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Penulis mengambil judul “Pesan Kritik Pada Buku “Identitas dan Budaya Massa” (Studi Analisis 

Isi), sebab buku sebagai salah satu bentuk komunikasi massa yang sangat mudah dijumpai 

dimana-mana.Sejak ditemukannya mesin cetak 1455, penyebaran informasi sudah semakin maju, 

ditandai banyak bermunculan kemudian buku, majalah, telepon, telegrap, radio, televisi, film, 

dan sebagainya. 

Sebagi publik yang haus akan informasi, masyarakat terus mencari hal-hal yang kemudian 

mereka anggap menarik. Salah satu buku yang menarik untuk dibaca adalah buku Identitas dan 

Budaya Massa, sebab buku ini secara garis besar menggambarkan keseni rupaan Indonesia, 

pesan-pesan yang ada dalam buku tersebut juga beragam. 

Penelitian ini dilakukan pada buku Identitas dan Budaya massa, dalam kaitannya dengan buku 

sebagai komunikasi massa yang selalu menarik untuk dinikmati di Indonesia saat ini. Adapun 

tujuan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pesan kritik yang pada 

buku Identitas dan Budaya Massa. 

Metode yang digunakan adalah analisis isi, artinya cara pandang pribadi dan bias yang mungkin 

ditimbulkan oleh peneliti tidak boleh masuk kedalam temuan penelitian. Dengan tipe deskriptif, 

yaitu penelitian dengan metode yang meneliti suatu objek atau peristiwa pada massa sekarang 

yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual,dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Sedangkan yang 

menjadi ruang lingkup penelitinya adalah buku Identitas dan Budaya massa. Secara teknis 

peneliti mengamati buku Identitas dan Budaya Massa dalam tiap paragrafnya di setiap tema atau 

sub-judulnya, kemudian dat ayang sudah ada dimasukkan dalam kategorisasi yang telah 

ditetapkan. Selanjutnya, lewat tabel tersebut dilakukan analisis diskriptif, dimana peneliti akan 

menganalisis hasil dari koder juga, kemudian peneliti mencocokkan data antara hasil temuannya 

dengan hasil para koder tersebut dengan uji reabilitas. Kemudian peneliti melakukan interpretasi 

/ penafsiran untuk memberikan penjelasan deskriptif mengenai pesan kritik pada buku Identitas 

dan Budaya Massa. 

Selanjutnya dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan yang menunjukkan bahwa buku 

Identitas dan Budaya Massa merupakan buku dengan sumber penulis terbanyak adalah pengajar 

atau dosen sebesar 5 (62.5%) dari jumlah keseluruhan 8 judul. Sedangkan sasaran kritik yang 

memiliki frekuensi terbanyak adalah kesenian 101 paragraf(41.22%) dari 245 paragraf, sebab 

ingin memberikan informasi kepada khalayak tentang keadaan kesenian terutama seni rupa yang 

ada di Indonesia kepada masyarakat, dan diharapkan masyarakat atau khlayak lebih 

mengapresiasi seni di Tanah Air.  

Diharapkan dengan penelitian semacam ini, bisa dijadikan bahan referensi untuk menambah 

kepustakaan dan pengembangan Secara keilmuan, bermanfaat Secara sosial, dari hasil penelitian 

ini, diharapkan akan bermanfaat sebagai bentuk sumbangsih terhadap iklim pemahaman 

mengenai kritik seni rupa. 



 


