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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Komunikasi Massa 

Pengertian komunikasi massa tidak dapat didefinisikan dengan singkat dan 

sederhana, sebab di dalam pengertian pengertian komunikasi massa tercakup hal-hal 

seperti isi pesan (pengolahan, pengiriman, penerimaan), teknologi, kelompok-

kelompok, macam-macam kontek, bentuk-bentuk audience (khalayak), dan affect 

(pengaruh).  

- Bittner dalam bukunya Mass Communication: An Introduction (1980). Dia mengatakan 

bahwa “komunikasi massa adalah pesan-pesan yang dikomunikasikan melalui 

media massa kepada sejumlah besar orang” 

Definisi ini memberikan batasan pada komponen-komponen dari komunikasi 

massa. Komponen-komponen itu mencakup adanya pesan-pesan, media 

massa (koran, majalah, televisi, radio dan film), dan klalayak.  

- DeFleur dan Dennis dalam bukunya Understanding Mass Communication (1985), bahwa 

“komunikasi massa adalah suatu proses dalam mana komunikator-komunikator 

menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas , dan secara 

terus menerus menciptakan makna-makna yang diharapkan dapat mempengaruhi 

khalayak yang besar dan berbeda-beda dengan melalui berbagai cara.” 

 Definisi ini memberikan gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan 

definisinya Bittner.Penonjolan definisi ini terutama pada bagaimana sumber 
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informasi (media massa) mengemas dan menyajikan isi pesan. Dengan cara dan gaya 

tertentu menciptakan makna terhadap suatu peristiwa, sehingga mempengaruhi 

khalayak 

Pada uraian terdahulu telah diketahui bahwa komunikasi massa adalah 

komunikasi yang dilakukan melalui media massa. Pengertian media massa ini secara 

garis besar dapat dibagi ke dalam dua kelompok : media massa cetak dan media massa 

elektronik. Media massacetak antara lain meliputi surat kabar, majalah, tabloid, buletin 

dan sebagainya. Sedangkan, media massa elektronika mencakup media audio (suara) 

seperti radio, dan media audio visual (suara dan gambar) yaitu televisi dan film. 

Karakteristik komunikasi massa disini, dibatasi pada lima jenis media massa 

 yangdikenal sebagai “the big five of mass media”, yakni koran, majalah, radio, 

televisi, dan film. Berikut ini adalah penjelasan secara konsepsional dari karakteristik 

komunikasi massa 

- Komunikasi melalui media massa pada dasarnya ditujukan ke khalayak yang 

luas, heterogen, anonim, tersebar, serta tidak mengenal batas geografis 

kultural. Khalayak itu heterogen maksudnya adalah masyarakat luas yang bermacam-

macam, tidak dibatasi oleh latar belakang pendidikan, penghasilan, ataupun 

status sosialnya. Khalayak yang bersifat anonim artinya diantara satu dengan 

lainnya adalah terpisah dan tidak saling mengenal. 

- Bentuk kegiatan komunikasi melalui media massa bersifat umum, bukan 

perorangan atau pribadi. Isi pesan yang disampaikan menyangkut kepentingan 

orang banyak, tidak hanya untuk kepentingan perorangan atau pribadi. Lebih 
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lanjut, pengertian dari ciri ini adalah bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengan operasi suatu media massa akan mencakup orang banyak yang 

terorganisasi di dalam organisasi media.  

- Pola penyampaian pesan media massa berjalan secara cepat dan mampu menjangkau 

khalayak luas, bahkan mungkin tidak terbatas baik secara geografis maupun 

kultural. Karena karakteristinya yang demikinan, media massa disebut sebagai 

message multiplier(memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan secara cepat 

dan menjangkau khalayak luas).  

- Penyampaian pesan melalui media massa cenderung berjalan satu arah. 

Umpan balik atau tanggapan dari pihak penerima (khalayak) lazimnya 

berlangsung secara tertunda. Di sisni pesan pun diliput dan diolah oleh 

sumber, yakni organisasi media cetak ataupun media elektronika dan 

disebarkan secara luas kepada khalayak. Khalayak luas menerima pesan-pesan 

itu sebagaimana adanya. Sedangkan umpan balik adalah tanggapan atau reaksi yang 

diberikan oleh khalayak pada isi pesan atau kepada sumber pesan atau media 

massatersebut.  

- Kegiatan komunikasi melalui media massa dilakukan secara terencana, 

terjadwal, dan terorganisasi. Komunikator pada media massa bekerja melalui 

aturan organisasi dan pembagian kerja yang jelas. Identitas yang dibawakan 

bukan semata-mata identitas pribadi, tetapi yang justru ditonjolkan adalah 

identitas organisasi atau kelompok.  
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- Penyampaian pesan melalui media massa dilakukan secara berkala, tidak 

bersifat temporer.  

Isi pesan yang disampaikan melalui media massa dapat mencakup berbagai 

aspek kehidupan manuasia (sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain), 

baik yang bersifat informatif dan edukatif, maupun hiburan. 

 

A.1.  Fungsi Komunikasi Massa 

Komunikasi massaberarti juga merupakan komunikasi melalui media 

massa. yang artinya komunikasi massa tidak akan ditemukan maknanya tanpa 

menyertakan media massa sebagai elemen terpenting dalam komunikasi 

massa. sebab, tak ada komunikasi massa tanpa ada media massa. Alasan inilah 

yang mendasari mengapa ketika kita memperbincangkan fungsi komunikasi 

massa sekaligus membicaran fungsi media massa. 

Terdapat beberapa definisi komunikasi massa yang akan memberikan 

gambaran lebih jelas tentang fungsi-fungsi komunikasi massa. Fungsi-fungsi 

komunikasi massa menurut Jay Black dan Frederick C. Whitney (1988) antara 

lain; (1) to inform (menginformasikan), (2) to entertain (memberi hiburan), 

(3) to persuade (membujuk), dan (4) transmission of the culture (transmisi 

budaya). sedangkan fungsi komunikasi massa menurut Jhon Vivian dalam 

bukunya The Media of Mass Communication (1991) disebutkan; (1) Providing 
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information,(2)providing entertainment, (3) helping to persuade, dan (4) 

contributing to social cohesion (mendorong kohesi sosial). 

Adapula yang disampaikan oleh Harold D Laswell yakni; (1) 

surveillance of the environment (fungsipengawasan), (2) Correlation of the 

part of society in responding to the environment (fungsi korelasi),dan (3) 

transmission of the social hetigate from one generation to the next (fungsi 

pewarisan sosial). sama seperti pendapat Laswell, Charles Robert Wright 

(1988) menambah fungsi entertainment (hiburan) dalam fungsi komunikasi 

massa. 

 

B. Media Massa 

Media massa adalah (dalam bahasa Inggris : Mass Media) singkatan yang berasal 

dari Media Komunikasi Massa/ Mass Communication Media dalam bahasa Inggris 

yang berarti media massa yaitu sarana penyampaian pesan-pesan, aspirasi 

masyarakat, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ataupun pesan kepada 

masyarakat, sebagai alat komunikasi untuk menyebarka berita ataupun pesan kepada 

masyarakat langsung secara luas. 

Menurut Cengara, Media masa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian 

pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat 

komunikasi mekanis seperti surat kabar, film radio dan TV. sedangkan menurut 

Rakhmat Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku khalayak 
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melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses imitasi (belajar 

sosial). Dua fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan akan 

fantasi dan informasi. 

Media memiliki fungsi yang sangat penting antara lain sebagai : 

1. Media merupakan industry yang berubah dan berkembang yang menciptakan 

lapangan kerja barang dan jasa, serta menghidupkan industry lain yang terkait. 

2. Media massamerupakan sumber kekuatan alat kontrol manajemen dan inovasi 

dalam masyarakat yan dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau 

sumber daya lain. 

3. Media merupakan lokasi yang semakin berperan, untuk menampilkan 

peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf nasional 

maupun internasional. 

4. Media seringkali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan bukan 

saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbul, tetapi juga 

dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma. 

5. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk 

memperoleh gambaran dan dan citra relitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat 

dan klompok sertasecara kolektif, media menyuguhkan nilai-nilai dan 

penilaian normative yang dibaurkan dengan berita-berita dan hiburan 

(mc.Quail 1994:73) 
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C. Ciri-ciri media massa 

Ciri-ciri media massa adalah sebagai berikut: 

1. Disebarluaskan kepada kha;ayak luas (publisitas) 

2. Media disebarkan keseluruh penjuru dunia 

3. Dapat mengatasi rintangan dan waktu serta dapat diterima pada saat yang 

sama. 

4. Pesan atau isinya bersifat umum 

5. Isi dari media tidak hanya satu tema namun beragam karena dipengaruhi 

oleh kebutuhan khalayak banyak 

6. Tetap atau berkala 

7. Berkesinambungan 

8. Berita atau informasi yang diketahui secara berkelanjutan. 

9. Berisi hal-hal baru 

(Mulyana, 2002:37) 

 

D. Buku sebagai elemen media massa 

Buku merupakan media massa yang sering digunakan oleh masyarakat tidak 

hanya sebagai media informasi saja, tetapi juga sebagai media penyampai saran, 

hiburan dan kritik bagi orang yang dituju. Tetapi tidak hanya itu, buku juga sebagai 

sarana media pendidikan.buku merupakan media cetak yang dapat dibaca berulang-

ulang isinya berupa tulisan dan gambar yang memiliki makna pesan yang 
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disampaikan pada pembacanya.Selain itu buku telah dijadikan alat kepentingan 

tertentu, dimana para penulis menuangkan isi pikirannya entah dalam bentuk pujian, 

maupun berupa kritikan pada suatu hal.Sifat buku adalah menyampaikan sesuatu, bisa 

dikatakan buku merupakan media yang efektif untuk menyampaikan pesan pada 

khalayak.Definisi buku juga bersifat universal karena dapat mendeskripsikan 

substansi satu buku.Efek yang diharapkan dari sebuah bukudari pembaca tergantung 

pada tujuan komunikasi. 

E. Khalayak Media Massa 

Istilah audien berlaku secara universal dan secara sederhana dapat diartikan 

sebagai sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar pemirsa berbagai 

media atau komponen isinya.Audien adalah pertemuan publik, berlangsung dalam 

rentang waktu tertentu dan terhimpun bersama oleh tindakan individual untuk 

memilih secahra sukarela sesuai dengan harapan tertentu bagi maslahat menikmati, 

mengakui, mempelajari, merasa gembira, tegang kasihan atau lega.audien juga dapat 

atu memang dikendalikan oleh pihak yang berwenang dan karenanya merupakan 

bentuk perilaku kolektif yang dilambangkan. (McQuail 2001;187) 

F. Segmentasi Audien 

Segmentasi audien adalah suatu konen yang sangat penting dalam 

mengembangkan bisnis penyiaran. Pembagian segmentassi audien terbagi menjadi 

tiga dan akan disajikan dalam tabelseperti berikut: 
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Segmentasi Deskripsi 

Demografis Audien dibeda-bedakan berdasarkan karakteristik 

demografi seperti usia, gender, pendidikan dan 

sebagainya 

Geografis Audien dibeda-bedakan berdasarkan wilayahtempat 

tinggalnya, misalnya wilayah dalam suatu Negara 

(Indonesia barat, Indonesia timur) pulau, provinsi, kota 

dan desa. 

Geodemografis Konsumen yang tinggal disuatu wilayah geografis 

tertentu diyakini memiliki karakter demografi serupa 

(namun wilayah eografis harus sesempit mungkin 

misalnya kawassan-kawasan pemukiman atau 

kelurahan) 

(Morissan 2005:148) 

G. Sasaran Isi Kritik Sosial dalam Karikatur 

Pihak yang menjadi obyek dalam karikatur tersebut apakah digambarkan secara 

fiktif atau langsung menyebutkan pihak atau tokoh tersebut.Tokoh yang menjadi 

obyek dalam karikatur bisa seseorang, individu atau lembaga. Dengan Penggambaran 
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karikatur yang berupa kartun dapat digambarkan pihak yang menjadi sasaran dalam 

atau obyek karikatur terbagi atas: 

a. Lembaga Pemerintahan 

Badan atau lembaga yang memiliki kekuatan atau memiliki wewenang untuk 

melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi semua penduduk 

didalam wilayah suatu Negara. 

b. Kelompok Masyarakat 

Sejumlah orang yang bersama dengan ikatan-ikatan aturan tertentu dalam 

pergaulan hidup termasuk dalam kegiatan, tindakan perilaku anggota atau 

kelompok yang ada dalam masyarakat. 

c. Swasta/ Lembaga non pemerintah 

Lembaga yang turut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau 

keputusan pemerintah LSM 

 

H. Kritik Sosial dan Karikatur 

Karikatur merupakan produk suatu keahlian seorang karikaturis, baik dari segi 

pengetahuan, intelektual, teknik melukis, psikologis, cara melobi, referensi, bacaan, 

maupun bagaimana dia memilih topik isu yang tepat. Karena itu, kita bisa mendeteksi 

tingkat intelektual seorang karikaturis dari sudut ini.Hal ini juga termasuk cara dia 

mengkritik yang secara langsung membuat orang yang dikritik justru tersenyum. 
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Karikatur adalah bagian dari opini penerbit yang dituangkan dalam bentuk 

gambar-gambar khusus.Semula, karikatur ini hanya merupakan selingan atau ilustrasi 

belaka.Namun pada perkembangan selanjutnya, karikatur dijadikan sarana untuk 

menyampaikan kritik yang sehat.Dikatakan kritik sehat karena penyampaiannya 

dengan gambar-gambar lucu dan menarik. 

Fungsi dari kartun dan juga karikatur khas, yaitu bertujuan utama menyindir atau 

memperingatkan. Karena itu, dapat dijumpai kartun editorial, kartun politis, kartun 

sosial, kartun moral, yang kisahnya selalu membidik sasaran tertentu, lazimnya 

masalah penting di dalam kehidupan masyarakat.Karena itu, tokohnya yang 

umumnya berupa manusia menjadi semacam representasi dari rakyat. (Sobur 

2009:140) 

Kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang 

bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya suatu sistem sosial atau 

proses bermasyarakat. Menurut Marbun, kritik sosial merupakan frase yang terdiri 

dari dua kata yaitu kritik dan sosial masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan kritik 

adalah suatu tanggapan atau kecaman yang kadang-kadang disertai dengan uraian dan 

pertimbangan baik maupun buruknya suatu hasil karya, pendapat, dsb (1996:359). 

Sementara di sisi lain, Webster menjelaskan bahwa kata kritik berasal dari bahasa 

Latin criticus atau bahasa Yunani kritikos yang berarti a judge atau dari kata kinnea 

yang berarti to judge (1983:432).Sementara itu sosial memiliki pengertian ”having to 
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do with human beings living together as a group in a situation that they have dealing 

with another” (Webster, 1983:1723). 

Berdasarkan definisi dari dua kata tersebut, Astrid Susanto seperti yang dikutip 

oleh Mafud (1997:47) mengambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 

kritik sosial masyarakat adalah suatu aktifitas yang berhubungan dengan penilaian 

(judgeing), perbandingan (comparing), dan pengungkapan (revealing) mengenai 

kondisi sosial suatu masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai yang dianut ataupun 

nilai-nilai yang dijadikan pedoman. Kritik sosialmasyarakat  juga dapat diartikan 

dengan penilaian atau pengkajian keadaan masyarakat pada suatu saat (Mahfud, 

1957:5). Dengan kata lain dapat dikatakan, kritik sosial masyarakat sebagai tindakan 

adalah membandingkan serta mengamati secara teliti dan melihat perkembangan 

secara cermat tentang baik atau buruknya kualitas suatu masyarakat. Adapun tindakan 

mengkritik dapat dilakukan oleh siapapun termasuk sastrawan dan kritik 

sosial masyarakat merupakan suatu variabel penting dalam memelihara sistem sosial 

yang ada. 

Dalam dunia pers, menyampaikan kritik  sosial adalah salah satu cara 

menjalankan fungsi normatifnya, yakni sebagai satu alat kontrol sosial. 

Menyampaikan kritik sosial bagi pers bermakna sebagai cara bagaimana pers 

menyalurkan aspirasinya, aspirasi masyarakat dan merupakan salah satu cara 

bagaimana memposisikan pers sebagai wahana kataris sosial, sarana pelepasan 

kegelisahan, keprihatinan, dan bahkan kemarahan masyarakat. 
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Dalam hal ini, kritik sosial lebih mengarahkan pada implementasi politik dan 

kebijakan pemerintah kepada masyarakat.Banyak sekali contoh kasus dari 

pengimplementasian politik ini, diantaranya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah, 

keputusan, pengesahan undang-undang dan lain sebagainya.Keadaan ini yang 

semakin mengurungkan niat dari masyarakat untuk melakukan sebuah 

perubahan.sehingga hal ini yang menyebabkan adanya pro dan kontra dalam 

masyarakat tentang sebuah politik, pengimplementasiannya, kebijakan sampai dengan 

aktor politik itu sendiri. 

 Dari adanya pro kontra tersebut, banyak pihak dari kalangan masyarakat yang 

melakukan sebuah aksi dalam bentuk unjuk rasa (demonstrasi), penulisan, maupun 

pengkritikan lewat gambar.hal ini merupaka sebuah ungkapan, ekspresi atau penilaian 

akan ketidak setujuan masyarakat terhadap politik yang ada di Indonesia. Ungkapan, 

ekspresi atau penialaian dari masyarakat inilah yang lazim disebut dengan kritik 

sosial. 

Sebagai contoh, adanya demonstrasi besar-besaran mahasiswa Indonesia di 

Semanggi yang menuntut sebuah reformasi.ada juga kritikan politik yang tidak secara 

langsung “turun ke jalan” misalkan dengan karikatur yaitu panji koming yang muncul 

di mulai dari era orde baru sampai dengan sekarang. Dimana pada karikatur ini 

mengkritik dari realita politik dan sosial yangada di Indonesia. Berkembangnya kritik 

sosial dalam karya sastra dan folklore di tengah masyarakat, sedikit banyak 

bergantung pada terciptanya masyarakat yang demokratis.dalam penelitian ini buku 
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komik Mice Misrad kartun politik dalam santun 2 yang dianggap peneliti sebagai 

sebuah kritik sosial dari masyarakat dalam bentuk buku karikatur. Buku karikatur 

politik santun dalam kartun 2 dibuat untuk menjahili dan mengkritik hiruk pikuk isu 

politik tanpa kekerasan dan tak membuat orang marah.Mereka menjadi kontrol sosial 

“yang menyenangkan” bagi perilaku para pemimpin negeri ini. 

Kritik kartun sebenarnya merupakan usaha penyampaian masalah aktual ke 

permukaan, sehingga muncul dialog antara yang dikritik dan yang mengkritik, serta 

dialog antara masyarakat itu sendiri, dengan harapan akan adanya perubahan. Aspek 

pertentangan dalam tradisi penciptaan kartun sebenarnya bukanlah lebih 

mementingkan naluri untuk mengkritik, melainkan lebih menekankan fakta-fakta 

historis bahwa masyarakat telah memasuki bentuk komunikasi politik yang modern, 

dan tidak lagi mempergunakan kekuatan atau kekuasaan (Anderson, 1990:162). 

I. Kritik 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah, kritik merupakan kecaman atau 

tanggapan kadang- kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap 

suatu hasil karya, pendapat, dsb. Menurut Adinegoro   ( 1949 ) kritik 

adalah  senantiasa hendak mengambil faedah yang baik untuk orang banyak, sifatnya 

ialah membangunkan anggapan umum, atau memimpinnya ke jalan yang benar, tidak 

hendak memecah atau mencela saja. Kritik yang berguna untuk mendidik rakyat, 
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mengangkat perasaannya dari yang sesat kepada yang benar, dari yang gelap kepada 

yang terang.Kritik adalah pertukaran pikiran yang jujur. 

Empat  pekerjaan kritik menurut Adinegoro: 

1. Mengetahui apa yang dikecam 

2. Menempatkan pada tempatnya 

3. Mempertimbangkannya. 

4. Menarik kesimpulan. 

Kritik menentukan nilai kenyataan yang dihadapinya.Istilahnya saja sudah 

menyatakan.Kata kritik berasal dari bahasa Yunani Krinein, artinya memisahkan atau 

memerinci.Kritik adalah penilaian atas nilai.
1
 

Apabila kritik sosial ditujukan kepada sekelompok elite, umumnya yang 

dipermasalahkan adalah ada tidaknya pelaksanaan fungsi dan tugasnya berdasarkan 

etos dan moralitas yang tinggi, sebagaimana yang selalu diharapkan masyarakat luas 

dari lapisan atas, yang biasanya merupakan teladan baginya.
2
 (Sobur, 2001:195) 

Kritik yang tidak berbahasa kejam menghantam, tetapi ada bantalan empuknya 

demi peredaman benturan keras yang dapat berakibat fatal.Namun kritik empuk 

berkat humor seperti yang kita lihat dalam gambar-gambar kartun sering justru mirip 

                                                           
 
 



 

23 
 

angin, lembut empuk tetapi dapat membuat orang “masuk angin”.Paling tidak dan ini 

yang kita harapkan dari gambar humoristik, mampu memutar baling-baling kincir 

angin yang bertugas memompa air dari kedalaman tanah kepermukaan.
3
 

J. Kritik Sosial melalui media Karikatur 

Dunia politik memang merupakan dunia sandiwara yang megah. Segala ke-

kompleks-an dan kerumitan di dalamnya malah membuat orang-orang tak 

hanya membicarakan di rumah di depan TV, tapi juga terlibat masuk 

menelaah dan berbagi arti serta kritik mengenai ke-menyimpang-an di 

dalamnya. Berbagai kritik sosial sudah gencar dilakukan masyarakat dan 

instansi-instansi tertentu, seperti media massa sebagai penyalur dan 

pembentuk aspirasi rakyat, sejak awal pemerintahan Negara kita ini. 

Demikian hanya dengan realitas sosial yang juga „menyentuh‟ para artist atau 

seniman, yaitu lewat karikatur atau monolog oleh si Butet, untuk mencoba 

terjun memahami, atau sekedar mencibir dunia politik dan kritiksosial tanah 

air. Kebebasannya telah mencapai puncaknya ketika era Suharto berakhir. 

K. Perbedaan Kartun Politik dan Karikatur 

Apabila kartun diartikan sebagai gambar lucu dan yang bertujuan agar 

pemirsanya terhibur, tersenyum atau tertawa geli, maka karikatur adalah bagian 

kartun yang diberi muatan pesan yang bernuansa kritik atau usulan terhadap 

                                                           
3
Heru Dwi Waluyanto Nirmana Volume 128-134 

nirmana.petra.ac.id/index.php/dkv/article/download/16059/16051 
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seseorang atau peristiwa.Meski telah dibumbui oleh humor, namun karikatur 

merupakan kartun satire yang terkadang malah tidak menghibur, namun dapat 

membuat seseorang tersenyum kecut. 

Walau sesungguhnya kartun juga memiliki titik satiris, namun titik satirisnya 

tidak ditekankan sebagai sesuatu yang dominan kartun juga tidak mengandung 

pengertian adanya distorsi pada pengubahan bentuk dalam pengolahan watak pada 

sebuah gambar yang diciptakan. Kartun tidak terlalu terikat pada distorsi , kerap 

distorsinya bukan yang utama, karena lebih mengutamakan humor daripada satire. 

Sederhananya, dapat dikatakan bahwa sebuah karikatur merupakan kartun 

namun sebuah kartun belum tentu karikatur.Dan untuk memberikan kekhususan tanpa 

mengurangi fungsi sebuah kartun maka biasanya disebut kartun politik atau kartun 

editorial
4
. Dengan demikian jelaslah bahwa media visual tajuk rencana dalam 

suratkabar disebut kartun politik, sedangkan bentuk kartun politik sendiri dapat 

berupa sebuah karikatur, yang termasuk dalam karikatur politik. 

Setelah melihat beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

meskipun judul buku mice adalah kartun politik, namun bentuk bentuk karyanya 

berupa karikatur, oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan memilih istilah 

karikatur politik untuk menyebut data yang digunakan dalam penelitian. Data yang 

                                                           
4
 Augustin Sibarani, karikatur dan politik (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2001). Hal 35 



 

25 
 

digunakan mencakup beberapa gambar yang memuat kritik sosial terhadap pelaku 

koruptor yang mencakup perilaku, dan ucapannya. 

L. Karikatur 

Karikatur merupakan produk suatu keahlian seorang karikaturis, baik dari segi 

pengetahuan, intelektual, teknik melukis, psikologis, cara melobi, referensi, bacaan, 

maupun bagaimana dia memilih topik isu yang tepat. Karena itu, kita bisa mendeteksi 

tingkat intelektual seorang karikaturis dari sudut ini.Hal ini juga termasuk cara dia 

mengkritik yang secara langsung membuat orang yang dikritik justru tersenyum. 

Karikatur adalah bagian dari opini penerbit yang dituangkan dalam bentuk 

gambar-gambar khusus.Semula, karikatur ini hanya merupakan selingan atau ilustrasi 

belaka.Namun pada perkembangan selanjutnya, karikatur dijadikan sarana untuk 

menyampaikan kritik yang sehat.Dikatakan kritik sehat karena penyampaiannya 

dengan gambar-gambar lucu dan menarik. 

Fungsi dari kartun dan juga karikatur khas, yaitu bertujuan utama menyindir atau 

memperingatkan.Karena itu, dapat dijumpai kartun editorial, kartun politis, kartun 

sosial, kartun moral, yang kisahnya selalu membidik sasaran tertentu, lazimnya 

masalah penting di dalam kehidupan masyarakat.Karena itu, tokohnya yang 
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umumnya berupa manusia menjadi semacam representasi dari rakyat.
5
 (Sobur, 

2009:140) 

Etika dalam Karikatur : 

1. Tidak amoral atau verbal 

2. Tidak menggambarkan cacat fisik manusia serta tidak bersifat kotor atau 

jorok. 

3. Tanpa disertai penulisan nama tokoh 

4. Tidak menyinggung sara 

Sifat teks karikatur : 

1. Ontologism, menurut apa adanya yang merupakan terjemahan dari lambang 

2. Satiris, teoritis, sinisme, sarkasme 

3. Deskriptif yang mudah dipahami 

4. Fenomena yangmelambangkan gejala dalam gejolak masyarakat 

 

L.1 Tiga Bentuk Penjelmaan Karikatur 

1. Personal karikatur 

Karikatur perseorangan pribadi adalah cara seorang tokoh digambarkan tanpa 

kehadiran obyek lain atau situasi disekelilingnya secara karikatural dengan 
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mengekspos ciri-cirinyadalam bentuk wajah ataupun dengan kebiasaanya. 

Misalnya penggambaran pada pemimpin Inggris Winston Churchil yang biasa 

menghisap cerutu digambarkan dengan segala garis dan proporsi wajahnya 

yang di distorsi, sesuai dengan ciri-ciri khas pada wajahnya, sedemikian rupa 

hingga yang tertonjolkan wataknya yang keras, ulet ketajaman matanya, sifat 

cemberutnya, keangkerannya dan sebagainya. Meski tokoh mengalami 

distorsi yang maksimal, orang masih dapat mengenal sosok Winston 

Churchcil walau tak dicantumkan namanya sama sekali. Pada prinsipnya 

pembubuhan nama memang harus dihindari. Dalam pelukisan tersebut tentu 

saja tersirat faktor humor orang bisa saja tersenyum bila melihat karikatur 

Churchcil. 

2.  Sosial Karikatur 

Tema pada karikatur sosial adalah bagaimana mengemukakan dan yang di 

gambar adalah persoalan masyarakat yang menyinggung rasa keadilan sosial 

.misalnya perbedaan yang menyolok antara si miskin dan si kaya. Atau 

tentang drama kehidupan  seorang petani yang tanahnya gersang karena 

kekurangan air, sehingga tidak bisa dibajak. Guru yang kurang gaji dan 

terpaksa jadi pedagang loak dan tukang ojek.Wanita yang mencuci di kali 

dimana ada orang buang hajat.Koruptor yang menjadi OKB dan melamar 

daun muda.Konglomerat dengan “simpanan”nya dll.Karikatur sosial bisa 

digarap dengan banyak humor.Seperti sudah dijelaskan bahwa dasar sebuah 

karikatur adalah satire.orang bisa tersenyum pahit kalau melihat satire.Tapi 
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seperti sudah dikatkan, satire juga suatu tragedi komedi.Unsur humornya ada, 

tapi bukan humor itu yang utama.Di dalam kepedihan, orang bukan hanya 

bisa tersenyum pahit tapi bisa juga tertawa terbahak-bahak. 

3. Karikatur Politik 

Isinya sudah jelas adalah politik.Tujuannya adalah untuk menggambarkan 

suatu situasi politik sedemikian rupa sehingga kita dapat melihatnya darisegi 

humor dengan menampilkan para tokoh politik di atas panggung dan 

mementaskannya dengan lucu. Dengan demikian sang krikaturis mirip dengan 

seorang sutradara yang mempetontonkan suatu drama politik dalam bentuk 

tragedy, komedi atau satire yang digubah sedemkian rupa hingga menarik.
6
 

(Sibarani, 26-27) 

M. Kartun 

Kartun adalah sebuah gambar yang bersifat reprensentasi dan simbolik, 

mengandung unsur sindiran, lelucon, atau humor.Kartun biasanya muncul dalam 

publikasi secara periodik, dan paling sering menyoroti masalah politik atau masalah 

publik.Namun masalah-masalah sosial kadang juga menjadi target, misalnya dengan 

mengangkat kebiasaan hidup masyarakat, peristiwa olahraga, atau mengenai 

kepribadian seseorang. Dengan kata lain, kartun merupakan metafora visual hasil 

ekspresi dan interpretasi atas lingkungan sosial politik yang tengah dihadapi oleh 

seniman pembuatnya (Nugroho, 1992:2). 
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Kritik kartun sebenarnya hanya usaha penyampaikan masalah aktual ke 

permukaan, sehingga muncul dialog antara yang dikritik dan yang mengkritik, serta 

dialog antara masyarakat itu sendiri, dengan harapan akan adanya perubahan. Aspek 

pertentangan dalam tradisi penciptaan kartun sebenarnya bukanlah lebih 

mementingkan naluri untuk mengkritik, melainkan lebih menekankan fakta-fakta 

historis bahwa masyarakat telah memasuki bentuk komunikasi politik yang modern, 

dan tidak lagi mempergunakan kekuatan atau kekuasaan (Anderson, 1990:162). 

Untuk mengetahui makna dan pola visual  yang terdapat pada kartun editorial 

karya kartunis, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan ikonografi dan ikonologi. Dalam penelitian ini yang menitikberatkan 

pada penelaahan makna dalam kartun politik, perlu kemampuan dalam 

menginterprestasikan makna yang terkandung di dalamnya. 

M.1Pengertian dan Klasifikasi Kartun 

Pengertian kartun yang sebenarnya adalah meminjam istilah dari bidang  fine 

arts.Kata kartun berasal dari bahasa Itali cartone yang berarti ”kertas”. Kata kartun 

pertama-tama digunakan untuk menyebut desain atau sketsa dalam ukuran penuh 

untuk lukisan cat minyak, permadani atau mozaik.Kata tersebut memperoleh arti 

yang dikenal orang masa kini secara kebetulan. 

Beberapa desainnya sangat buruk sehingga Punch mereproduksi kartun-kartun 

yang dimaksudkan untuk desain itu, lalu menerangkannya dengan nada 
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sindiran.Lahirlah kartun Punch, dan kata itupun lalu memperoleh arti 

barunya.”Punch” merupakan majalah satir yang menjadi media kritik kebijakan 

pemerintah yang tidak sesuai aspirasi masyarakat. Sejak saat itu kata ”cartoon” mulai 

dipakai untuk menyebut gambar sindir (Wagiono, 1983:33). 

Pengertian kartun adalah sebuah gambar yang bersifat reprensentasi atau 

simbolik, mengandung unsur sindiran, lelucon, atau humor.Kartun biasanya muncul 

dalam publikasi secara periodik, dan paling sering menyoroti masalah politik atau 

masalah publik.Namun masalah-masalah sosial kadang juga menjadi target, misalnya 

dengan mengangkat kebiasaan hidup masyarakat, peristiwa olahraga, atau mengenai 

kepribadian seseorang. (Setiawan, 2002:34) 

Terkait dengan pengertian kartun, pendapat GM Sudarta, seperti yang dikutip 

Alex Sobur (2003:138) menjelaskan bahwa kartun adalah semua gambar humor, 

termasuk karikatur itu sendiri. Satu hal yang kemudian dapat disimak adalah 

pernyataan dari Smith (1981:9) : …in fact ‟cartoon‟ and ‟caricature‟ are here 

regarded as exactly synonymous. Apa yang diungkapkan Smith merupakan pendapat 

yang dapat menjembatani perbedaan mengenai kartun dan karikatur. 

Dalam The Encyclopaedia of Cartoons (Horn, 1980:15-24), pengertian 

”cartoon”dibagi lagi menjadi empat jenis sesuai dengan kegiatan yang ditandainya, 

yaitu :Comic Cartoon, Gag Cartoon untuk lelucon sehari-hari, Political 

Cartoon untuk gambar sindir politik, Animated Cartoon untuk film kartun. 
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Pengertian Kartun editorial (editorial cartoon) yang digunakan sebagai 

visualisasi tajuk rencana surat kabar atau majalah. Kartun ini biasanya membicarakan 

masalah politik atau peristiwa aktual sehingga sering disebut kartun politik (political 

cartoon).Dalam kartun politik, seringkali muncul figur dari tokoh terkenal yang 

dikaitkan dengan tema yang sedang hangat-hangatnya yang terjadi di dalam 

masyarakat. Karikatur bisa saja muncul dalam sebuah karya kartun editorial untuk 

menampilkan tokoh yang disindir (Priyanto,2005:4).
7
 

M.2 Humor Sebagai Unsur Kartun dan Karikatur 

 Humor berasal dari bahasa Latin “umor” yang berarti cairan. Sejak 400 SM, 

orang yunani kuno beranggapan bahwa suasana hati manusia ditentukan oleh empat 

macam cairan dalam tubuh, yaitu darah (sanguis), empedu kuning (Choler), empedu 

hitam  (melancholy) dan lender (phlegm). Teori Plato ini untuk menjelaskan sesuatu 

yang disebut humor.Namun sesuai perkembangan jaman, pengertian humor mengacu 

pada segala sesuatu yang membuat orang menjadi tertawa gembira. Dalam 

Ensiklopedia Indonesia, humor  adalah kualitas untuk menghimbau rasa geli atau 

lucu, karena keganjilan atau ketidakpantasannya yang menggelikan.
8
 

 Dalam pembuatan kartun dan karikatur, humor merupakan salah satu teknik 

yang sering digunakan untuk mengemas visualisasi imajinasi pembuatannya . 

                                                           
7
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8
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Visualisasi humor sangat beragam, ada yang menekankan pada masalah kebodohan, 

kekeliruan, kejadian tak terduga, satir, parody, dan pemutar balikan keadaan 

Menurut Berger, beberapa unsur humor yang biasanya digunakan dalam kartun dan 

karikatur, antara lain sebagai berikut: 

a. Eksagerasi, yaitu kelucuan dengan cara melebih lebihkan ukuran fisik, seperti 

hidung yang sangat panjang, badan dibuat tambun atau menonjolkan bagian 

tubuh lainnya. Eksagerasi ini merupakan teknik standar yang digunakan untuk 

membuat lelucon dan dari bentuk-bentuk eksagerasi  fisik  tersebut dapat 

mencerminkan karakter psikis yang lucu 

b. Bentuk karikatur, yaitu suatu bentuk potret yang menjaga kemiripan karakter 

dan oleh karikaturis dibuatlah suatu deformasi wajah. Seringkali potret 

seorang tokoh ditempatkan pada situasi tertentu yang actual, signifikan 

dengan masalah politik dan sering kali humorini bernada negative. 

Keterangan gambar/ caption juga sering digunakan sebagai penegas sindiran. 

c. Permainan kata yang digambarkan, merupakan bagian dari permainan bahasa 

dan turunan dari gambar-gambarnya. 

d. Ilustrasi komik merupakan keterangan gambar dalam bentuk teks. Keterangan 

ini tidak selalu secara langsung berhubungan dengan gambar visual akan 

tetapi, humor ini terbentuk justru dengan mengaitkan antara gambar dan teks. 
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Kiasan bernada humor biasanya dilakukan dengan mempermainkan sejarah, 

legenda, tokoh mitologi atau kejadian-kejadian tertentu yang ada dalam pikiran 

masyarakat sebagai efek komikal, yang pada dasarnya memparodikan hal-hal 

tersebut. Calam karikatur politik, teknik ini sering digunakan. .(M.Nashir, 2002:36) 

e.  

N. Kekuatan Karikatur Politik Sebagai Media Kritik 

Sebenarnya bentuk kartun politik tidak hanya karikatur, namun juga ada yang 

berbentuk komik strip, seperti karya Dwi Koendoro, kartunis Harian Kompas yang 

berjudul Panji Koming dan masih banyak lagi. Namun karikatur, terutama karikatur 

politik dapat digunakan sebagai media kritik yang cocok dalam visual tajuk rencana 

(editorial) dikarenakan karikatur merupakan salah satu bentuk karya jurnalistik nonn 

verbal yang cukup efektif dan mengena baik dalam penyampaian pesan dalam bentuk 

kritik maupun informasi. 

Dalam sebuah karikatur dapat ditemukan adanya perpaduan dari unsur-unsur 

kecerdasan, ketajaman dan ketepatan berpikir kritis yang dituangkan dalam bentuk 

gambar.Karikatur pada umumnya merupakan bentuk reaksi masyarakat dalam hal ini 

adalah karikaturis dalan menanggapi fenomena permasalahan yang muncul dalam 

kehidupan masyarakat luas. 

Menurut Jaya Suprana, karya karikatur sebagai kartun editorial merupakan 

karya visualisasi tajuk rencana yang mencerminkan nuansa suasana jaman yang tidak 
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kalah fasih berkomunikasi daripada ungkapan bahasa verbal ia dapat menyentuh 

tanpa menyakiti, mengkritik tanpa menghina, menyindir tanpa memusuhi, tertawa 

tanpa menertawakan dan jenaka tanpa melecehkan 

 

Analisis Isi 

Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan 

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. 

Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol 

coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi 

interpretasi. 

Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik 

surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang 

lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai 

teknik/metode penelitian. 

Analisis isi tidak dapat diberlakukan pada semua penelitian sosial.Analisis isi 

dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut. 

1. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang 

terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, naskah/manuscript). 
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2. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan 

tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. 

3. Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan/data-

data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat 

sangat khas/spesifik. 

Deskripsi tentang analisis isi yang lainnya dikemukakan oleh Wim  mer dan 

Dominick adalah sebagai berikut: 

a. Menggambarkan isi komunikasi (describing communication content) 

b.  Menguji hipotesis tentang karakteristik pen (thesis hhypotheses of message 

characteristic) 

c.  Membandingkan isi media dengan dunia nyata (comparing media content to 

the “real-world”) 

d. Memperkirakan gambaran media terhadap kelompok tertentu di masyarakat 

(assessing the image of particular group in society) 

e. Mendukung studi efek media (astabhilising a starting point for studies of 

media effect) 

Metode analisis isi yang paling awal dan paling sentral seringkali disebut sebagai 

analisis isi  “tradisional. Analisis isi diyakini sebagai analisis yang menguraikan 

objektivitas, sistematis, dan kuantitatif dari pengejahwantahan isi komunikasi itu 

sendiri.pendekatan dasar dalam menerapkan analisis isi adalah (1) memilih contoh 
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sample atau keseluruhan isi; (2) menetapkan kerangka kategori; (3) memilih satuan 

analisis; (4) meentukan satuan ukur (5) mengungkap hasil sebagai distribusi 

menyeluruh atau percontoh dalam hubungannya dengan frekuensi keterjadian 

(mcQuail, 1989: 179) 

O. Kategorisasi 

Roger D Winner dan Joseph R. Domnic (2003: 149) menjelaskan bahwa  

“Jantung dari analisis isi adalah system kategorisasi yang digunakan untuk 

mengkalrifikasi isi media. Ketepatan dalam melaksanakan ketegorisasi ini akan 

memperjelas tentang topik penelitian. 

Adapun kategorisasi dan kritik sosial pada karikatur Mice ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Kategori Pendidikan 

Kategori pendidikan lebih di fokuskan pada kritik sosial tentang realitas dunia 

pendidikan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan sistem pendidikan 

umum, baik swasta, ataupun negeri. Indikator pendidikan antara lain adalah : 

a. Tenaga pendidik yang kurang berkualitas 

b. Tugas guru tidak hanya mengajar tapi juga mendidik 

c. Manipulasi nilai 

d. Kurikulum pendidikan yang plin-plan 
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2. Kategori Moral Masyarakat 

Kategori ini difokuskan pada kritik sosial yang ditujukan pada perilaku dan 

norma-norma yang berlaku. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan 

buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam 

perwujudannya dapat berupa peraturan dan atau prinsip-prinsip yang benar, 

baik dan mulia. Moral berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma 

yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Indikator dari 

moral tersebut adalah :  

a. Prinsip hidup yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk. 

b. Kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah 

c. Ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik 

(abdiplizz.wordpress.com) 

3. Literasi Media  

Kategori literasi media ini difokuskan pada kritik sosial tentang bagaimana 

suatu media berperan dalam menyebarkan content kepada masyarakat, seperti 

pada tayangan tv dan penggunaan media sosial. 

4. Gaya hidup 

Kritik sosial dalam kategori gaya hidup ini difokuskan pada perilaku 

masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungannya, yang di ekspresikan 
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dalam aktivitas, minat dan opini berkaitan dengan citra diri untuk 

merefleksikan status sosialnya. 

Indikatornya : 

a. Industri gaya hidup, dalam abad gaya hidup penampilan diri menjdi 

estetisisasi, estetisisasi kehidupan sehari-hari, tubuh dan diri dan 

kehidupan sehari-hari pun menjadi sebuah proyek, benih penyemaian gaya 

hidup. Kamu bergaya maka kamu ada, itu sebabanya industri gaya hidup 

adalah industri penampilan. 

b. Iklan gaya hidup 

Dalam masyarakat mutakhir, berbagai perusahaan, para politisi, individu-

individu semuanya terobsesi dengan citra (image culture). Iklan 

merepresentasikan gaya hidup dengan menanamkan secara halus (subtle) 

arti pentingnya citra diri untuk tampil di muka publik. 

c. Public relations dan journalisme gaya hidup pemikiran mutakhir dalam 

dunia promosi sampai pada kesimpulan bahwa dalam budaya berbasis 

selebriti (celebrity based culture) para selebriti membantu dalam 

pembentukan identitas dari para konsumen kontemporer. Wajah generasi 

baru sekarang ini terbentuk melalui identitas yang diilhami selebriti. Cara 

mereka memakai internet, cara mereka bergonta ganti busana. Ini berarti 

bahwa selebriti dan citra mereka digunakan momen demi momen untuk 

membantu konsumen dalam parade identitas. 

d. Gaya hidup hedonis 
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Gaya hidup hedonis adalah suatu pola hidup yang aktivitasnya untuk 

mencari kesenangan, seperti lebih banyak menghabiskan waktu diluar 

rumah, lebih banyak bermain, senang pada keramaian kota, senang 

membeli barang mahalyang disenanginya, serta selalu ingin menjadi pusat 

perhatian. 


