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ABSTRAKSI 
 

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perilaku komunikasi joki anak karapan 
sapi terhadap teman sebaya. Lokasi penelitian di Kabupaten Pamekasan, dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Wawancara mendalam, dokumentasi dan 
observasi, digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data dari para informan. Pemilihan 
informan menggunakan metode purposive sampling, dan analisis data kualitatif (Bogdan& 
Biklen, 1982). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekerasan  komunikasi verbal joki anak 
karapan sapi terhadap teman sebaya memiliki perbedaan. Meskipun joki anak karapan sapi 
rekeng dan  joki anak karapan sapi pecut, memiliki tingkat kekerasan yang berbeda terhadap 
binatang.  yaitu menusukkan alat yang biasa di gunakan joki ketika  menjadi joki karapan 
sapi, dapat mempengaruhi cara komunikasi joki anak tersebut seperti halnya memanggil 
temannya dengan nama binatang. kekerasan komunikasi non verbal joki anak karapan sapi 
terhadap teman sebaya tentunya memiliki kebiasaan yang berbeda. kekerasan Komunikasi 
non verbal yang dilakukan oleh joki anak seperti menjitak kepala ketika kalah bermain, 
cenderung di anggap suatu hal yang biasa dilakukan oleh orang tua ataupun lingkungan 
dimana joki anak mengahabiskan waktu.  

Hal ini terjadi karena kebiasaan yang di bentuk oleh lingkungan sangat 
mempengaruhi tingkat kekerasan komunikasi nonverbal, Sehingga Perilaku komunikasi joki 
anak terhadap teman sebaya. Joki anak karapan sapi rekeng atau joki anak karapan sapi 
pecut pasti akan melakukan kekerasan perilaku komunikasi nonverbal yang tidak dapat di 
ubah meskipun orang tua memberikan stimuli secara intens. Karena stimuli yang diberikan 
keluarga khususnya orang tua dapat mengontrol perilaku komunikasi verbal yang akan 
dilakukan oleh joki anak karapan sapi. 

 
Kata-kata kunci: Kekerasan Komunikasi Verbal, Komunikasi NonVerbal, Perilaku 

Komunikasi, Joki Anak Karapan Sapi 
 

 

PENDAHULUAN 
 

Manusia sebagai mahluk sosial yang tidak bisa lepas dengan komunikasi, baik 
komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal untuk menjalin suatu hubungan, 
setiap manusia pasti akan melakukan suatu komunikasi. Melihat dari hakikat manusia 
sebagai mahluk sosial yang melekat dengan Komunikasi, komunikasi merupakan tindakan 
oleh satu orang atau lebih, yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh 
gangguan (noise), yang terjadi dalam satu konteks tertentu yang mempunyai pengaruh 
tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik (Devito, 2011:24). 

Sehingga dalam komunikasi akan menghasilkan perilaku komunikasi yang 
merupakan hasil dari pesan yang di sampaikan oleh komunikator kepada komunikan, yang 
akan menghasilkan perilaku komunikasi sehingga pesan yang disampaikan dapat di terima 
oleh komunikan dengan baik. hal ini berkaitan dengan psikologi komunikasi yang juga 
melihat bagaimana respon yang terjadi pada masa lalu dapat meramalkan respon yang akan 
datang (Rakhmat, 2012:9).  
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Sehingga dalam psikologi komunikasi berkaitan dengan perilaku komunikasi yang 
melibatkan pesan verbal, isyarat tubuh atau kombinasi keduanya yang biasa terjadi dalam 
“paket”. Seperti halnya budaya juga merupakan salah satu faktor yang mendukung adanya 
perilaku komunikasi. Pulau madura memiliki 4 kabupaten yang terdiri dari Bangkalan, 
Sampang, Pamekasan, dan Sumenep yang identik dengan budaya karapan sapinya. 
Karapan sapi di madura adalah budaya seni yang telah di kenal oleh seluruh dunia. Hal 
tersebut terbukti banyaknya orang asing atau tourist berkunjung ke Madura diwaktu adanya 
kompetisi karapan sapi. Kompetisi karapan sapi merupakan kompetisi yang di gemari oleh 
masyarakat pulau madura karena hadiahnya yang memperebutkan piala bergilir piala 
presiden dan ada sebagaian yang menyukai karena merupakan salah satu budaya madura 
yang terkenal. Walaupun ada sebagaian orang yang melakukan kekerasan agar sapi 
tersebut lari dengan kencang, salah satunya yang paling banyak melakukan kekerasan 
ketika karapan sapi yaitu pada kota Pamekasan, hal ini terbukti adanya kompetisi karapan 
sapi rekeng yang hanya ada di Pamekasan.  

Karapan sapi rekeng yaitu karapan sapi yang menggunakan pecut paku besi yang di 
tusukkan ke wilayah ekor atau pantat sapi agar sapi tersebut dapat berlari dengan kencang 
dan karapan sapi biasanya menggunakan joki sebagai pengontrol sapi, dan yang menjadi 
joki karapan sapi adalah anak –anak atau orang yang memiliki tubuh yang kecil dan tidak 
memiliki berat badan yang besar, agar beban yang di bawa sapi tidak berat. Sehingga pada 
kompetisi kerapan sapi rekeng di pamekasan yang berlangsung pada tanggal 6 Oktober 
2013 dengan peserta sebanyak kurang lebih 24 dan di antara 24 peserta tersebut hanya 2 di 
antara meraka yang menggunakan joki orang dewasa yang memiliki tubuh kecil, sisanya 
menggunakan joki anak-anak umumnya usia SD sampai SMP kelas 2. Anak-anak yang 
menjadi joki lebih banyak di wilayah kecamatan Pademawu hal tersebut terbukti dengan 
informasi dari masyarakat dan syuting iklan marjan untuk idul fitri mengambil joki dari 
pademawu (Observasi, 16/10/13). 

Dalam perilaku komunikasi khususnya anak-anak sangat rentan dalam menanggapi 
stimuli yang mereka lihat di lingkungan sekitar, sehingga dapat memiliki dampak pada 
perilaku komunikasi yang terjadi terhadap teman yang menjadi patner komunikasi 
dengannya.Fenomena perilaku komunikasi yang terjadi memiliki dampak bagi anak-anak. 
Karena anak-anak memiliki banyak tempat untuk mereka belajar perilaku komunikasi yang 
mereka akan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga lingkungan dan kebiasaan 
juga mempengaruhi poses belajar anak.  

Seperti halnya dalam observasi yang dilakukan peneliti, seorang anak yang menjadi 
joki kerapan sapi yang terbiasa dengan kekerasan. Kekerasan yang biasa di lakukan ketika 
menjadi joki karapan sapi adalahKekerasan terhadap binatang; Lingkungan yang dekat 
dengan kekerasan; Pengetahuan yang didapat tentang kekerasan terhadap binatang. 

Kekerasan yang terjadi di atas, akan memiliki dampak terhadap anak, karena apabila 
seorang anak kesehariannya dan kebiasaannya dekat dengan kekerasan maka hal tersebut 
akan menjadi suatu hal yang wajar untuk di lakukan, karena faktor yang mendorong seorang 
anak untuk dapat meniru atau belajar dari lingkungan sangat luas sehingga sang anak akan 
terbiasa dengan kegiatan yang dekat dengan kekerasan. Perubahan perilaku komunikasi 
dapat terlihat dari perilaku komunikasi verbal dan non verbal saling memperkuat dan 
mendukung (Devito, 2011:40).  

Komunikasi verbal atau bahasa verbal merupakan sarana utama untuk menyatakan 
pikiran, perasaan dan maksud seseorang. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang 
merepresentasikan berbagai aspek realitas individual. Konsekuensi dari kata-kata adalah 
abstraksi realitas seseorang yang tidak mampu menimbulkan reaksi yang merupakan 
totalitas objek atau konsep yang mewakili kata-kata tersebut (Mulyana, 2008:261).    

Selain itu juga dengan komunikasi nonverbal juga dapat terlihat perubahan perilaku 
komunikasi, komunikasi nonverbal merupakan semua isyarat yang bukan kata-kata. Menurut 
Larry A Samovar dan Richard E. Porter, komunikasi nonverbal mencakup semua 
rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu settingan komunikasi, yang di hasilkan 
oleh individu dan penggunaan lingkungan individu, yang mempunyai nilai pesan potensial 
bagi pengirim atau penerima definisi tersebut mencakup perilaku yang di sengaja juga tidak 
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disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan, ketika seseorang 
mengirim banyak pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna 
bagi orang lain (Mulyana, 2008:343).  

Dari fenomena di atas menarik untuk di kaji serta belum pernah di teliti sehingga 
peneliti mengangkat penelitian dengan judul “Kekerasan  Komunikasi Verba dan Komunikasi 
NonVerbal Joki Anak Karapan Sapi Terhadap Teman Sebaya” yang akan dilaksanakan di 
Kota Pamekasan Madura. 

Rumusan masalah pada penelitian ini ada tiga yaitu bagaimana perilku komunikasi 
joki anak karapan sapi terhadap teman sebaya, bagaimana kekerasan komunikasi verbal joki 
anak karapan sapi terhadap teman sebaya dan bagaimana kekerasan komunikasi non 
verbal joki anak karapan sapi terhadap teman sebaya. Tujuan penelitian ini ada tiga yaitu 
untuk mengetahui perilaku komunikasi joki anak karapan sapi terhadap teman sebaya, untuk 
mengetahui kekerasan komunikasi verbal joki anak karapan sapi terhadap teman sebaya 
dan untuk mengetahui kekerasan komunikasi non verbal joki anak karapan sapi terhadap 
teman sebaya. Sedangkan pada peneitian ini menggunakan kajian faktor-faktor yang 
mendorong perilaku manusia dan peneliti sendiri menggunakan metode deskriptif kualitatif.  

 
 

PEMBAHASAN 
 
Perilaku Komunikasi Joki Anak Karapan Sapi Terhadap Teman Sebaya 

Perilaku komunikasi joki anak terhadap teman sebaya memiliki perbedaan masing 
meskipun keempat joki anak karapan sapi berbeda jenis joki seperti Ilham dan Fiki pada joki 
rekeng, Imron dan Fendi pada joki pecut. Akan tetapi mereka memiliki emosi yang cukup 
tinggi untuk anak di usia mereka dan Keempat joki ini masing-masing berbeda dalam 
perilaku seperti halnya Ilham dan Fiki meskipun mereka berada dalam satu jenis joki yang 
tingkat kekerasannya lebih tinggi dibanding pecut terhadap binatang akan tetapi tingkat 
perubahan perilakunya lebih banyak pada informan 2 joki rekeng yaitu Fiki meskipun mereka 
ada di lingkungan yang sama hal ini juga dapat di lihat dari perbandingan gambar di bawah 
ini:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. 
Ilham dengan orang lebih dewasa dan Fiki dengan orang dewasa 

 
Dari gambar di atas sangat terlihat bahwa antara informan 1 joki rekeng Ilham dan 

informan 2 joki rekeng Fiki. Meskipun mereka sama-sam berada di lingkungan yang di 
dominasi oleh orang dewasa dan sama-sama melakukan komunikasi dari jenis joki yang 
sama akan tetapi perubahan perilaku yang dialami keduanya berbeda yaitu Informan 1 joki 
rekeng menghargai orang yang lebih dewasa dengan berada di bawah dari orang dewasa 
sedangkan informan 2 joki rekeng berada di atas orang dewasa. 

Melihat gambar 2 ini sangat terlihat jika informan 2 joki rekeng memiliki emosi yang 
tinggi sehingga ia cepat marah kepada temannya dan akan memukul teman sebayanya dan 
ketika itu ada orang dewasa saat kejadian tu terjadi akan tetapi di lingkungannya hal itu 
dalah sesuatu yang biasa terjadi sehingga orang-orang sekitar tidak menghiraukannya. Dan 
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pada informan 3 joki pecut saat itu ia masih bisa mengontrol sikap dari informan 3 joki pecut 
karena ia menjadi anak yang pemalu setelah menjadi joki karapan sapi, pemalu disini 
menandakan bahwa ia sudah dewasa dan harus memiliki rasa malu kepada orang karena 
motif kompetensi yaitu dimana setiap orang ingin membutktikan bahwa ia mampu mengatasi 
persoalan kehidupan apapun.  

Karena informan lebih bergaul dengan teman yang dewasa sehingga ada motif 
kompetensi yang ingin ia tunjukkan pada teman-temannya bahwa ia sudah dewasa sehingga 
perannya dalam membentuk perilaku sosialnya sehingga yang di dapatkan informan 3 joki 
pecut yaitu keinginan akan pengakuan dalam kelompok seperti yang diklasifikasikan oleh 
W.I Thomas dan Florian Znaniecki bahwa keinginan memperoleh pengalaman baru, 
keinginan untuk mendapat respon, keinginan akan pengakuan dan keinginan akan rasa 
aman. Dan faktor situasional yaitu pada faktor sosial dimana perilaku yang ditetapkan dalam 
suatu masyrakat, struktur kelompok, organisasi, dan karakteristik populasi adalah faktor-
faktor sosial yang menata perilaku manusia. 

 
Kekerasan Komunikasi Verbal  Joki Anak Karapan Sapi Terhadap Teman Sebaya 

Kekerasan komunikasi verbal joki Anak Karapan Sapi yang dilakukan terhadap 
teman sebayanya secara verbal terdapat kata-kata yang menurut mereka bukan suatu kata 
yang kasar, akan tetapi untuk usia anak-anak seperti mereka adalah suatu kata yang tidak 
wajar untuk dijadikan bahasa sehari-hari dengan teman-temannya. Kejadian ini dapat terjadi 
sesuai dengan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku joki yaitu faktor personal 
dan faktor situasional yang dapat mempengaruhi perilaku secara verbal. Dan keempat anak 
joki tersebut Ilham, Fendi, Fiki, dan Imron memiliki komunikasi verbal yang hampir sama 
akan tetapi bergantung pada dimana mereka berada. 

Pada Informan sebelumnya, karena Informan 4 joki pecutini memiliki sedikit 
perbedaan dengan lingkugannya yang juga berbeda, dimana ketika dia berada di sekolah ia 
menjadi anak yang baik karena lingkungan yang membuat ia menjadi baik, akan tetapi 
berbeda halnya dengan lingkungannya ketika di karapan sapi atau di lapangan Informan 4 
joki pecut saat sedang bersama teman jokinya ketika ia merasa dipermainkan atau di buat 
marah oleh temannya Informan 4 joki pecut ada usaha untuk membalas akan tetapi tidak 
bisa karena ia memiliki tubuh yang kecil di bandingkan teman-temannya. 

Hal ini sesuai dengan faktor situasional yang dimana stimuli yang mendorong dan 
memperteguh perilaku joki dengan situasi pendorong perilaku, karena Informan berusaha 
untuk melawan akan tetapi faktor situasi yang dimiliki oleh Informan 4 joki pecut teman-
temannya lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya, sehingga situasi yang mendorongnya 
berperilaku yang diambilnya diam saja atau tidak melawan kepada temannya. Selain itu juga 
karena faktor orang lain yang menjadikan Informan memperteguh dengan perilaku baiknya 
meskipun di berbeda tempat yaitu mendapatkan pembelajaran dari rumahnya. 

Dari hasil Informan-informan di atas hanya pada Informan 1 joki rekeng  tidak 
mengalami perubahan perilaku komunikasi terhadap teman sebayanya meskipun berada di 
lingkungan yang berbeda, sehingga untuk Informan 1 joki rekeng  dan informan joki pecut 4 
karena di dorongnya stimuli yang di berikan oleh keluarganya sangat intens sebagai 
peneguhan dan informan meniru apa yang sudah di ajarkan oleh keluarganya dan informan 
dapat belajar dari peneguhan dan peniruan yang diterima di keluarganya sehingga tidak 
mengalami perubahan perilaku meskipun dengan lingkungan yang berbeda. 

Sehingga jika di kaitkan dengan Kekerasan Komunikasi Verbal joki anak karapan 
sapi terhadap teman sebayanya dari keempat joki meraka melakukan kekerasan komunikasi 
verbal yaitu seperti Memanggil dengan nama panggilan temannya yang diskriminatif (warna 
kulit, ras, kecerdasan, bentuk badan, kebiasaan, kelemahan, jenis hewan, dan lain-lain). 
Untuk informan ke dua yaitu Fiki joki anak karapan sapi Rekeng selain melakukan kekerasan 
komunikasi verbal tingkat pertama Imron melakukan kekerasan pada tingkat kedua yaitu 
Terus menerus memberi komentar menghina tentang pakaian, penampilan, teman, 
pekerjaan, dan lain-lain. Seperti halnya yang Fiki lakukan kepada informan pertama yaitu 
Ilham joki anak karapan sapi Rekeng. 
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Kekerasan Komunikasi NonVerbal Joki Anak Karapan Sapi Terhadap Teman Sebaya 

Kekerasan Komunikasi Nonverbal pada Joki anak Karapan Sapi terhadap teman 
sebayanya  yaitu diantara keempat joki anak Ilham, Fiki, Imron dan Fendi memiliki 
perbedaan dengan anak-anak diusianya seperti pada Informan 1 joki rekeng komunikasi 
nonverbal dengan temannya baik saling hal ini terbukti dengan hasil observasi yang 
dilakukan peneliti ketika ia berada di lapangan (25 Januari 2014) 

Informan di sela-sela pertandingan karapan sapi ia menyempatkan bermain dengan 
teman-temannya, seperti anak-anak pada umumnya akan tetapi yang membedakan dengan 
anak-anak seusianya lingkungan yang dimana disana di dominasi oleh orang yang lebih 
dewasa dari usia Informan seperti pada gambar 2 di bawah ini:  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. 
Informan sedang bermain dengan teman sebayanya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. 
Lingkugan Informan di Lapangan 

 
Diusia Informan 1 joki rekeng yang masih anak-anak jika terbiasa dengan lingkungan 

yang di dominasi oleh orang dewasa sangat rentan untuk mengalami perubahan 
perilakunya. Seperti halnya ketika dalam permainannya Informan dengan teman sebayanya 
bermain seperti pada gambar 1, hukuman untuk yang kalah yaitu menjitak kepala hal ini 
dianggap sesuatu yang biasa karena itu Informan 1 joki rekeng melakukannya karena 
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dorongan faktor personal yaitu faktor sosiopsikologisnya yang mendominan adalah 
konatifnya yang dimana individu terdorong melakukan sesuatu karena aspek vilisional yang 
berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak, dalam hal ini informan 1 joki 
rekeng terbiasa dengan hukuman seperti itu dalam permainannya sehingga membuat 
informan 1 joki rekeng melakukan hal itu. Jika di analisis menggunakan teori Behaviorisme 
pada Informan 1 joki rekeng benar jika sikap individu dapat di pengaruhi oleh lingkungan. 
Dimana Informan melakukan komunikasi nonverbal kepada temannya melalui hukuman 
bermain yang sudah menjadi kebiasaan dilingkungannya.  

Hal serupa juga terjadi pada Informan 4 joki pecut dimana lingkungannya di dominasi 
oleh orang dewasa akan tetapi tidak memiliki pengaruh pada perilaku Informan 4 joki pecut 
ini, karena faktor situasional yaitu stimuli yang mendorong untuk memperteguh yaitu dari 
keluarganya yang selalu memberikan pembelajaran pada informan 4 joki pecut bagaimana 
cara bersikap tehadap temannya.  

 
 
SIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa kesimpulan 
sebagai berikut : Pertama, Kekerasan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal joki anak 
terhadap teman sebaya, cenderung pada perilaku komunikasi non verbal. Joki anak karapan 
sapi rekeng atau joki anak karapan sapi pecut pasti akan mengalami perubahan perilaku 
komunikasi nonverbal yang tidak dapat di ubah meskipun orang tua memberikan stimuli 
secara intens. Setiap individu pasti akan mengalami perubahan baik itu di inginkan oleh 
individu ataupun tidak di inginkan oleh individu. Selain itu banyak keluarga tidak menyadari 
bahwa joki anak memiliki perubahan perilaku komunikasi nonverba,l karena faktor personal 
yaitu faktor sosiopsikologis dan faktor situasional yaitu stimuli yang mendorong dan 
memperteguh perilaku yang dilakukan oleh situasi pendorong lingkungan dan kebiasaan 
yang dilakukan di lingkungan tersebut yang membuat individu harus melakukannya. 
sehingga perilaku komunikasi nonverbal terlihat seperti suatu hal yang biasa untuk di 
lakukan. 

Kedua, Kekerasan komunikasi verbal joki anak karapan sapi terhadap teman sebaya 
memiliki perbedaan meskipun joki anak karapan sapi rekeng ataupun joki anak karapan sapi 
pecut, yang memiliki tingkat kekerasan terhadap binatang yaitu menusukkan alat yang biasa 
di gunakan joki ketika  menjadi joki karapan sapi, dapat mempengaruhi cara komunikasi joki 
anak tersebut. Selain itu banyaknya waktu yang di habiskan oleh joki anak  lebih banyak di 
lingkungan karapan sapi  yang di dominasi oleh orang dewasa, semakin mendorong dan 
memperteguh kebiasaan berkomunikasi secara verbal joki anak Akan tetapi jika orang tua 
memberikan stimuli kepada sang anak secara intens, hal ini akan membuat kebiasaan dan 
perilaku komunikasi yang akan terjadi pada joki anak dapat terkontrol.   

Ketiga, Kekerasan komunikasi non verbal joki anak karapan sapi terhadap teman 
sebaya tentunya memiliki kebiasaan yang berbeda. Kekerasan Komunikasi non verbal yang 
dilakukan oleh joki anak, cenderung di anggap suatu hal yang biasa dilakukan oleh orang tua 
ataupun lingkungan dimana joki anak menghabiskan waktu. Hal ini terjadi karena kebiasaan 
yang di bentuk oleh lingkungan, sehingga joki anak pasti meniru apa yang mereka lihat 
seperti hukuman yang berlaku dalam permainan ketika ada yang kalah dalam suatu 
permainan. Dan joki anak karapan sapi rekeng atau joki anak karapan sapi pecut, yang 
secara komunikasi nonverbal memiliki tingkat kekerasan yang berbeda terhadap binatang. 
Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan yang memiliki peran yang sangat peting akan tetapi 
berbeda dengan kekerasan komunikasi verbal joki anak karapan sapi, karena pada 
kekerasan komunikasi nonverbal stimuli yang diberikan oleh keluarga khususnya orang tua 
tidak akan memiliki pengaruh bagi perilaku komunikasi non verbal joki anak, karena motif 
keinginan akan pengakuan adanya joki anak tersebut dalam lingkungannya yang memiliki 
peran yang sangat besar. Perilaku komunikasi joki anak karapan sapi terhadap teman 
sebaya lebih pada Agresif. 
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