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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keadaan  politik  dan  sosial  suatu  negara  berbanding  lurus  dengan  keadaan 

negara  tersebut.  Keadaan  politik  pada  era  reformasi  bisa  dikatakan  sebagai  era 

kebebasan media massa di  Indonesia, pada masa pemerintahan orde baru kehidupan 

pers tidak sepenuhnya bebas. Kebebasan pers adalah barang yang mahal di masa itu. 

Padahal  kebebasan  pers  berbanding  lurus  dengan  kemajuan  suatu  negara.  Suatu 

negara dapat dikatakan sebagai bangsa yang maju jika telah terdapat kebebasan pers 

yang maju pula. untuk hal yang satu  ini kita dapat bercermin kepada bangsabangsa 

yang maju seperti Amerika ataupun Inggris. 

Media massa  adalah  salah  satu  sumber  informasi masyarakat,  terutama  bagi 

masyarakat  perkotaan.  Media  massa  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat. 

Masyarakat  memberikan  penilaian  positif  pada  media  massa  karena  sifatnya  yang 

dapat menjangkau semua khalayak dalam waktu hampir bersamaan. Masyarakat juga 

menilai media massa dapat menjadi sarana yang ampuh untuk menyampaikan pesan 

kepada masyarakat.  Media massa di bagi menjadi dua, yaitu media cetak dan media 

elektronik. Media  cetak  contohnya  adalah  surat  kabar  atau  koran,  majalah,  tabloid, 

dan lain sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio dan internet. 

Pada dasarnya media massa memiliki beberapa fungsi yaitu : 

1.  Menyiarkan (to inform)
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2.  Mendidik (to educate) 

3.  Menghibur (to entertaint) 

Selain menjadi  partner,  media  massa  sekaligus menjadi  oposisi  pemerintah. 

Bukan hanya tugas partai oposisi saja yang mengontrol tugas atau kinerja pemerintah. 

Media  massa  menjadi  pengontrol  seperti  fungsi  pers  itu  sendiri  dengan  cara 

menyampaikan  kritik  kepada  pemerintah.  Selama  tidak  melanggar  kode  etik  yang 

berlaku  tentunya.  Ada  banyak  cara  media  massa  dalam  menyampaikan  kritiknya. 

Yaitu diantaranya melalui artikel, rubrik, karikatur dan lain sebagainya. 

Menurut Dennis Mc Quail (1987), media massa mempunyai beberapa asumsi 

penting yakni : 

Pertama  Media  merupakan  industri  yang  berubah  dan  berkembang  yang 

menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan industri lain yang 

terkait.  Media  juga  merupakan  industri  tersendiri  yang  memiliki  peraturan  dan 

normanorma yang menghubungkan intitusi tersebut dengan masyarakat dan institusi 

sosial lainnya. Di pihak lain institusi media diatur oleh masyarakat. 

Kedua Media massa merupakan  alat kontrol, manajemen, dan  inovasi dalam 

masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya 

lainnya. 

Ketiga  Media massa merupakan  norma  yang  berperan,  untuk menampilkan 

peristiwaperistiwa  kehidupan  masyarakat,  baik  yang  bertaraf  nasional  maupun 

internasional.
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Keempat  Media  massa  seringkali  berperan  sebagai  wahana  pengembangan 

kebudayaan,  bukan  saja  dalam  pengertian  pengembangan  bentuk  seni  dan  simbol, 

tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup dan norma 

norma. 

Kelima  Media  menjadi  sumber  dominan  bukan  saja  bagi  individu  untuk 

memperoleh  gambaran  dan  citra  realitas  sosial,  tetapi  juga  bagi  masyarakat  dan 

kelompok  secara  kolektif.  Media  juga  menyuguhkan  nilainilai  dan  penilaian 

normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan. 

Media  sebagai  forum  bertemunya  pihakpihak  dengan  mempunyai 

kepentingan  latar  belakang,  serta  sudut  pandang  yang  berbeda.  Setiap  pihak 

menonjolkan  perspektifnya  masingmasing  terhadap  media  yang  memberikan 

kemasan yang bervariasi agar dapat di nikmati oleh khalayak. Dalam hal ini mereka 

berusaha menggiring khalayak untuk mengkontruksi suatu kemasan yang di suguhkan 

oleh media massa dalam pemaknaan dan sudut pandang tertentu. 

Berbicara  mengenai  media  massa  kita  akan  menyentuh  ranah  komunikasi 

massa. Komunikasi menjadi bagian penting tentang bagaimana proses transfer pesan 

antara komunikator dengan komunikan. Media massa merupakan penjembatan pesan 

yang  akan  disampaikan  komunikator  kepada  komunikan.  Media  massa  seakan 

menjadi hal yang penting serta vital dalam konteks komunikasi massa. Media massa 

sendiri dihasilkan dari  teknologi modern. Hal  ini perlu ditekankan sebab ada media
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yang  bukan  media  massa  yakni  media  tradisional  seperti  kentongan,  angklung, 

gamelan dan lainlain (Nurudin, 2007:4). 

Karikatur adalah salah satu materi dari sekian banyak materi yang ada dalam 

media cetak yang memiliki tujuan dan makna tersendiri di dalamnya. Karikatur dapat 

diartikan  sebagai  gambar  lucu  atau  dilucukan  yang  bertujuan  agar  pemirsanya 

terhibur,  tersenyum  atau  tertawa  geli,  maka  karikatur  adalah  bagian  kartun  yang 

diberi  muatan  pesan  yang  bernuansa  kritik  atau  usulan  terhadap  seseorang  atau 

sesuatu  masalah.  Meskipun  dibumbui  dengan  humor,  namun  karikatur  merupakan 

kartun  satire  yang malahan  terkadang  tidak menghibur  bahkan  terkadang membuat 

seseorang tersenyum kecut. 

Penggunaan karikatur dalam berbagai media untuk tujuan penyampaian pesan 

dan kritik politik bukan hal baru  lagi. Hanya saja  peranannya  tampak dipertajam di 

sejumlah Negara. Di Mesir misalnya, masyarakat biasa mengetahui isu dan problem 

HAM dengan mengamati karikatur yang terbit di media cetaknya. 

Selain  Mesir,  bangsa  kuno  yang  juga  sudah  mengenal  karikatur  adalah 

Yunani,  Aristoteles,  merujuk  pada  Bosten,  sosok  satiris  yang  kemudian  disiksa 

sampai mati.  Pada  kenyataanya, Karikatur  sebagai  elemen  penting  jurnalisme  yang 

memiliki kecondongan untuk membela pihak yang lemah dan tertindas melalui kritik 

tidak  adil  dalam  kehidupan  politik  toh  tidak  dibuang,  hanya  dilunakkan  kadarnya, 

disesuaikan kadarnya. 

“  Karikatur  adalah  gambar  mudah  diingat  yang  disertai  dengan  komentar 

satiris  pendek  yang  sangat  menghiburdan  kaya  akan  penafsiran.  Tujuan  karikatur
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adalah untuk medorong lahirnya pemikiran ulang dan penciptaan ulang realitas guna 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik. ‘ 

Karikatur  sebenarnya  memiliki  arti  sebagai  gambaran  wajah  yang  di 

distorsikan  secara  karakteristik  tanpa  bermaksud  melecehkan  si  pemilik  wajah. 

Karikatur  politik menarik  untuk diangkat dalam penelitian  ini,  karena mengandung 

makna pentingnya  nilainilai  politik  karikatur  yang  notabene merupakan  seni  rupa, 

dalam  hal  ini  bagaimana media  cetak mengkonstruksikan  nilainilai  politik  kepada 

masyarakat. 

Berangkat  dari  penjelasan  diatas  telah  memberikan  pemahaman  tentang 

karikatur, dimana salah satu karya kartunis Indonesia Pramono R. Pramoedjo, dimana 

dalam  karya  beliau  menggambarkan  sosok  seorang  SBY  (  Susilo  Bambang 

Yudoyono  )  presiden  RI  sedang  melakukan  diagnosis  kepada  seorang  pasien 

menderita  sakit, dimana pada  tubuh pasien  terdapat  tulisan  Indonesia.  Sepintas  kita 

menafsirkan bahwasannya SBY, bertindak sebagai dokter yang sedang mendiaknosis 

penyakit yang sedang diderita oleh pasien. Di karya tersebut juga di bumbui dengan 

katakata gelitikan yang memiliki berjutajuta penafsiran, melihat karya tersebut, dan 

kita  refleksikan  kepada  kenyataan  sekarang  pada  proses  penghitungan  suara,  SBY 

unggul dari suara Cawapres lainnya. 

Melihat  karya  tersebut  peneliti  menggunakan  pendekatan  analisis  semiotika 

untuk mengkaji  karikatur  serta  teks  (tulisan)  yang  tertuang  dalam Karikatur  Karya 

Pramono R Pramoedjo tentang memerangi penyakit korupsi di Indonesia “Memerangi 

penyakit korupsi makin diintensifkan pemerintah Presiden SBY. Menurut  perkiraan
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penyakit  yang  mrusak  sendisendi  perkonomian  tersebut  bakal  teratasi  15  th  lagi, 

pada tahun 2020” 

Penelitian  ini  diharapkan mampu memberikan  kontribusi  positif  kepada kita 

semua. Secara sederhana kita dapat menangkap makna tanda  dari sebuah teks, yang 

tentu dalam  kajian  ini  adalah  karikatur  yang  terdapat  dalam karikatur  tersebut. kata 

kunci dalam penelitian ini adalah yakni Nilainilai politik dalam gambar karikatur. 

Objek  dari  penelitian  ini  adalah  karikatur  termasuk  teks  (yang  berbentuk 

tulisan) yang tertuang dalam karikatur Karya Pramono R Pramodjo. Adapun karikatur 

yang  diteliti  sebanyak  Satu  karya  karikatur  gambar  (visual)  dengan  pendekatan 

analisis  semiotik.  Mengapa  peneliti  tertarik  mengkaji  karikatur  ini?.  Karikatur 

sangatlah  Unik,  dengan  dibumbui  muatanmuatan  politik  sangat  menarik  sekali 

dijadikan  objek  penelitian,  peneliti  ingin  mengungkapkan  makna  nilainilai  politik 

dari tandatanda yang ada pada karya tersebut. Untuk itulah peneliti berusaha mengali 

lebih  dalam  pada  simbolsimbol  yang  terdapat  dalam  karikatur  dalam  Karikatur. 

Peneliti  sendiri mengambil judul penelitian, Kritik Politik Dalam Gambar Karikatur 

(Analisis  semiotik  pada  karikatur Memerangi Penyakit Korupsi, Karya Pramono R. 

Pramudjo.).
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Gambar 1.1 

Sumber Buku Kiat mudah membuat karikatur Oleh Pramono R Promoedjo Hal.73 

B.  Rumusan Masalah 

Permasalahan  utama dalam penelitian ini adalah makna tanda dalam gambar 

karikatur tentang nilainilai politik. 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  tujuan 

penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  makna  tanda  yang  ada  dalam  karikatur 

tentang nilainilai politik.
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D.  Manfaat Penelitian 

D. 1. Manfaat Akademis 

1. Untuk mengembangkan kajian analisis media. 

2.  Penelitian  ini  dapat  digunakan  referensi  peneliti  lainnya  dalam melakukan 

penelitian sejenis. 

D. 2.Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian dapat menjadi kritik dan masukan bagi media masa. 

2. Penambah referensi bagi praktisi media massa. 

E.  Tinjauan Pustaka 

E. 1. Definisi Karikatur 

Karikatur adalah salah satu materi dari sekian banyak materi yang ada dalam 

media cetak yang memiliki tujuan dan makna tersendiri di dalamnya. Karikatur dapat 

diartikan  sebagai  gambar  lucu  atau  dilucukan  yang  bertujuan  agar  pemirsanya 

terhibur,  tersenyum  atau  tertawa  geli,  maka  karikatur  adalah  bagian  kartun  yang 

diberi  muatan  pesan  yang  bernuansa  kritik  atau  usulan  terhadap  seseorang  atau 

sesuatu  masalah.  Meskipun  dibumbui  dengan  humor,  namun  karikatur  merupakan 

kartun  satire  yang malahan  terkadang  tidak menghibur  bahkan  terkadang membuat 

seseorang tersenyum kecut. 

Karikatur  sebenarnya  memiliki  arti  sebagai  gambaran  wajah  yang  di 

distorsikan  secara  karakteristik  tanpa  bermaksud  melecehkan  si  pemilik  wajah. 

Karikatur  poitik  menarik  untuk  diangkat  dalam  penelitian  ini,  karena mengandung
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makna pentingnya  nilainilai  politik  karikatur  yang  notabene merupakan  seni  rupa, 

dalam  hal  ini  bagaimana media  cetak mengkonstruksikan  nilainilai  politik  kepada 

masyarakat. 

Dalam  Encyclopedia  International  “karikatur”  didefinisikan  sebagai  “A 

caricature  is  a  satire  in  pictorical  and  sculptural  form”.  Artinya  sebuah  karikatur 

adalah  satire  dalam  bentuk  gambar  atau  patung.  Satire  sendiri  mempunyai  makna 

sebagai  sindiran,  ironi,  suatu  tragedi  komedi,  atau  parodi.  Segala  sesuatu  yang 

janggal,  absurd  yang  bisa  menertawakan,  tapi  juga  bisa  menyedihkan  atau 

memprihatinkan (Augustin Sibarani, 2001:11). 

Bertolak  dari  definisi  diatas,  karikatur  bisa  berbentuk  dua  dimensi  seperti 

gambar, atau lukisan yang biasa kita simak dalam koran maupun majalah. Sedangkan 

dalam bentuk  tiga dimensi, patung, boneka, wayang golek, patung modern, maupun 

primitif.  Sebuah  karikatur  harus  mempunyai  unsur  satire  serta  distorsi.  Bila  dalam 

penggambaran  kedua unsur  itu  tidak  ditampilkan,  maka  gambar  tersebut  tidak  bisa 

disebut  sebagai  karikatur.  Dan  pelukisnya  tidak  bisa  menyebut  dirinya  sebagai 

karikaturnis. 

Pada hakikatnya  ada  perbedaan  yang mendasar  antara  kartun dan  karikatur. 

Bukan  hanya  orang  awam,  malahan  wartawan  serta  pelukis  (yang  membuat 

karikatur), bahkan para pemimpin redaksi dari surat kabar atau majalah banyak yang 

tidak  paham  apa  arti  “karikatur”  itu.  Tentu  saja  ini  amat  mengherankan  dan  bisa 

dikatakan sangat lucu (Augustin Sibarani, 2001:14)
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E. 2. Efek Media Massa dalam Politik 

Hampir  sebagian  besar  orang  dewasa  menyatakan  bahwa  mereka 

mendapatkan  hampir  seluruh  informasi  tentang  berbagai  peristiwa  dunia  maupun 

nasional  dari  media  massa.  Secara  umum,  studi  telah  menunjukkan  bahwa 

masyarakat yang banyak mengkonsumsi media biasanya memiliki pengetahuan yang 

lebih baik dan aktual daripada yang tidak atau kurang memanfaatkan media. 

1.  Efek Kognitif 

Media memiliki kemampuan untuk ‘mengatur’ masyarakat, not what to think, 

but  what  to  think  about.  Penjelasan  pada  kalimat  yang    ‘indah’  ini  ialah  media 

cenderung mengarahkan masyarakat memikirkan halhal yang tersaji dalam menunya, 

bukan  apa  yang  sebenarnya  terjadi  di  sekitar  masyarakat  itu  sendiri.  Saat  sebuah 

media berbicara tentang suatu kasus, merembet pada media lain, masyarakat pun ikut 

terlena didalamnya. 

Perhatian masyarakat cenderung lebih dipengaruhi gambaran media dari pada 

situasi  nyata  dunia.  Oleh  karena  itulah,  materi  dalam  media  dapat  menentukan 

‘agenda  publik’,  yaitu  suatu  topik  yang  menjadi  perhatian  atau  minat  masyarakat 

serta mencoba untuk direspon.
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Menurut NoelleNewman (1984,1992, dalam Oskamp & Schulz,1998), secara 

implisit,  masyarakat  membuat  suatu  penilaian  terhadap  pihak  maupun  cara  yang 

ditempuh  untuk  memenangkan  pemilihan,  atau  isuisu  panas  yang  diperdebatkan. 

Penilaian personal yang dipengaruhi kuat oleh media ini diamdiam  bisa berdampak 

pada pengurangan  jumlah  suara bagi  pihak yang kalah. Ulasan dini  seputar  pemilu 

atau  laporan  berdasarkan  survei  secara  random  dapat  memperkuat  penilaian 

masyarakat, terutama tentang siapakah yang akan menjadi pemenang dan mendorong 

terbentuknya  “spiral  silence”  diantara  pihak  yang  merasa  kalah  atau  menjadi 

pecundang.  Jadi,  jangan  terlalu  yakin  jika  polingpoling  sms  di  berbagai  stasiun 

televisi tidak memiliki dampak apaapa, setidaknya besarnya angka poling pada pihak 

A,  akan  mengusik  atau  menciutkan  hati  pihak  B,  atau  lainnya.  Masyarakat  yang 

mengidolakan  atau  akan  memilih  caprescawapres  C  misalnya,  ‘mau  nggak  mau 

dipaksa  untuk  ‘meringis’  tatkala  melihat  jagonya  berada  di  urutan  buncit  dalam 

poling  sms, meski  hampir  semua percaya bahwa  itu bukan  representasi masyarakat 

Indonesia. 

2.  Media Massa Sistem Politik 

Media Massa telah merubah wajah seluruh sistem politik secara luas dengan 

pesat.  Media  ini  tidak  hanya  mempengaruhi  politik  dengan  fokus  tayangan, 

kristalisasi atau menggoyang opini publik,  namun  secara  luas berdampak pada para 

politisi yang memiliki otoritas dalam memutuskan kebijakan publik. Media, dengan
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publisitas,  juga  memiliki  kemampuan  yang  kuat  untuk  secara  langsung 

mempengaruhi  meningkatnya  jumlah  dana  dalam  suatu  kampanye  politik.  Begitu 

penting dan besarnya peran berita atau ulasanulasan media   dalam suatu pemilihan 

umum, maka baik staf maupun kandidat politik  sebenarnya  telah menjadi media  itu 

sendiri. 

3.  Kontrol Masyarakat 

Begitu  besar  pengaruh  dan  peran  media  dalam  perpolitikan,  hendaknya 

dimanfaatkan  secara  bijaksana.  Terkadang  seorang  tokoh  atau  pihak  tertentu  yang 

masih bermasalah di masa silam atau kini nampak begitu kemilau dan tibatiba bersih 

sehingga masyarakat  pun  lengah dengan kepahitan yang pernah ada. Terus berputar 

pada masa lampau juga tidak akan mencerahkan bangsa ini, namun melupakan masa 

lalu juga bukan syarat bagi perbaikan diri, terlebih suatu bangsa. Kontrol masyarakat 

untuk selalu melihat segala sesuatu dengan proposional, kritis dan obyektif sangat lah 

diperlukan. Hendaknya media juga mendorong masyarakat untuk melakukan critical 

control,  sehingga  terjalin  kerjasama  yang  benarbenar  secara  positif  membawa 

manfaat dan kontribusi bagi kedua belah pihak media massa dan masyarakat. 

E.3. Pemahaman Tentang Budaya Politik 

Budaya  politik  adalah  pola  tingkah  laku  individu  dan  orientasinya  terhadap 

kehidupan politik. Budaya politik berbeda dengan peradaban politik yang lebih dititik 

tekankan  pada  teknologi.  Budaya  politik  dilihat  dari  perilaku  politik  masyarakat
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antara mendukung atau antipati juga perilaku yang dipengaruhi oleh orientasi umum 

atau opini publik. 

1.  Tipe Budaya Politik 

Budaya  parokial  yaitu  budaya  politik  yang  terbatas  pada  wilayah  tertentu 

bahkan  masyarakat  belum  memiliki  kesadaran  berpolitik,  sekalipun  ada 

menyerahkannya  kepada  pemimpin  lokal  seperti  suku.  Budaya  Kaula  artinya 

masyarakat  sudah memiliki  kesadaran  terhadap  sistem politik  namun  tidak berdaya 

dan  tidak  mampu  berpartisipasi  sehingga  hanya  melihat  outputnya  saja  tanpa  bisa 

memberikan  input.Budaya  partisipan  yaitu  budaya  dimana  masyarakat  sangat  aktif 

dalam kehidupan politik. 

Budaya politik campuran, maksudnya disetiap bangsa budaya politik itu tidak 

terpaku kepada satu budaya,  sekalipun  sekarang banyak negara sudah maju, namun 

ternyata  tidak  semuanya  berbudaya  partisipan, masih  ada  yang  kaula  dan parokial. 

Inilah yang kemudian disebut sebagai budaya politik campuran. 

Ketika  melihat  budaya  politik  di  Indonesia  kita  bisa  melihat  dari  aspek 

berikut: 

Konfigurasi  subkultur.  Indonesia  terdiri  dari  berbagai  suku  bangsa  yang 

beragam,  namun  semuanya  sudah  melebur  menjadi  satu  bangsa  sehingga  tidak 

muncul kekhawatiran terjadi konflik. Berbeda dengan india yang subkulturnya sangat 

beragam bahkan terjadi sekat antar kasta.Bersifat Parokial kaula. Karena masyarakat 

Indonesia  mayoritas  masih  berpendidikan  rendah  maka  budaya  politiknya  masih
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bersifat parokial kaula.Ikatan primordial, sentimen kedaerahan masih muncul apalagi 

ketika Otonomi Daerah diberlakukan. 

Paternalisme, artinya masih muncul budaya asal bapak senang (ABS) Dilema 

interaksi  modernisme  dengan  tradisi.  Indonesia  masih  kuat  dengan  tradisi  namun 

modernisme  mulai  muncul  dan  menggeser  tradisi  tersebut  sehingga  memunculkan 

sikap dilematis. 

2.  Fungsi Politik 

1.  Pendidikan politik 

2.  Mempertemukan kepentingan atau mengakomodasi dan beradaptasi. 

3.  Agregasi kepentingan yaitu menyalurkan pendapat masyarakat kepada 

penguasa, disini penyalurnya berarti pihak ketiga 

4.  Seleksi kepemimpinan 

5.  Komunikasi  politik  yaitu  masyarakt  mengemukakan  langsung 

pendapatnya kepada penguasa demikian pula sebaliknya. 

Sistem  politik  ialah  Bagian  dari  pada  sistem masyarakat  yang  lebih  luas  di 

mana terdapat struktur  yang sentiasa berhubungan dan memberi kesan di antara satu 

dengan  yang  lain  (Syed  Ahmad  Hussein,  2004).  Pandangan  ini  dilihat  dengan 

pandangan  (Almond  &  Powell,  1966)  yang  menyatakan,  sistem  politik  melibatkan 

semua  jenis perhubungan yang memberi kesan penggunaan kuasa paksaan yang sah 

(state)  dan  sistem  politik  bukan  sahaja  meliputi  kerajaan  tetapi  meliputi  struktur 

masyarakat  dan  organisasi  formal.  David  Eston  (1988),  menyatakan  sistem  politik 

sebagai  satu  unit  yang  menyeluruh  dan  bukannya  berpecahpecah,  politik  sebagai
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proses  dalam  masyarakat  di  mana  nilainilai  dialihkan  oleh  pihak  yang  berkuasa 

seperti material, keadilan, kekayaan, kuasa dan sebagainya. 

Sistem  politik  adalah  diamalkan  mengikut  peraturan  dan  caracara  yang 

berpandu kepada sistem tersebut. Misalnya terdapat sistem politik yang diamalkan di 

dunia  dan  sistem  ini  boleh  di  perhatikan  dari  dua  sudut  sama  ada  yang  bersifat 

tradisional  atau moden. Tradisional  dapat  difahami menerusi  pandangan  Aristoteles 

seperti  pemerintahan  oleh  seorang,  sedikit  atau  terbanyak  seperti  monarki,  tirani, 

aristokrasi, oligarki, polity dan demokrasi. Dalam konteks moden pada hari  ini pula 

boleh  diperhatikan  kepada  pengamalan  sistem  politik  di  berbagai  negara  di  dunia. 

sistem  politik  liberaldemokrasi  dalam  bentuk  Parlemen  dan  presidensial,  Sistem 

politik Islam, dan sebagainya. 

Aktor  dalam  sistem  politik  adalah  semua  unsur  yang  ada  dalam  sebuah 

negara. Keadaan ini juga bergantung kepada sistem yang dijalankan. Jika berdasarkan 

sistem  demokrasi,  aktor  yang  terlibat  adalah  institusi  kerajaan  atau  pemerintah, 

rakyat, partai politik, masyarakat civil dan media, manakala dalam sistem totalitarian 

peranan yang besar dimainkan oleh pemerintah dimana wujud hubungan terus antara 

pemerintah  dan  rakyat  di  mana  rakyat  hanya  menerima  output  dan  aktor  dalam 

budaya politik pula adalah masyarakat dan peranannya adalah ditentukan sistem yang 

diamalkan. 

Budaya  politik  parokial  adalah  wujud  dalam  kelompok  masyarakat  yang 

masih  mundur  yaitu  yang  masih  mengamalkan  nilainilai  tradisi  atau  juga  disebut 

sebagai masyarakat  tribal. Masyarakat masih belum terbuka dan wujudnya sentimen
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primordial  yang  ketara  iaitu  sentiment  perkauman  yang  masih  tebal.  Adanya 

kepercayaan  bahawa  kaum  sendiri  adalah  lebih  baik,  mulia  dan  mementingkan 

kesukuan. Budaya politik seperti ini jika diperhatikan boleh dilihat dalam masyarakat 

yang  masih  mundur  atau  membangun  seperti  mana  kebanyakan  negara  di  benua 

Afrika dan Asia. 

Budaya politik dalam konteks subjek  ialah, masyarakat berharap sepenuhnya 

kepada sumbangan kerajaan. Masyarakat  di dalam negara  tersebut dapat menjangka 

proses input atau faedah dari pada sistem politik yang diamalkan. Keadaan ini kerana 

peranan rakyat adalah terbatas dan dikuasai oleh pemerintah. Rakyat tiada daya untuk 

mempengaruhi kerajaan karena  rakyat tidak terlibat dalam proses memberikan input 

kerana tiada daya partisipasi iaitu terhalang oleh sistem yang diamalkan. 

Budaya  politik  partisan  adalah  berkaitan  partisipasi  politik  yang  tinggi  di 

kalangan rakyat. Rakyat memiliki kesedaran atau sensitiviti yang tinggi terhadap hak 

hak  mereka  seperti  hak  asasi,  undangundang  dan  sebagainya.  Masyarakat  juga 

terlibat  dalam  proses  pembuatan  dasar  kerajaan  dan  dalam  aktivitas  politik  serta 

pertubuhan bukan berasaskan kerajaan. 

Simbol  merujuk  kepada  perlambangan  iaitu  dalam  bentuk  material  atau 

perbuatan.  Material  boleh  merujuk  kepada  objek  seperti  bendera  kebangsaan, 

perlambangan atau identitas kelompok tertentu dan gambar. Perbuatan lebih merujuk 

kepada  tindakan seperti cara hormat dan  sebagainya. Bendera kebangsaan misalnya 

dianggap  sebagai  jiwa  bagi  sebuah  negara.  Ia  memiliki  makna  tersendiri  berkaitan 

bentuk dan warna yang turut melambangkan sistem politik sebuah negara.
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Warna hijau dan putih bagi negaranegara di Tanah Besar Arab seperti Arab 

Saudi misalnya melambangkan  Islam dan begitu  juga dengan warna kuning seperti 

yang  terdapat di negaranegara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja  atau 

monarki seperti di Brunei Darussalam yang melambangkan sistem kerajaanya. 

Kesimpulannya, sistem politik adalah berbeda dengan budaya politik. Sistem 

politik yang diamalkan oleh sebuah negara mempengaruhi budaya politik rakyatnya. 

Budaya  politik  adalah  berbeda  bergantung  kepada  pengamalan  sistem  dan  negara 

yang mengamalkan sistem politik yang sama dengan sebuah negara lain belum tentu 

memiliki budaya  politik  yang  serupa. Elemen budaya politik pula merupakan salah 

satu  faktor penentu sikap politik di  samping orientasi  politik,  sosialisasi politik dan 

sistem politik. Budaya politik juga boleh berubah kesan dari perubahan sistem politik, 

orientasi politik dan sosialisasi politik. 

Dalam  Cuplikan  artikel  di  atas,  di  negara  Indonesia  yg  notabene  sebagai 

negara Demokrasi, memiliki polemik yang sangat rumit dan pelik dalam perpolitikan 

misalkan  saja  dalam  pemberantasan  Korupsi,  yang  menjamur  di  negara  Indonesia, 

Hal itu bula yang membuat ketertarikan peneliti untuk menungkap nilainilai politik 

yang tertuang pada sebuah gambar karikatur karya Pramono R Pramodjo. 

E. 5. Tentang Semiotik 

Tandatanda  (  Signs  )  adalah  basis  dari  seluruh  komunikasi  (  Litteljohn, 

1996:64).  Manusia  dengan  perantara  tandatanda,  dapat  melakukan  komunikasi 

dengan  sesamanya.  Kajian  semiotika  dibedakan  menjadi  dua  jenis  semiotika
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Komunikasi  dan  semiotika  signifikasi  (  Eco,  1979:89;  Hoed,  2001:140).  Yang 

pertama  menekankan  tentang  produksi  tanda  yang  salah  satu  diantaranya 

Mengasumsikan  ada  enam  faktor  didalam  komunikasi,  yaitu  pengirim,  penerima 

kode,  pesan,  saluran  komunikasi,  dan  acuan  (  Jacobson,  1963,Dalam  Hoed 

2001:140).  Yang  kedua  memberikan  tekanan  pada  teori  tanda  dan  pemahamannya 

dalam  suatu  kontek  tertentu.  Pada  jenis  yang  kedua  tidak  dibahas  adanya  tujuan 

komunikasi yang diutamakan adalah sebuah pemahaman suatu tanda sehingga proses 

kognisinya pada penerimaan tanda lebih diperhatikan daripada proses komunikasinya. 

Semiotik  adalah  suatu  ilmu  atau  metode  analisisuntuk  mengkaji  tanda. 

Semiotika, atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari 

bagaimana  kemanusiaan  memakai  halhal.memakai  dalam  hal  ini  tidak  dapat 

dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan. Memakai dalam artian obyekobyek 

tidak  hanya  membawa  informasi,  dalam  hal  mana  obyekobyek  itu  hendak 

berkomunikasi,  tetapi  juga  mengkomstitusi  sistem  struktur  dari  tanda  (  Barthes, 

1988:179; Kurniawan, 2001: 53). 

Dewasa  ini  kita  mengenal  setidaknya  ada  sembilan macam  semiotik,  yakni 

(Padeta, 2001 ; Sobur, 2001 : 100102) 

1.  Semiotik  analitik,  yakni  semiotik  yang  menganalisis  tentang  sistem 

tanda. 

2.  Semiotik deskriptif,  semiotik  yang memperhatikan sistem  tanda yang 

dapat kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu kita
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tetap kita saksikan hingga sekarang, ex  :  langit mendung berarti akan 

turun hujan. 

3.  Semiotik Faunal (zoosemiotic), semiotik yang khusus digunakan untuk 

memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. 

4.  Semiotik kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda 

yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu. 

5.  Semiotik  naratif,  yakni  semiotik  yang  menelaah  sistem  tanda  dalam 

narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan (folkore). 

6.  Semiotik natural,  yakni  semiotik  yang khusus menelaah  sistem  tanda 

yang dihasilkan oleh alam. 

7.  Semiotik  normatif,  yakni  semiotik  yang menelaah  sistem  tanda  yang 

dibuat manusia  yang berwujud normanorma, ex  :  ramburambu  lalu 

lintas. 

8.  Semiotik  sosial,  yakni  semiotik  yang  menelaah  sistem  tanda  yang 

dibuat manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata 

dalam  satuan  yang  berwujud  kalimat.  Dengan  kata  lain  bisa  disebut 

sebagai sistem tanda yang terdapat dalam bahasa. 

9.  Semiotik struktural, yakni semiotik yang menelaah sistem tanda yang 

dimanifestasikan melalui struktur bahasa. 

Dalam penelitian  ini peneliti menggunakan acuan  semiotik  analitik,  kultural, 

naratif,  normatif,  dan  semiotik  sosial.  Kelima  jenis  semiotik  ini  akan  dijadikan
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peneliti  sebagai  “kerangka”  untuk  analisis  semiotik  pada  karikatur  memerangi 

penyakit korupsi karya Pramono R. Pramodjo. 

E.  6.  Makna Tanda 

Peirce  membedakan  tanda  dengan  tiga  kebenaran  ia  tunjukan  dengan  kata 

firstness,  secondness,  thirdnesss.  Firstness  ditunjukan  sebagai  pengertian  sifat, 

perasaan, watak, kemungkinan semacam esensi. Firstness adalah keberadaaan seperti 

apa adanya tanpa menunjukan sesuatu yang lain, keberadaan dari kemungkinan yang 

potensial.  Secondness  ditunjukan  sebagai  pengertian  seperti  konfrontasi  dengan 

kenyataan  yang  keras,  benturan  dunia  luar,  apa  yang  terjadi  Secondness  adalah 

keberadaan  seperti  apa  adanya.  Thirdness  ditunjukkan  sebagai  aturan  hukum, 

kebiasaan  unsur  umum  dalam  pengalaman  kita.  Thirdness  adalah  keberadaan  yang 

terjadi jika second berhubungan dengan  third, jadi keberadaan pada apa yang berlaku 

umum (Zoest, 1993: 910 dalam Apdani, 2006: 27). 

Lebih  lanjut  Peirce  kemudian  melihat  tanda  dalam  model  triadic  yakni 

segitiga makna (triangle meaning). Proses ini dimulai dari tanda (representamen) yang 

berada  di  luar  dirinya  kedalam  indra  manusia  yang  kemudian  dilanjutkan  dalam 

proses kognisi (daya nalar), tanda menurut pierce salah satunya adalah kata. Lebih lanjut 

manusia ada pengacuan pada apa yang disebut objek, yang kemudian dimengerti atau 

ditelaah  manusia  dan  itu  menimbulkan  efek  dalam  jiwa  pemakaiannya  disebut 

interpretan.  Apabila  ketiga  elemen  makna  itu  berinteraksi  pada  makna  seseorang,
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maka munculah makna tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut. Proses ini 

oleh Peirce disebut semiosis. 

Untuk  memudahkan  penafsiran  maka  dapat  kita  simak  kerangka  berpikir 

dalam skematik sebagai berikut : 

Gambar 1.2 

Tanda Menurut Pierce 

Sign 

indeks 

ikon 

Interpretant  objek 

simbol 

Sumber : John Fiske,1990 pada Alex Sobur, 2001:115 

Berdasarkan sifat ground nya, tandatanda dibagi sebagaimana berikut : 

a.  Qualisign  adalah  tandatanda yang merupakan  tanda berdasarkan suatu sifat, 

contoh : sifat “sedih”. 

b.  Sinsign  adalah  tanda  yang  merupakan  tanda  atas  dasar  tampilnya  dalam 

kenyataan.
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c.  Legisign adalah tandatanda yang merupakan tanda atas dasar suatu peraturan 

yang berlaku umum, sebuah konvensi, sebuah kode. 

(Zoest, 1993: 1920). 

Sedangkan berdasarkan objek ada tiga jenis tanda adalah. 

a.  Indeks adalah  tanda yang berhubungan  representamen dengan objeknya bersifat 

langung bahkan disadari oleh hubungan sebab akibat. 

b.  Ikon  adalah  tanda  yang  representamennya  berupa  tiruan  identitas  objek  yang 

dirujuknya. 

c.    Simbol adalah tanda yang hubungan representamenya dengan objek didasari oleh 

kovensi. (Budiman, 2004 : 29). 

Berdasarkan interpretannya ada tiga jenis tanda : 

a.  Rheme  adalah  tanda  yang  tidak  bisa  dikatakan  benar  atau  salah.  Jadi  masih 

merupakan kemungkinankemungkinan. 

b.  Dicent adalah tanda yang mengafirmasikan eksisensi aktual objeknya. 

c.   Argument  adalah  tanda  yang mengafirmasikan  kebenaran objeknya.  Hal  di  atas 

berbeda dengan pendapat Ferdinand de Saussure seorang ahli lingustik dia tertarik 

kepada  persoalan  bahasa. Menurut  dia  bahasa  adalah  sebuah  sistem  tanda  yang 

mengekpresikan  ideide  dan  karenanya  dapat  dibandingkan  diantara  sistem 

penulisan  alfahetis  tanda  bagi  tuna  rungu  atau  wicara,  simbolsimbol  ritual, 

lambanglambang  militer  dan  sebagainya.  Namun  yang  lebih  penting  adalah 

sistemnya.
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E. 7. Tentang Kode 

Sebagai  makhluk  sosial  dan  juga  makluk  komunikasi,  manusia  dalam 

hidupnya diliputi oleh berbagai macam simbol, baik yang diciptakan oleh manusia itu 

sendiri maupun yang bersifat alami. 

Manusia  dalam  keberadaanya  memang  memiliki  keistimewaan  dibanding 

dengan  makhluk  lainnya.  Selain  kemampuan  daya  pikir,  mmanusia  memiliki 

ketrampilan  berkomunikasi  yang  lebih  indahdan  lebih  canggih,  sehingga  dalam 

berkomunikasi mereka bisa mengatasi rintangan jarak dan waktu. 

Dalam  kehidupan  seharihari,  seringkali  kita  jumpaipengertian  simbol  dean 

kode,  Kode  adalah  seperangkat  simbol  yang  telah  disusun  secara  sistematis  dan 

teratur sehingga memiliki arti. Kode pada dasarnya dibedakan atas dua macam, yakni: 

1.  Kode Verbal 

Kode  verbal  dalam  pemakaiannya  menggunakan  bahasa.  Bahasa  dapat 

didefinisikan seperangkat kata yang telah disusun secara terstruktur sehingga menjadi 

himpunan kalimat yang mengandung arti.
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2.  Kode Nonverbal 

Manusia  dalam  berkomunikasi  selain  menggunakan  kode  verbal  juga 

menggunakan kode nonverbal. Kode nonverbal biasanya disebut bahasa  isyarat atau 

bahasa diam. 

Kode menurut  Piliang  (1998:  17)  dalam  Tinarbuko  (2008:  17),  adalah  cara 

pengombinasian tanda yang disepakati secara sosial, untuk memungkinkan satu pesan 

disampaikan  dari  seseorang  ke  orang  lainnya.  Roland  Barthes  dalam  bukunya  S/Z 

mengelompokkan  kodekode  tersebut menjadi  lima  kisikisi  kode,  yakni  kode  her 

meunetika, kode semantik, kode simbolik,  kode narasi,  dan kode kultural  atau kode 

kebudayaan  (Barthes,  1974:  106).  Uraian  kodekode  tersebut  dijelaskan  Pradopo 

(1991: 8081) dalam Tinarbuko (2008: 18) sebagai berikut: 

Kode  Hermeneutika,  yaitu  artikulasi  pelbagai  cara  pertanyaan,  tekateki, 

penangguhan jawaban, akhirnya menuju pada jawaban. Atau dengan kata  lain, kode 

hermeneutika  berhubungan  dengan  tekateki  yang  timbul  dalam  sebuah  wacana. 

Siapakah mereka? Apa yang  terjadi? Bagaimanakah  tujuannya? Halangan apa yang 

muncul? Jawaban yang satu menunda jawaban lain. Kode Semantik, yaitu kode yang 

mengandung konotasi pada level penanda. Misalnya konotasi feminitas, maskulinitas. 

Atau dengan kata lain Kode Semantik adalah tandatanda yang yang ditata sehingga 

memberikan  suatu  konotasi  maskulin,  feminin,  kebangsaan,  kesukuan,  loyalitas. 

Kode  Simbolik,  yaitu  kode  yang  berkaitan  dengan  psikoanalisis,  antitesis, 

kemenduaan, pertentangan dua unsur, skizofrenia. Kode Narasi atau Proairetik yaitu 

kode yang mengandung cerita, urutan, narasi atau antinarasi. Kode Kebudayaan atau
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Kultural,  yaitu  suarasuara  yang  bersifat  kolektif,  anonim,  bawah  sadar,  mitos, 

kebijaksanaan, pengetahuan, sejarah, moral, psikologi, sastra, seni, legenda. 

E. 8. Tentang Makna 

Melengkapi  Saussure,  Roland  Berthes  salah  satu  pemikiranya  strukturalis  yang 

aktif mempraktekan model  linguistik Saussure dan semiologinya membangun sebuah 

model makna yang sistematis serta lebih memperhatikan dunia luar tandatanda. Fokus 

perhatian  Barthes  yang  lebih  tertuju  kepada  gagasan  tentang  signifikansi  dua  tahap 

(Two order of signification) digambarkan seperti berikut : 

Gambar 1.3 

Signifikansi tahap dua Barthes 

First  Second Order 

reality  signs  culture 

Jika  kita  menyimak  pada  skematis  diatas,  Barthes  seperti  dikutip  Fiske, 

menjelaskan  :  signifikasi  tahap  pertama  merupakan  hubungan  antara  signifier  dan 

Denotatio 
n 

Signified 
Signifier 

Connotaion 

Myht 

( Sumber : John Fiske, 1990 pada Alex Sobur, 2001 ) 
127 )
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signified  di  dalam  tanda  terhadap  realitas  eksternal.  Barthes  menyebutnya  sebagai 

denotasi, yaitu makna paling nyata dari sebuah tanda. 

Konotasi  adalah  istilah  yang  digunakan  Barthes  untuk  menunjukkan 

signifikansi tahap kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda 

bertemu  dengan perasaan  emosi  dari  pembaca  serta  nilainilai  dari  kebudayaannya. 

Konotasi  sendiri  mempunyai makna  yang  subjektif  atau  paling  tidak  intersubjektif. 

Pemilihan katakata merupakan pilihan terhadap konotasi, misalnya kata “ penyuapan 

” dengan “memberi uang pelicin”. Dengan kata lain, 

Denotasi  adalah  apa  yang  digambarkan  tanda  terhadap  sebuah  objek, 

sedangkan  konotasi  adalah bagaimana menggambarkanya  (Fiske,  1990  :  88,  dalam 

Alex Sobur, 2001 : 128). 

F. Ruang Lingkup 

Karikatur  mempunyai makna  tersendiri  baik  bagi  pembuatnya maupun  bagi 

Pemirsanya. Makna tanda yang  tertuang dalam karikatur  tersebut perlu kita kaji,  ini 

akan menghindarkan dari kebingungan tanda yang terdapat dalam karikatur tersebut. 

Karikatur  memuat  makna,  konsep,  penggambaran  mimik  muka,  bentuk,  gestural, 

yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. 

Penelitian  ini  berusaha  menguak  nilainilai  politik  yang  terdapat  dalam 

gambar  karikatur  melalui  menterjemahkan  lambang,  makna,  pesan  dan  tanda  yang 

dimaksud,  dalam  kodekode,  ilustrasi  yang  dikonstruksikan melalui  apa  yang  telah
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dijelaskan diatas yakni penggambaran mimik muka, gestural, Definisi konsep peneliti 

memaknai  tanda  yang  nantinya  dihubungkan  dengan  missing  teks  yang  terdapat 

dalam  karikatur  rarya  Pramono  R  Pramudjo  “  Tema  Pemberantasan  Korupsi  “. 

Peninjauan serta penganalisisan kembali akan kerap dilakukan, sematasemata untuk 

mendapatkan tanda yang “di inginkan”, tentunya tetap disandarkan pada teori Pierce 

tentang icon, indeks, dan simbol. 

Untuk  mempermudah  peneliti  dalam  menyingkap  karikatur  dengan 

pendekatan semiotik, maka dibuat batasan yang jika didefinisikan sebagai berikut: 

1.  NilaiNilai Politik 

Politik adalah alokasi nilainilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh 

distribusi  serta  penggunaan  kekuasaan.  Kekuasaan  berarti  kapasitas  dalam 

menggunakan wewenang, hak dan kekuatan fisik. 

Definisi politik menurut Montesqiu  :  semua fungsi pemerintahan yang dapat 

dimasukkan  dalam  kategori  legislative,  ekskutif,  dan  yudikatif.  Politik  adalah 

merupakan proses kompleks yang melibatkan sikap warga Negara dan kepentingan, 

kelompok  organisasi,  kegiatan  pemilihan  umum,  dan  lobying,  baik  perumusan, 

penerapan dan penafsiran undang – undang . 

Dalam kontek ini nilai politik yang di asumsikan sebagai muatan politik yang 

memiliki makna kekuasan.
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2.  Karikatur Politik 

Definisi dari pada Karikatur politik adalah karikatur yang mengandung unsur 

unsur  politik,  tujuannya  adalah  untuk  menggambarkan  situasi  politik  yang  pada 

waktu  itu  sedang  hangathangat  dibicarakan.  Dengan  kata  lain  karikatur  dapat 

memegang  peranan  sebagai  pesan  yang  aktual.  Karikaturnya  sendiri  digambarkan 

dengan  sedemikian  rupa  sehingga  kita  dapat  melihatnya  dari  segi  humor  dengan 

menampilkan  para  tokoh  politik  diatas  panggung  dengan mementaskannya  dengan 

lucu.  Drama  politik  dalam  bentuk  komedi  satire  yang  digubah  sedemikian  rupa 

hingga menarik dan menjadi suguhan menarik. 

Sebagai  acuan  penelitian,  peneliti  mempersempit  batasan  tersebut,  yaitu 

memperhatikan  sosok  Susilo  Bambang  Yudoyono,  dimana  dalam  gambar  karikatur 

tersebut di ilustrasikan sebagai dokter yang sedang menangani penyakit pasien yang 

dinilai  sudah  sangat  parah,  dan  notabene  Susilo Bambang  Yodhoyono  mengatakan 

penyakit yang diderita bakalan sembuh dalam kurun waktu 15  th Lagi. oleh  karena 

itu, bagaimanakah nilainilai politik yangterkonstrusi dalam gambar karikatur tersebut 

di  jadikan batasan penelitian yg nantinya akan di kaji dengan menggunakan metode 

pendekatan analisis semiotik.
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G.  Metode Penelitian 

G.1. Tipe Penelitian 

Peneliti  menggunakan  teknik  analisis  isi  (content  analysis)  dengan 

pendekatan  analisis  semiotika  untuk  mengulas  apa  saja  makna  tanda  yang 

disampaikan kartunis kartunis  dalam karyanya. Sebagai acuan yang mendasar adalah 

Nilainilai  politik  dalam  gambar  karikatur.  Analisis  konvensional  secara  tipikal 

difokuskan  pada  muatan makna  tanda  yang  nyata,  analisis  semiotika  lebih melihat 

makni  tanda  sebagai  sebuah  struktur  keseluruhan.  Makna  tanda  yang  laten  atau 

konotatif.  Semiotik  jarang  bersifat  kuantitatif  bahkan  kerap  menolak  pendekatan 

kuantitatif. (Krippendorff, 1991:16 dalam Alex Sobur, 2001:145). 

Untuk mengkaji karikatur ini, peneliti menggunakan pendekatan semiotik yang 

disandarkan  pada  teori  Charles  Sander  Pierce  dan  Roland  Barthes.  Melalui  Pierce 

data akan dikelompokkan, yaitu kedalam icon, indeks, atau symbol dan nantinya akan 

diketahui  hubungan  kenyataan  dengan  jenis  dasarnya  yang  terdapat  dalam  karya 

karikatur Pramono R pramudjo. 

G.2. Sumber Data 

Sebagai  data  primer  peneliti  mengcopy  gambar  karikatur  dengan  bantuan 

scanner,  adapun  nantinya  data  karikatur  akan  berbentuk  file  jpg.  Sedangkan  untuk 

data  sekunder  peneliti  juga  akan menambah  referensi  tentang  dunia  karikatur,  baik 

browsing  di  internet  tentang  dunia  karikatur  itu  sendiri.  Hal  ini  dilakukan  untuk 

menunjang kelengkapan data yang dipaparkan.
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G.3. Analisis Data 

Analisis  data  dengan  menggunakan  model  Charles  Sanders  Pierce.  Yaitu 

sebuah analisis yang mengarah pada pembuktian bahwa setiap tanda ditentukan oleh 

obyeknya. Dengan menyebutkan sifat obyeknya,  ketika kita menyebut  tanda  adalah 

sebagai ikon. Sedangkan kenyataan dan keberadaannya yang berkaitan dengan obyek 

individual,    ketika  kita menyebut  tanda  adalah sebuah  indeks. Perkiraan yang pasti 

bahwa hal  itu diinterprestasikan sebagai  obyek denotatif  sebagai  akibat  dari  sebuah 

kebiasaan  ketika  kita  menyebut  tanda  sebagai  simbol.tanda menurut  Pierce  adalah 

yang  mewakili  sesuatu  bagi  seseorang.  Untuk  mempermudah  kajian  penelitian 

selanjutnya  karikatur  akan  diperhatikan  elemenelemen  dengan  kategorisasi  icon, 

indeks,  serta  symbol  yang  memang  kajian  semiotik,  karikatur  akan  dibuat  tabel 

sebagai berikut : 

Tabel Kerja Analisis 

Tabel 1.1. 

Visual (karikatur beserta tulisan) 

Icon  Indeks  Simbol 

Berdasarkan  pemahaman  tentang  objek  penelitian,  peneliti  menggunakan 

pendekatan ikon, indeks, simbol milik Pierce untuk mendefinisikan secara sistemastis 

tanda visual yang terdapat dalam karikatur. Hal tersebut diatas akan digunakan untuk 

menguak  tanda di balik tanda yang  terdapat dalam gambar karikatur pemberantasan
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penyakit korupsi. Untuk mempermudah penelitian dibuatlah pointerpointer baik  itu 

icon,  indeks,  simbol,  kemudian  akan  dijelaskan  secara  rinci  pada  analisa  semiotik 

karikatur.


