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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Jepang merupakan negara maju yang terus berkembang diberbagai aspek, 

mulai dari kebudayaan hingga yang terbesar ekonomi dan teknologi. Seiring 

dengan banyaknya perkembangan tersebut, memudahkan sebagian orang dalam 

menjalankan pekerjaan dari mana saja dan kapan saja, termasuk bekerja dari 

rumah. Karena merasa nyaman dan praktis akhirnya banyak orang  merasa tidak 

perlu keluar untuk melakukan pekerjaannya. Perkembangan ini juga menjadi 

pendukung para hikikomori semakin enggan untuk bersosialisasi keluar. 

Hikikomori (引きこもり) adalah sebuah perilaku penarikan diri dari kehidupan 

sosial, mengunci diri didalam kamar dan menolak untuk bersosialiasi dengan 

dunia luar. Hikikomori juga digunakan sebagai istilah bagi orang yang 

mengalaminya. Istilah tersebut dicetuskan oleh seorang psikolog Jepang bernama 

Tamaki Saito. Sejak tahun 2000-an fenomena ini telah muncul di Jepang dan 

banyak terjadi di kalangan remaja dan orang dewasa (Dziesinski, 2003) 

 Perilaku ini membatasi diri mereka untuk berhubungan dengan dunia luar, 

baik secara langsung ataupun melalui dunia maya. Beberapa dari mereka bahkan 

membatasi komunikasi dengan orang terdekat mereka seperti teman bahkan 

keluarga. Pelaku hikikomori banyak dialami oleh remaja sekolah menengah atau 

universitas yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya maupun 

menolak untuk bekerja, biasanya mengurung diri didalam zona nyaman mereka, 
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seperti di kamar dan melakukan hal-hal yang mereka sukai (Suwa dan Hara, 

2007).  Kabinet Jepang melakukan sebuah survei perilaku hikikomori pada tahun 

2010 dan berhasil menemukan data sebanyak 696.000. (Kabinet Jepang, 2010) 

Lalu pada survei tahun 2016 sebanyak 541.000 dengan rentang usia 15-39 tahun, 

atau 1,57% dari jumlah total populasi warga Jepang mengalami hikikomori 

(Kabinet Jepang, 2016). Namun banyak ahli meyakini bahwa jumlah tersebut 

harusnya lebih banyak lagi, karena beberapa dari pelaku hikikomori maupun 

keluarga yang bersangkutan menolak untuk melapor dan meminta bantuan kepada 

badan yang menangani permasalahan hikikomori atau pada ahli psikologi.  

 Perilaku hikikomori terjadi diakibatkan oleh berbagai faktor, beberapa 

mengaitkan dengan budaya Jepang Otaku (おたく) yaitu orang yang sangat hobi 

dan menekuni Manga (漫画) atau komik Jepang, anime, idol dan lainnya, para 

otaku memiliki citra yang suram dan kurang bersosialisasi. (Asahi dalam Welin, 

2013)  Biasanya mereka akan menghabiskan waktu untuk membaca komik-komik 

tersebut sepanjang hari didalam kamar. Faktor lainnya yang umum dilaporkan 

adalah tindakan bullying atau Ijime (虐め) di lingkungan sekolah, tekanan dari 

orang tua yang menuntut anak untuk selalu mendapat nilai baik tanpa 

memperhatikan keadaan psikis anak yang mengakibatkan stress dan depresi.  

Drama Jepang berjudul Sekai Wa Kyou Kara Kimi No Mono (世界は今日

から君のもの ) dalam bahasa Inggris Her Sketchbook dirilis oleh ARK 

Entertainment pada tanggal 15 Juli 2017, disutradarai oleh Masaya Ozaki. Film 

ini berdurasi 106 menit. Drama ini meceritakan Konuma Mami, seorang 

hikikomori yang berhenti sekolah dan memutuskan untuk tinggal di rumah 
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menghabiskan waktu untuk membaca manga dan menggambar selama lima tahun. 

Ayahnya adalah seseorang yang suportif dan menerima keadaan Mami, namun 

mulai frustasi dan berusaha untuk menemukan pekerjaan untuk anaknya. Awalnya 

Mami bekerja disebuah perusahaan bagian pengemasan barang, hal tersebut tidak 

bertahan lama dan Mami kembali tidak bekerja. Ayahnya berusaha untuk 

menemukan pekerjaan baru di perusahaan videogame sebagai pekerja lepas 

penguji game. Tanpa sengaja salah seorang direktur di perusahaan tersebut 

menemukan bakat menggambar Mami dan mulai mempekerjakannya sebagai 

seorang ilustrator. Namun, hal tersebut tidak bertahan lama karena Mami 

sebenarnya hanya bisa menjiplak sebuah gambar tetapi tidak bisa menggambar 

karyanya sendiri, dan ia tidak bisa bekerja dibawah tekanan.  

Pada saat Mami merasa ia tidak mampu untuk melakukan pekerjaan 

barunya ia berusaha untuk pergi dan kembali menarik diri dari lingkungan 

sosialnya, ia bertemu dengan seseorang yang menjadi temannya dan tinggal di 

rumah teman tersebut. Disana Mami mendapat dukungan penuh untuk melakukan 

hal yang ia sukai, termasuk menggambar dengan kemauaan dan gayanya sendiri. 

Suatu hari Mami diminta untuk menjadi narasumber sebuah seminar mengenai 

hikikomori, orang-orang mengira Mami telah selesai menarik dan mengunci 

dirinya dari kehidupan luar dengan bekerja dan keluar rumah namun ternyata 

Mami mengatakan sebenarnya secara perasaan ia belum sepenuhnya selesai dari 

hikikomori, namun berusaha untuk kembali terbuka kepada lingkungan sosialnya 

tetapi tetap beriringan dengan hikikomori yang dialaminya. 
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Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis apa saja konflik 

yang terjadi pada seseorang yang mengalami post hikikomori. Penulis memilih 

drama Sekai Wa Kyou Kara Kimi No Mono karena isi cerita pada drama tersebut 

menggambarkan perilaku post hikikomori yang sesuai dengan minat penulis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gambaran perilaku post hikikomori yang terjadi di Jepang 

dalam drama Sekai Wa Kyou Kara Kimi No Mono? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Memberikan informasi mengenai perilaku post hikikomori melalui drama 

tersebut. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Selain memiliki tujuan, penelitian ini memiliki manfaat yang hendak 

dicapai, yaitu: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan kedepannya dapat menambah referensi dan 

bahan pengetahuan dalam pengembangan penelitian terhadap perilaku post 

hikikomori di Jepang. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi pembelajar bahasa Jepang 

Dapat menambah informasi tentang perilaku post hikikomori, termasuk 

didalamnya penjelasan mengenai konsep hikikomori dan konsep isolasi sosial 

serta keterkaitannya dengan perilaku post hikikomori itu sendiri. 

b. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan sebagai referensi 

pembaca untuk melakukan penelitian di bidang kebudayaan Jepang 

khususnya perilaku post hikikomori. 

 

1.5. Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi yang digunakan 

sebagai pedoman untuk menulis penelitian ini. Pertama, sebuah penelitian yang 

ditulis oleh Michael Dziesinski pada tahun 2003 yang berjudul Hikikomori 

Investigations into the phenomenon of acute social withdrawal in contemporary 

Japan, membahas tentang fenomena hikikomori yang terjadi di Jepang secara 

rinci. Tren hikikomori berkembang begitu cepat di Jepang setelah banyak media 

mulai meliput dan melaporkan fenomena tersebut dan menyebar luas sampai 
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akhirnya ahli kesehatan publik menyatakan hikikomori sebagai sebuah fenomena 

para pemuda menarik diri dari lingkungan sosial maupun menolak untuk 

mengikuti kegiatan sosial. Menurut sumber media hikikomori adalah penyakit 

yang hanya dialami orang-orang Jepang. (Dziesinski, 2003) menjabarkan bahwa: 

there appear to be three primary groupings of social forces, or three levels of 

pressure, from the broadest to the most intimate, exerted upon the lives of Japanese 

young people which may drive them into seclusion. Foremost are the cultural 

expectations placed upon a young middleclass person to conform to norms and 

succeed in life, only one acceptable mainstream 'route' in which to accomplish this 

goal—a prestigious education—and the irreconcilable reality the stagnation of the 

national Japanese economy has brought to the 'dream' of a prestigious career.  

 

Tampaknya terdapat tiga kelompok kekuatan sosial, atau tiga tingkat tekanan, mulai 

dari yang umum hingga yang paling mendalam, dibebankan pada kehidupan para 

pemuda Jepang yang dapat mengakibatkan mereka diasingkan. Terutama pada para 

pemuda masyarakat kelas menengah yang diharapkan dapat menyesuaikan diri 

terhadap norma-norma yang ada dan mendapat kesuksesan dalam hidup, dengan 

hanya satu cara umum untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu pendidikan begengsi 

dan kenyataan tak terbantahkan akan kestabilan ekonomi nasional Jepang yang 

menyebabkan keinginan untuk memiliki karir yang bergengsi. 

 

Penyebab dan akibat yang ditimbulkan oleh hikikomori dijelaskan dengan 

data-data pendukung sehingga membantu penulis dalam menyusun penelitian ini. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Irvansyah dari 

Universitas Airlangga pada tahun 2014 yang berjudul Analisis Penyebab 

Hikikomori Melalui Pendekatan Fenomenologi, dengan menggunakan metode 

penelitian secara deskriptif kualitatif. Dalam penelitiannya disampaikan berbagai 

penyebab bagaimana seseorang bisa mengalami hikikomori, beberapa diantaranya 

terjadi dalam lingkungan sekolah seperti Ijime (苛め) atau perundungan biasanya 

dilakukan oleh sesama teman, lalu kegagalan dalam menempuh ujian seperti ujian 

masuk perguruan tinggi membuat banyak pelajar di Jepang mengalami depresi 

dan mengurung diri akibat kecewa dan beban yang telah ditempuh selama 

persiapan ujian tersebut. Dalam lingkungan keluarga, biasanya anak terlalu 
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nyaman dan menjadi Amae (甘え ) atau terlalu menggantungkan diri kepada 

orangtua dan lebih memilih untuk tinggal di rumah karena dianggap lebih penting 

sehingga anak tidak mau mengikuti kegiatan sosial yang ada diluar. Selain itu 

didalam penelitiannya dijelasakan jangka waktu para hikikomori  mengalami 

keadaan tersebut. 

 

1.6. Landasan Teori 

Teori atau konsep yang penulis gunakan pada penelitian ini sebagai 

landasan dalam menganalisis adalah konsep hikikomori (引きこもり) dan 

konsep psikologi isolasi sosial. 

1. Konsep Hikikomori (引きこもり) 

A state that has become a problem by the late twenties, that involves 

cooping oneself up in one’s own home and not participating in society 

for six months or longer, but that does not seem to have another 

psychological problem as its principal source. (Tamaki, 1998) 

 

Sebuah keadaan yang menjadi masalah pada orang-orang usia akhir dua 

puluhan, yang menyebabkan sesorang mengurung diri dalam rumah dan tidak 

hadir dalam lingkungan sosial selama enam bulan atau lebih, namun tidak 

tampak seperti memiliki masalah psikologis lain yang menjadi penyebab 

utamanya. 

2. Konsep Isolasi Sosial 

Isolasi sosial adalah keadaan dimana sesorang mengalami penurunan 

dalam melakukan interaksi sosial. (Keliat, 2011) 
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Isolasi adalah  pemisahan suatu hal dari hal lain atau usaha untuk 

memencilkan manusia dari manusia lain. (KBBI) 

Dari pengertian tersebut manusia dapat memilih dan memutuskan 

untuk mengasingkan atau bergaul dengan individu lain dalam kehidupan 

sosial. 

 

Sosial adalah sebuah interaksi atau kegiatan yang menghubungkan 

individu satu dengan lainnya untuk suatu tujuan. (KBBI) 

Penjelasan secara harfiah tersebut arti sosial menandakan bahwa 

dibutuhkannya komunikasi antar individu didalam kehidupan sehari-hari. 

 

Apabila kedua penjelasan tersebut digabungkan bisa disimpulkan sebagai 

manusia atau individu yang memilih untuk menolak berpartisipasi dan menarik 

diri dari lingkungan sosialnya yang kurang lebih memiliki pengertian yang sama 

dengan hikikomori. 

 

1.7. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif. Penelitian ini berisikan data berupa gambar, kata-kata bukan angka. 

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang akan menghasilkan data-data 

deskriptif berbentuk lisan atau tulisan dari hal yang diamati (Bogdan dan Taylor 

dalam Moleong, 2000) 

Audiovisual berupa drama dengan judul Sekai Wa Kyou Kara Kimi No Mono 

digunakan sebagai objek penelitian yang nantinya akan diteliti menggunakan 

metode kualitatif, kemudian data-data yang didapat akan diolah dan dianalisis 

secara deskriptif. 
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1.7.1. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua data, yaitu primer dan 

sekunder. Pertama, data primer berupa cuplikan gambar dan naskah dari drama 

yang digunakan sebagai obyek. Penulis akan melihat dan mengamati film tersebut 

lalu mengambil potongan gambar dan mencatat dialog pada adegan yang 

berkaitan dengan penelitian. Kedua, data sekunder yaitu studi kepustakaan. 

 

1.7.2. Metode Analisis Data 

Penulis akan mengambil potongan cuplikan gambar adegan dan naskah 

dari drama yang sedang diteliti kemudian menganalisis data yang didapat dengan 

teori sesuai dengan tema penelitian. Setelah mendapat data primer berupa 

cuplikan gambar dan naskah dialog dari film yang menjadi obyek penelitian lalu 

penulis mencocokkan dan mengaitkan keadaan yang digambarkan pada film 

dengan konsep hikikomori dan konsep isolasi sosial yang digunakan sebagai 

landasan teori penelitian. 

 

1.8. Sistematika Penulisan 

Penulis membagi sistematika penulisan kedalam 4 (empat) bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan: yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian yang akan dicapai, manfaat penelitian yang 

akan didapatkan, tinjauan pustaka yang digunakan, landasan teori, dan sistematika 

penulisan pada penelitian ini. 
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Bab II Landasan Teori 

Bab III Analisis Data: berisikan analisis masalah yang terjadi dalam drama 

Sekai Wa Kyou Kara Kimi No Mono menggunakan landasan teori yang sudah 

ditentukan sebelumnya. 

Bab IV Penutup: berisikan simpulan dari penelitian ini dan saran dari 

penulis untuk penelitian selanjutnya dengan tema serupa. 

 


