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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Fungsi Komunikasi Massa Sebagai Hiburan 

  Hiburan dalam komunikasi mass menjadi salah satu fungsi. Menurut Nurudin(2013: 

69-70) fungsi hiburan untuk media elektronik menduduki posisi yang paling tinggi 

dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Masalahnya, masyarakat kita masih 

menjadikan telvisi sebagai media hiburan. Dalam sebuah keluarga, televisi bisa sebagai 

perekat keintiman keluarga itu karena masing-masing anggota keluarga mempunyai 

kesibukan sendiri-sendiri, misalnya suami dan istri kerja seharian sedangkan anak-anak 

sekolah. Setelah kelelahan dengan aktivitasnya masing-masing, ketika malam hari berada di 

rumah, kemungkinan besar mereka menjadikan televisi sebagai media hiburan sekaligus 

sarana untuk berkumpul bersama keluarga. Oleh karena itu, jangan heran jika jam-jam prime 

time (pukul 19.00-21.00) akan disajikan acara-acara hiburan, entah sinetron, kuis atau acara 

jenaka lainnya.  

 Seperti juga dijelaskan oleh Hafied Cangara(2007: 63) komunikasi massa telah 

menyita banyak waktu luang untuk semua golongan usia dengan difungsikannya sebagai alat 

hiburan dalam rumah tangga. Sifat estetika yang dituangkan dalam bentuk lagu, lirik dan 

bunyi maupun gambar dan bahasa, membawa orang pada situasi menikmati hiburan seperti 

halnya kebutuhan pokok lainnya. 

 Hiburan dibutuhkan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era 

modern saat ini hiburan dapat dinikmati dimanapun kita berada. Dalam komunikasi massa 

penyebaran informasi tidak sekedar hanya sebuah informasi atau berita saja namun juga 

dapat bersifat hiburan yang disajikan untuk halayak umum. 
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2.2 Fungsi Komunikasi Massa Melawan Kekuasaan dan Kekuatan Represif 

 Dalam kurun waktu lama, komunikasi massa dipahami secara linier memerankan 

fungsi-fungsi klasik seperti yang diungkapkan sebelumnya. Hal yang dilupakan oleh banyak 

orang adalah bawa komunikasi massa bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan 

dan kekuatan represif. Komunikasi massa berperan memberikan informasi, tetapi informasi 

yang diungkapkannya ternyata mempunyai motif-motif tertentu untuk melawan kemapanan. 

Memang diakui bahwa komunikasi massa juga bisa berperan untuk memperkuat kekuasaan, 

tetapi bisa juga sebaliknya. Sekedar untuk menyebut contoh adalah media massa di 

Indonesia pra dan pascamundurnya Soeharto dari kursi kepresidenannya yang sudah 

dikuasai selama 32 tahun tanpa kontrol secara efektif. Media massa saat itu ikut larut arus 

pemikirian masyarakat yang sudah bosan dengan kekuasaan represif Orde Baru (Orba). 

Media massa tidak lagi memberitakan kejadian-kejadian yang berasal dari informasi resmi 

pemerintah, tetapi melakukan investigasi ke lapangan. Media massa tidak sekedar 

meneruskan perkataan pejabat pemerintah yang cenderung menutup-nutupi suatu kejadian 

yang sebenarnya, tetapi justru ikut membongkar kasus ketidak adilan yang dilakukan 

pemerintah. Tidak tangung-tanggung setiap kejahatan yang dilakukan di lingkungan pejabat 

negara ditelanjangi habis-habisan. Halm ini menjadi sebuah bukti bahwa media massa ikut 

melawan kekuasaan dan kekuatan represif.(Nurudin, 2013: 89-90). 

 Effendy (2008: 163) menjelaskan Politik komunikasi pemerintah yang dilaksanakan 

melalui media massa seyogyanya senantiasa menjaga keseimbangan pula antara derasnya 

informasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas secara timbal-balik (recirocal two way 

communication), demikian pula keseimbangan dalam menunjukan perhatian terhadap 

ungkapan what do the media do with people dan ungkapan what do people do with the media, 

yang berarti keseimbangan antara “informasi pemerintah yang wajib diketahui rakyat oleh 
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media” dengan “informasi yang ingin diketahui rakyat melalui media. Sebagai akibat dari 

terjadinya banjir informasi (the flood of information), pengetahuan masyarakat semakin 

bertambah disertai daya nalar yang semakin meningkat, yang pada gilirannya semakin kritis 

terhadap kebijakan pemerintah dan terhadap perilaku para aparatnya.  

 Komunikasi massa dalam penyeberan informasi mempunyai banyak tujuan, 

termasuk juga untuk melawan kekuatan-kekuatan yang berkuasa dalam sistem 

pemerintahan. Melalui media komunikasi massa atau biasa disebut media massa, kontrol 

terhadap pemerintahan bisa dilakukan dan juga dapat mengungkapkan aspirasi dari 

masyarakat yang hidup dalam sistem kelola pemerintahan. 

2.3 Televisi Sebagai Penyebar Informasi 

 Awal kata televisi (television) pertama dilihat di majalah Scientific America edisi 

juni 1907. Sebelum itu percobaan transmisi gambar disebut visual nirkabel (visual wireless), 

visual radio (visual radio), dan electric vision. Telepon ciptaan Alexander Graham Bell dan 

telegram dari samuel F. B. Morse mengkontribusi kepada perkembangan pengiriman sinyal 

elektrik jarak jauh. Penemuan teknologi yang berdampak besar untuk pertama kalinya 

mengirim gambar disebut Nipkow Disk. John Nipkow baru berusia 24 tahun ketika ia 

mempatenkan “teropong elektrik” (electrical telescope) di Jerman pada tahun 1884. Disk 

inilah yang menjadi basis perkembangan televisi dalam era tahun 1920an, berukuran sebesar 

piringan Phonogrhaph yang dipenuhi dengan lubang-lubang kecil.(Shirley Biagi, 2010: 202-

203) 

 Dengan terciptanya Televisi, penyampain informasi jauh lebih cepat. Sebagian 

masyarakat menggunakan telivisi untuk memperoleh informasi atau juga hiburan. Sebagai 

media yang sering dinikmati oleh masyarakat, televisi memberikan banyak program yang 
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disajikan. Program-program televisi menjadi konsumsi bagi masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2.3.1 Televisi Dalam Kehidupan Sehari-hari 

 Menurut (Shirley Biagi, 2010: 201-202) Televisi menjadi salah satu media massa 

yang banyak ditonton oleh masyarakat. Televisi telah dituduh menjadi penyebab penurunan 

kemampuan membaca dan meningkatnya kejahatan pada politik nasional. Sesekali televisi 

dipuji juga untuk memberikan akses cepat kepada para khalayak akan peristiwa dunia yang 

menyatukan penonton pada krisis nasional. Suatu industri yang hadir dalam kehidupan 

masyarakat Amerika akan mempengaruhi cara kita hidup. Seseorang yang sedang menonton 

televisi tidak melakukan hal yang lain seperti bermain basket, mengunjungi sebuah museum, 

atau mengamati planet lewat teropong bintang. Akan tetapi, televisi dapat membawa kita ke 

museum yang tidak akan kita hadiri dan mengunjungi permukaan planet yang hanya dapat 

dilihat melalui teropong. Teknologi televisi menyatukan suara radio dengan gambar, benar-

benar mengubah cara hidup dan cara belajar orang-orang Amerika. Kata televisi(television), 

berarti program yang pernah disampaikan oleh antena melalui sinyal udara. Saat ini televisi 

berarti layar televisi (television screen) terdapat beberapa jenis sistem pengiriman membawa 

penonton kepada beragam program.  

 Televisi sering kali dijadikan sebagai sarana hiburan, namun tidak hanya itu saja 

fungsi televisi. Seperti yang diungkapkan Baudrillard(dalam Mulyana 2011: 485) Televisi 

telah menjadi sumber yang luas, alat pendidikan yang mutlak, dan bukan karena dia 

mengajarkan kurikulum tradisional, tetapi karena televisi menyediakan peran. 

 Televisi menjadi salah satu hasil dari teknologi modern saat ini. Televisi juga menjadi 

sebuah media yang banyak dinikmati, karena menyajikan perpaduan antara gambar bergerak 

dan suara. Program-program dalam televisi menjadi suatu hiburan yang mudah untuk 

dinikmati kapanpun dan dimanapun.  
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2.3.2 Program Komedi dalam Televisi 

 Program Komedi telah menjadi tipe program yang cukup kuat dan bertahan lama. 

Pada tahun 1960, CBS meluncurkan The Andy Griffith Show, yang menceritakan tentang 

seorang duda yang bekerja sebagai sheriff di kota Mayberry yang diperankan oleh Andy 

Taylor dan mebesarkan anaknya, Opie. Ron Howard menjadi Opie dan Don Knotts menjadi 

sepupu Andy yang gugup, Barney Fife. The Andy Grifftifh Show berasal mula dari Danny 

Thomas Show yang berjalan selama 8 musim dan masih diputar ulang lewat acara TV Land. 

Rules of Engagement, Two and a Half Men, The Office, dan The New Adventures of Old 

Christine adalah contoh-contoh komedi sukses masa kini. (Shirley Biagi, 2010: 206-207) 

 Dari program komedi yang pertama kali muncul tahun 1960, hiburan selalu 

diselipkan dalam program-program yang ada di televisi sampai saat ini. Program yang 

berbau hiburan dimunculkan untuk dinikmati oleh penonton.  

2.3.3 Stand Up Comedy di Indonesia 

 Stand Up Comedy adalah sebuah budaya komedi baru yang muncul di Indonesia, 

istilahnya fresh from the oven. Namun, meskipun masih baru, budaya ini telah menarik 

banyak orang untuk menggelutinya. Mulai dari artis, mahasiswa, dokter, hingga buruh telah 

‘menjajal’, bahkan ada yang menjadikan komedi ini sebagai sebuah pekerjaan fu;ll time. 

Menurut Ramon Papana, seorang ahli dan pelopor stand up comedy di Indonesia, :Stand Up 

Comedy adalah sebuah bentuk pertunjukan seni komedi yang berupa komedia tampil di 

depan para penonton dan berbicara langsung kepada mereka”. Ramon juga menambahkan 

bahwa seorang Comic (pelaku Stand Up Comedy) membawakan cerita singkat yang lucu, 

lelucon singkat(biasa disebut Bit), dan (one liners), yang lazimnya tipe ini disebut dengan 

aksi pertunjukan monologue ata comedy routine menurut Adrianus 2013(dalam Fadillah 

2015). 
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 Di dalam stand up comedy terdapat beberapa istilah yang harus diketahui setiap 

komika seperti yang diungkapkan oleh Syatriadi 2013(dalam Fadillah 2015). Istilah-istilah 

tersebut antara lain: 

Act-out: gerakan tubuh atau mimik muka yang dilakukan oleh seorang komika dalam 

penampilannya membawakan/memperkuat joke 

Angle: pandangan seorang komika terhadapa suatu tema tertentu 

Beat(bit): satuan materi yang terdiri atas set-up dan punchline 

Blue material: bahan dari komika yang mengandung kata yang jorok atau membicarakan 

tentang hal yang menjijikan 

Callback: sebuah joke yang mengacu kepada joke sebelumnya dalam penampilan 

Character: kepribadian atau peran yang dimainkan oleh komika saat di atas panggung 

Delivery: cara seseorang membawakan stand up comedy bukan hanya suara tapi meliputi 

wajah, tangan dan tubuh. 

Hook: ciri khas seorang komika yang membedakannya dari yang lain 

Inside Jokes: jokes yang hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu 

Persona: peran sosial atau karakter yang dimainkan oleh seorang komika di panggung. 

Punchline: bagian lucu dari sebuah materi. Di bagian ini seharusnya penonton tertawa 

Set: satuan pertunjukan stand up comedy yang biasanya terdiri atas sejumlah bit. Ketika 

seseorang komika naik ke panggung sampai turun dari panggung. 

Set up: bagian penjelasan dari sebuah bit yang bukan untuk ditertawakan. Biasanya premis 

atau pengantar dari bit tersebut ke bagian yang mengandung humor. 
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Street jokes: humor yang umum yang sudah sangat sering didengar orang banyak. 

To Bomb: tampil gagal, tidak ada yang tertawa. 

To kill: tampil sukses, penonton menyukai dan tertawa. 

 Dari istilah-istilah stand up comedy, ada istilah yang disebut “inside jokes” istilah ini 

mengandung kata-kata yang hanya dimengerti oleh sebagian orang. Istilah ini dapat 

diselipkan sebuah informasi yang bersifat mengkritik namun dibumbui dengan humor. 

2.4 Komunikasi Verbal 

 Komunikasi mempunyai beberapa bentuk, salah satunya ialah komunikasi verbal. 

Menurut Mulyana (2010:260) suatu sistem kode verbal disebut bahasa. Bahasa dapat 

didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-

simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Bahasa verbal adalah sarana 

utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Bahasa verbal menggunakan 

kata-kata yang merepresentasikan berbagai aspek realitas individual kita. Bahasa verbal ini 

menggambarkan realita yang ada dalam pikiran seseorang disampaikan secara lisan untuk 

disampaikan kepada individu lain. 

 Bahasa yang menjadi salah satu bentuk dari komunikasi verbal menjadi hal yang 

penting dalam berinteraksi. Bahasa sendiri juga mempunyai fungsi yang sangat penting pula. 

Satu dari beberapa fungsi yang tidak asing ialah Descriptive Language, Menurut Liliweri 

(2011:339) bahasa deskriptif kebanyakan dari apa yang dipercakapkan dan ditulis manusia 

bermula dari cara seorang menggunakan bahasa untuk menggambarkan maksud tertentu. 

Tak jarang pula bahasa disebut sebagai fungsi informatif. Penggambaraan perasaan, 

penggambaran pemikiran yang ada pada diri seseorang dapat diungkapkan, ditunjukkan, dan 

digambarkan kepada orang lain melalui bahasa. 
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 Bahasa digunakan untuk melakukan aktifitas penyampaian informasi dan pertukaran 

informasi. Penyampaian informasi dalam konteks bahasa ialah penyampaian informasi 

secara lisan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan untuk mengirim informasi. 

2.5 Kata bersifat ambigu dan kontekstual 

 Kata-kata bersifat ambigu, Menurut (Mulyana 2010:272) karena kata-kata 

merepresantikan persepsi dan interpretasi orang-orang, yang menganut latar belakang sosial 

budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, terdapat berbagai kemungkinan untuk 

memaknai kata-kata tersebut. Konsep dan lain-lain (dll), dan sebagainya (dsb), dan 

seterusnya (dst.), yang semacamnya, sedemikian rupa, hingga derajat tertentu, kira-kira, dan 

lebih kurang, sebenarnya menunjukan bahwa tidak ada pernyataan yang dapat mewakili 

dunia nyata. Meskipun terdapat pengetahuan yang komprehensif mengenai suatu subjek, 

akan selalu ada hal lain atau hal baru untuk dipertimbangkan. Juga suatu gagasan dalam 

tanda petik(“...”) menunjukan bahwa gagasan tersebut masih diragukan, atau tidak dianggap 

kebenaran mutlak. Prinsip bahwa kata-kata bersifat kontekstual sebenarnya mengisyaratkan 

bahwa aturan-aturan baku dalam berbahasa tidaklah mutlak. 

 Kata yang bersifat ambigu dipandang sebagai hal yang tidak pasti dan memiliki 

bermacam-macam arti dari setiap pandangan audience. Hal ini menurut John Fiske(2012:20) 

disebut dengan konsep “Entropy”. Entropy sendiri dipahami sebagai ketidak pastian 

maksimum. Entropy adalah hanya merupakan sebuah ukuran dari sejumlah pilihan sinyal 

yang tersedia dan tingkat keacakan dari pilihan-pilihan sinyal. Sebagai contoh jika seseorang 

mengomunikasikan identitas dari satu pak kartu permainan secara visual dengan 

menunjukan semua kartu satu per satu, masing-masing sinyal akan memiliki entropy 

maksimum jika kartu tersebut dikocok secara acak. Dari contoh di atas menunjukan bahwa 

setiap orang memiliki pandangan sendiri-sendiri terhadap satu objek yang sebenernya 

mempunyai arti yang sama. 
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 Pemaknaan terhadap informasi yang dikirim oleh komunikator kepada komunikan 

sering kali mengalami kegagalan dalam praktik penyampaiannya. Dalam hal ini kata-kata 

yang tersusun menjadi suatu kalimat yang dipahami oleh komunikan berbeda dengan maksut 

yang akan disampaikan oleh komunikator. Perbedaan persepsi ini dikarenakan suatu kata-

kata yang disampaikan mempunyai banyak makna. 

2.6 Fakta, Penafsiran dan Peniliaian dalam Kata-kata 

 Menurut Mulyana (2010:279) dalam menggunakan bahasa pencampuradukkan fakta, 

(uraian), penafsiran (dugaan), dan peniliain. Masalah ini berkaitan dengan kekeliruan 

persepsi, misalnya apa yang ada dalam pikiran kita ketika melihat seorang pria dewasa 

sedang membelah kayu pada hari kerja pukul 10.00 pagi? Apakah ia sedang bekerja atau 

bersantai? Kebanyakan dari kita akan menyebut orang itu sedang bekerja. Akan tetapi, 

jawabannya sesungguhnya bergantung pada: Pertama, apa yang dimaksut bekerja? Kedua, 

apa pekerjaan tetap orang itu untuk mencari nafkah? Kalau yang dimaksud bekerja adalah 

melakukan pekerjaan tetap untuk mencari nafkah dan ini memang definisi yang umum maka 

orang itu memang sedang bekerja, bila pekerjaannya adalah membelah kayu bakar (dan 

mungkin menjualnya). Akan tetapi, bila pekerjaan tetap orang itu adalah sebagai dosen, yang 

pekerjaannya adalah berbicara, membaca, dan menulis, maka “membelah kayu bakar” dapat 

kita anggap “bersantai” baginya, sebagai selingan di antara jam-jam kerjanya. Bagi tukang 

kayu bakar, salah satu cara untuk “bersantai” boleh jadi adalah membaca, pekerjaan yang 

biasa dilakukan dosen. 

 Penafsiran sebuah informasi mempunyai perbedaan dari setiap komunikan terhadap 

informasi yang disampaikan oleh komunikator. Secara umum ada persepsi yang sama 

terhadap sebuah informasi, namun ada sebuah persepsi yang ternyata tidak dipahami oleh 

komunikan. Hasil dari penafsiran itu ialah penilaian. Pesan yang disebar diresapi oleh 

berbagai persepsi dari setiap komunikan, namun mempunyai penilaian yang berbeda-beda. 
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2.7 Kritik Sosial 

 Kritik sosial ini terjadi karena kesenjangan sosial. Menurut Haryanto(2016:234) dari 

kesenjangan sosial muncullah sebuah teori Kritik yang dipopulerkan oleh Max Horkheimer 

pada tahun 1937 melalui esainya yang berjudul Traditional and Critical Theory. Menurut 

Horkheimer, teori kritik merupakan teori sosial yang berorientasi perubahan masyarakat 

secara keseluruhan dalam arti masyarakat yang adil dan bebas tertindas. Perubahan 

masyarakat diawali dengan penilaian dan penangkapan sebuah permasalahan yang terjadi 

dalam kehidupan bermasyarakat yang dirasa kurang menguntungkan atau merugikan 

masyarakat sehingga muncul penolakan dan perlawan. 

 Pendapat lain dikemukakan oleh Soekanto 1990(dalam retnasih 2014) , bahwa kata 

sosial berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku antara pribadi yang satu 

dengan pribadi yang lain. Kritik sosial merupakan suatu upaya yang dilakukan seseorang 

untuk memberikan penilaian terhadap persoalan atau kenyataan sosial yang terjadi di 

masyarakat. Kenyataan sosial yang dikritik adalah kenyataan sosial yang dianggap 

menyimpang dalam suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat 

diungkapkan dengan cara mengamati, menyatakan kesalahan, memberi pertimbangan, dan 

sindiran guna menentukan nilai hakiki suatu masyarakat lewat pemahaman, penafsiran, dari 

kenyataan-kenyataan yang dapat dipertanggung jawabkan. 

 Teori lain tentang kritik sosial diungkapkan oleh Mas’oed(1997:47) bahwa kritik 

sosial merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau 

berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya sebuah sistem atau proses bermasyarakat. Kritik 

sosial menjadi sarana komunikasi gagasan baru dengan menilai suatu gagasan lama untuk 

suatu perubahan sosial. Dalam konteks tersebut kritik sosial menjadi variabel penting dalam 

sistem sosial 
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 Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam sistem kehidupan 

berkelompok atau yang disebut dengan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, 

interaksi sosial selalu terjadi. Interaksi tersebut sering kali memunculkan permasalahan-

permasalahan sehingga memunculkan kritik sosial. 

2.7.1 Kritik Dalam Komedi 

 Komedi menjadi salah satu hal yang cukup menarik bagi masyarakat Indonesia. 

Tayangan-tayangan televisi yang berbau dengan komedi juga mempunyai rating yang cukup 

tinggi di Indonesia, sebagai contoh seperti yang dihimpun oleh salah satu situs berita online 

www.berita-ane.com 6 juni 2017 yang menyebutkan program acara televisi Pesbukers yang 

merupakan program acara komedi ini menempati peringkat 8 dalam jajaran rating program 

acara Televisi lokal di Indonesia. Komedi sendiri mulai menarik perhatian sekitar abad 

pertengahan, seperti yang dijelaskan oleh Ida Sundari Husein dalam artikelnya yang berjudul 

“Komedi Sebagai Sasaran Kritik Sosial”, Komedi semula ada dua jenis pertunjukan yaitu 

mystere yang bersifat keagaamaan dan farce yang bersifat lawakan yang semata-mata 

berfungsi untuk menghibur saja. Menurut Husen(2003) Moliere seorang dari perancis 

mengembangkan mystere dan farce kedalam karya yang serius yang mempunyai tujuan 

sebagai karya drama untuk menghibur dan mengkritik dengan memperolok-olokkan sifat 

dan cacat-cela manusia, keadaan, atau situasi yang konyol. 

2.7.1 Kritik Sosial dalam Politik 

 Menurut Sumaadjama(dalam Retnasih:2014)Sistem politik adalah aspek masyarakat 

yang berfungsi untuk mempertahankan hukum dan keterlibatan di dalam masyarakat dan 

untuk menegetahui hubungan-hubungan eksternal di antara dan dikalangan masyarakat. 

Sanderson 1993 (dalam Retnasih 2014) mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk 

berpolitik karena manusia mempunyai kemampuan untuk mengatur kesejahteraan, 

keamanan, dan pemerintahan di dalam kelompoknya. Manusia adalah makhluk yang dapat 

http://www.berita-ane.com/
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mengatur pemerintahan dan kenegaraannya. Dalam usaha mengatur pemerintahannya, 

manusia harus menjalankan suatu mekanisme yang sesuai sehingga tidak terjadi 

ketimpampangan-ketimpangan yang akan merugikan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Stephen Sanderson 1993(dalam retnasih 2014) yang membagi mekanisme politik 

menjadi  tiga aspek, yaitu pengaruh, kekuasaan dan kewenangan (authority). Pengaruh 

merupakan suatu proses informal kontrol sosial yang ketat yang terjadi sebagai akibat dari 

adanya interaksi sosial yang erat. Seorang pemimpin yang mempunyai pengaruh, tidak 

mempunyai kemampuan untuk memaksa orang lain untuk mematuhi perintahnya, melainkan 

hanya bisa menghimbau dan menganjurkan.(Retnasih 2014). Seperti yang di sampaikan oleh 

Soekanto (2012:179) kontrol sosial atau pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai 

keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Atau, suatu 

sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian 

antara kepastian dengan keadilan/kesebandingan. 

 Kritik sosial berperan juga sebagai kontrol sosial yang muncul dengan terjadinya 

ketimpangan pada aspek-aspek politik yang meliputi pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan. 

Ketimpangan bisa terjadi apabila mekanisme politik tidak dijalankan dengan baik oleh 

pemerintah. 

2.7.2 Kritik Sosial Dalam Pendidikan 

 Kritik sosial muncul karena permasalahan-permasalahan sosial yang muncul, begitu 

juga dengan dunia pendidikan. Kritik dalam pendidikan muncul karena terdapat masalah-

masalah yang terjadi dalam pendidikan. Menurut Ahmadi, 2001:256(dalam Anisa) Masalah-

masalah yang disebabkan oleh faktor pendidik antara lain: masalah kemampuan ekonomi, 

kemampuan pengetahuan dan pengalaman, kemampuan skill, kewibawaan, kepribadian, 

attitud (sikap), sifat, kebijaksanaan, kerajinan, tanggung jawab, kesehatan, dan sebagainya. 

Adapun permasalahan yang berasal dari faktor peserta didik sendiri 33 meliputi: masalah 
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kemampuan ekonomi keluarga, intelegensi, bakat dan minat, pertumbuhan dan 

perkembangan, kepribadian, sikap, sifat, kerajinan dan ketekunan, pergaulan, dan kesehatan. 

2.7.3 Bentuk Penyampaian Kritik 

 Penyampaian sebuah kritik dapat melalui berbagai hal, seperti video, gambar, atau 

tulisan. Penyampaian kritik dapat diselipkan dalam berupa karya seni atau hiburan seperti 

halnya lawakan. Menurut Sarwadi 1975: 16 (dalam Ahmad) penyampaian kritik terhadap 

permasalahan sosial dapat menggunakan berbagai cara yaitu seperti penyampaian kritik pada 

sastra yang bersifat lugas, yaitu sastra kritik yang penyampaiannya secara langsung, tidak 

dengan lambang atau kiasan dan tidak bersifat konotatif. Lalu Sastra kritik yang bersifta 

simbolik, yaitu sastra kritik yang dalam penyampaiannya menggunakan bahasa kiasa atau 

lambanag-lambang mewakili makna sebenarnya dan bersifat terbuka. Yang ketiga Kritik 

bersifta Humor, yaitu Kritik yang mengemukakan kritik-kritiknya secara humor. Pembaca 

atau pendengar akan tersenyum bahkan mungkin tertawa namun terdapat pesan kritik 

didalamnya yang bisa ditujukan terhadap permasalahan sosial. Yang keempat Kritik yang 

bersifat interpretatif sastra kritik yang penyampaian kritiknya dengan cara halu, dan yang 

terkahir Sastra kritik yang bersifat sinis, yaitu sastra kritik yang mengemukakan kritik 

dengan bahasa yang mengandung makna atau ungkapan kemarahan, jengkel, jijik, atau tidak 

suka terhadapm kehidupan yang dipandang pahit, penderitaan, penindasan, atau 

penyelewengan. 

2.8 Masalah Sosial 

 Kritik sosial muncul karena terdapat sebuah permasalahan-permasalahan dalam 

kehidupan sosial. Permasalahan sosial yang umu terjadi seperti yang disebutkan oleh 

Soekanto((1999: 462-463) yaitu yang pertama Kemiskinan dimana seseorang tidak sanggup 

memelihara dirinya sendiri sesuai dengan ukuran kehidupan pada kelompoknya, yang kedua 

kejahatan, ketiga disorganisasi keluarga, yaitu suatu perpecahan dalam keluarga sebagai 
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unit, oleh karena anggota-anggota keluarga gagal memenuhi kewajiban sesuai dengan peran 

sosial, yang keempat masalah generasi muda, lalu peperangan, pelanggaran terhadap norma-

norma masyarakat, masalah kependudukan, lingkungan, dan yang terkahir ialah birokrasi 

atau sistem pemerintahan. 

 Menurut Bagya(2007:16) Ada banyak faktor yang menjadi sumber masalah sosial di 

dalam masyarakat dan lingkungannya, antara lain adalah faktor ekonomis, biologis, 

psiologis, dan kebudayaan setempat. Semua faktor tersebut memunculkan kekurangan-

kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial. Setiap kelompok masyarakat memiliki 

norma sendiri yang menjadi ukuran kesejahteraan, kesehatan, serta penyesuaian diri, baik 

individu maupun kelompok. Soekanto (dalam Bagya:2007) membedakan masalah sosial 

menjadi empat, yaitu sebagai berikut: A. Masalah sosial karena faktor ekonomis, misalnya 

kemiskinan dan penganggurna. B. Masaah Sosial karena faktor biologis, misalnya penyakit 

menular. C. Masalah sosial karena faktor psikologis, misalnya goncangan jiwa. D. Masalah 

sosial karena faktor kebudayaan, misalnya kenakalan remaja, atau konflik ras. 

 Penyebab lain yang memunculkan masalah sosial menurut Soekanto(dalam 

Bagya:2007) diantaranya ialah kepincangan warisan fisik yang diakibatkan oleh 

pengurangan atau pembatasan-pembatasan sumber daya alam, lalu warisan sosial, misalnya 

pertumbuhan dan berkurangnya penduduk, pembatsan kelahiran, migrasi, angka harapan 

hidup, kualitas hidup, penganguran, depresi, pendidikan, politik, dan supremasi hukum, dan 

yang terakhir kebijakan pemerintah, misalnya perencanaan ekonomi, dan perencanaan 

sosial. 

2.9 Definisi Konseptual 

 Konsep secara umum dapat didefinisikan sebagai abstraksi atau representasi dari 

suatu objek atau gejala sosial. Konsep menempati posisi yang sangat penting dalam 

penelitian ilmu sosial, termasuk didalam analisis isi kuantitatif  (Eriyanto, 2011:175). 
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Adapun yang menjadi objek dari konsep penelitian ini adalah Pesan Kritik sosial didalam 

film. 

a. Pesan Kritik Sosial: Sebuah pesan yang dikemukakan dalam bentuk lisan yang berkenaan 

dengan penilaian atau tanggapan terhadap masalah sosial yang terjadi karena kebijakan 

pemerintah, pendidikan, infrastruktur, kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ras. 

b. Stand Up Comedy : Sebuah Pertunjukan seni komedi yang berupa komedian tampil di 

depan para penonton dan berbicara secara lisan kepada auidence 

2.10 Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian ini peneliti memaparkan  penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dan dilihat dari sudut pandang jenis dan tipe 

penelitiannya. 

 Kurniawan (2015) dalam penelitiannya Analisis Kritik Sosial Dalam Film “Belakang 

Hotel” memaparkan hasil dari penelitiannya yaitu dari coder 1 dan coder 2 memperoleh 

angka reliabilitas sebesar 0,91 dan dari coder 1 dan coder 3 memperoleh angka reliabilitas 

1. Aspek tindakan komunikatif terlihat paling banyak dalam film dokumenter “Belakang 

Hotel”, yaitu tindakan yang bersifat rasional dan berorientasi untuk mencapai kesepakatan. 

Merupakan upaya ntuk menemukan kesepahaman. Masing-masing comprehesibility yaitu 

upaya melakukan bentuk komunikasi dari warga agar bisa dipahami oleh pihak yang lain 

baik verbal maupun non verbal memperoleh total 35 scene dengan presentase 33%, Truth 

yaitu pesan dalam kritik, masukan dan pengakuan kepada pihak lain berdasarkan fakta yang 

ada di lapangan, memperoleh total 22 scene dengan presentase 20,7%, Normative Rightness 

yaitu kebijakan yang dilakukan oleh warga dalam menanggapi situasi dan kondisi di 

lapangan memperoleh total 4 scene dengan presentase 3,8%, dan Truthfulness yaitu 

pengakuan dan sikap dalam menyampaikan kondisi lapangan kepada pihak lain disertai 

kejujuran, tulus, dan niat baik, memperoleh total 20 scene dengan presentase 18,9%. 
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 Dari penelitian di atas mempunyai kesamaan dalam tipe dan jenis penelitian yaitu 

analisis isi kuantitatif. Begitupun juga tema yang diangkat yang meneliti persoalan kritik 

sosial. Perbedaannya penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah 

pada obyek penelitiannya dan kategorisasi. Adapun perbedaan yang lebih detail dapat dilihat 

bahwa penelitian di atas mengambil film sebagai subyek dan penelitian yang dilakukan oleh 

penliti mengambil acara televisi Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV sebagi subyeknya 

dan kategorisasi yang dibuat oleh peneliti lebih mengacu kepada kritik yang tertuju pada 

masalah-masalah sosial seperti birokrasi yang meliputi kebijakan pemerintah, infrastruktur 

pembangunan, dan pendidikan. Lalu pada permasalahan kependudukan yang meiputi 

permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat seperti kemiskinan, 

kesenjangan sosial dan ketertinggalan teknologi. 

 Kontribusi penelitian di atas terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah  

sebagai acuan dalam pengumpulan data yang diambil dari aspek tindakan komunikatif verbal 

dari setiap kategorisasi 

 

 


