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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan masayarakat sehari-hari. 

Melalui komunikasi, seorang individu dapat menyampaikan pesan kepada orang 

lain melalui lisan atau media lain dengan harapan orang lain dapat memahami 

makna dan tujuan dari pesan yang disampaikan tersbeut. Di jaman saat ini, 

komunikasi sudah berhasil mencapai puncaknya melalui media eletronik yang 

didukung oleh teknologi yang semakin maju. Komunikasi mampu disampaikan 

pada setiap individu tanpa mengenal sekalipun bahkan tanpa bertatap muka. 

Seiring dengan semakin meningkatnya pendapatan masayarakat, jumlah 

penduduk, perubahan gaya, kemajuan teknologi dan kesaadraan akan pemenuhan 

komunikasi, kini masayarakat mampu mencari pesan yang memang dia butuhkan 

melalui media internet yang dapat secara langsung diakses. 

 Internet saat ini telah berkembang sedemikian rupa menjadi sebuah 

teknologi yang mampu menciptakan dunia baru dalam realitas kehidupan 

manusia. Tapi dengan kemampuan internet dalam menciptakan ruang-ruang maya 

yang amat cepat dalam kehidupan nyata, maka seseorang ketika berselancar di 

internet bukan lagi sedang memakai internet sebagai teknologi, tapi memakai 

internet seperti bagian dari kehidupannya. Di tengah masih maraknya keberadaan 

media-media konvensional seperti televisi, koran maupun radio kini masyarakat 

berada di tengah arus perubahan yang deras dengan keberadaan media-media 

sosial. Media sosial memberikan kemudahan pada penggunanya untuk 

berinteraksi. Hubungan antara perangkat mobile dan halaman web internet 

melalui "jaringan sosial" telah menjadi standar dalam komunikasi digital. 

Kemunculan teknologi internet turut pula mempengaruhi perkembangan 

penggunaan media sosial di masyarakat. Media sosial adalah media online yang 

mendukung interaksi sosial (Nurudin, 2012). Media sosial menjadi begitu penting 

kehidupan media masyarakat di era internet sekarang khususnya dalam 

mengakses informasi atau berita yang sedang trending. 
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 Internet adalah media komunikasi baru yang bisa digunakan untuk 

meningkatkan keterlibatan warga (The Internet as a new medium of civic 

engagement) dalam kehidupan politik (Sassi, 2011), Sehingga internet juga bisa 

digunakan sebagai alat politik (the Internet as a political tool) (Sparks, 2011).  

Seiring berkembangnya internet munculah berbagai Media sosial yaitu sebuah 

media baru dalam dunia virtual (Cyberspace) dimana masyarakat yang berada 

dilokasi berbeda dan berjauhan bisa terhubung dengan masyarakat didaerah lain 

tanpa harus melakukan Direct approach secara fisik. Banyak sekali media sosial 

yang sekarang ini sedang digunakan, antara lain Friendster, Myspace, LinkedIn, 

Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lain. Namun Facebook merupakan salah 

satu media sosial yang tetap bertahan dan bersaing ketat dengan media sosial 

lainnya. Munculnya berbagai media sosial di internet tersebut membuat semakin 

terbukanya ruang publik virtual.  Hal tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai 

berikut: 

 

Gambar 1.1.1 Perbandingan Pengguna Sosial Media di Indonesia  

(sumber: https://tekno.kompas.com /2019) 

 Ruang publik virtual adalah sebuah tempat dimana individu-individu 

berkumpul dalam suatu tempat sehingga terbentuknya suatu kelompok untuk 

meraih tujuan yang sama dengan melakukan pertukaran informasi (Sharing) yang 

didalamnya berisi tentang kritik, saran, opini, pendapat serta permasalahan pribadi 

atau kelompok. Salah satu media sosial yang ramai dan banyak digunakan oleh 

masyarakat untuk mengakses infomasi adalah facebook. Pada umumnya 

Facebook merupakan salah satu tempat virtual bagi masyarakat untuk melakukan 
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komunikasi virtual (Chat) secara online, sharing kegiatan keseharian, sebagai 

forum jual beli, hingga pembicaraan politik. 

 Fanspage atau akun “Humor Politik” di Facebook  memiliki konten untuk 

memberikan humor yang berkaitan dengan politik yang sedang menjadi trending 

topik seperti kasus Setya Novanto, ratna sarumpaet, serta kasus-kasus politik yang 

berkaitan dengan Pilpres, kinerja gubernur , dan sebagainya. Salah satu humor 

politik yang dibahas dalam penelitian ini adalah kritik dan opini masyarakat 

mengenai kinerja Gubernur Anies Baswedan. Fanspage atau akun “Humor 

Politik” memiliki 540.626 pengikut dan disukai oleh 497.889 orang pada tanggal 

18 Juli 2018 pukul 17:42 WIB hingga saat ini Fanspage tanggal 24 november 

2018 pada pukul 16:00  tersebut memiliki 762.127 pengikut dan 652.854 orang 

yang menyukai.  Panasnya Isu Politik pasca PILKADA DKI tahun 2017 

menimbulkan beberapa pro dan kontra dalam berbagai ruang publik virtual 

(Virtual Public Space) khususnya pada isu-isu politik yang sedang terjadi dan 

banyak dibicarakan. 

 Isu tentang politik dimedia sosial Facebook memang memiliki nilai yang 

sangat tinggi dimana saat ini masyarakat dipermudah dengan dapat terjun 

langsung memberikan tanggapan dan kritik, baik itu positif ataupun negatif dari 

konten yang di posting oleh Fanpage Humor Politik. Fanpage ini mengambil 

beberapa informasi yang didapat dari situs berita online seperti Detik, Liputan 6 

serta Kompas sebagai rujukan yang diedit sedemikian rupa sehingga menjadi 

“Meme”  dan di posting dalam bentuk “Status” baik itu berupa foto maupun teks. 

Beberapa berbentuk “Status” bergambar yang telah diposting diantaranya adalah : 
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Gambar 1.1.2 Contoh postingan Fanspage “Humor Politik” 

(Fanspage atau akun “Humor Politik”, 2019) 

Fanpage “Humor politik” tersebut mengambil satu hal yang menarik dari 

sudut pandang mereka sebagai contoh : Pada hari Rabu, 06 Juni 2018 Fanpage 

Humor Politik mengambil pemberitaan dari media online Liputan 6 dengan 

Headline; Sandiaga Uno Klaim Kantongi Data 40 Masjid Radikal. dan dari Detik; 

40 Masjid DKI terpapar Radikalisme, Anies: Yang Ngomong Tunjukin yang 

dikemas dan digabungkan menjadi meme dengan Caption “Jakarta Emang Lagi 

Lucu-Lucunya” sehingga mengundang para netter yang sepemikiran untuk 

bergabung dan mengutarakan pendapat terhadap isi pesan kritik serta opini yang 

disampaikan tersebut. Kontrol atau kendali ini sangat dimungkinkan didunia 

maya. Para Netter bisa menambah, mengurangi, mempengaruhi, bahkan 

mengubah isi pesan di media. Beberapa netizen yang tergabung didalamnya 

mengeluarkan pendapat yang berbentuk seperti meme pada fanspage tersebut dan 

mendukung opini yang telah diposting. 

Sikap merupakan perwujudan respon dari komunikan terhadap stimulus 

yang diterima. Bila sikap netizen terhadap fanspage “humor politik” bagus, maka 

admin fanspage tersebut aka terus memposting berbagai macam berita atau 

informasi yang sedang dicari netizen. Selain itu juga, melalui fanspage “humor 

politik” akan diketahui sikap Keberpihakan netizen dalam pemberitaan suatu isu 

atau kasus tertentu melalui tanggapan dan respon terkait dengan berita yang 

diposting admin. Tentu menarik untuk mengetahui bagaimana keberpihakan 
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Fanspage “Humor Politik” tersebut lewat pilihan-pilihan foto yang di tampilkan 

serta headline dari sebuah berita yang berada di media yang dikemas kembali 

menjadi meme tidak heran kalau muncul harapan bahwa facebook dapat 

membangun generasi baru dimana didalamnya terdapat berbagai perbincangan, 

diskusi, dialog, dan proses Sharing sehingga terjadi proses komunikasi timbal-

balik. Dengan demikian media sosial Facebook dapat menjadi media yang efektif 

untuk mempengaruhi dan mengajak orang untuk meraih kemenangan dalam dunia 

politik dengan cara menggalang kekuatan dalam mencapai tujuan bersama. 

  Dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada 

kritikan dari konten meme humor politik yang  difokuskan pada postingan berita 

politik tentang Gubernur Anies Baswedan sebagai bahan penelitian untuk 

mengetahui besarnya dampak positif atau negatif yang ditimbulkan dengan judul 

“Pengaruh Terpaan Isi Pesan Kritik “Humor Politik” Tentang Kinerja Gubernur 

DKI Jakarta Terhadap Sikap Reviewer”. Reviewer adalah masyarakat yang 

memberikan penilaian baik berupa kritik atau tanggapan terhadap sesuatu 

kegiatan, baik itu berupa karya seni atau pruduk bagi pembaca atau pendengar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti 

merumuskan masalah adalah “Ingin Mengetahui Seberapa besar pengaruh 

Terpaan Isi Pesan Kritik “Humor Politik” Tentang Kinerja Gubernur DKI Jakarta 

Terhadap Sikap Reviewer?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan yang ingin 

dicapai oleh peneliti adalah: untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh mengenai 

terpaan isi pesan kritik “Humor Politik” tentang kinerja Gubernur DKI Jakarta 

terhadap sikap reviewer. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 

perkembangan mahasiswa tentang kajian media dan opini publik dalam 

perkembangan digital saat ini. Selain itu penelitian ini juga diharapkan 

dapat melengkapi penelitian yang serupa. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

a. Penelitian ini dapat memberikan pembelajaran serta masukan bagi 

mahasiswa, serta masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya di 

ruang publik virtual (Cyberspace).  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberi 

masukan kepada masyarakat awam betapa pentingnya opini publik 

yang dikemas dalam bentuk meme pesan kritik yang mampu 

memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pendapat dan 

asumsi orang lain. 

 


