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BAB III 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan dan menganalisis frekuensi 

kemunculan pesan kritik sosial dalam materi komika Stand Up Show Special 

Mesakke Bangsaku Final di Jakarta, yang telah di dokumentasikan dalam bentuk 

DVD (Digital Video Disc. Data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis sis dan unit analisis adalah setiap kalimat yang terdapat dalam 

materi “Stand Up Show Special Mesakke Bangsaku Final di Jakarta ”. 

Kategorisasi dalam penelitian ini berkaitan dengan kritik sosial dimana 

peneliti mengacu pada unsur-unsur sistem sosial yang telah dikemukakan oleh 

Alvin L. Bertand, dimana peneliti mengelompkkannya menjadi beberapa sub-

kategori yaitu kritik sosial norma, kritik sosial kekuasaan atau pengaru (power), 

kritik sosial sarana atau fasilitas, dan kritik sosial tekanan ketegangan (stess-

strrain). Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan representasi pesan 

yang terdapat dalam setiap kalimat bersama koder. Dengan perincian 505 kalimat 

yang nantinya akan dikelompokkan dalam empat kategori kritik sosial. Langkah 

selanjutnya yaitu unit analisis tersebut dikumpukan dalam lembar kerja (cooding 

sheet)nbersama dua koder yang ditunjuk. Pengkodingan dilakukan dengan 

mendengar dan mengamati 505 kalimat yang terdapat dalam Stand Up Show 

Special Mesakke Bangsaku Final di Jakarta ” dan kemudian dimasukkan dalam 

kategori guna mengetahui kecenderungan tema. Berikut pemaparan hasil dari 

analisa data: 
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A. Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian ini setelah melakukan pengkodingan dari 505 kalimat, 

maka hasil yang didapat akan dihitung dengan menggunakan rumus Holsti dengan 

tujuan untuk mendapatkan reliabilitas dari kategori yang dibuat. Dalam formula 

Holsti dikemukanan bahwa untuk menguji reliabilitas perlu adanya perhitungan 

tingkat kesepakatan antara peneliti dan koder. Jika tingkat kesepakatan mencapai 

0,7 (70%) atau lebih maka data yang diperoleh dinyatakan valid dan reliabel. 

Sebaliknya, jika tingkat kesepakatan tidak mencapai 0,7 (70%) maka kategori 

operasionalnya perlu dibuat lebih spesifik lagi. Adapun rumus yang digunakan 

dalam formula Holsti  (Eriyanto, 2011 : 290) sebagai berikut : 

Reliabilitas Antar-Coder = 
2 M

𝑁1+𝑁2
 

Keterangan : 

M : jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing-masing 

coder) 

N1 : jumlah coding  yang dibuat oleh coder 1 

N2 : jumlah coding  yang dibuat oleh coder 2 

Kemudian kesepakatan dari hasil peneliti dan para koder diuji lagi dengan 

menggunakan Scott/Scott’s pi. Rumus untuk menghitung reliabilitasdari Scott 

sebagai berikut:  

Pi = 
% persetujuan yang diamati −  % persetujuan yang diharapkan

1−% persetujuan yang diharapkan
 

Keterangan : 
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Pi     = Nilai Keterandalan 

Persetujuan yang diamati  = presentase persetujuan yang ditemukan dari 

pernyataan yang disetujui antar pengkode (yaitu 

nilai rabilitas antar coder) 

Persetujuan yang diharapkan = jumlah proporsi dari pesan yang dikuadratkan 

 Uji reliabilitas ini dilakukan dengan dua koder yang lain. Masing-masing 

koder diberikan kategorisasi yang sama dengan dilakukan peneliti. Kemudian dari 

hasil tersebut dihitung dengan rumusan diatas. 

Tabel 3.1 

Tabel Frekuensi Kemunculan Kritik Sosial Peneliti, Koder 1, dan Koder 3 

Kategorisasi 
Peneliti Koder 1 Koder 2 

F X X² F X X² F X X² 

Kritik Sosial 

Norma 19 0,17 0,0289 17 0,15 0,0225 18 0,16 0,0256 

Kritik Sosial 

Kekuasaan 

atau 

Pengaruh 

(Power) 21 0,19 0,0361 21 0,19 0,0361 18 0,16 0,0256 

Kritik Sosial 

Sarana  dan 

Fasilitas 57 0,51 0,2601 57 0,51 0,2601 59 0,53 0,2809 

Kritik Sosial 

Tekanan 

ketegangan 

(stress-

strrain) 15 0,13 0,0169 17 0,15 0,0225 17 0,15 0,0225 

Total 
112 

1 

(100%) 0,342 112 

1 

(100%) 0,3412 112 

1 

(100%) 0,3546 

(sumber dari hasil pengamatan lembar koding peneliti, koder 1, dan koder 2) 
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Keterangan : 

F : Frekuensi 

X  : Hasil Prosentase dari jumlah frekuensi dari setiap kategori dibagi total 

keseluruhan frekuensi 

1. Koding Peneliti dan Koder 1 

Tabel 3.2 

Expected AggrementPeneliti dan Koder 1 

Pesan Kritik Sosial dalam Stand Up Show Special Mesakke Bangsaku 

Final di Jakarta 

Kategori P K1 M X X² 

Kritik Sosial Norma 19 17 17 0,16 0,0256 

Kritik Sosial Kekuasaan atau 

Pengaruh (power) 21 21 18 0,17 0,0289 

Kritik Sosial Sarana  dan Fasilitas 57 57 56 0,53 0,2809 

Kritik Sosial Tekanan ketegangan 

(stress-starrain) 15 17 15 0,14 0,0196 

Total 112 112 106 1(100%) 0,355 

    (Sumber diambil dari hasil pengkodingan peneliti dan koder 1) 

Keterangan : 

P  : Peneliti 

K1  : Koder 1 

M : Jumlah kalimat yang disepakati peneliti dan koder 1 
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Rumus Holsti : 

 M : 106 

 N1 : 112 

 N2 : 112 

Reliabilitas Antar-Coder =
2 M

𝑁1+𝑁2
 

   =
2 (106)

112+112
 

   =  
212

224
 

Reliabilitas Antar-Coder =0,95 

Berdasarkan rumus Holsti maka hasil perhitungan peneliti dan koder 1 

sebesar0,95 hal ini berarti data yang diperoleh dinyatakan reliabel. Hasil dari 

realiabilitasdiuji lagi dengan rumus scott’s pi untuk mendapatkan nilai 

keterhandalan. Jika keterhandalan diatas 0,7 maka kategori yang digunakan 

reliabel. 

Pi=
% persetujuan yang diamati −  % persetujuan yang diharapkan

1−% persetujuan yang diharapkan
 

 =
0,95−0,355

1−0,355
 

=
0,595

0,645
 



 
69 

 

      Pi=0,92 

Berdasarkan rumus scott’s pi maka nilai keterhandalan dari 

perhitungan peneliti dan koder 1 sebesar 0,92 maka kategori yang 

digunakan reliabel.  

2. Koding Peneliti dan Koder 2 

Tabel 3.3 

Expected Aggrement Peneliti dan Koder 2 

Pesan Kritik Sosial dalam Stand Up Show Special Mesakke Bangsaku 

Final di Jakarta 

Kategori P K2 M X X² 

Kritik Sosial Norma 19 18 17 0,16 0,0256 

Kritik Sosial Kekuasaan atau 

Pengaruh (power) 21 18 18 0,17 0,0289 

Kritik Sosial Sarana  dan Fasilitas 57 59 57 0,53 0,2809 

Kritik Sosial Tekanan 

ketegangan(stress-starrain) 15 17 15 0,14 0,0196 

Total 112 112 107 1(100%) 0,355 

   (Sumber diambil dari hasil pengkodingan peneliti dan koder 2) 

Keterangan : 

P  : Peneliti 

K1  : Koder 2 

M : Jumlah kalimat yang disepakati peneliti dan koder 2 

Rumus Holsti : 

 M : 107 
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 N1 : 112 

 N2 : 112 

Reliabilitas Antar-Coder =
2 M

𝑁1+𝑁2
 

   =
2 (107)

112+112
 

   =  
214

224
 

Reliabilitas Antar-Coder =0,96 

Berdasarkan rumus Holsti maka hasil perhitungan peneliti dan koder 2 

sebesar0,96 hal ini berarti data yang diperoleh dinyatakan reliabel. Hasil dari 

realiabilitasdiuji lagi dengan rumus scott’s pi untuk mendapatkan nilai 

keterhandalan. Jika keterhandalan diatas 0,7 maka kategori yang digunakan 

reliabel. 

Pi=
% persetujuan yang diamati −  % persetujuan yang diharapkan

1−% persetujuan yang diharapkan
 

 =
0,96−0,355

1−0,355
 

=
0,605

0,645
 

      Pi=0,94 
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Berdasarkan rumus scott’s pi maka nilai keterhandalan dari 

perhitungan peneliti dan koder 2 sebesar 0,94 maka kategori yang 

digunakan reliabel. 

B. Analisis DataKandungan Kritik Sosial dalam Stand Up Show Special 

Mesakke Bangsaku Final di Jakarta. 

Frekuensi kemunculan kritik sosial dalam materi komika Pandji 

Pragiwaksono dalam Stand Up Show Special Mesakke Bangsaku Final di 

Jakarta dengan kategori kritik sosial norma, kritik sosial kekuasaan atau 

pengaruh (power), kritik sosial sarana atau fasilitas, dan kritik sosial 

tekanan ketegangan (stress-strarrain) dapat dilihat dari lembar koding 

peneliti, koder 1 dan koder 2 di tabel 3.1. Setelah dilakukan tahap 

pengkodingan, dan menguji setiap data dari penelti dan kedua koder, 

peneliti mengumpulkan dan menyajikan data yang ditemukan dengan tabel 

disitribusi frekuensi berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Dari hasil 

koding peneliti, menunjukkan bahwa frekuensi kemunculan kritik sosial 

dalam Stand Up Show Special Mesakke Bangsaku Final di Jakarta 

sebanyak 112 kalimat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil 

distribusi sebagai berikut : 
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Tabel 3.4 

Tabel Distribusi Frekuensi Kemunculan Kritik Sosial 

Kategori Sub-Kategori 

Unit 

Analisis 

(kalimat) 

F Total 
Presentase 

(%) 

KS. Norma 

Undang-

Undang 

372 

373 

378 

379 

380 

5 

19 

 
16,96% 

Adat Istiadat 

145 

146 

147 

362 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

389 

390 

391 

392 

14 

KS. 

Kekuasaan 

atau 

Pengaruh 

(power) 

Pemerintahan 

34 

35 

36 

38 

59 

312 

325 

327 

417 

424 

10 

21 

 
18,75% 

Penegak 

Hukum 

430 

431 

438 

445 

447 

450 

451 

453 

454 

457 

458 

11 
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KS. Sarana 

atau Fasilitas 
Pendidikan 

249 

253 

254 

255 

272 

273 

274 

277 

280 

281 

283 

284 

285 

286 

293 

294 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

310 

311 

313 

314 

315 

324 

326 

328 

329 

330 

331 

334 

335 

336 

337 

338 

341 

342 

343 

346 

347 

348 

361 

393 

416 

57 
57 

 
50,89% 
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420 

479 

480 

481 

483 

486 

487 

488 

489 

KS. Tekanan 

Ketegangan 

(stress-

strrain) 

Diskriminasi 

60 

79 

90 

101 

102 

103 

104 

109 

110 

111 

116 

123 

124 

126 

133 

15 
15 

 
13,39% 

Total   112 112 100% 

(sumber: hasil pengamatan stand up show special mesakke bangsaku dan analisis 

datapada lembar coding) 

Melalui tabel distribusi frekuensi diatas, dapat dilihat bahwa 

kemunculan kritik sosial dalam stand up show special mesakke bangsaku 

final di Jakarta muncul sebanyak 112 kalimat dari total keseluruhan 505 

kalimat. Dengan rincian dalam kategori kritik sosial norma yang dibagi 

dalam 2 (sub-kategori) yaitu undang-undang dan adat istiadat, muncul 

sebanyak 19 kalimat (16,96%). Untuk kategori kedua yaitu kritik sosial 

kekuasaan atau pengaruh (power) dibagi dalam 2 (sub-kategori) yaitu 

pemerintahan dan penegak hukum, muncul sebanyak 21 kalimat (18,75%). 

Sedangkan untuk kategori ketiga kritik sosial sarana dan fasilitas dengan 

sub-kategori yaitu pendidikan, muncul sebanyak 57 kalimat (50,89%). 
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Untuk kategori keempat yaitu kritik sosial tekanan ketegangan (stress-

starrain) dengan sub-kategori yaitu diskriminasi, muncul sebanyak 15 

kalimat (13,39%). Setelah diketahui frekuensi kemunculan kritik sosial 

dalam stand up show special mesakke bangsaku ini, berikutnya dilakukan 

perhitungan untuk menemukan seberapa besar presentase kemunculan 

kritik sosial dalam stand up show special mesakke bangsaku. 

Tabel 3.5 

Tabel Prosentase Freakuensi KemunculanKritik Sosial  

dalam Stand Up Show Special Mesakke Bangsaku Final di Jakarta 

Keterangan Stand Up 

Show Special 

Mesaakke Bangsaku 

Frekuensi Prosentase 

Kritik Sosial 112 22,18 

Non-Kritik Sosial 393 77,82 

Total 505 100% 

 

M  : 
∑ 𝑓𝑥

𝑁
 x 100 

 : 
112

505 
 x 100 

 : 22,18% 

Keterangan :   ∑ 𝑓𝑥 : frekuensi kemunculan kritik sosial 

  N : total keseluruhan kalimat 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil yang 

diperoleh sebesar 22,18% kemunculan kritik sosial dalam stand up show 

special Mesakke Bangsaku Final di Jakarta. Berikut pembacaan data yang 

dilakukan peneliti terkait frekuensi kemunculan kritik sosial dari masing-

masing kategori yang telah ditetapkan.  
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C. Penyajian Data 

Berikut adalah analisa data yang dilakukan peneliti dari hasil olah data. 

Melalui analisa data ini, akan diketahui tingkat frekuensi kemunculan 

pasan kritik sosial dalam materi komika Pandji Pragiwaksono dalam Stand 

Up Show Special Mesakke Bangsaku Final di Jakarta. 

a. Kritik Sosial Norma 

Pada kategori ini, peneliti menganalisis kalimat yang mengandung 

kritik terhadap  aturan-aturan yang dilanggar dalam masyarakat. 

Adapun pada kategori ini dibagi menjadi 2 (dua) sub-kategori yaitu 

Undang-Undang dan Adat Istiadat. Dalam kategori ini peneliti 

menemukan 19 kalimat yang mengandung kritik sosial norma. 19 

kalimat tersebut gabungan dari pecahan sub-kategori, pembagiannya 

antara lain Undang-Undang sebanyak 5 kalimat yaitu pada kalimat ke-

372, 373, 378, 379, dan 380. Sedangkan pada sub kategori Adat 

Istiadat sebanyak 14 kalimat yaitu kalimat ke-145, 146, 147, 362, 363, 

364, 365, 366, 367, 368, 389, 390, 391, dan 392.   

Kalimat ke-372 yang mengandung kategori kritik sosial norma 

dengan sub-kategori undang-undang 

“Dan ada peraturannya tau, ada undang-undangnya yang bilang bahwa 

toa masjid hanya boleh dipakai untuk adzan atau pengajian 30 menit 

sebelum shalat subuh, pengajian 30 menit sebelum shalat magrib.” 

 

Pada kalimat ke-372, Pandji bercerita tentang pelanggaran terhadap 

penggunaan toa masjid yang telah diatur dalam undang-undang. 

Penekanan pelanggaran tersebut berada pada kata “ada undang-
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undangnya dan hanya boleh dipakai” artinya telah ada pelanggaran 

terhadap undang-undang yang sering dilakukan masyarakat.  

 

Kalimat ke-379 yang mengandung kategori kritik sosial norma 

dengan sub-kategori undang-undang 

“Ada yang protes ga? Ga ada, padahal ada aturannya, cari deh, 

peraturannya bilang “foreder itu hanya untuk RI 1, RI 2, pemadam 

kebakaran, sama ambulance” orang sekaya apapun ga boleh bayar 

polisi buat bukain dia jalan, ga boleh, DPR pun engga, engga ada yang 

boleh.” 

 

Pada kalimat ke 379, Pandji bercerita tentang pelanggaran terhadap 

penggunaan foreder oleh oknum-oknum tertentu. Dalam kalimat 

tersebut ditekankan terkait isi dari undang-undang yang mengatur 

siapa saja yang boleh menggunakan pengawalan oleh foreder. 

Disebutkan bahwa hanya “RI 1, RI 2, pemadam kebakaran, sama 

ambulance” yang boleh menggunakan pengawalan foreder, namun 

kenyataan yang ditemukan, banyaknya oknum-oknum tertentu yang 

membayar foreder untuk kepentingan pribadi. 

 

Kalimat ke-147 yang mengandung kategori kritik sosial norma 

dengan sub-kategori adat istiadat 

“Karena pemerkosaan bukan karena pakaian terbuka atau engga, cuma 

masalah dia terbiasa atau engga aja gitu, kayak misalnya gua nih, kalo 

dipanggung tiba-tiba ada orang cuma pakai bikini, ya ga bakal gue 

perkosa karena pakai bikini, sante aja nih terdidik ni udah.” 

 

Pada kalimat ke-147, Pandji bercerita tentang kaitan antara budaya 

pakaian di Indonesia dan pemerkosaan. Penekanan untuk sub kategori 
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adat istiadat, terletak dari nilai budaya yang dia jelaskan bahwa 

“pemerkosaaan bukan karena pakaian terbuka atau engga”, yang 

artinya bahwa bukan karena budaya pakaian di Indonesia yang 

menyebabkan pemerkosaan seringkali terjadi, namun sumber daya 

manusianya yang sebisa mungkin mengontrol dirinya. 

 

Kalimat ke-389 yang mengandung kategori kritik sosial norma 

dengan sub-kategori adat istiadat 

“Di Toraja, di Toraja dan ni pasti ada yang tau, kalo ada anggota 

keluarga yang meninggal makaminnya pake pesta yang mahal banget, 

bener ga gue? Ye kan, bahkan banyak orang toraja yang jatuh miskin 

abis bikin pesta untuk pemakaman keluarganya, dan banyak yang ga 

punya duit untuk makamin, akhirnya jenazahnya dibiarin aja gitu.” 

 

Pada kalimat ke-389, Pandji bercerita tentang adat pemakaman di 

Toraja. Penekanan untuk sub-kategori adat isiadat terletak pada kata 

“bahkan banyak orang Toraja yang jatuh miskin untuk pemakaman 

keluarganya dan banyak yang ga punya duit untuk makamin, akhirnya 

jenazahnya dibiarin aja gitu”. Pandji mengkritik dengan adat 

pemakaman  seperti itu dapat membuat seseorang pada akhirnya hidup 

hanya untuk biaya pemakaman, dan tidak segan-segan disebutkan 

bahwa jenazah akan dibiarkan begitu saja ketika kita tidak memiliki 

uang untuk biaya pemakaman tersebut. 

 

b. Kritik sosial kekuasaan atau pengaruh (power) 

Pada kategori ini, peneliti menganalisis kalimat yang mengandung 

kritik terhadap  peran pemilik kekuasaan di Indonesia. Adapun pada 
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kategori ini dibagi menjadi 2 (dua) sub-kategori yaitu pemerintaham 

dan penegak hukum. Dalam kategori ini peneliti menemukan 21 

kalimat yang mengandung kritik kekuasaan atau pengaruh (power). 21 

kalimat tersebut merupakan gabungan dari sub-kategori, 

pembagiannya antara lain pemerintahan sebanyak 10 kalimat yaitu 

pada kalimat ke-34, 35, 36, 38, 59, 312, 325, 327, 417,dan 424. 

Sedangkan pada sub kategori penegak hukum sebanyak 11 kalimat 

yaitu kalimat ke-430, 431, 438, 445, 447, 450, 451, 453, 454, 457, dan 

458.  

 

Kalimat ke-34 yang mengandung kategori kritik sosial kekuasaan 

atau pengaruh (power)  dengan sub-kategori pemerintahan 

“Dan temen-temen difabel ini karena mereka differently able mereka 

bukan cacat, mereka diffently able, mereka sebenernya harusnya punya 

hak yang sama dengan kita, untuk bisa berkarir di Indonesia.” 

 

Pada kalimat ke-34, Pandji bercerita tentang minimnya 

perlindungan pemerintah terhadap hak-hak rakyatnya. Penekanan 

untuk sub-kategori pemerintahan terletak pada kata “karena mereka 

differently able, mereka sebenernya harusnya punya hak yang sama 

dengan kita”. Kata tersebut merujuk pada kurangnya perhatian 

pemerintah terhadap fasilitas teman-teman kaum difabel (diffently 

able), yang dimana seharusnya setiap warga Indonesia mempunyai hak 

yang sama rata. 
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Kalimat ke-312 yang mengandung kategori kritik sosial 

kekuasaan atau pengaruh (power)  dengan sub-kategori 

pemerintahan 

“ Kita ketemu sama anak-anak cuma malem, ni anak-anak bisa ketemu 

dari 7 sampe jam 2, gatau jam 3 , jam 4, kalo misalkan kayak gitu, apa 

harapan anak kita bisa gitu untuk jadi anak yang paham dengan 

pelajarannya, sedih gua.” 

 

Pada kalimat ke-312, Pandji bercerita tentang kebijakan 

pemerintah terkait jam belajar di Indonesia. Penekanan kritik 

kebijakan pemerintah terkait jam pelajaran menjadi perhatian Pandji 

dikarenakan waktu bersama anak dan orangtua menjadi lebih sedikit. 

Sedangkan kualitas guru di indonesia belum sepenuhnya mumpuni 

dalam memberikan pelajaran, hal tersebut dibahas pada kalimat 

sebelumnya.  

Kalimat ke-430 yang mengandung kategori kritik sosial 

kekuasaan atau pengaruh (power)  dengan sub-kategori penegak 

hukum 

“ Penegakan hukum ini penting, ada instrumen hukumnya aja udah 

bagus tapi kalo ga ditegakkan percuma dong, kalo sebuah hukum ga 

ditegakkan, yang lain akan ikut-ikutan, akhirnya kita ga selesai-selesai 

ketem sebuah masalah, betul?.” 

 

Pada kalimat ke-430, Pandji bercerita tentang pentingnya 

penegakan hukum di Indonesia. Penekanan untuk sub-kategori 

penegak hukum terletak pada kata “ada instrumen hukumnya aja udah 

bagus, tapi kalo ga ditegakkan percuma dong” secara tidak langsung, 
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Pandji mengkritik tentang penegak hukum yang sering kali tidak 

menegakkan hukum itu sendiri. 

Kalimat ke-447 yang mengandung kategori kritik sosial 

kekuasaan atau pengaruh (power)  dengan sub-kategori penegak 

hukum 

“Gua punya anak perempuan, gua ga mau itu kejadian lagi makanya 

gua setuju dia di penjara, kenapa? Biar jera gitu, karena kalo engga, 

kalo ada sebuah kejahatan yang ga dihukum dengan keras, dia akan 

mengulangi lagi atau orang lain akan ikut-ikutan, betul?.” 

 

Pada kalimat ke-447, Pandji bercerita tentang pentingnya 

penegakan hukum di Indonesia. Kritik terhadap penegak hukum 

diilustrasikan Pandji dalam  sebuah contoh kasus dimana ia tidak mau 

kejahatan tidak mendapatkan penegakan hukum yang semestinya, 

karena apabila hal tersebut tidak ditegakkan akan ada oknum-oknum 

lain yang akan mengulanginya. 

c. Kritik sosial sarana dan fasilitas 

Pada kategori ini, peneliti menganalisis kalimat yang mengandung 

kritik terhadap  peran peran sarana dalam msyarakat. Adapun sub-

kategori dalam kategori ini yaitu pendidikan. Dalam kategori ini 

peneliti menemukan 57 kalimat yang mengandung kritik sosial sarana 

dan fasilitas yaitu kalimat ke-249, 253, 254, 255, 271, 273, 274, 277, 

280, 281, 283, 284, 285, 286, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 

302, 310, 311, 313, 314, 315, 324, 326, 328, 329, 330, 331, 334, 336, 

337, 338, 341, 342, 343, 346, 347, 348, 361, 393, 416, 420, 479, 480, 

481, 483, 486, 487, 488, dan 489. 
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Kalimat ke-331 yang mengandung kategori kritik sosial sarana 

dan fasilitas  dengan sub-kategori pendidikan 

“ Disini anak-anak udah sekolah dari pagi sampe siang, abis itu sampe 

sore dipaksain buat nge les lagi, tapi di Finlandia, di negara semua 

orang setuju ini adalah negara yang keren pendidikannya, jam 

pelajarannya paling sedikit di dunia.” 

 

Pada kalimat ke-331, Pandji menjelaskan perbandingan  jam 

belajar antara Indonesia dan Finlandia. Kritik terhadap pemberian 

pendidikan kepada anak yang berlebihan menjadi sorotan Pandji. Hal 

tersebut menjadi sorotan Pandji  dikarenakan menurutnya bermain 

adalah salah satu metode belajar yang dilakukan secara suka rela. 

Maka dari itu di Finlandia yang menjadi negara dengan sistem 

pendidikan terbaik nomor 1 (satu) di dunia,  mememiliki jam mata 

pelajaran tersedikit di dunia. 

 

Kalimat ke-335 yang mengandung kategori kritik sosial sarana 

dan fasilitas  dengan sub-kategori pendidikan 

“Contohnya, siapa disini waktu sekolah pernah ngebedah katak atau 

burung atau ikan yang masih hidup, ada yang pernah ga? Tepuk tangan 

yang pernah ngebedah semacam marmut kayak gitu, banyakkan, buat 

apa coba? Untuk mempelajari organ tubuh, kan ada gambar, ada alat 

peraga, seorang guru biologi pernah ngomong sama gua di twitter, dia 

bilang inikan buat pelajarannya jadi menarik.” 

 

Pada kalimat ke-335, Pandji bercerita tentang metode belajar yang 

diterapkan di Indonesia. dalam kalimat kritik tersebut, Pandji 

menekankan tidak efesiennya metode pembelajaran, sebagai contoh 
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kasus yang sering kali didapatkan adalah metode pengenalan organ 

tubuh hewan pada pembelajaran Biologi. Menurut masih banyak 

media pembelajaran yang bisa digunakan untuk pengenalan organ 

tubuh hewan tersebut, dibandingkan membedah secara hidup-hidup 

hewan tersebut. 

d. Kritik sosial Tekanan Ketegangan (stress-starrain) 

Pada kategori ini, peneliti menganalisis kalimat yang kritik 

terhadap konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Adapun sub-

kategori dalam kategori ini yaitu dikriminasi. Dalam kategori ini 

peneliti menemukan 15 kalimat yang mengandung kritik sosial tekanan 

ketegangan (stress-strarrain) yaitu kalimat ke-60, 79, 90, 101, 102, 

103, 104, 109, 110, 111, 116, 123, 124, 126, dan 133. 

 

Kalimat ke-60 yang mengandung kategori kritik sosial tekanan 

ketegangan (stress-starrain) dengan sub-kategori diskriminasi 

“ Mungkin masih ada yang ingat, dibulan Mei ada kerusuhan bukan 

hanya kerusuhan, bukan hanya ngebakar dan ngejara, saudara-saudara 

kita yang keturunan Tionghoa, itu digebukin dipukulin, dibunuhin, 

diperkosa di pinggir jalan, itu adalah bagian dari sejarah kita.” 

 

Pada kalimat ke-60, Pandji bercerita tentang kerusahan yang terjadi 

pada bulan Mei tahun 1998. Ia mengkritik bagaimana diskriminasi 

yang terjadi pada keturunan Tionghoa waktu itu. Tentu saja hal itu 

menjadi keprihatinan Pandji dimana hal tersebut menjadi sejarah di 

Indonesia. 
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Kalimat ke-109 yang mengandung kategori kritik sosial tekanan 

ketegangan (stress-starrain) dengan sub-kategori diskriminasi 

“ Yang paling pahit adalah anggapan bahwa, ini anggapan umum, 

kenapa banyak orang sebel ama gay? Cowok terutama kenapa sebel, 

karena mereka pikir menjadi gay adalah pilihan bukan sebuah 

bawaan.” 

Pada kalimat ke-109, Pandji bercerita tentang diskriminasi 

terhadap kaum gay. Banyaknya masyarakat di Indonesia yang tidak 

bisa menerima kaum gay, menjadi perhatian tersendiri bagi Pandji. 

Dimana ia mengkritik tentang, alasan seseorang menjadi gay yang 

dimana Pandji mengatakan bahwa menjadi gay bukanlah sebuah 

pilihan melainkan bawaan seseorang dari lahir.  

D. Diskusi Hasil 

Penjabaran hasil dari penelitian terhadap Materi Pandji 

Pragiwaksono dalam Stand Up Show Special Mesakke Bangsaku Final di 

Jakarta dengan menggunakan dasar penelitian analisis isi yang bersifat 

kuantitatif, diketahui bahwa terdapat 112 frekuensi kemunculan kritik 

sosial dalam materinya dari total keseluruhan kalimat sebanyak 505 

kalimat. Setelah melakukan analisis berdasarkan kategorisasi yang telah 

diuraikan, frekuensi kemunculan kritik sosial yang dominan terdapat 

kategori kritik sosial sarana atau fasilitas dengan sub-kategori pendidikan 

dengan kemunculan sebanyak 57 kalimat dengan prosentase 50,89% dari 

total kalimat.  

Alvin L. Bertrand (dalam Abdulsyani, 2002 : 125) menyatakan 

bahwa unsur-unsur dalam sistem sosial merupakan sebuah satuan interaksi 

sosial, yang kemudian membentuk struktur, artinya unsur-unsur itu 
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merupakan bagian-bagian yang saling bergantungan dalam sistem sosial. 

Unsur-unsur sistem sosial yang terdapat dalam stand up show special 

mesakke bangsaku, digambarkan oleh Pandji sebagai bentuk keresahannya 

terhadap Indonesia. Sedangkan menurut Mas’oed (1997) kritik sosial 

merupakan sebuah bentuk komunikasi yang berfungsi sebagai kontrol 

terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat. Adapun 

pengertian dari stand up comedy merupakan sebuah seni komedi yang 

dilakukan seseorang secara monolog, dimana ia menyampaikan 

pengamatan, pendapat, serta memotret kehidupan sosial disekitarnya 

(Pragiwaksono, 2012 : xxi). Dalam hal ini, kritik sosial yang dikemas 

dalam stand up show special Mesakke Bangsaku, dapat dikatakan sebagai 

bentuk upaya penyampaian pesan dan informasi yang kepada audience, 

terkait pengamatan dan pendapat seorang komika terhadap kehidupan 

sosial disekitarnya.  

Dalam hal ini, bentuk penyampaian materi stand upspecial 

mesakke bangsaku sesuai dengan fungsi komunikasi massa yang 

dikemukakan Jay Black dan Frederick C. Whitney  yaitu to inform 

(menginformasikan), to entertain (memberi hiburan), to persuade 

(membujuk), transmission of the cultue (transmisi budaya) (Nurudin, 2007 

:64). Sebagai salah satu bentuk fungsi komunikasi massa sebagai 

penyampai pesan dan informasi, stand up show special mesakke bangsaku 

ini juga erat kaitannya dengan fungsi kritik sosial itu sendiri yaitu sebagai 

salah upaya untuk membongkar sikap yang konservatif, status quo, dan 

vested interest dalam masyarakat untuk perubahan sosial. 
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Dalam melakukan stand up comedy Pandji tidak semata-mata 

hanya ingin menghibur audience dengan jokes yang dibawakannya, 

melainkan Pandji ingin menyisipkan hal-hal yang mampu membuat 

penontonnya berpikir. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Dono (salah 

satu anggota lawakan Warkop DKI),  dimana ia mengatakan kebutuhan 

akan lawak, tidak hanya yang berhasil menciptakan terkekeh-kekeh. 

Melainkan harus ada yang memiliki muatan tertentu, seperti berperan 

dalam mendidik bangsa (Anwari, 1999 : 92). 

Meskipun frekuensi kemunculan kritik sosial dalam stand up show 

special mesakke bangsaku hanya menyentuh ranah 22,18% . Setidaknya 

kenyataan bahwa stand up comedy yang terkenal sebagai komedi cerdas, 

tidak terlepas dalam materi yang dibawakan Pandji Pragiwaksono. Hal itu 

juga tidak terlepas dari fungsi kritik sosial yaitu sebagai kontrol terhadap 

jalannya proses bermasyarakat atau sistem sosial. 


