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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Informasi sudah menjadi kebutuhan utama setiap manusia, dengan 

informasi orang bisa mengetahui kejadian atau peristiwa yang terjadi di tempat 

lain. Media massa adalah salah satu sarana dalam mendapatkan informasi, media 

artinya alat komunikasi, sedangkan massa kependekan dari kata masyarakat 

(orang banyak), media massa berarti alat komunikasi yang boleh digunakan atau 

dimanafaatkan oleh semua orang seperti surat kabar, televisi, radio, tabloid dan 

sebagainya. 

Media merupakan suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, dan 

gambaran umum tentang banyak hal. Media mempunyai kemampuan untuk 

berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, media juga dapat 

berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan, dan bahkan 

suatu kepentingan golongan ataupun pribadi. Media sesungguhnya berada di 

tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik dan fakta 

yang kompleks dan beragam. 

Manusia adalah makhluk sosial. Keterikatan manusia dengan anggota 

masyarakat lain mengharuskan mereka saling berinteraksi dan saling 

berkomunikasi. Untuk keperluan itu diperlukan alat komunikasi yang tepat. 

Manusia memilih bahasa sebagai alat komunikasi. Dengan bahasa manusia dapat 

menyampaikan informasi atau berita, fakta, pendapat, dan lain sebagainya. 
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Manusia dapat berkomunikasi dengan siapa saja menggunakan bahasa, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa adanya bahasa mungkin dunia ini 

akan sepi dan tidak bermakna. 

Sebuah bahasa memiliki beberapa gaya bahasa, salah satunya gaya bahasa 

sindiran. Bahasa sindiran dapat digunakan untuk mengungkapkan maksud lain 

dari apa yang disampaikan. Bahasa sindiran dapat memperhalus makna suatu 

pernyataan secara halus. Kehadiran gaya bahasa menjadi sebagian kebutuhan 

dalam berkomunikasi. Gaya bahasa digunakan untuk mengekspresikan apa yang 

dipikirkan. Gaya bahasa mampu memberi makna lain dari suatu ungkapan.  

Salah satu bentuk wacana yang menggunakan gaya bahasa sindiran yaitu 

kalikatur. karikatur menggunakan gaya bahasa sindiran untuk mengungkapkan 

pernyataan yang bermaksud menyindir yang disampaikan secara halus. Kalikatur 

ini berisi sindiran yang ditujukkan kepada masyarakat, para pejabat, para koruptor 

dan pemimpin. kalikatur dibuat semenarik mungkin sehingga pembaca 

mengetahui makna kalikatur tersebut.  

Kehadiran kalikatur tersebut sangat penting, karena di dalam kalikatur 

tersebut terdapat banyak sekali kritikan dan saran dari masyarakat. Kalikatur 

adalah penyalur komunikasi dari masyarakat untuk para pejabat atau yang lainnya. 

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti pemakaian gaya 

bahasa yang terdapat dalam internet. Adapun alasan digunakannya media internet 

sebagai sumber data yaitu dengan alasan: (1) Kalikatur politik dalam internet 

belum pernah dianalisis, (2) Dalam kalikatur banyak menggunakan gaya bahasa, 



3 
 

 

(3) Kalikatur yang ditampilkan dalam media internet beraneka ragam dan menarik 

untuk dikaji. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini dapat mengarah serta 

mengena pada sasaran yang diinginkan. Sebuah penelitian perlu dibatasi ruang 

lingkupnya agar wilayah kajiannya tidak terlalu luas yang berakibat penelitiannya 

tidak fokus. Penelitian ini terfokus pada bentuk gaya  bahasa dalam karikatur 

politik pada media internet. Dengan adanya pembatasan masalah ini, penelitian 

bisa terfokus pada permasalahan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Bentuk pemakaian gaya  bahasa  dalam karikatur pada media internet. 

2. Identifikasi pemakaian gaya  bahasa  dalam karikatur pada media internet. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah. 

1. Bagaimana bentuk gaya bahasa dalam wacana karikatur politik pada media 

internet? 

2. Bagaimana paparan maksud  gaya  bahasa dalam wacana karikatur pada media 

internet? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

diharapkan yaitu; 

1. Mendeskripsikan bentuk pemakaian gaya  bahasa dalam karikatur politik pada 

media internet. 

2. Memaparkan maksud karikatur politik pada media internet dan untuk 

menggali tujuan penggunaan bahasa sindiran pada media internet. 

 

3. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian, harus memberikan manfaat teoretis maupun praktis, 

sehingga teruji kualitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun manfaat 

yang diberikan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Manfaat Teoretis 

1) Menambah wawasan kepada pembaca pada umumnya dan komunitas 

linguistik pada khususnya mengenai pemakaian gaya bahasa. 

2) Memperluas khasanah ilmu pengetahuan dibidang bahasa serta menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi penulis, dan khususnya pembaca. 

b.Manfaat Praktis 

1) Memberikan informasi kepada pembaca mengenai gaya bahasa, terutama 

gaya bahasa   sindiran.  

2) Memberikan gambaran tentang maksud gaya bahasa yang digunakan.  

3) Membantu pembaca menafsirkan makna yang terkandung dalam kalikatur. 
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4. Sistematika Penulisan Laporan 

  

BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian,  

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

diadakannya penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian ini, teori-teori dan kepustakaan yang 

dijadikan sebagai dasar maupun landasan dalam 

penelitian, dan kerangka berpikir dalam penelitian. 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan pelaksanaan penelitian meliputi, pendekatan dan 

strategi penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik 

analisis data. 

BAB IV :Hasil Dan Pembahasan 

Bab ini diuraikan tentang bentuk makna  gaya bahasa 

dalam karikatur politik pada media internet ? 

BAB V : Penutup 
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Bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian yang 

dilakukan serta saran-saran bagi pihak yang 

berkepentingan dalam hubungan dengan hasil yang 

dilakukan. 


