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Komik sebagai media massa memiliki beberapa fungsi salah satunya sebagai alat transmisi 
budaya. Sebagai media massa, manga NARUTO yang merupakan komik best seller di 
Indonesia juga memiliki fungsi tersebut. Manga NARUTO adalah komik yang berasal dari 
negara Jepang, negara dengan high context culture. Meskipun berasal dari negara high 
context culture, tetapi dalam komik ini juga terdapat low context culture. Meski begitu hanya 
salah satu budaya yang cenderung menonjol. Oleh sebab itu penelitian ini meneliti high 
context dan low context culture pada manga NARUTO agar diketahui budaya mana yang 
lebih menonjol.  
 
Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah komik sebagai salah satu bentuk 
komunikasi massa, fungsi komik sebagai alat transmisi budaya, dan teori factor-faktor high 
context dan low context culture. Metode yang digunakan adalah analisis isi kuantitatif dengan 
tipe penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh manga NARUTO yaitu sebanyak 
27 jilid. Secara keseluruhan cerita manga NARUTO dapat di bagi ke dalam lima tema besar, 
sebab itu jumlah sampel populasi yang diambil sebanyak 5 jilid manga NARUTO dan 
pengambilan dilakukan menggunakan systematic random sampling agar mewakili seluruh 
cerita. Kategorisasi yang digunakan mengacu pada high context dan low context culture 
dalam Hall’s High-Low Context Cultural factors.  
 
Manga NARUTO menampilkan 1946 gambar dan teks yang mengandung high context 
culture, dengan rincian jumlah implicit sebanyak 1041; menerima 4; kohesi 892; dan 
fleksibel 9 gambar dan teks. Sedangkan gambar dan teks dalam manga NARUTO yang 
mengandung low context culture sebanyak 1778 gambar dan teks, dengan rincian jumlah 
explicit sebesar 1573; tidak menerima 12; tidak kohesi 189; dan terorganisir 4 gambar dan 
teks. Manga NARUTO lebih cenderung high context culture. Hal yang sama juga 
ditunjukkan oleh negara Jepang yang menduduki peringkat 22/23 dalam Individualism 
Rankings for 50 Countries and Three Regions milik Hofstede. Ini membuktikan bahwa 
manga NARUTO berfungsi sebagai alat transmisi budaya negara Jepang dan sebagai cermin 
realitas.  
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