik manga. Gaya gekiga umumnya secara emosional gelap, Sangat realistic dan 

brutal yang menfokuskan pada tema hari dalam luar dari kekejaman realitas 

kehidupan. Teknik gekiga digambar dalam bentuk yang jelek dan tidak enak dilihat. 

Kata ”gekiga” dikoinkan oleh pencipta genre Yoshihiro Tatsumi dan diadopsikan 

oleh artis jepang yang lebih serius. (Yadao, 2012;.263). 

 

Gambar 2.37 Contoh Komik Gekiga 
(Sanpei Shirato,1964) 
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3.) Komik Eropa 

Komik Eropa adalah komik yang dibuat dari negara Eropa dan pada umumnya  

memiliki bentuk memiripi komik Amerika. Komik Eropa pada umumnya dicetak 

dalam format lebar dengan kertas kualitas tinggi dan perwarnaan sekitar berukuran 

A4, dan memiliki halaman sekitar 40 sampai 60. Komik Eropa memiliki banyak 

genre dari pertualangan humoris seperti Tintin dan Asterix sampai tema dewasa 

seperti Diabolik. (Berti,1993;.9). 

 

Gambar 2.38 Komik Eropa Awal 
(Wilhelm Busch,1865) 
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 Sejarah komik Eropa berasal mula dari karikatur abad-18 dan buku gambar 

berilustrasi. Pada awal abad 19, Artis dari Swiss Rodolphe Topffer yang disebut oleh 

orang banyak sebagai “Bapak dari komik modern” dan publikasi Histoire de M. 

Vieux Bois bisa dibilang sebagai buku komik pertama. Komik Pranco-Belgian, 

Komik Spanyol dan Komik Italia adalam komik Eropa paling dominan secara 

sejarah. (Kunzle,2007,.ix) 

 

Gambar 2.39 Prototipe Komik Eropa 
(Rodolphe Topffer,1830) 

 Komik Pranco-Belgium adalah komik yang dibuat untuk pembaca dari 

Prancis dan Belgium. Negara ini mempunyai tradisi lama pada komik dan buku 

komik. Komik Pranco-Belgium bisa disebut sebagai BD yang merupakan abbreviasi 

dari bandes dessinees yang berarti strip bergambar dalam bahasa Prancis dan 
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stripverhalen yang berarti cerita berstrip dalam bahasa Belanda. Komik Flemish 

Belgium  terpengaruh oleh komik Prancis dan memiliki gaya yang berbeda dan unik. 

(Miller,2007,.15) 

 

Gambar 2.40 Komik Flemish awal 
(Herge,1926) 

 Di Eropa, Bukan cuma orang Prancis  asli yang bisa berbahasa Prancis tetapi 

40 persen dari populasi orang Belgium dan 20 persen populasi orang Swiss. 

Persatuan dari bahasa ini menciptakan market komersial dan artistik. Identitas 

nasional sangat ambigu dan tidak jelas. (Screech,2005;.203) 
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 Publikasi Flemish umumnya ditranslasikan dalam bahasa Prancis dan dibeli 

ke market Prancis. Walapun memiliki bahasa yang sama  buku komik Flemish tidak 

terlalu banyak di negara Belanda. Format dari buku Pranco-Belgium sebelum Perang 

Dunia II, secara eksklusif komik dipublikasi dalam kertas koran yang berukuran 

tabloid. Sejak Perang Dunia II ,format album mengalami popularitas. Format album  

berukuran setengah dari ukuran buku komik sebelumnya. Komik  Pranco-Belgium 

hampir semuanya memiliki hardcover pada edisi Prancis dan softcover pada edisi 

Belanda, berwarna penuh semuanya dan dibandingkan dengan komik Amerika agak 

besar. (McKinney,2004;.xiii) 

 
Gambar 2.41 Contoh Komik Gaya Flemish 

(Jaqcues Tardi,1969) 
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Komik Pranco-Belgium sering dipublikasikan dalam bentuk koleksi album 

setelah sebuah cerita atau beberapa cerita pendek sudah diselesaikan dalam majalah. 

Sangat umum untuk sebuah album memiliki 46 sampai 62 halaman komik. Sejak 

tahun 1980-an, banyak komik dipublikasikan secara eksklusif sebagai album dan 

tidak selalu ada dalam majalah. Sementara banyak majalah hilang dan juga meliputi 

series komik seperti Tintin, Pilote dan lain-lain. (Miller,2007;.35) 

Gambar 2.42 Herge, Pencipta Tintin 
(http://tintinology.poosk.com/2009/05/,2009) 
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  Pada tahun 90-an. Banyak series yang populer lama memiliki edisi koleksi 

omnibus atau intergales . Intergales pada umumnya memiliki sekitar dua dan empat 

album original dan sering sebagian inedits yaitu material yang masih belum 

dipublikasi sebelumnya. Format album juga diimpor untuk buku lokal di banyak 

negara Eropa dan juga dijaga dalam bentuk translasi asing. (Beaty,2007,.30-32) 

 
Gambar 2.43 Karakter Gaya Komik Eropa 

(Rene Goscinny & Albert Uderzo,1959) 

 Gaya komik Pranco-Belgium umumnya memiliki tiga gaya yang unik. 

Masing-masing gaya memiliki ciri-ciri yang membedakan satu sama lain: 

1). Gaya realistik sangat memiliki detail yang tinggi. Upaya ini dibuat untuk 

membuat komik sangat senatural mungkin dan meyakinkan, selagi sedang 
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digambar. Contoh komik yang menggunakan teknik realistik adalah Jerry 

Spring yang dibuat oleh Jije. (Dave,2011; Par.6) 

 
Gambar 2.44 Contoh Gaya Realistik 

(Jije,1954) 

2). Gaya komik dinamis. Gaya ini menggunakan gaya komik kartun. Gaya komik 

dinamis menggunakan gambaran visual komik standard.  Contoh komik yang 

menggunakan gaya komik dinamis adalah Spirou. (Dave,2011; Par.7) 
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Gambar 2.45 Contoh Gaya Komik Dinamis 

(Rob-Vel,1938) 

3). Gaya skematik adalah gaya komik yang menggunakan garis kuat dalam 

keseragaman. Gaya skematik menggunakan warna kuat dan kombinasi antara 

karakter yang kartunis dengan latar belakang realistik. Contoh komik yang 

menggunakan gaya skematik adalah Tintin yang dibuat oleh Herge. 

(Dave,2011; Par.7) 
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Gambar 2.46 Contoh Gaya Skematik 
(Herge,1929) 

 

 

 

 

Gambar 2.47 Struktur Cerita Plot 
(http://english.learnhub.com/lesson/4579-plot-structure,2011) 
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2.4  Alur/Plot  

Alur atau plot dalam komik superhero “Evanman”  dibagi menjadi tiga bagian. 

Bagian awal, bagian pertengahan dan bagian akhir. 

Bagian awal berisi perkenalan tentang protagonis dan kekuatan superhero. 

Bagian pertengahan berisi bagian dimana antagonis muncul dan menjelaskan alasan 

mengapa dia melawan protagonist dan pada bagian terakhir dari plot adalah dimana 

klimaks terjadi yaitu antagonis dikalahkan dalam nama kreatifitas oleh pahlawan 

superhero “Evanman”. 

Plot adalah bagian dari fiksi yang terbuat dari kumpulan berbagai kejadian 

aksi yang membawa ke klimaks dalam sebuah cerita. Untuk merancang sebuah cerita 

dalam komik dibuat secara bertahap-tahap dalam rangka  menyempurnakan plot. 

2.4.1  Gol Cerita 

Unsur pertama yang diperlukan dalam rangka membuat plot yaitu gol sebuah cerita. 

Plot dalam sebuah cerita terdiri dari berbagai kejadian yang berkaitan dengan 

bagaimana tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah konflik yang ada 

dalam suatu cerita. Gol Cerita dari komik ini adalah Karakter Superhero Evanman 

mau mengalahkan karakter Antagonis yang akan dilawan dalam pertarungan yang 

sengit dan mau menjadi orang yang kuat dan juga berani. 
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2.4.2  Konsekuensi 

Langkah kedua dalam sebuah cerita setelah membuat gol cerita adalah  bertanya 

tentang apa kejadian yang akan datang bila gol tersebut tidak akan tercapai atau apa 

bila protagonis tersebut tidak bila menyelesaikan masalah yang ada di dalam sebuah 

cerita. 

 Pertanyaan ini disebut juga sebagai konsekuensi. Konsekuensi cerita adalah 

sebuah kejadian yang terjadi bila hasil dari gol dalam cerita tidak tercapai. 

Menghindari konsekuensi dalam sebuah cerita adalah titik penting dalam tindakan 

protagonist untuk mencapai gol cerita, baim untuk karakter dalam buku komik dan 

pembaca. Konsekuensi membuat bagian yang paling penting dalam membuat plot. 

 Penggabungan dari gol cerita dan konsekuensi akan menciptakan sebuah  efek 

dramatis dalam sebuah plot untuk menciptakan cerita yang lebih dalam dan berarti. 

2.4.3 Keperluan 

Keperluan adalah bagian ketiga dalam membuat plot cerita. Keperluan berisi hal-hal 

yang harus diselesaikan dalam rangka untuk sampai ke gol sebuah cerita. Keperluan 

bisa dipikir sebagai daftar centang dari satu atau lebih kejadian dalam sebuah cerita. 

Dalam keperluan yang sudah diselesaikan dalam pertengahab sebuah cerita. Pembaca 

akan merasakan bahwa protagonist sudah mulai mendekati titik gol dalam plot cerita. 
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2.4.4 Peringatan 

Peringatan merupakan bandingan dari keperluan. Perbandingan dari dua unsur 

tersebut bisa dilihat bagaiman reaksi terhadap jalan alur plot. Keperluan menunjukan 

sebuah cerita yang maju menuju pencapaian sebuah gol cerita sementara peringatan 

membuat pembaca cemas akan konsekuensi yang akan terjadi sebelum protagonist 

berhasil mencapainya. 

Peringatan dari cerita plot karakter superhero Evanman berada dalam 

kekuatan super yang dimilikinya. Peringatan bahaya dari karakter superhero 

Evanman adalah risiko yang bisa muncul dalam kekuatan super yang dimilikinya 

adalah tenaga yang dimiliki akan terkuras karena menggunakan kekuatan super 

secara berlebihan. Mrenggunakan kekuatan super secara berlebihan akan juga 

mengakibatkan sakit derita yang tinggi dalam tubuh karakter Superhero. 

2.4.5        Makna 

Membuat cerita yang baik adalah mengetahui masalah yang terjadi banyak dalam 

sebuah karakter protagonist. Apabila masalah terjadi secara asalan, maka protagonist 

maupun pembaca tidak memiliki alasan yang berarti untuk menyelesaikan plot 

sebuah cerita. Untuk menarik pembaca komik terus membaca adalah memberikan 

protagonist sebuah gol cerita. 
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 Masalah utama yang ada dalam tahap mencapai gol cerita adalah protagonist 

berusaha mencapainya dengan membuat korban atau derita yang dibuat demi gol 

dalam sebuah plot cerita yang bisa disebut sebagai Makna. 

Makna dalam sebuah plot cerita Evanman adalah kekuatan supernya. Untuk 

menggunakan kekuatan super yang dimiliki Evanman secara efektif. Stamina yang 

besar dan tubuh yang kuat untuk mengaktifkan kekuatan superhero yang dimiliki oleh 

Evanman. 

2.4.6 Pembagian 

Pembagian adalah unsur di dalam cerita yang menyeimbangkan harga dalam garis 

plot. Pembagian adalah sebuah hadiah yang didapatkan oleh protagonis dalam sebuah 

cerita. Pembagian  dalam cerita superhero Evanman  adalah Evanman mendapatkan 

kekuatan super sebagai titik plot pertengahan dari cerita plot. 

2.4.7 Prequisites 

Prequisistes adalah kejadian yang terjadi dalam rangka keperluan untuk terjadi. 

Prequisistes dibuat untuk menambah beban cerita ke dalam garis plot. Seperti 

keperluan, perquisites terjadi bila pembaca merasakan progres suatu kejadian yang 

dibuat untuk mencapai gol cerita. Prequisites-nya berupa kekuatan super dari 

antagonis.  
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2.4.8 Pre-kondisi 

 Unsur terakhir dari bagian plot cerita adalah pre-kondisi. Pre-kondisi adalah versi 

kecil dari preingatan. Pre-kondisi adalah bagian kecil dari sebuah plot. Mereka adalah 

stipulasi yang dimasukan oleh karakter lain yang membuat gol cerita menjadi lebih 

susah untuk dicapai. Pre-kondisi dalam cerita Evanman berupa mimpi awal karakter 

tersebut. 

Dari delapan unsur plot yang diperlukan untuk membuat cerita. Tahap berikutnya 

adalah menyusun menjadi satuan cerita plot.  
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