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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

  Bahasa didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer 

dan konvensional. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat kata “Lambang” yang 

dalam hal ini memiliki kaitan dengan suatu bidang kajian yang disebut ilmu 

semiotika atau semiologi. Kedua ilmu tersebut dipelopori oleh dua ahli bahasa 

yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Sander Pierce. Dalam kajian semiotika 

atau semiologi, dibedakan adanya jenis lambang di antaranya adalah tanda (sign), 

lambang (symbol), sinyal (signal), gejala (symptom), gerak isyarat (gesture), kode, 

indeks, dan ikon. Menurut Chaer (2007: 44) bahasa sebagai lambang, tentu ada 

yang dilambangkan dan yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu 

konsep, suatu ide, atau pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna.  

  Bahasa pada dasarnya merupakan sesuatu yang khas yang dimiliki oleh 

manusia. Selain itu, bahasa juga merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh 

sekelompok masyarakat untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Fungsi bahasa tidak 

sebatas pada alat komunikasi, namun dalam media massa bahasa sangat 

dibutuhkan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

  Peran media massa sangat berguna bagi kehidupan masyarakat di dunia 

ini, khusunya negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. 

Kehadiran pers atau media massa sangat dibutuhkan dalam memperoleh, 

mengumpul, dan menyampaikan berbagai macam informasi baik berupa politik, 



2 
 

 

kemiskinan, budaya, hubungan antar negara, dan lain sebagainya. Media massa 

khususnya media cetak harus selalu memiliki ide-ide kreatif dalam menyajikan 

tulisan-tulisan atau gambar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Informasi yang disajikan dapat berupa fakta, opini, berita, dan lain sebagainya 

sehingga dalam penyajian tersebut dapat menarik minat pembaca. Media cetak 

dalam hal ini koran, menyajikan informasi berbentuk tulisan bahkan dikemas juga 

dalam bentuk gambar. Kartun juga memiliki peran dalam media massa. Dewasa 

ini, kartun digunakan sebagai wahana untuk beropini terkait dengan isu-isu yang 

sedang hangat diperbincangkan baik isu-isu tentang pemerintah, keadaan 

ekonomi, politik, bahkan isu yang berkaitan dengan kepresidenan. Memberi 

kritikan yang dikemas dalam bentuk kartun merupakan perkara yang berbeda, 

karena kartun yang dibuat tersebut memiliki nilai ekspresif dalam menyampaikan 

pendapat. Dalam media koran, kartun sering dijumpai di rubrik opini karena 

dimanfaatkan oleh penulis untuk menyampaikan pendapat secara tersirat. 

  Seiring dengan perkembangan dunia informasi dan komunikasi, setiap 

media massa melakukan perkembangan pula pada kartun yang menjadi wahana 

opini. Hasil dari perkembangan kartun tersebut berupa karikatur. Dewasa ini, 

karikatur menjadi berkembang karena tangan-tangan kreatif anak bangsa yang 

kerap digunakan untuk menyuarakan pendapat dan dalam penelitian ini 

dikhususkan pada kepemerintahan. Karikatur menjadi sesuatu yang sangat 

menarik sebagai wahana sindiran pada pemerintah mengingat bahwa maraknya 

kasus-kasus yang dilakukan oleh para pemimpin negara sehingga mengakibatkan 

bobroknya bangsa ini. Sindiran yang dikemas dalam bentuk karikatur 
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dimaksudkan untuk membungkus kegamblangan sebuah kritikan sehingga tidak 

menyinggung orang yang bersangkutan (dikritik). Selain itu pembaca akan 

memiliki penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman intelektual 

yang dimiliki terhadap karikatur yang dibaca. 

  Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji 

karikatur yang terdapat dalam rubrik opini di harian surat kabar Kompas 

berdasarkan hubungan makna referensial dalam karikatur dengan menggunakan 

pendekatan semiotik. Selain itu, penulis juga memaparkan kritik sosial yang 

disampaikan oleh karikaturis. Kritik sosial dalam hal ini erat kaitannya dengan 

peristiwa yang sedang terjadi. Analisis semiotik ini sangat tepat dan cocok untuk 

mengkaji karikatur dalam harian surat kabar Kompas, serta melalui pendekatan ini 

nantinya penulis mampu memahami dan menjelaskan sistem makna dan tanda 

yang terdapat pada karikatur dalam rubrik opini di harian surat kabar Kompas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Bagaimana makna referensial pada karikatur dalam rubrik opini di harian 

surat kabar Kompas? 

2. Bagaimana penggambaran kritik sosial pada karikatur dalam rubrik opini di 

harian surat kabar Kompas?  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu 

sebagai berikut. 

1. Menganalisis makna referensial pada karikatur dalam rubrik opini di harian 

surat kabar Kompas. 

2. Mendeskripsikankritik sosial pada karikatur dalam rubrik opini di harian surat 

kabar Kompas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual 

dan dapat dimanfaatkan oleh tangan-tangan kreatif (karikaturis), serta 

sumbangan untuk harian surat kabar Kompas dalam mengembangkan tulisan-

tulisan yang penuh makna, ekspresif, dan kreatif.  

2. Manfaat teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap 

perkembangan penelitian bahasa terutama yang berkaitan dengan kajian 

semiotika serta dapat menambah wawasan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 


