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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman yang semakin modern saat ini, manusia makin 

dimudahkan dalam menjalankan aktifitas, salah satunya adalah dalam hal 

berkomunikasi. Teknologi komunikasi saat ini sudah semakin berkembang 

sejak kemunculan internet pada 1969 yang digunkaan untuk kepentingan 

militer Amerika dan berkembang hingga saat ini yang bisa digunakan oleh 

siapapun, dimanapun dan kapanpun. 

Abad 20 dan 21 menjadi babak baru bagi kemajuan internet. 

internet secara positif telah terbukti telah menciptakan “dunia” baru bagi 

para penggunanya untuk berekspresi dan berkomunikasi. “Dunia” baru ini 

disebut cyber atau dunia maya dimana para penggunanya bisa berbagi dan 

berkomunikasi tanpa dibatasi oleh wilayah dan kewarganegaraan. Di dunia 

maya, para pengguna bisa menemukan akses ke berbagai website yang 

memberikan berbagai bermacam materi pengetahuan dari belahan dunia 

lain (Witono,2015). 

Media sosial merupakan salah satu “dunia” baru tersebut. Banyak 

jenis sosial media yang tumbuh dan berkembang saat ini, mulai dari sosial 

media yang mengkhususkan untuk chatting seperti Whatspp, LINE, 

Blackberry Messenger (BBM) dan lain sebagainya, hingga media sosial 
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yang bisa membantu penggunanya bertatap muka dengan orang lawan 

bicara seperti Skype.  

Instagram, merupakan satu dari sekian banyak sosial media yang 

sedang banyak digandrungi oleh masyarakat seluruh dunia dan dari 

berbagai kalangan masyarakat. Tidak hanya untuk membagikan foto 

keseharian, tetapi media sosial ini juga digunakan untuk berbagai pemilik 

usaha untuk mempromosikan produknya secara mudah dan gratis. Selain 

itu juga banyak seniman yang membagikan hasil karyanya melalui media 

sosial ini seperti karya foto, karya lukis, dan juga banyak komikus yang 

memuat hasil karyanya di Instagram secara cuma cuma. 

Dari hasil riset yang dilakukan oleh lembaga riset Taylor Nelson 

Sofres (TNS) Indonesia, pada tahun kuartal ketiga tahun 2015 dan di 

release pada awal tahun 2016, 89 persen dari pengguna instagram adalah 

anak muda dengan rentan usia 18-34 tahun, selain itu 69 persen pengguna 

instagram merupakan lulusan perguruan tinggi. Selain itu 69 persen 

responden menganggap Instagram dapat dijadikan inspirasi bagi mereka 

dan 61 persen responden mengatakan bisa meemukan orang kreatif di 

Instagram untuk di follow. (Djide, 2016, www.kekinian.co). Dari hasil 

riset di atas, tidak heran banyak hasil karya seni khususnya komik yang 

disebarluaskan melalui media Instagram. 

Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-

gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak dan diterbitkan di atas 

http://www.kekinian.co/
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kertas dan dilengkapi dengan teks. Komik dapat diterbitkan dalam 

berbagai bentuk, mulai dari strip dalam koran, dimuat dalam majalah, 

hingga berbentuk buku tersendiri (Al-Maqassary, 2017, www.e-

jurnal.com).  

Salah satu komikus indonesia yang membagikan hasil karyanya 

melalui media sosial Instagram adalah Muhammad Misrad. Sejak 2003 

hingga sekarang, hasil karyanya masih eksis dibagikan melalui berbagai 

media cetak Kompas dan Harian Rakyat Merdeka (Anonim 1, 2017, 

www.micecartoon.co.id), dan tahun 2015, MiceCartoon mulai meramaikan 

Instagram. Tidak seperti komik pada umumnya yang menceritakan tokoh 

superhero ataupun cerita fiksi lainnya, MiceCartoon adalah komik yang 

isinya syarat akan isu isu sosial yang sedang terjadi di Indonesia. Tidak 

jarang MiceCartoon juga mengangkat tema politik yang sedang hangat 

diperbincangkan di Indonesia, dengan gaya pembawaan tokoh Mice 

mauppun tokoh lain yang digambar oleh Misrad, Misrad ingin 

menyampaikan pandangan kritisnya akan isu isu sosial yang terjadi di 

Indonesia melalui komiknya dengan dibalut nuansa humor. 

Kritik yang identik dengan ucapan atau tulisan yang terkesan keras 

dan kasar pada umumnya membuat sebuah kritik memiliki pandangan 

yang buruk di masyarakat. Seseorang yang seringkali melemparkan kritik 

dianggap adalah orang yang nyinyir dan dianggap tidak menghargai atas 

apa yang dia kritik, padahal kritik sebenarnya adalah bentuk tanggapan 

seseorang atas apa yang dia rasakan kurang benar dari yang dia lihat. 

http://www.e-jurnal.com/
http://www.e-jurnal.com/
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Kritik yang baik adalah kritik yang membangun sehingga orang yang 

dikritik akan bisa berubah lebih baik lagi. 

 Tidak dapat dipungkiri, banyak sekali hal hal dalam kegiatan sosial 

yang memiliki hambatan ataupun tujuan dari kegiatan sosial itu tidak 

selalu diterima atau dibenarkan oleh  lingkungan sosialnya. Disinilah 

peran kritik sosial berfungsi menyadarkan masyarakat akan lingkungan 

sekitarnya. Contoh dari kesalahan dalam berkegiatan sosial yang tak luput 

dari kritik adalah anak kecil saat ini yang sudah diberikan fasilitas gadget 

oleh orangtuanya yang membuat sang anak lebih memilih menghabiskan 

waktunya dengan game di gadget nya ketimbang bermain dengan teman 

temannya seperti yang seharusnya, atau gaduhnya pemberitaan media saat 

ini tentang korupsi E-KTP yang banyak menarik nama politisi besar di 

Indonesia yang terbukti terlibat, selain itu juga suasana gaduh, baik itu di 

dunia nyata ataupun di dunia maya soal pilkada DKI beberapa waktu lalu. 

Kritik sosial dapat juga berarti inovasi sosial, dalam konteks bahwa 

kritik sosial menjadi sarana komunikasi gagasan gagasan baru sembari 

menilai gagasan lama untuk perubahan sosial(Novriansyah,2006). Kritik 

sosial ternyata juga bisa disampaikan dengan nuansa humor sehingga 

kritikan tersebut lebih mudah diterima oleh khalayak luas. 

Kritik sosial juga merupakan bentuk kepekaan sosial. Kritik sosial 

yang murni didasarkan pada tanggung jawab bahwa manusia bersama 

sama bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, 
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kritik sosial mencakup berbagai segi kehidupan baik politik, ekonomi, 

sosial dan budaya (Oksinata,2010).   

Humor adalah sarana hiburan yang penting. Humor dapat tampil 

mantab sebagai penyegar pikiran dan sekaligus sebagai penyejuk batin, 

dan penyalur uneg-uneg (Pramono, 1983 dalam Rahmanadji, 2007). 

Humor juga dapat memberikan suatu wawasan yang arif sambil tampil 

menghibur. Humor dapat pula menyampaikan siratan menyindir atau suatu 

kritikan yang bernuansa tawa. Humor juga dapat sebagai sarana persuasi 

untuk mempermudah masuknya informasi atau pesan yang ingin 

disampaikan sebagai suatu yang serius dan formal (Gauter,1988 dalam 

Rahmanadji, 2007). 

Komik MiceCartoon adalah contoh dari beberapa komik Indonesia 

yang masih eksis hingga sekarang. Dengan pembawaan humornya, 

MiceCartoon masih tetap eksis dan diterima hingga saat ini walaupun isi 

dari kontennya syarat akan kritik kritik sosial. Terbukti dengan masih 

aktifnya komik MiceCartoon di surat kabar nasional tanpa adanya 

kontroversi terhadap komik kartun ini. Selain itu di akun Instagram 

MiceCartoon yang sudah memiliki 77 ribu lebih Followers ini juga minim 

sekali hujatan ataupun hate comment pada tiap postingannya, bahkan 

banyak yang memberikan tanggapan positif pada tiap postingan 

MiceCartoon di Instagram. selain itu juga terdapat buku kumpulan komik 

MiceCartoon yang terus dicari oleh penggemarnya dan masih eksis hingga 

sekarang.  
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Kritik sosial yang terdapat pada MiceCartoon di Instagram ini 

membuktkan bahwa demokrasi di Indonesia sudah merambah kedunia 

digital. media sosial ternyata telah membantu masyarakat untuk lebih 

mudah bersuara untuk menyuarakan opininya dalam proses demokrasi ini. 

Jordan (1999), Saco (2002), Wilhelm (2000) dalam Nasrullah (2016: 128) 

menjelaskan bahwa media sosial hadir dengan membawa nilai baru dalam 

penggunanya, dahulu media sosial identik dengan menceritakan diri (self 

disclosure), tetapi media sosial saat ini sudah meningkat menjadi media 

untuk para masyarakat menyampaikan aspirasinya secara online. 

Berbagia kritik dan isu sosial sudah banyak diangkat pada media 

baru saat ini, contoh yang ramai adalah saat terjadi konflik cicak vs buaya 

yang melibatkan lembaga kepolisian dan KPK (Komisi Pemberantasan 

Korupsi), banyak kritik dan perbincangan yang terjadi dibanyak paltform 

media baru. Contoh lain adalah viralnya seorang mahasiswi UGM yang 

menghina Yogyakarta, tidak membutuhkan waktu lama, para netizen 

mengkritik apa yang mahasiswi itu lakukan yang membuat mahsiswi 

tersebut ditahan dan mendapat dakwaan.  

Komik MiceCartoon juga tidak lepas dari isi kritikannya terhadap 

apa yang terjadi di Indonesia, mulai dari isu ringan dalam lingkiungan 

sehari hari hingga isu politik yang sedang hangat dibicarakan. Contohnya 

komik MiceCartoon yang diposting tanggal 17 Maret 2017 yang 

membahas tentang kasus korupsi E-KTP.  
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Dalam hal Ilmu Komunikasi, penyampaian kritik melalui media 

komik seperti MiceCartoon ini sesuai dengan konsep komunikasi yang 

dikemukakan oleh Harold Laswell dalam Mulyana (2010: 69) yang 

berbunyi “Who Says What in Which Channel To Whom With What 

Effect?”, yang relevan dengan apa yang dilakukan  MiceCartoon yaitu 

MiceCartoon yang menyampaikan pesan berupa kritik sosial dengan 

media komik di Instagram kepada para audiencenya dengan efek audience 

MiceCartoon terbuka  kesadarannya tentang adanya penyimpangan sosial 

yang terjadi di tengah kehidupan sosial di lingkungan sekitar. 

Dari latar belakang di atas, peneliti ingin menganilis isi dari komik 

MiceCartoon yang mengandung muatan kritik sosial. Peneliti mengambil 

judul “Kritik Sosial Melalui Media Komik Bergenre Humor (Analisis isi 

Akun @micecartoon.co.id di Instagram). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka 

yang menjadi rumusan masalah adalah apa saja pesan kritik sosial yang 

muncul dan berapa banyak frekuensi kemunculan isi pesan yang 

mengandung  kritik sosial dalam komik bergenre humor MiceCartoon di 

Instagram. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan peneliti diatas, 

maka tujuandari penelitian ini adalah: 
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1.3.1  Mengetahui kritik sosial apa saja yang terdapat pada komik 

MiceCartoon di Instagram dan frekuensi kemunculan kritik sosial 

dalam komik MiceCartoon di Instagram. 

1.3.2 Mengetahui seberapa banyak isi pesan yang mengandung kritik 

sosial pada komik MiceCartoon di Instagram. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan penelitian ini nantinya, peneliti ingin memberikan 

manfaat untuk kedepannya yang berupa : 

1.4.1 Manfaat akademis 

Diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan, informasi 

dan kontribusi positif bagi mahasiswa program studi Ilmu 

Komunikasi tentang adanya cara penyampaian pesan yang berupa 

kritik sosial menggunakan media komunikasi berupa komik. Selain 

itu juga penelitian ini bisa dijadikan rujukan, refrensi bagi 

penelitian serupa selanjutnya baik untuk dikembangkan isinya 

ataupun untuk keperluan kajian pustaka. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang 

penyampaian kritik sosial yang dibalut dengan nuansa humor 

dalam komik. Selain itu juga bisa dijadikan bahan refrensi dan 

evaluasi bagi MiceCartoon ataupun komikus lainnya yang ingin 

membuat komik humor dengan isi kritik sosial. 


