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ABSTRAK 


Sebagai sebuab beuda budaya, komik berpotensi menunjukkan ideutitas 
budaya masyarakat tempat lahirnya komik tersebut. Rangkaian gambar dan kata 
yaug terdapat di dalam komik, bercerita kepada pembacanya teutrulg berbagai hal 
dalam sebuab kebudayaan. Pellgalaman komikusnya teutu saja sangat 
bcrpengaruh terhadap isi komik yang dibuatnya, teulang bagaimana komikus 
merasa, berpikir, dan bertindak atau teutang bagaimana ia memandang dlmia. 

The Dagingnunbuh tcrpilih sebagai komik yang diteliti dan begitu banyak 
komik indie yang terbil di Y ogyakarta karena The Dagingtwubuh merupakan 
komik kompilasi yang sampai saat iui mampu mempertabankan konsisteusi 
te!bitrumya, kontributor The Dagingtumbuh berasal dan berbagai kalangan, tidak 
berlaku sistern sensor terbadap karya sehingga sernua karya yang dikirim kepada 
The Dagingtumbuh pasti dimuat, serta banyaknya penikmat komik kompilasi ini 
Hal ini bisa dilihat dan tingginya animo pembeli di seliap edisi terbarunya. The 
Dagingtumbuh yang hanya diterbitkan sebanyak 150 buah komik ini, bahkan 
hampir selalu habis di se!iap pelnncuran edisi terbarunya. 

Yogyakarta menjadi lokasi penelitian ini, selain kareua Yogyakarta 
merupakan tempat lahirnya The Dagingtun1buh, kota ini juga dikenal memiliki 
semanga! indie yang kental dalam gaya knmiknya. Komikus-komi1;us Yogyakarta 
dianggap lebih kuat semanga! kcbebasan berekspresinya dilihat dan segi visual 
dan tcma. 

Penclitian ini menjawab pemlasalallan tentang bentuk-bentuk representasi 
yang dihasilkan oleh gambar dan kata pada komik The Dagingtumbuh, s,,'rta 
peuggambaran gender yang terdapat di dalamnya. Untuk menjawab pennasalahan 
diatas, metode yang diterapkan adalab metode penelitian kualitatif yang 
mengungkapkan feuomena sosial seeara terperinci tanpa harus membuat hipotesa 
yang telab dinunuskan seeara ketat, dan tidak mernbuat pengujian secara statistik. 

lnfonnan dipilih, pertruna berdasarkan domisilinya, kemudian berdasarkan 
karyanya. Selalljumya, data dikumpulkan melalui pengumpldan baban dokwnen, 
yang me1iputi komik The Dagingtumbuh send;ri terutama untuk mellgungkap 
pemaknaan atas grunbar dan kata, scrla media massa unll1k memperolch data-data 
berkaitan dengan The Dagingnunbllh. Dalrun rnelakukan penbTumpulan data, 
peneliti meugalruni kendala, yaitu sebagian informan yang sudab dipilih tidak 
dapat dihubungi karena tidak adanya a1amal yang jelas. Beberapa informan ynag 
lain sedang berada di luar kota, babkan luar negeri. 

Data yang sudab terkumpul menjadi bekal untuk melakukan analisis 
terhadap gambar dan kata berdasarkan sistem pemaknllrul tingkat dua Bruthes, 
deugan pendekatan sintaglllatik, paradigmatik dan simbolik. 

Akhirnya, dan peuelilian iui dapat diketabui bahwa penggambaran gender 
yang terdapat di dalam komik iui berkisar pada penggambaran tentang orientasi 
gender, mitos kecantikan dan stereotipe gender. Lebih detail, orientasi gender dan 
stereotipe geuder yang ada dalam komik ini secara keselnruban mengacu pada 
mitos-mHos teutang perempuan sebgai ibu nunab tangga dan laki-Iaki sebagai 
tulang punggung keluarga. Semeutara itu., penggambaran perempuan seeara fisik 
drul berdasarkan nMasi yrulg dibrulgUIl di komik ini menunjukkan keberhassilal1 
media dalam meugkollstruksi mitos keealltikan bagi perempuall. 
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