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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kritik sosial dan media massa adalah dua hal yang berbeda namun tidak dapat 

dipisahkan dan saling berhubungan. Media massa merupakan alat yang digunakan 

untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi dari sumber kepada khalayak 

ramai (publik) dengan alat-alat mekanis seperti televisi, buku, koran, majalah, radio 

dan lain-lain. 

Media merupakan alat komunikasi massa yang memiliki sifat persuasif yaitu agar 

orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, dan atau melakukan 

sesuatu atau kegiatan tertentu. Istilah persuasi dalam bahasa inggris adalah persuasion 

berawal dari bahasa latin persuasio, yang secara harfiah berarti hal membujuk, hal 

mengajak atau meyakinkan dan bisa menjangkau serta mempengaruhi masyarakat 

luas. Selain menjadi partner bagi kritikus, media massa juga menjadi lawan atau 

oposisi dengan kritik-kritik tajam yang ada pada rubrik maupun kolom tertentu. 

Semisal melalui artikel, atau karikatur pada sebuah komik yang berisi beberapa 

penggalan fakta dan gambar yang ada, kemudian dibumbui opini oleh penulis yang 

berbau kritik, biasanya dengan menggunakan bahasa yang tidak baku dengan 

cenderung “menonjok” telak bagi pihak ataupun individu yang merasa dibahas dalam 

kolom itu. Banyaknya media massa yang menyampaikan informasi membuat 
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khalayak dimanjakan oleh media tersebut. Contohnya komik, komik adalah sesuatu 

bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun 

sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di atas 

kertas dan dilengkapi dengan teks. Komik dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, 

mulai dari strip, dalam koran, dimuat dalam majalah, hingga berbentu buku sendiri. 

Sebuah informasi bergambar lebih disukai dibandingkan dengan informal yang 

(melulu) tertulis, karena menatap gambar lebih mudah dan sederhana dibandingkan 

media verbal, gambar merupakan media yang paling cepat ntuk menanamkan 

pemahaman. Gambar berdiri sendiri, memiliki subyek yang mudah dipahami dan 

merukan “simbol” yang jelas dan mudah dikenal. Pembuatan suatu gambar 

komunikasi dimaksudkan untuk mendukung suatu pesan. Ada beberapa bentuk 

gambar komunikasi ilustrasi, logo dan karikatur 

Karikatur dalam arti bahasa adalah sebuah gambar, deskripsi, atau imitasi dari 

seseorang di mana karakteristik mencolok tertentu yang berlebihan dalam rangka 

untuk menciptakan efek komik dan terlihat aneh. Dari definisi tersebut mengartikan 

bahwa dalam sebuah gambar karikatur mengandung banyak simbol dan arti yang 

menarik untuk digali.  

 Karikatur yang merupakan sebuah media penyampai pesan yang diilustrasikan 

atau digambar secara sederhana dan menyalahi anatomi, walaupun sesungguhnya 

untuk mencapai kesederhanaan tersebut perlu mempelajari dengan tekun dan jeli 

sekaligus dan dituntut memiliki wawasan humoristik yang cukup. Belum lagi 
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masalah bagaimana mengisi karya tersebut agar memiliki pesan atau misi yang baik. 

Uraian tersebut menandakan bahwa sebenarnya menggoreskan gambar kartun 

tidaklah sesederhana yang dipikirkan ibarat masakan yang dimasak dengan bumbu-

bumbu penuh cita rasa dan disajikan dengan penampilan dan warna yang menarik dan 

mengundang selera. Apabila karya kartun yang tampak sederhana diberikan “isi” ia 

kemudian akan menjelma menjadi apa yang disebut karikatur.  

Oleh karena itu sudah menjadi rahasia umum apabila banyak pejabat dan 

para pesohor negeri yang kegerahan dan meradang saat diangkat menjadi objek 

karikatur, karikatur tidak hanya memberikan efek gambar yang aneh-aneh terhadap 

bentuk fisik tokoh yang bersangkutan saja, seperti ukuran kepala yang tidak 

proposional misalnya, tetapi lebih jauh lagi terdapat pesan kritis atau kritik sosial 

yang menyertainya. Boleh dibilang karikatur enak dan lucu dinikmati oleh 

penikmatnya tetapi tidak bagi subjek penderitanya. Di era orde baru media cetak 

harus ekstra hati-hati saat mengangkat karikatur tokoh dan peristiwa, banyak 

karikaturis mengakui banyaknya ranjau kebebasan saat menggoreskan pena 

karikaturalnya. Setelah melalui masa orde lama dan orde baru yang sama-sama 

memasung kebebasan berekspresi kini media cetak berlomba-lomba melontarkan 

kritik melalui karikaturnya nyaris tanpa dihantui sensor. Kemudian yang terjadi 

adalah eksploitasi karikatur sebagai wahana kritik sosial dan personal nyariss tanpa 

etika. Berbagai surat kabar dan majalah sekarang menampilkan karikatur yang tidak 

sekedar kritis tetapi juga sarkastis. 
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Karena karakteristiknya yang selalu mengumpan rasa lucu serta 

menampilkan kritik dan sindiran, banyak fungsi dapat dijalankan oleh seni karikatur. 

Karikatur dapat mendidik, mengejek, menyindir, menghimbau, menyarankan, 

memerintah, menertawai, menghibur dengan kelucuan-kelucuan menanggapi sesuatu 

peristiwa dan lain-lain secara sengaja, media ini diciptakan sebagai cermin yang 

dapat memantulkan tingkah laku setiap orang, baik secara pribadi maupun sosial 

dalam peraturan hidup masyarakat. 

Karikatur yang sudah diberi beban pesan, kritik dan sebagainya berarti telah 

mejadi kartun opini. Dengan kata lain, kartun yang membawa pesan kritik sosial yang 

muncul di setiap penerbitan surat kabar adalah political cartoon atau editorial 

cartoon, yakni versi lain dari editorial atau tajuk rencana dalam versi gambar humor, 

inilah yang biasa disebut karikatur. Gambar karikatur biasanya lebih efektif dibanding 

hanya dijelaskan dengan kata-kata, karena kartun mempunyai kekuatan karakter 

tersendiri sehingga pembaca tertarik untuk melihat bahkan untuk memahami makna 

dan pesan yang terkandung dalam gambar kartun tersebut, penempatan gambar 

karikatur dapat memunculkan nilai tambah tersendiri. 

Penyampaian pesan implisit dalam artian karikatur sebagai komunikasi secara 

tidak langsung, dimaksudkan untuk mengembangkan kreatifitas dan imajinasi 

pembaca dalam menginterpretasikan makna dan pesan kritikan dalam sebuah 

karikatur, sehingga pesan yang disampaikan lebih menyenangkan tapi tetap serius. 
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Karikatur atau kartun politik tidak dibuat dengan sembarangan, para 

karikaturis harus pintar membaca situasi dan peristiwa yang tengah menjadi headline 

media-media dan perbincangan publik. Adalah Muhammad “Mice” Misrad kartunis 

Indonesia yang kerap mengisi rubrik di beberapa surat kabar, di tahun 2003 ia 

mengisi di harian kompas Minggu bersama dengan kartunis Benny Rachmadi hingga 

2010. Kemudian di tahun 2010 hingga saat ini Mice menjadi kartunis tetap di Harian 

Rakyat Merdeka, sebuah harian yang menjadi pemimpin di surat kabar politik, 

memberikan pembaca dengan update berharga pada gerakan sosial dan politik di awal 

era Reformasi.
1
 

Dalam buku kartun Indonesia Banget tersebut Mice berhasil memotret hiruk 

pikuk kelakuan oarng Indonesia atau potret masyarakat Indonesia dalam berkegiatan. 

Dengan ilustrasi kartun dan diisi banyolan cerdas, segar, dan lucu, tetapi penuh kritik. 

Sehingga membuat kritikan lebih menarik untuk dibaca dan dimengerti karena 

terdapat unsur hiburan didalamnya. 

Dari buku karya kartunis Mice, peneliti sangat tertarik untuk menelitinya 

karena karikatur tersebut memberikan pesan-pesan kritik sosial terhadap berbagai 

konflik yang berhubungan dengan gambaran masyarakat sekarang ini. 

Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas tentang kandungan karikatur 

yang terdapat pada buku Mice untuk mengetahui berapa banyak gambar dan kalimat 

                                                           
 



 

6 
 

yang mengandung kritik sosial yang teradapat pada buku Indonesia Banget 

Muhammad Misrad. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang yang di paparkan diatas maka, dapat ditarik suatu 

rumusan masalah, seberapa besar prosentase kemunculan gambar karikatur dan 

kalimat dalam satu halaman yang bermuatkan kritik sosial yang terdapat dalam buku 

Indonesia Banget karya Mice. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan seberapa besar 

prosentase gambar karikatur dan kalimat yang mengandung kritik sosial dalam buku 

Indonesia Banget 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil yang akan diperoleh dapat meberikan sumbangsih referensi pengetahuan 

bagi mahasiswa komunikasi tentang jurnalisme komik sserta sebagai referensi bagi 

ilmu pengetahuan dalam pengemasan analisis isi gambar kartun. 
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2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat berguna bagi siapa saja, khususnya dalam ruang 

lingkup ilmu komunikasi dalam studi analisis isi 


