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Dalam era yang kian berkembang dewasa ini sering kita jumpai diberbagai media cetak, terutama 

surat kabar dan majalah, berbagai macam bentuk gambar karikatur. Dan itu sudah menjadi 

bagian dari surat kabar dan majalah. Karikatur merupaka komunikasi dalam bentuk bahasa dan 

gambar, dan merupakan salah satu bentuk karya seni grafis yang secara lahiriah memiliki unsue 

estetika dan humor, selain itu juga bisa menyatakan sesuatau yang terselubung, oleh karena itu 

pada masa sekarang antara karikatur dan kritik sudah sedemikian erat kaitannya. Dan agar dapat 

memperoleh karikatur yang berbobot yang mampu membawa misi kritiknya hal yang 

diperhatikan adalah bagaimana mengemas pesen-pesannya sedemikian rupa sehingga karikatur 

menyangkut persoalan ( issue ) yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat. 

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untyuk mengetahu frekuensi kritik politik dan kritik sosial 

serta pihak yang menjadi sasaran dari karikatur di Jawa Pos. 

Dalam penelitian ini menggunakan teori Tanggung jawab sosial dan teori Demokrasi partisipan, 

karena sebuah media dalam menyampaikan sebuah berita yang diaktualisasikan harus dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya pada masyarakat, dalam artian apa yang disampaikan 

oleh media harus sesuai dengan realita atau fenomena yang ada di sekitar masyarakat. Dan teori 

Demokrasi partisipan ini mengacu pada hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan dari berbagai media yang dipilih, dan sebuah media dalam menyampaikan informasi 

tidak boleh tunduk pada sebuah birokrasi politik, media dalam menyampaikan informasi pada 

masyarakat tidak mendapat kekangan dari pemerintah ataupun dari sistem politik negara. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi dengan tipe deskriptif artinya 

tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan pengklasifikasian data tetapi meliputi analisa 

data dan interpretasi data, yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah kariakatur di jawa 

pos edisi 01 Agustus-30 September 2005, Sampel diambil secara total sampling yaitu diambil 

secara keseluruhan dari jumlah populasi yang ada yaitu sebanyak 61 Edisi dan yang menjadi 

obyek penelitian adalah sebanyak 34 buah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan coding 

shet yaitu lembar koding berdasarkan struktur kategori. Data yang diperoleh dianalisa menurut 

struktur kategori. 

Sebagai hasil dari penelitian ini diketahui bahwa frekuensi kritik politik kategori tema Hukum 

adalah berjumlah 2 buah (5,89 %), Kesatuan Wilayah 4 buah (11,75 %), Pertahanan Keamanan 2 

buah (5,89 %), dan Hubungan Diplomatik 3 buah (8,82 %). Dan untuk frekuensi kritik sosial 

kategori tema Kesejahteraan terdapat 13 buah ( 38,22 %), kemiskinan 6 buah (17,65 %), 

Kesehatan 2 buah (5,89 %), dan Korupsi 2 buah (5,89 %). Hasil selanjutnya adalah pihak sasaran 

kritik karikatur, dimana kritikan-kritikan yang tertuju pada pemerintah mencapai frekuensi yang 

lebih tinggi daripada kritik yang tertuju pada masyarakat. Frekuensi kritik pada pemerintah yaitu 

sebanyak 28 buah ( 82,36 %), sedang yang tertuju pada masyarakat 6 buah ( 17,64 %). Kritik 

politik kategori Hukum, Pertahanan Keamanan dan Hubungan Diplomatik seluruhnya tertuju 

pada pemerintah, sedang tema kesatuan 3 buah (8,82 %) tertuju pada pemerintah, 1 buah (2,93 



%) tertuju pada masyarakat. Kritik sosial kategori tema kesejahteran 12 buah ( 35,29 %) tertuju 

pada pemerintah, 1 buah (2,93 %) tertuju pada masyarakat, tema kemiskinan 4 buah (11,76 %) 

tertuju pada pemerintah, 2 buah (5,89 %) tertuju pada pemerintah, tema kesehatan seluruhnya 

tertuju pada masyarakat dan tema tentang korupsi seluruhnya tertuju pada pemerintah 

 


