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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi Massa 

   Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media 

cetak dan elektronik). Sebab pada awal perkembangannya komunikasi 

massa berasal dari pengembangan kata media of mass communication        

( media komunikasi massa ). Media disini adalah media yang dihasilkan 

oleh tekhnologi modern (Nurudin,2013:4).  

   Definisi lain dari komunikasi massa juga dikemukakan oleh Josep 

A. Devito dalam Nurudin (2013:11) yang bila diterjemahkan berarti 

“Pertama komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada 

massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa 

khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau 

semua orang yang menonton televisi, agaknya ini tidak berarti pula bahwa 

khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar untuk didefinisikan. 

Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh 

pemancar pemancar yang audio dan atau visual. Komunikasi massa 

barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut 

bentuknya (televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku, dan pita).   

   Menurut Severin (1977), Tan (1981), Wright (1986) dalam 

Winarni (2003:8), mendefinisikan komunikasi massa adalah bentuk 

komunikasi yang merupakan penggunaan saluran (media) dalam 
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menghubungkan komunikator dengan komunikan secara massal, 

berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen, dan 

menimbulkan efek tertentu. 

  John Vivian (2008:450) mendefinisikan komunikasi massa sebagai 

proses penggunaan sebuah medium massa untuk mengirim pesan kepada 

audien yang luas untuk tujuan memberi informasi, menghibur atau 

membujuk. 

 2.1.1 Komponen Komunikasi Massa 

   Dalam bukunya, John Vivian (2008:451-454) menyebutkan 

lima komponen yang terkandung dalam komunikasi massa. Kelima 

komponen tersebut adalah: 

1. Komunikator Massa 

Jantung komunikasi massa adalah orang-orang yang 

memproduksi pesan yang disampaikan lewat media massa. 

Orang orang ini mencakup jurnalis, penulis naskah film, 

penulis lagu dan lain sebagainya. Komunikator massa berbeda 

dengan komunikator lain karena mereka tidak dapat melihat 

dan berkomunikasi langsung dengan audiennya sehingga 

komunikator massa tidak dapat mendapatkan feedback 

langsung dari audiennya. 

2. Pesan Massa 

“Pesan” (Message) adalah bentuk paling nyata dari hubungan 

kita dengan media massa. Kita memerhatikan media karena 
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ingin mendapatkan pesannya. Kita tidak mendengarkan radio, 

misalnya, untuk memahami teknologi radio, kita 

mendengarkan radio untuk mendengarkan musik. 

3. Media Massa 

Media massa (Mass Media) adalah sarana yang membawa 

pesan. Media massa utama adalah buku, majalah, koran, 

televisi, radio, rekaman, film, dan web.  

4. Komunikasi Massa 

Proses di mana pesan sampai ke audien melalui media massa 

disebut “komunikasi massa” (Mass Communication). 

5. Audien Massa 

Audien massa adalah orang yang menerima pesan massa dari 

komunikator massa, atau bisa disebut komunikan massa. 

Komunikator massa tidak pernah tahu pasti berapa besar 

audien, apalagi efek dari pesannya. Audien massa berubah-

ubah. Apa yang menarik perhatian pada suatu saat mungkin 

tidak menarik lagi di saat yang lain. 

2.2 Media Baru 

   Kemunculan new media tidak bisa lepas dengan kemunculan 

internet di dunia ini. Seperti yang dikatakan oleh Flew (2005:40) dalam 

Situmorang (2012) “The Internet  represent the newest, most widely 

discussed, and perhaps most significant manifestation of new media”. 

Internet memang sangat fenomenal di dunia ini. Disaat zaman dahulu 
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orang ingin membaca berita harus berlangganan koran dengan media 

kertas untuk memberikan informasi, melalui internet, berita itu sekarang 

sudah tersaji di portal berita online yang bisa dibuka kapan saja dan 

dimana saja.  

  Perbedaan media baru dan media lama adalah media baru sudah 

tidak lagi menggunakan media yang dicetak dan lebih menggunakan 

model pneyiaran dalam memberikan informasinya yang memungkinkan 

terjadinya percakapan antar banyak pihak dan penerimaan secara simultan, 

perubahan dan penyebaran kembali objek-objek budaya, mengganggu 

tindakan komunikasi dari posisi pentingnya, dari hubungan kewilayahan 

dari modernitas, menyediakan kontak global secara instan dan memasukan 

subjek modern ke dalam mesin aparat yang berjaringan (Poster,1999, 

dalam McQuail,2011:151) 

  Kekuatan new media dibidang komunikasi sangatlah berdampak 

sangar besar. Dengan saling terkoneksikannya manusia dengan 

menggunakan internet, manusia bisa mendapatkan informasi dari mana 

saja didunia ini. Apalai dengan munculnya era smartphone belakangan ini, 

membuat semakin mudahnya orang mengakses informasi hanya dengan 

bantuin koneksi internet.  

  Selain untuk mendapatkan informasi, kemudahan lainnya adalah 

semakin terbantunya manusia untuk saling terkoneksi satu sama lain. Saat 

ini seseorang bisa berkomunikasi tidak dibatasi jarak dan waktu dan bisa 
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saling berkomuniasi secara real time dengan lawan bicaranya yang berada 

dibelahan bumi lainnya dengan bantuan internet. 

  Selain untuk berkomunikasi, manusia bisa memanfaatkan media 

baru ini untuk menuangkan kreatifitasnya dan dengan mudah menyebarkan 

hasil karyanya melalui media baru ini. Contohnya adalah mulai banyaknya 

komikus yang membuat komik dan memuatnya di salah satu platform 

media baru yaitu Instagram. Dengan memanfaatkan media baru ini, 

komikus khususnya yang baru merintis membuat komik tidak perlu 

mengeluarkan biaya untuk mencetk komiknya, sehingga bisa menghemat 

waktu dan biaya agar hasil karyanya bisa dinikmati orang banyak.     

 2.2.1 Kategori Media Baru 

  McQuail (2011:156) mengidentifikasi lima kategori utama 

dalam media baru yang sama-sama memiliki kesamaan saluran 

tertentu dan hanya dibedakan berdasarkan jenis penggunaan, 

konten, dan konteks, seperti berikut: 

1. Media Komunikasi Antar Pribadi (Interpersonal 

Communication Media) 

Meliputi telepon (yang semakin mobile) dan surat elektronik 

(terutama untuk pekerjaan, tetapi menjadi semakin personal). 

Secara umum, konten bersifat pribadi dan mudah dihapus dan 

hubungan yang tercipta dan dikuatkan lebih penting daripada 

infoemasi yang disampaikan.  
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2. Media Permainan Interaktif (Interactive Play Media) 

Media ini terutama berbasis komputer dan video game, 

ditambah peralatan realitas virtual. Inovasi utamanya terletak 

pada interaktivitas dan mungkin dominasi dari kepuasan 

“proses” dan “penggunaan” 

3. Media Pencarian Informasi (Information Play Media) 

Internet/WWW merupakan contoh yang sangat penting, 

dianggap sebagai perpustakaan dan sumber data ukuran, 

aktualitas, dan aksesibilitasnya belum pernah ada sebelumnya 

dan posisi mesin pencari telah menjadi sangat penting. 

4. Media Partisipasi Kolektif (Collective Participatory Media) 

Kategorinya khususnya meliputi penggunaan internet untuk 

berbagai dan bertukat informasi, gagasan, dan pengalaman, 

serta untuk mengembangkan hubungan pribadi yang aktif, dan 

situs jejaring sosial termasuk di dalam kelompok ini. 

5. Subtitusi Media Penyiaran (Substitution of Broadcasting 

Media) 

Acuan utamanya adalah penggunaan media untuk menerima 

atau mengunduh konten yang di masa lalu biasanya disiarkan 

dengan metode lain yang serupa. Menonton film dan accara 

televisi atau mendengarkan radio dan musik adalah kegiatan 

utama. 
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2.3 Media Sosial 

  Media sosial adalah salah salah satu “dampak’ yang muncul akibat 

semakin berkembangnya dunia baru saat ini. Manusia yang saling 

terkoneksi di internet membuat sebuah komunitas sosial di dunia maya dan 

menciptakan medianya untuk lebih memudahkan lagi dalam berinteraksi 

satu sama lain 

  Van Dijk (2013) dalam Nasrullah (2016:11) menjelaskan bahwa 

media sosial adalah sebuah platform media yang memfokuskan pada 

eksistensi penggunanya, media sosial memfasilitasi para penggunanaya 

dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itulah media sosial dapat 

dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang menguatkan hubungan 

antarpenggunanya sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Dari definisi 

tersebut, media sosial bisa disebut sebagai lingkungan sosial modern yang 

tidak terbatas jarak dan waktu.  

  Media sosial muncul didasari ide untuk menghubungkan orang-

orang dari belahan dunia (Sutikno,2011 dalam Nurudin,2012). Media 

sosial sendiri sebenarnya telah ada pada 1978. Saat itu meskipun masih 

menggunakan telepon yang tersambung modem, telah ditemukan sistem 

papan buletin yang menggunakan surat elektronik untuk terhubung dengan 

orang lain. (Wandira,2012 dalam Nurudin, 2012).  

  Saat ini media sosial sudah semakin berkembang. Pesatnya 

perkembangan media sosial tidak lepas juga dengan berkembangnya 

tekhnologi komunikasi. Era smartphone menjadi tonggak majunya media 
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sosial. Saat kemunculannya, mulai banyak media sosial yang bermunculan 

yang membuat manusia makin mudah untuk memilih media sosial mana 

yang ingin digunakan.  

  Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua 

orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media 

tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar 

dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial. 

Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan media 

sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, 

tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. 

Kita sebagai pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, 

menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan 

berbagai model konten lainnya (Anwar,2016). 

 2.3.1 Karakteristik Media Sosial  

    Nasrullah (2016:16) menjabarkan terdapat tujuh 

 karakteristik yang  dimiliki oleh media sosial, yaitu : 

  1. Jaringan (Network) 

  Media sosial memiliki karakter jaringan sosial. Media sosial 

terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan 

atau internet. karakter media sosial membentuk jaringan 

diantara penggunanya tidak peduli apakah saling kenal di 

dunia nyata. Kehadiran media sosial memberikan medium bagi 

pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi. 
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 2. Informasi (Information) 

  Di dalam media sosial, informasi menjadi komoditas yang 

dikonsumsi oleh penggunanya. Informasi ini sebenarnya 

komoditas yang diproduksi dan didistribusikan antar pengguna 

media sosial itu sendiri. Dari kegiatan konsumsi informasi 

inilah pengguna media sosial membentuk jaringan yang pada 

akhirnya secara sadar atau tidak bermuara pada institusi 

masyarakat berjejaring (Network Society). 

 3. Arsip (Archive) 

  Di dalam media sosial, informasi apapun akan tersimpan 

dalam jaringan dan bisa diakses kapanpun, dimanapun dan 

menggunakan perangkat apapun. Media sosial khususnya 

internet bisa ditempatkan sebagai medium pustaka digital dan 

komputer, atau perangkat lainnya, menjadi semacam portal 

untuk mengakses arsip yang tersimpan di ribuan bahkan jutaan 

komputer lainnya. 

 4. Interaksi (Interactivity) 

  Karena karakteristik media sosial adalah terbentuknya jaringan 

antar penggunanya, tidak bisa dihindarkan akan terjadi 

interaksi antar pengguna tersebut. Inetaksi bisa berupa 

memberikan komentar pada status di Facebook atau membagi 

perasaan terhadap informasi pengguna di Path. 
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 5. Simulasi Sosial (Simulation Of Society) 

  Media sosial tidak lagi menampilkan realitas, tetapi sudah 

menjadi realitas tersendiri. Layaknya masyarakat atau negara, 

dimedia sosial juga terdapat aturan dan etika yang mengikat 

penggunanya. 

 6. Konten Oleh Pengguna (User Generated Content) 

  Di dalam media sosial, konten sepenuhnya milik dan 

berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. Konten 

oleh pengguna ini adalah sebagai penanda bahwa di media 

sosial khalayak tidak hanya memproduksi konten tetapi juga 

mengkonsumsi konten. 

 7. Penyebaran (Share/Sharing) 

  Media sosial tidak hanya menghasilkan konten yang dibangun 

dan dikonsumsi oleh penggunanya, tetapi juga didistribusikan 

sekaligus dikembangkan oleh penggunanya. Penyebaran di 

media sosial terdapat dua jenis yaitu penyebaran melalui isi 

dari kontennya dan melalui perangkatnya misalnya tombol 

share yang terdapat di YouTube 

2.4 Instagram   

  Instagram adalah salah satu media sosial yang digemari oleh 

banyak orang di Indoneisa bahkan dunia. Berbeda dengan media sosial 

pada umunya, Instagram lebih menitik beratkan kepada postingan foto dan 

video dari para penggunanaya. Karena keunikan dan perbedaan dari media 
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sosial pada umumnya ini, Instagram masih tetap eksis digunakan oleh para 

penggunanaya, apalagi setelah beberapa update belakangan ini yang 

membuat fitur instagram makin lengkap seperti fitur terbarunya yaitu 

menyediakan live video untuk semua penggunanya dan album. 

  Sejak desember 2016, Instagram yang sudah memiliki 600 juta 

pengguna di seluruh dunia dimana jumlah itu naik dua kali lebih banyak 

dibandingkan dua tahun lalu (Yusuf,2016,tekno.kompas.com). Dari data 

tersebut, Instagram sudah pantas dikatakan menjadi salah satu media sosial 

paling populer di dunia, bahkan dari hasil perhitungan aplikasi terbanyak 

didownload pada quartal pertama 2017 secara global, Instagram memasuki 

urutan ke empat baik itu di Google Play ataupun di App Store 

(Arifiani,2017,www.solopos.com). Sejak kemunculannya 2010 silam dan 

makin boomingnya smartphone di dunia dan Indonesia, Instagram sudah 

merubah cara pandang orang terhadap menikmati fashion, seni, pariwisata, 

kuliner. Instagram merubah cara pandang tersebut menjadi serba mobile, 

dapat dinikmati dimana saja dan kapan saja malalui smartphone. Itu 

didukung dengan banyaknya postingan foto ataupun video dari para 

penggunanya baik nasional maupun internasional.  

  Karena fitur utama dari Instagram adalah postingan foto dan video, 

instagram sudah dianggap bisa menjadi pengganti album fisik. Setiap 

postingan di Instagram tidak terbatas waktu, maksudnya adalah kita tetap 

bisa melihat foto atau video yang kita posting saat pertama kali 
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menggunakan instagram yang sudah bertahun tahun lamanya. Karena 

itulah Instagram bisa dipergunakan menjadi album digital.  

  Instagram juga tidak bisa dibantahkan menjadi salah satu sosial 

media yang efektif untuk berpromosi. Tidak terhitung banyaknya para 

pemilik usaha dari berbagai jenis bidang mempromosikan barang atau 

jasanya melalui instagram. Tidak hanya pengusaha kecil, tetapi banyak 

brand internasional yang juga memnfaatkan instagram secara intens untuk 

memberikan informasi tentang barang yang mereka produksi.  

  Selain digunakan untuk menawarkan barang dan jasa, Instagram 

juga digunakan banyak seniman yang memfaatkan media sosial ini untuk 

membagikan hasil karyanya secara cuma cuma. Biasnaya seniman baru 

yang mencari massa untuk memerkan hasil karyanya secara gratis dan 

efektif dan efisien. Tidak sedikit pula seniman yang sudah lama berkiprah 

di dunia seni mulai mengguanakan instagram sebagai media lain dalam 

membagikan hasil karyanya agar lebih banyak orang yang dapat 

menikmati. Disini Instagram  dapat dikatakan menjadi galeri seni pribadi 

milik para seniman itu. 

  Salah satu seniman yang memanfaatkan Instagram sebagai galeri 

seninya adalah M. Misrad yang merupakan komikus yang menciptakan 

MiceCartoon. Walaupun komik Mice sudah eksis sejak lama baik itu 

melalui surat kabar nasional dan juga buku yang sudah laku ribuan kopi, 

Misrad juga tetap secara berkala membagikan komiknya di Instagram. 

Masih seperti pada komik kartun miliknya yang lain, Misrad juga tetap 
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memuat komik komik yang berisikan kritik sosial sebagai ciri khas 

MiceCartoon.  

2.5 Kritik Sosial 

   Kritik sosial sebenarnya bukanlah hal yang tabu untuk 

diperbincangkan atau diungkapkan. Disetiap kehidupan bersosial manusia 

pasti ada permasalahan yang terjadi baik di lingkungan sendiri hingga 

permasalahan sosial yang memiliki cakupan masional. Adanya 

permasalahn inilah yang membuat orang ingin melontarkan kritikan karena 

merasa tidak cocoknya presepsi dia dengan apa yang terjadi direalita. 

  Menurut Ahkmad Zaini Akbar dalam  Mas’oed (1997:47) kritik 

sosial adalah suatu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan  

sebagai kontrol terhadadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses 

bermasyarakat. Dalam konteks ini kritik sosial merupakan salah satu unsur 

penting dalam memelihara sistem sosial. Berbagai tindakan sosial ataupun 

individual yang menyimpang dari orde sosial maupun orde nilai moral 

dalam masyarakat dapat dicegah dengan memfungsikan kritik sosial. 

Dengan kata lain, kritik sosial dalam hal ini berfungsi sebagai wahana atau 

konservasi dan reproduksi sebuah sistem sosial atau masyarakat. 

  Secara Estimologi, kritik merupakan sebuah celaan, kecaman, 

kupasan, tanggapan, pendapat dan interpretasi, sedangkan sosial 

merupakan suatu yang berhubungan dengan orang banyak atau 

masyarakat; diartikan sebagai kata kolektif yang memnunjukkan segala 
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sesuatu yang menyangkut kepentingan umum (Pius&Dahlan, 1994 dalam 

Mainari, 2009). 

  Pengertian lain dari kritik sosial adalah suatu aktivitas yang 

berhubungan dengan penilaian (judging), perbandingan (comparing), dan 

pengungkapan (revealing) mengenai kondisi sosial suatu masyarakat yang 

terkait dengan nilai nilai yang dianut ataupun nilai nilai yang dijadikan 

pedoman. Kritik sosial juga dapat diartikan dengan penilaian atau 

pengkajian keadaan masyarakat pada suatu periode waktu (M.D Mahfud, 

1997 dalam Eryanty, 2012)  

  Karena kritik sosial adalah kritik yang berhubungan dengan 

kelangsungan hidup manusia, maka ada beberapa pembagian tema kritik 

sosial. Menurut Suwardi (1991) dalam Eryanty (2012) kritik sosial sosial 

di tinjau dari tema kritik adalah sebagai berikut : 

1. Politik: segala hal yang berhubungan dengan pengaturan pemerintah 

atau tata negara, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah terkait 

pemilihan umum,politik luar negeri, dan lain-lain. 

2. Ekonomi: Segala hal dalam masyarakatyang berhubungan dengan 

aspek produksi, distribusi, dan konsumsi barnag dan jasa, bagaimana 

antara kebutuhan dan persediaan dalam pemenuhan ekonomi 

masyarakat, serta kebijakan-kebijakan pemerintah atas masalah diatas 

seperti kebijakan moneter, perbankan, penanaman modan dan lain 

sebagainya. 
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3. Sosial: Segala hal yang menyangkut maslaah sosial, seperti kualitas 

pendidikan, peran wanita, kemiskinan, keadilan, termasuk tindakan 

dan perilaku masyarakat, baik secara individual maupun 

organisasional, serta intelektual pers dan mahasiswa termasuk dalam 

kategori ini. 

4. Budaya: Segala hal dalam masyarakat yang berhubungan dengan 

sistem, nilai, norma, gaya hidup, adat istiadat, kebiasaan serta 

kepercayaan. 

5. Hukum: Segala hal dalam masyarakat yang menyangkut undang-

undang, peraturan dan ketetapan formal. Hal-hal mengenai 

kriminalitas atau pelanggaran hukum peradilan, penyalahgunaan 

wewenang, korupsi, dan semacamnya. 

6. Agama: Semua hal yang berkaitan dengan nilai-nilai religius, atau 

tentang konsep dari kitab suci dan ajaran keagaamaan. Termasuk pula 

kebijakan-kebijakan dari pemerintah ataupun lembaga yang 

berwenang lainnya yang berhubungan dengan keagamaan. 

7. Militer: Semua hal yang berkaitan dengan militer atau TNI, termasuk 

sikap dan kebijakannya. 

  Kritik sosial tidak selalu disampaikan dengan penekanan yang 

serius. Kritik sosial bisa dibalut dengan nuansa humor agar bisa lebih 

diterima oleh masyarakat luas. Dalam Hermeneutics and the human 

sciences, Paul Ricouer (1981) menyebut narasi sebagai permainan bahasa 

yang unik. Permainan bahasa ini kerap bisa ditemukan dalam plesetan 
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peribahasa sebagai sarana hiburan atau sekedar untuk bersendagurau. 

Permainan bahasa bisa juga sebagai wahana kritik sosial (Sobur,2014 

dalam Danastri,2015). 

2.6 Komik 

   Komik adalah kumpulan gambar dan tulisan yang tergabung dalam 

satu panel dan menciptakan satu kesinambungan pesan tertentu. Pada 

tahun 1993, seorang tokoh komik populer yang bernama Scott McCloud, 

mendefinisikan komik sebagai gambar-gambar dan lambang-lambang 

yang berdekatan atau bersebelahan dalam urutan tertentu yang bertujuan 

untuk memberikan informasi atau untuk mencapai tanggapan estetis dari 

para pembaca (McCloud, 2002). Di sana para ahli berpendapat bahwa 

komik merupakan sebuah urutan tatanan gambar yang menciptakan sebuah 

alur guna mencapai titik dalam pemahaman sebuah cerita (Migotuwio , 

2017, www.academia.edu).  

   Eisner sebagaimana dikutip oleh McCloud mendefinisikan komik 

sebagai seni visual berurutan. Tetapi pengertian ini menimbulkan bias, 

karena animasi (secara visual) juga merupakan seni berurutan. Namun 

perbedaan yang mendasar adalah, animasi berurutan menurut waktu tetapi 

tidak terjukstaposisi (berdampingan) dalam satu ruang seperti halnya 

komik. Setiap turutan gambar film diproyeksi secara tepat pada ruang yang 

sama (yaitu pada layar). Sementara tiap gambar pada komik harus 

menempati ruang yang berbeda. Di dalam komik juga terdapat huruf-huruf 

atau lambang-lambang yang disusun dalam urutan tertentu dan diletakkan 

https://www.academia.edu/6992644/Komik_Indonesia
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secara berdampingan. Sehingga definisi komik paling tepat dari beberapa 

pengertian di atas adalah gambar gambar serta lambang lambang lain yang 

terjuktaposisi dalam turutan tertentu, untuk menyampaikan informasi atau 

mencapai tanggapan dari pembacanya (McCloud 2001 dalam Suria,2005). 

   Komik secara umum adalah salah satu media hiburan yang sudah 

diciptakan oleh manusia sejak lama. Karena menjadi salah satu bacaan 

yang populer diseluruh dunia, maka pencinta komik bukan hanya dari 

kalangan anak kecil semata, tetapi orang dewasa pun banyak yang masih 

menggemari membaca komik. Dengan banyaknya sekmentasi pembaca 

komikpun membuat genre dan isi dari komik itupun beragam. 

   Tidak hanya memberikan hiburan, komik juga menjadi jembatan 

komunikasi kepada pembaca. Karena komik adalah salah satu dari media 

massa, banyak komik yang dibuat dengan maksud untuk memberikan 

informasi seperti isu sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Dan salah 

satu komik yang dari awal pembuatannya selalui mengangkat kehidupan 

masyarakat adalah MiceCartoon karya Muhammad Misrad.  

   Dalam lingkup sosial, komik bisa memberikan gambaran yang 

nyata akan realitas kehidupan sosial yang ada. Berger (1997:70) dalam 

bukunya berpendapat “Comic perceptions of society often give brilliant 

insights into the latter. A good cartoon or joke can often be more revealing 

of a particular social reality than any number of social-scientific 

treatises”.  Dalam tulisannya, Berger membandingan antara komik dan 

karya tulis ilmiah sosial, menurutnya kartun (dalam hal ini yang ada di 
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komik) dan humor yang baik bisa lebih mengungkapkan realitas sosial 

yang ada. Karena pada umumnya komik humor ditulis dengan bahasa yang 

santai dan apa adanya.  

   Komik juga bisa menggambarkan ideologi dan visi komikusnya. 

Bagaimana sang komikus membuat jalan cerita dan memberikan arti pesan 

di tiap komiknya, membuat ideologi dan visi dalam komik satu dengan 

yang lainnya menjadi berbeda. Ada komik yang memang dibuat hanya 

untuk hiburan semata dengan memberikan cerita humor adapula komik 

yang isinya penuh dengan kalimat satir untuk mengkritisi sesuatu. karena 

sejatinya komik adalah percampuran antara kreativitas komikus ditambah 

dengan ideologi dan visi yang dipegang dalam pembuatan komik tersebut. 

2.7  Penelitian terdahulu 

   Selain menyajikan tinjauan pustaka seperti yang tersaji diatas, 

peneliti juga menyajikan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian 

terdahulu adalah penelitian bersinggungan dengan penelitian milik 

peneliti. Penelitian terdahulu berfungsi menjadi acuan dan rujukan peneliti 

dalam melakukan penelitian ini. Selain itu kesamaan metode penelitian 

antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti peneliti nanti, 

membuat penelitian terdahulu dijadikan peneliti untuk refrensi cara 

penghitungan dan pengkodingan data dalam penelitian yang akan diteliti 

peneliti nantinya. Selain itu penelitian terdahulu ini bisa digunakan peneliti 

untuk sumber data sekunder sebagai literature tentang kritik sosial. 
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   Penelitian pertama yang peneliti jadikan acuan adalah penelitian 

milik Raditia Anggraini Mainari dengan judul “Kandungan Kritik Sosial 

Dalam Buku Benny & Mice (Analisis Isi Pada Buku Karikatur Jakarta 

Atas Bawah Karya Benny Rachmadi dan Muhammad Misrad)”. 

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian terdahulu ini adalah tentang 

kritik sosial yang terkandung dalam buku Jakarta Atas Bawah. Dalam 

penelitian yang menggunakan metode analisis isi tersebut, terdapat 46 

halaman dari kurang lebih 128 halaman yang mengandung kritik sosial 

atau apabila di persentasikan sebanyak 35,88 dari 100%. Dari 35,88% 

kandungan kritik sosial tersebut melitputi kritik sosial dengan kategori 

pendidikan, kebijakan pemerintah, ekonomi pembangunan, kejahatan dan 

hukum, moral dan masyarakat, kesehatan dan kesejahteraan, human 

interest, dan yang terakhir kategori kecelakaan dan bencana alam. 

   Perbedaan dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang 

akan diteliti peneliti saat ini yaitu terletak pada objek penelitian. Dalam 

penelitian terdahulu ini, Raditia sebagai peneliti menggunakan buku 

Jakartas Atas Bawah milik Benny dan Misrad terbitan tahun 2009. Dalam 

buku tersebut memuat kritik sosial yang mengkhususkan kejadian yang 

terjadi di jakarta saja yang membuat cakupan kritik sosial yang lebih 

sempit dari yang akan peneliti teliti saat ini yaitu di media Instagram yang 

memiliki cakupan kritik sosial skala nasional dan juga perbedaan dari 

audience penerima pesan dari kedua pesan tersebut. Selain itu juga kritik 

sosial yang tertuang dalam buku tersebut adalah kritikan atas kejadian 
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yang terjadi pada tahun 2009 kebawah dimana isu yang terjadi berbeda 

dengan isu yang terjadi akhir akhir ini. Selain itu dibuku Jakarta Atas 

Bawah, M.Misrad masih berkolabarasi dengan Benny Rachmadi yang 

membuat hasil dari komik itu tidak 100% sepemikiran dan sesuai dengan 

gaya, ideologi dan visi M.Misard. Selain itu alasan Benny dan Mice Bubar 

sekarang pun karena perbedaan visi dan misi tersebut (Anonim 2, 

2010,gadgetboi.wordpress.com).  

  Penelitian kedua yang di jadikan acuan adalah penelitian milik 

Fairus Soleh dengan judul “Pesan Kritik Sosial Dalam Film (Analisis Isi 

Tentang Pesan Kritik Sosial Dalam Film “Kentut” Karya Aria 

Kusumadewa)”. Pembahasan yang dilakukan oleh penelitian ini adalah 

mencari kandungan kritik sosial yang terkandung dalam film “Kentut”. 

Dalam penelitian yang menggunakan metode analisis isi tersebut, sang 

peneliti membagi dua jenis kategori tema yaitu tema kritik dan sasaran dari 

kritik tersebut. Dalam penelitian tersebut, ditemukan frekuensi 

kemunculan pesan kritik sosial sebanyak 49 scene dari 84 scene dengan 

rincian kategori tema kritik sebanyak 26 kali dan kategori sasaran kritik 

sebanyak 23 kali. Tema kritik tersebut meliputi sikap politikus, moral 

masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan rumah sakit. 

Sedangkan sasaran kritik tersebut meliputi kepada politikus, tokoh agama, 

dan media pers.  

  Perbedaan  dalam penelitian terdahulu yang kedua dengan 

penelitian yang akan diajukan peneliti saat ini adalah dari objek dan media 
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yang akan diteliti. Dipenelitian milik Fairus Soleh menggunakan film 

dengan judul “Kentut” sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian 

saat yang akan diteliti saat ini menggunakan komik yang ada pada akun 

Instargam @micecartoon.co.id. Perbedaan ini membuat perbedaan juga 

pada pada unit analisa data dan satuan ukur penelitan yang akan diteliti 

dan juga perbedaan pada pengkategorisasiannya. 

2.8 Struktur Kategori 

   Jantung dari analisis isi adalah sistem kategori yang digunakan 

untuk mengklasifikasikan konten media. Sistem kategori harus saling 

terkhususkan, lengkap, dan terpercaya (Wimmer dan Dominick 

(1983:147). 

  Kritik sosial adalah kritik yang dilontarkan dan kritik tersebut 

berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia, maka ada beberapa 

pembagian tema kritik sosial. Menurut Suwardi (1991) dalam Eryanty 

(2012) kritik sosial ditinjau dari kategori tema kritik dan dihubungkan 

dengan penelitian milik peneliti sendiri memiliki subkategori sebagai 

berikut : 

1. Politik: Gambar dan kalimat yang  berhubungan dengan pengaturan 

pemerintah atau tata negara, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah 

terkait pemilihan umum,politik luar negeri, dan lain-lain. 

2. Ekonomi: Gambar dan kalimat yang berhubungan dengan aspek 

produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, bagaimana antara 

kebutuhan dan persediaan dalam pemenuhan ekonomi masyarakat, 
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serta kebijakan-kebijakan pemerintah atas masalah diatas seperti 

kebijakan moneter, perbankan, penanaman modan dan lain 

sebagainya. 

3. Sosial: Gambar dan kalimat yang menyangkut maslaah sosial, seperti

kualitas pendidikan, peran wanita, kemiskinan, keadilan, termasuk

tindakan dan perilaku masyarakat, baik secara individual maupun

organisasional, serta intelektual pers dan mahasiswa termasuk dalam

kategori ini.

4. Budaya: Gambar dan kalimat yang berhubungan dengan sistem, nilai,

norma, gaya hidup, adat istiadat, kebiasaan serta kepercayaan dalam

masyarakat.

5. Hukum: Gambar dan kalimat yang menyangkut undang-undang,

peraturan dan ketetapan formal. Hal-hal mengenai kriminalitas atau

pelanggaran hukum peradilan, penyalahgunaan wewenang, korupsi,

dan semacamnya.

6. Agama: Gambar dan kalimat yang berkaitan dengan nilai-nilai

religius, atau tentang konsep dari kitab suci dan ajaran keagaamaan.

Termasuk pula kebijakan-kebijakan dari pemerintah ataupun lembaga

yang berwenang lainnya yang berhubungan dengan keagamaan.

7. Militer: Gambar dan kalimat yang berkaitan dengan militer atau TNI,

termasuk sikap dan kebijakannya.


