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BAB 2 

KERANGKA TEORETIS 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dari hasil pengamatan terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan 

pengaruh visual komik terhadap khalayak, ditemukan beberapa penelitian. Berikut ini 

merupakan penjabaran dari penelitian terdahulu sebelumnya yang diteliti oleh peneliti 

lain. 

Penelitian pertama, skripsi dari Universitas Indonesia, Program Studi Ilmu 

Komunikasi atas nama Lusy Esterina Simbolon dengan judul “Tingkat Pemahaman 

Mengenai Komik Strip Panji Koming” tahun 1995. Penelitian ini bertujuan untuk 

melihat hubungan beberapa aspek dengan tingkat pemahaman mahasiswa yang 

kemudian dibandingkan dengan pemahaman sesungguhnya yang ingin disampaikan 

oleh Dwi Koen sebagai penciptanya. Proses pemaknaan ini dilihat oleh penulis 

dengan konsep isomorfisme. Konsep ini menunjukkan persamaan makna pada dua 

orang karena adanya kesamaan pengalaman mereka di masa lalu dan kesamaan dalam 

perangkat perseptual mereka. Penelitian ini melihat berbagai aspek yang dinilai dapat 

memengaruhi tingkat pemahaman. Antara lain tingkat minat terhadap masalah sosial 

politik, fakultas, kedekatan dengan budaya Jawa, tingkat pengenaan media, dan 

lainnya. Penelitian kuantitatif yang dilakukan terhadap 100 mahasiswa Universitas 
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Indonesia dari berbagai fakultas ini menghasilkan kesimpulan bahwa beberapa aspek 

memang memengaruhi tingkat pemahaman mereka. 

Penelitian kedua, skripsi dari Universitas Padjajaran, atas nama Haris 

Nurfadhilah dengan judul “Penyajian Informasi Dalam Bentuk Komik Membantu 

Pemahaman Masyarakat Mengenai Pasar Modal” tahun 2000.  Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan teori S-O-R (Stimulus-

Organisme-Respon) yang berasal dari teori-teori perspektif psikologi. Komik 

diasumsikan sebagai stimulus fisik yang merangsang pengartian sebagai 

penggambaran internal.  Penggambaran internal ini terdiri dari respon internal, yaitu 

kecenderungan untuk memahami isi wacana yang disajikan komik tersebut. Hasil 

penelitian yang diperoleh dari 87 sampel bahwa komik berperan besar dalam 

membantu pembaca mengerti tentang pasar modal dan kegiatan yang dilakukan oleh 

BEJ menyangkut penanggulangan bahaya Y2K. 

Untuk penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan  meneliti teori S-O-R. Peneliti akan menggunakan metode analisis 

media dan survei dengan kuesioner sebagai alat pengambilan data.  

 

2.2 Teori yang Dipakai 

2.2.1 Teori S-O-R 

Teori ini pada dasarnya mengatakan bahwa efek merupakan reaksi terhadap 

sebuah situasi tertentu. Dengan demikian, seorang bisa mengharap sesuatu atau 
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memperkirakan sesuatu dengan sejumlah pesan yang disampaikan melalui 

pemberitaan. Teori ini memiliki tiga elemen, yakni (a) pesan (stimulus); (b) penerima 

(organism); dan (c) efek (respon) (Azwar, 1998:63).  Dalam proses komunikasi 

berkenaan dengan perubahan sikap adalah aspek “how” bukan “what” dan “why”. 

Jelasnya how to communicate , dalam hal ini how to change the attitude, bagaimana 

mengubah sikap komunikan (Effendy, 1993:255). 

Menurut Prof. Dr. Mar’at dalam bukunya “Sikap Manusia” dalam Effendy 

(1993:255), Perubahan serta Pengukurannya, mengutip pendapat Hovland, Janis, dan 

Kelley yang menyatakan bahwa dalam menelaah sikap yang baru ada tiga variabel 

penting, yaitu: 

a. Perhatian 

b. Pengertian 

c. Penerimaan  

Teori S-O-R merupakan perkembangan dari teori S-R, Stimulus – Respon. 

Sebelumnya teori ini memiliki kelemahan pada individu yang menjadi target pesan. 

Kelemahan stimulus – respon adalah penyamaran individu. Bagaimanapun, pesan 

yang sama akan dipersepsikan secara berbeda oleh individu dalam kondisi kejiwaan 

yang berbeda. Karenanya, pada tahun 1970,  Melvin DeFleur melakukan modifikasi 

terhadap teori stimulus-respons dengan teorinya yang dikenal sebagai individual 

difference theory. DeFleur mengatakan bahwa karakter psikologis pada setiap orang 

sangat beragam dan karena mereka memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap 
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sesuatu, pengruh media berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Lebih 

spesifik, “pesan media mengandung ciri stimulus tertentu yang memiliki interaksi 

yang berbeda dengan karakteristik pribadi masing-masing khalayak” (DeFleur, 

1970:122).  

Tanggapan adalah kemampuan setiap individu untuk memberikan makna 

berdasarkan stimulus yang telah diterima.  

Menurut Denis Mcquail dalam Susanto (1976 : 197) bahwa : 

”Tanggapan adalah suatu proses dimana individu atau kelompok berusaha 
menerima atau menolak apa yang sudah diperhatikan, sehingga pesan yang 
dirancang untuk mempengaruhi sikap, pengetahuan dan perilaku individu 
tersebut” 

Stimulus merupakan pesan yang diterima lalu menjadi proses persepsi dengan 

penafsiran yang diterima tersebut, kemudian penerimaan tanggapan yang merupakan 

suatu umpan balik kepada sumber. Perubahan sikap karena adanya tanggapan sangat 

tergantung pada stimulus. Adapun unsur-unsur pokok dalam stimulus yaitu : 

1. Stimulus yang diberikan pada individu dapat diterima dan dapat pula ditolak. 

Bila ditolak proses selanjutnya berhenti.  

2. Tanggapan didahului oleh adanya stimulus yang diterima oleh individu, 

kemudian persepsi untuk mengenalnya. Setelah itu melahirkan penalaran dan 

perasaan untuk selanjutnya lahirlah tanggapan 
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Pesan sebagai stimulus yang diterima atau ditolak tersebut telah melalui suatu 

proses selektif. Beberapa psikolog menilai hal ini sebagai mekanisme pertahanan 

yang biasa kita gunakan untuk melindungi diri kita (dan juga ego kita) dari informasi 

yang dapat mengancam kita. Psikolog yang lain berpendapat bahwa hal tersebut 

hanya prosedur rutin untuk mengatasi jumlah informasi yang sangat banyak dan 

senantiasa menyeran kita. Biarpun demikian, proses selektif berfungsi sebagai 

penyaring yang kompleks dan sangat canggih untuk memisahkan data yang tidak 

berguna dan dengan cepat mengidentifikasi serta menandai pola data yang paling 

berguna. 

Dengan menyatakan bahwa “komunikasi massa itu sendiri bukanlah penyebab 

utama dari efek ini”, Klapper (1960:18-19) menawarkan kesimpulannya bahwa 

“penguatan dapat ditingkatkan oleh kecenderungan dan proses yang terkait ekspos 

selektif, persepsi selektif, dan ingatan selektif”.  

Para peneliti perubahan sikap memelajari tiga bentuk seleksi: 1) ekspos, 2) 

retensi, dan 3) persepsi. Eskpos selektif adalah kecenderungan seseorang untuk 

mengekspos diri sendiri atau mengonsumsi pesan media yang sesuai dengan minat 

dan sikap yang dimilikinya serta kecenderungan yang sama untuk menghindari pesan 

yang dapat menimbulkan disonansi. Retensi selektif adalah proses ketika seseorang 

cenderung untuk mengingat paling baik dan lama pesan yang konsisten dengan minat 

dan sikap yang sudah dimilikinya sebelumnya. Persepsi selektif adalah perubahan 

Tingkat pemahaman khalayak..., Ernest Steven Argado, FIKOM UMN, 2012



13 
 

mental atau psikologis dari pesan sehingga maknanya sejalan dengan keyakinan dan 

sikap seseorang. 

Salah satu teori komunikasi menyatakan bahwa sesuatu yang diterima oleh 

khalayak akan melahirkan respons tertentu sesuai dengan tingkat pengaruh yang 

diterima. Teori ini adalah S-O-R Theory (Stimulus-Organisme-Respons). Menurut 

teori yang dikenalkan oleh Hovland, Janis, dan Kelly ini, efek yang ditimbulkan 

dalam suatu komunikasi khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan 

memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. 

Wright (1960), menyebutkan fungsi komunikasi massa berguna untuk 

menghibur. Mandelson berpendapat lain, dia menyebutkan fungsi komunikasi massa 

dalam hal untuk menghibur akan berpengaruh terhadap trasmisi budaya dan 

menjauhkan kerapuhan masyarakat. Media massa memiliki nilai edukasi sebagai 

salah satu fungsinya.  

Bila terjadi tanggapan atas pesan yang disampaikan, hal ini dimungkinkan 

adanya komunikasi yang efektif. Artinya komunikator harus mencermati isi pesan 

yang diminati oleh komunikan. Sementara tanggapan timbul bermula dari adanya 

perhatian. Menurut Anderson, perhatian adalah proses mental ketika stimulus atau 

perhatian stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimulus lainnya 

melemah, sedangkan menurut Dennis McQuail, tanggapan adalah suatu proses 

dimana individu atau kelompok berubah menerima atau menolak apa yang sudah 
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diperhatikan, sedangkan pesan yang sudah dirancang untuk mempengaruhi sikap, 

pengetahuan dan perilaku individu atau kelompok tersebut, sehingga dari beberapa 

pernyataan di atas dapat dikemukakan proses terjadinya tanggapan. 

Sebelum terjadinya tanggapan, terlebih dahulu ada rangsangan yang diterima 

lalu timbul perhatian dan menimbulkan persepsi. Persepsi dapat didefinisikan sebagai 

cara manusia menangkap rangsangan. Selanjutnya adalah penalaran dan perasaan. 

Penalaran adalah proses dengan mana rangsangan dihubungkan dengan rangsangan 

lainnya. Pada tingkat pembentukan kegiatan psikologis, perasaan adalah konotasi 

emosional yang dihasilkan oleh diri sendiri maupun bersama-sama dengan 

rangsangan lain pada tingkat konseptual, untuk selanjutnya dapat melahirkan 

tanggapan. 

Gambar 2.1 Teori S-O-R  

 

 

 

 

  

Sumber: diadaptasi dari Effendy, 1993:255 
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 Teori yang dikembangkan oleh Hovland, Janis, dan Kelly ini menyatakan 

bahwa komunikasi adalah proses yang digunakan oleh komunikator untuk 

menyampaikan stimuli guna mengubah perilaku individu. Asumsi dasar teori ini 

adalah adanya anggapan bahwa perubahan sikap akan tergantung sejauh mana suatu 

komunikasi itu diperhatikan, dipahami, dan diterima (Azwar, 1998:63). Perhatian dan 

pemahaman subjek terhadap komunikasi atau pesan yang disampaikan akan 

menentukan apa yang akan dipelajari subjek mengenai isi pesan tersebut. 

 Panji Koming memiliki peran menyampaikan isu yang dianggap penting oleh 

Kompas selama seminggu dengan gaya komik karikatur yang lebih santai dan 

menghibur. Proses yang terjadi adalah komik sebagai stimulus membantu 

terbentuknya pemahaman, sebagai efek kognitif di dalam diri pembaca komik itu 

sendiri sebagai organisme.  

 Model S-O-R ini dilanjutkan menjadi pijakan teoretis dalam penelitian ini 

dengan menjadikan komik karikatur Panji Koming dengan isu politik di lingkungan 

DPR tahun 2011 sebagai stimulus, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan 

Jurnalistik UMN 2009 sebagai organisme, dan response dalam bentuk tingkat 

pemahaman responden terhadap pesan yang disampaikan komik Panji Koming. 

 

2.2.2 Efek Kognitif Komunikasi Massa dan Tingkat Pemahaman Membaca 

  Untuk mencapai sasaran informasi, pengetahuan disampaikan untuk 

menyentuh domain kognitif komunikan. Domain kognitif ini yaitu salah satu aspek 
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perilaku yang menyangkut pengenalan pengetahuan dan pengembangan skill 

intelektual. Domain kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang 

berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Ini termasuk: 

1. Pengetahuan (knowledge) 

Mencakup perilaku yang menitikberatkan pada kegiatan mengingat ide-ide, 

obyek, atau fenomena, dengan metode recall (penarikan kembali) ataupun 

pengenalan. 

2. Pengertian (comprehension) 

Yaitu perilaku yang tampak apabila komunikan mengerti pesan-pesan literal 

yang terkandung dalam komunikasi, dan dapat menggunakan ide-ide yang 

terkandung di dalamnya. 

3. Aplikasi (application) 

Yaitu kemampuan komunikan untuk menggunakan abstraksi yang tepat dari 

pesan pada saat menghadapi permasalahan baru. 

4. Analisis (analysis) 

Yaitu perilaku yang menitikberatkan pada kemampuan untuk 

mengindentifikasi bagian-bagian atau abstraksi dari pesan komunikasi dan 

mengetahui hubungan antara bagian-bagian tersebut dengan tepat. 

5. Menggabungkan (synthesis) 

Yaitu kemampuan untuk menggabungkan bagian-bagian pesan menjadi 

keseluruhannya secara utuh. 

Tingkat pemahaman khalayak..., Ernest Steven Argado, FIKOM UMN, 2012



17 
 

6. Evaluasi (evaluation) 

Yaitu kegiatan penilaian mengenai nilai dari isi pesan komunikasi dengan 

mengunakan kriteria ataupun standar penilaian tertentu. 

 

 Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, 

dan informasi. “Efek kognitif adalah kesadaran, pengetahuan, keyakinan seseorang 

yang didapat dari pengalaman langsung dengan objek maupun dari berbagai sumber 

mengenai sesuatu yang kemudian membentuk suatu ide atau gagasan mengenai 

karakteristik objek tertentu” (Schiffman, 1997:239). 

 Cognitive theory has as its basis an information-processing, problem solving, 

reasoning approach to human behavior. In contrast to the reinforcement perspective, 

cognitive orientations emphasize internal processing, or thinking. Cognitive 

processing concerns the individual’s transformation of external information into 

meanings or patterns of thought and how these meanings are combined to form 

judgments about behavior. The cognitive orientation considers the consumer to be an 

adaptive problem solver who utilize various processes in reasoning, forming 

concepts, and acquring knowledge (teori kognitif pada dasarnya merupakan 

pengolahan informasi, penyelesaian masalah, suatu bentuk alasan dari perilaku 

manusia. Kebalikan dari perspektif penguatan, orientasi kognitif menekankan proses 

internal, atau dengan kata lain berpikir. Proses kognitif menyangkut perubahan 

individu terhadap informasi eksternal ke dalam makna atau pola pikiran dan 
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bagaimana makna-makna ini dikombinasikan untuk membentuk penilaian atas sikap. 

Orientasi kognitif mempertimbangkan konsumen sebagai penyelesai masalah yang 

dapat menyesuaikan diri yang menggunakan macam-macam proses dalam pemberian 

alasan, pembentukan konsep, dan perolehan pengetahuan) (Belch, 1990). 

 Menurut Belch (1990), efek kognitif dipengaruhi dua hal: 

a. Awareness (kesadaran) 

 Awareness memfokuskan pada informasi, menyediakan komponen kognitif 

dari pesan. Awareness mengkhususkan pada informasi utama yang ingin disampaikan 

pada publik, kemudian diketahui, dimengerti, dan diingat. Dalam tahapan ini pesan 

disampaikan untuk meningkatkan awareness (kesadaran), meningkatkan pengertian 

(enchane comprehension) serta memastikan ingatan (ensure retention) publik 

terhadap pesan yang ada (Smith, 2003). 

 Awareness dapat berurusan dengan perhatian (attention) pada informasi 

tertentu, untuk mengerti atau memahami (comprehension) informasi tersebut, dan 

mungkin untuk mengingat (retentioni) (Smith, 2003:70). Agar awareness dapat 

terpenuhi dengan sempurna, beberapa aspek yang menyertainya yaitu (Smith, 2003): 

1. Perhatian (attention) 

 Awareness dapat terpenuhi bila audience menaruh perhatian penuh 

pada pesan yang sedang disampaikan. Selama pesan sedang disampaikan, 

tidak ada gangguan yang dapat mengganggu konsentrasi penerima pesan (key 

public) (Smith, 2003). 
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 Perhatian didefinisikan sebagai alokasi pemrosesan untuk stimulus 

yang baru masuk. Kapasitas merupakan sumber daya yang terbatas, maka 

konsumen sangat selektif mengalokasikan perhatian mereka. Ini berarti, pada 

saat sejumlah stimulus menerima perhatian, yang lain akan diabaikan 

(Durianto, Sugiarto, et. al., 2003:64). 

2. Pemahaman (comprehension) 

 Awareness juga melibatkan pengertian. Bahasa yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan harus dapat dimengerti oleh audience. Karena apabila 

audience tidak mengerti bahasa yang digunakan maka audience tidak akan 

memberikan perhatiannya pada pesan tersebut, sehingga tidak terjadi 

pemahaman. Dalam tahap ini dibutuhkan pengulangan sehingga terbentuk 

ingatan dan juga dibutuhkan kepercayaan akan pesan yang disampaikan 

(Smith, 2003). 

3. Ingatan (retention) 

Awareness akan tercapai apabila audience memberikan perhatian secara 

seksama pada pesan yang sedang disampaikan, mengerti atau memahami 

pesan tersebut, dan mengingat isi pesan yang disampaikan. Apabila audience 

dengan cepat melupakan pesan yang disampaikan, maka awareness 

dinyatakan gagal (Smith, 2003). 
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b. Knowledge (pengetahuan) 

 “Pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan merupakan determinan utama 

dalam pemahaman. Pengetahuan juga meningkatkan kemampuan konsumen untuk 

mengerti suatu pesan. Efek menguntungkan pada pemahaman ini akan disertai 

berkurangnya kesalahpahaman. Pengetahuan juga dapat membantu konsumen 

mengenali logika yang salah dari kesimpulan yang keliru, dan menghindari 

penafsiran yang tidak benar” (Durianto, Sugiarto, et. al., 2003:70). 

 Menurut Smith (2003:231-234), kegiatan pemahaman bacaan dapat diukur 

dari kemampuan siswa memarafrase arti yang diberikan secara jelas dalam wacana, 

kemampuan mencari jenis organisasi dari bacaan dan ide-ide informasi yang ada 

dalam bacaan, dan kemampuan siswa memahami proses berpikir tentang bacaan 

tersebut. Secara terinci pertanyaan-pertanyaan yang ingin mengungkap kemampuan 

pemahaman bacaan siswa menurut Smith menyangkut hal-hal sebagai berikut: 

1)    Pemahaman Literal 

        a. mengerti kata 

        b. mengerti kalimat 

        c. mengerti organisasi rangkaian kata dalam bacaan 

        d. mengetahui tanda-tanda 

        e. mengerti informasi dalam bacaan 

         f. mengikuti aturan-aturan dalam bacaan 

         g.dapat mendeskripsikan prosedur dan proses kata-kata dalam bacaan. 
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         h.dapat mengingat isi khusus untuk mengungkapkan kembali apa yang telah 

dibacanya. 

2)    Pemahaman Inferensial 

         a. mengidentifikasikan gagasan-gagasan pokok 

         b. mengidentifikasikan organisasi paragraf 

         c. membuat bandingan atau perbedaan 

         d. mengingat secara nyata hubungan sebab akibat 

         e. memahami hubungan hirarkhi 

         f. penyeleksian kesimpulan 

         g. penyimpulan konsep-konsep 

         h. menanggapi pertanyaan dalam teks 

          i. membedakan kerelevanan dan ketidakrelevanan informasi 

          j. menilai pertanyaan-pertanyaan pendukung 

          k. membedakan informasi objektif dan subjektif 

          l. menilai keotentikan, kelengkapan, dan kelogisan informasi 

         m. mengingat elemen-elemen pada gaya dan nada 

         n. mencari asal bahasa figuratif dan simbolik 

         o. mengingat pandangan pengarang dan tujuannya, dan mendeteksi kebiasaan                        

pengarang 

          p. memprediksi hasil dan pemecahan 

          q. membandingkan bahan dari teks lain. 
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              Berdasarkan kajian-kajian tersebut di atas dapat dipahami bahwa 

kemampuan pemahaman bacaan adalah kesanggupan seseorang untuk menangkap 

informasi atau ide-ide yang disampaikan oleh penulis melalui bacaan sehingga ia 

dapat menginterpretasikan ide-ide yang ditemukan, baik makna yang  tersurat 

maupun yang tersirat dari teks tersebut. Pemahaman bacaan meliputi pemahaman 

literal, pemahaman inferensial, dan pemahaman evaluasi. 

 

2.2.3 Komik Karikatur dan Perannya dalam Surat Kabar 

 Komik merupakan bentuk karya seni terangkai (sequential art). Terangkai 

dalam arti bahwa komik merpakan suatu karya seni yang terdiri dari beberapa 

gambar/lambang-lambang yang terpisah, dimana masing-masing lambang merupakan 

bagian-bagian yang membentuk keseluruhan karya tersebut. 

 Selanjutnya, disebutkan bahwa komik menggunakan serangkaian 

citra/bentuk-bentuk yang berulang-ulang dan simbol-simbol yang mudah dikenali. 

Pada saat simbol-simbol ini digunakan terus-menerus untuk menyampaikan ide-ide 

yang serupa, simbol-simbol tersebut membentuk suatu bahasa, suatu bentuk 

kesusastraan. 

 Komik menyajikan gabungan dari kata-kata dan gambar, sehingga 

pembacanya diharuskan melatih kemampuan interpretasi visual dan verbal. Unsur-

unsur seni rupa (misalnya prinsip-prinsip perspektif, simetri, cara-cara penyapuan 

kuas dalam melukis) dan unsur-unsur literatur (misalnya tata bahasa, plot/alur cerita, 
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sintaksis) menjadi saling bertumpukan satu sama lain. Sehingga dikatakan bahwa 

membaca komik adalah suatu kegiatan persepsi seni dan pengejaran intelektual. 

 Komik berkaiatan dengan dua alat  komunikasi utama, kata-kata dan lambang 

(images). Pensejajaran kedua unsur ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. 

Penggambaran prasasti dan penggunaannya sebagai alat komunikasi sudah ada dalam 

lukisan-lukisan abad pertengahan. Sekarang para seniman yang menggeluti seni rupa 

yang mengandung unsur cerita mencoba menciptakan suatu gestalt (suatu kesatuan 

yang kompleks dari beberapa unsur, dalam hal ini seni), bahasa-bahasa yang turut 

menyatu, sebagai sarana untuk mengekspresikan kompleksitas pikiran, suara, aksi, 

dan ide-ide dalam suatu rangkaian sekuen yang dipisahkan dalam kotak-kotak/panel-

panel. Hal inilah yang kemudian mengembangkan kemampuan dari bentuk 

perlambangan yang semula sederhana. Dan dalam proses tersebut, bentuk karya seni 

naratif modern, yang kita sebut sebagai komik, muncul. (Eisner, 1995:13) 

 Sedangkan menurut McCLoud (1993:9), komik didefinisikan sebagai: 

 “juxtaposed pictorial dan other images in deliberated sequence, intended to 
convey information and/or to produce an arsthetic response in the viewer” 
(pensejajaran gambar maupun lambang-lambang lain dalam urutan yang 
ditentukan, yang dimaksudkan untuk menyampaikan suatu informasi dan/atau 
untuk menghasilkan respon estetis bagi pemirsanya) 
 

 Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa komik mempunyai perbedaan dengan 

bentuk karya seni sejenis. Bila dibandingkan dengan gambar ilustrasi misalnya, 

meskipun sama-sama bertujuan menyampaikan informasi melalu gambar (seringkali 

juga tulisan), namun gambar ilustrasi berada dalam panel yang berdiri sendiri dan 
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tidak terjukstaposisi dengan panel lainnya seperti halnya dalam komik. Panel tunggal 

yang berdiri sendiri dapat diklasifikasikan sebagai comic art (karya seni komik), 

dengan alasan bahwa mereka mengambil sebagian perbendaharaan visual dari komik. 

Namun bentuk-bentuk tersebut dikategorikan sebagai kartun, yaitu salah satu 

pendekatan dalam pembuatan gambar, sementara komik adalah sebuah medium yang 

seringkali menerapkan pendekatan tersebut (McCLoud, 1993:21). Namun dalam 

kasus tertentu panel yang berdiri sendiri dapat dikategorikan sebagai komik karena 

jukstaposisi letak antara gambar dan teksnya. 

 Namun komik lebih dari sekedar perpaduan antara gambar dan teks. Seperti 

yang diungkapkan oleh McCloud (1993:152): 

 “Words and pictures in combination may not be my definition of comics, but 
the combination has had tremendous influence on its growth. A huge range of 
human experiences can be portrayed in comics through either words or 
pictures. As a result –and despite its many other potential uses- comics have 
become firmly identified with the art of storytelling. And indeed, words and 
pictures have great power to tell stories when creators fully exploit them 
both” 
 

 Ciri khas komik adalah bahwa gambar dan kata-kata, dua hal utama yang 

membentuk komik (unsur bahasa visual dan bahasa ujaran verbal) terangkai dalam 

suatu rangkaian ‘cerita’. Informasi yang akan disampaikan oleh komik disusun dalam 

suatu alur yang memiliki sistematika tertentu seperti halnya cerita. Alur ini, atau 

disebut juga dengan plot, merupakan struktur peristiwa-peristiwa yaitu yang 

sebagaimana yang terlihat dalam pengurutan dan penyajian berbagai peristiwa 

tersebut untuk mencapai efek emosional dan efek artistik tertentu. 
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 Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Hartono (Hartono dalam Lubis, 

1996:29-30) membagi penikmatan komik menjadi tiga bagian: 

1. Penikmatan visual estetis, terfokus pada tampilan segi rupa yang 

dipandang sebagai suatu karya seni, misalnya menyangkut keserasian, 

komposisi, dan kekuatan ekspresi. 

2. Penikmatan visual naratif, mengarah pada keberadaan segi rupa sebagai 

sarana komunikasi yang berkaitan dengan pengolahan bahasa rupa, antara 

lain mencakup teknik-teknik penyampaian cerita lewat gambar. 

3. Penikmatan cerita, tertuju pada jalinan cerita yang disampaikan. 

 

Sedangkan Dave Sim, pengarang komik Cerebus, menyatakan bahwa ada 

empat aspek utama dalam komik, yaitu Plot, Karakter, Teks dan Ilustrasi. Plot dan 

Karakter berhubungan dengan subyek cerita, sedangkan Teks dan Ilustrasi 

berhubungan dengan medium komik itu sendiri. 

Kepada pembaca yang melihat komik sebagai karya jadi, ilustrasi dan teks 

adalah yang paling tampak. Ilustrasi mengacu kepada karya artwork yang 

sesungguhnya dari komik. Ini yang biasanya pertama kali dipersepsi oleh pembaca. 

Ilustrasi juga sedikit banyak berada di luar jangkauan penulis cerita (kecuali penulis 

cerita juga merangkap sebagai artis visual). Untuk teks mengacu pada kata-kata yang 

tercetak pada komik. Dialog dan narasi berada dalam jangkauan kontrol penulis 
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cerita. Ini adalah dua aspek yang berhubungan dengan medium cerita. (Sim, 

essay10.html) 

Berdasarkan hal ini maka penulis menyimpulkan ada dua komponen utama 

yang membentuk komik, yaitu komponen fisik dan komponen pesan. Komponen fisik 

komik meliputi gambar (termasuk gaya dan tataletaknya) dan warna (termasuk 

cetakan dan kualitas kertas), sedangkan komponen pesan meliputi teks (termasuk 

gaya penulisan dan bahasanya) dan plot/alur (termasuk komposisi dan karakterisasi). 

 Komik strip telah dikenal sejak tahun 1895. Komik strip pertama tersebut 

muncul di harian New York World dengan judul “Hogan’s Alley” yang menceritakan 

tentang kehidupan masyarakat kala itu. Komik strip ini kemudian menjadi tren saat 

itu dan surat kabar harian lainnya pun melakukan hal yang sama demi membuat 

hariannya semakin menarik dan menambah penjualan.  

 Di Indonesia, keberadaan komik strip di surat kabar dipengaruhi oleh Pers 

Cina pada tahun 1930 lewat surat kabar Sin Po. Dalam surat kabar itu terdapat seri 

Sie Swee Siao dengan tokoh yang dungu. Salah satu judulnya adalah Balikin Blakang 

Amor katemoe Non Kopjor. Tidak diketahui siapa pembuat seri komik ini karena 

tidak ditemukan adanya inisial atau tanda tangan.  

Put On karya Kho Wang Gie, merupakan komik pertama di Indonesia. Tokoh 

Put On diceritakan sebagai pemuda gendut, bujangan, sering mengalami nasib sial, 

dan terkadang konyol. Komik strip tak hanya berbicara mengenai persoalan 

kehidupan dalam keseharian, namun juga tentang politik, sosial dan juga budaya. 
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Komik yang muncul setiap pekan ini bagaikan cermin keadaan masyarakat pada 

jamannya.   

Myra Sidharta dalam buku Jakarta-Batavia: Esai Sosio-Kultural, 

menyebutkan bahwa sepanjang lebih dari 30 tahun (Utami, 2011), Put On menjadi 

panutan bagi para pembaca Sin Po, yang kebanyakan orang Tionghoa peranakan di 

Indonesia. Dalam jangka waktu yang lama itu digambarkan bagaimana perubahan 

yang terjadi pada peranakan Tionghoa di Indonesia, terutama yang tinggal di Jakarta. 

Selain bersifat sosial dan budaya, terjadi juga perubahan yang bersifat politis.  

  Seiring dengan perkembangan waktu, saat ini surat kabar di Indonesia pada 

umumnya menyediakan ruang khusus bagi para komikus lokal untuk menampung dan 

menayangkan hasil karya mereka. Perkembangan komik di Indonesia pun tidak bisa 

dilepaskan dari keberadaan surat kabar itu sendiri. Rangkaian visualisasi ini 

merupakan sarana yang paling mudah diterima masyarakat dalam menyampaikan 

pesan karena akan lebih mudah diterima daripada uraian kata. Melalui komik, 

pembaca dapat memeroleh manfaat sebagai media hiburan sekaligus informasi. 

Komik karikatur merupakan salah satu bentuk komik dengan mengangkat 

tema atau topik sosial yang tengah hangat di masyarakat. Komik karikatur saat ini 

tidak lagi sekedar sebagai cermin keadaan masyarakat namun telah berubah menjadi 

sarana untuk menyindir maupun mengritik realitas yang ada. Kritikan itu sendiridapat 

ditujukkan kepada pengambil kebijakan, lembaga, kelompok tertentu atau masyarakat 
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pada umumnya. Kebebasan pers saat ini juga yang memengaruhi isi dari masing-

masing kartun komik tersebut. 

 Komik karikatur yang hadir dalam bentuk komik strip karya Dwi Koendoro 

yaitu Panji Koming terbit setiap hari Minggu di harian Kompas. Komik  yang lahir 

pada tanggal 14 Oktober 1979 ini memiliki tiga tokoh utama, yaitu Panji Koming, 

Pailul, dan Den Mas. Di samping itu juga hadir seorang kakek tua yang biasa 

dipanggil Embah, serta dua orang wanita bernama Ni Diah Gembili dan Ni Woro 

Ciblon.  

 Tema-tema Panji Koming adalah masalah-masalah politik, ekonomi, sosial 

dan budaya. Tema yang ditambilkan lahir dari bacaan yang dirangkunya selama 

seminggu. Dengan demikian Panji Koming adalah komik topical yaitu merujuk pada 

topik-topik yang sedang hangat (aktual). 

 Secara umum dapat dikatakan, bahwa komik strip Panji Koming senantiasa 

memperolok segala yang tidak manusiawi, tidak adil, dan tidak beradab. Isi ceritanya 

biasanya berupa sindiran, kritik mengenai suatu kejadian, pendapat tentang keputusan 

pemerintah, atau menggambarkan tindakan masyarakat. Semua dikemas dalam 

bentuk pesan yang implisit.  

 Komik ini menjadi lebih berharga karena kemampuannya untuk 

menggambarkan masalah-masalah yang sangat sulit dibeberkan lewat artikel, esai, 

ataupun tajuk rencana. 
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2.2.4 Surat Kabar dan Berita 

 Surat kabar termasuk dalam kategori media cetak. Dibandingkan dengan 

media massa lainnya, surat kabar termasuk ke dalam kategori media massa tertua. 

Menurut Ardianto, surat kabar adalah media cetak yang menyajikan beraneka ragam 

informasi sesuai dengan aktualitas peristiwa dengan frekuensi terbit tinggi seperti 

harian. Sedangkan fungsi media massa yaitu informasi, edukasi, hiburan dan persuasi. 

Dari keempat fungsi tersebut fungsi yang menonjol dari surat kabar adalah fungsi 

informasi. Fungsi informasi lebih menonjol karena sesuai dengan tujuan utama 

khalayak membaca surat kabar yaitu untuk mengetahui setiap peristiwa atau 

informasi yang ada di sekitarnya (Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala, 2007). 

 Dalam buku Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, Onong Uchajana Effendy 

menyebutkan ciri-ciri surat kabar adalah sebagai berikut: 

1. Publisitas 

Yang dimaksud dengan publisitas ialah penyebaran kepada publik atau 

khalayak. Karena diperuntukan untuk khalayak, maka sifat surat kabar adalah 

umum. Isi surat kabar terdiri dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan 

kepentingan umum. 

Dengan ciri publisitas ini, maka penerbitan yang meskipun bentuk 

fisiknya sama dengan surat kabar tidak bisa disebut surat kabar apabila 

diperuntukan sekelompok atau segolongan orang. 
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2. Periodisitas 

Periodisitas adalah ciri surat kabar yang kedua. Keteraturan terbitnya 

surat kabar bisa satu hari sekali, bisa dua kali sehari, dapat pula satu kali atau 

dua kali seminggu. Penerbitan lainnya seperti buku umpamanya, tidak 

disebarkan secara periodik, tidak teratur, karena terbitnya hanya satu kali. 

Jadi, penerbitan seperti buku tidak mempunyai ciri periodisitas, meskipun 

disebarkan kepada khalayak dan isinya menyangkut kepentingan umum. 

3. Universalitas 

Yang dimaksud dengan universalitas sebagai ciri ketiga surat kabar 

adalah kesemestaan isinya, aneka ragam dan dari seluruh dunia. Sebuah 

penerbitan berkala yang isinya mengkhususkan diri pada profesi atau aspek 

kehidupan, seperti majalah kedokteran, arsitektur, koperasi, atau pertanian, 

tidak termasuk surat kabar.  

4. Aktualitas 

Aktualitas sebagai ciri keempat dari surat kabar adalah mengenai berita 

yang disiarkannya. Aktualitas, menurut kata asalnya berarti “kini” dan 

“keadaan sebenarnya”. Kedua-duanya erat sekali sangkut pautnya dengan 

berita yang disiarkan surat kabar. Berita adalah laporan mengenai peristiwa 

yang baru terjadi dan yang dilaporkan harus benar. Tetapi yang dimaksudkan 

dengan aktualitas sebagai ciri surat kabar adalah pertama, yakni kecepatan 

laporan, tanpa mengesampingkan pentingnya kebenaran berita. 
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 Penerbitan yang tidak mempunyai satu ciri saja dari keempat ciri tersebut, 

bukanlah surat kabar (Effendy, 2005:91). 

 Sebagai media komunikasi, surat kabar mempunyai kelebihan dari media 

massa lain. Tidak ada medium lain yang menawarkan besarnya dan luasnya khalayak 

yang setara dari hari ke hari, atau macam dan dalamnya isi. Seseorang membeli surat 

kabar untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Surat kabar merupakan suatu 

medium minat dan informasi yang berkelanjutan. Surat kabar dapat dibaca saat 

pembaca tidak tergesa-gesa dan dilakukan berulang kali, berbanding terbalik dengan 

media siaran, dimana suatu program yang sudah disiarkan tidak dapat diulang 

kembali. Dan akhirnya, kredibilitas yang dirasakan atas surat kabar sulit ditandingi 

(Effendy, 2005:92). 

 Effendy dalam bukunya Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi menyebutkan 

surat kabar sebagai pers. Pers memiliki ciri khas dibandingkan dengan media massa 

lainnya. Yang penting bukan hanya sifatnya yang merupakan media cetak, tetapi 

khalayak yang diterpanya bersifat aktif, tidak pasif seperti ketika mereka diterpa 

media radio, televisi, dan film. Pesan melalui media pers diungkapkan dengan huruf-

huruf mati, yang baru menimbulkan makna apabila khalayak menggunakan tatanan 

mentalnya secara aktif (Effendy, 2005:313). Kelebihan pers dari media massa lainnya 

dalah bahwa media cetak itu dapat didokumentasikan, dikaji ulang, dihimpun untuk 
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kepentingan pengetahuan, dan dijadikan bukti otentik yang bernilai tinggi (Effendy, 

2005:314). 

 Berita atau news dalam bahasa Inggris, berasal dari kata new (baru) dengan 

konotasi kepada hal-hal yang baru. Dalam hal ini segala yang baru merupakan bahan 

informasi bagi semua orang yang memerlukannya. Dengan kata lain, semua hal yang 

baru merupakan bahan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain dalam 

bentuk berita (news). Hornby menjelaskan “news” sebagai laporan tentang apa yang 

terjadi paling mutakhir (sangat-sangat baru), baik peristiwanya maupun faktanya. 

Secara etimologis istilah “berita” dalam bahasa Indonesia mendekati istilah “berict 

(en)” dalam bahasa Belanda yang dijelaskan sebagai “mededeling” (pengumuman) 

yang berakar kata dari “made” dengan sinonim pada “bekend maken” 

(memberitahukan, mengumumkan, membuat terkenal). Sykes menjelaskan “news” 

sebagai “tidings” (kabar, berita), “new or interesting information” , dan “fresh event 

reported”. Dalam hal ini Sykes melihat adanya unsur-unsur laporan, peristiwa yang 

segar (mutakhir), dan informasi yang menarik perhatian atau baru. Dari uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa berita (news) adalah laporan atau pemberitahuan 

tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian banyak orang. Peristiwa yang 

melibatkan fakta dan data yang ada di alam semesta ini, yang terjadinya pun aktual 

dalam arti “baru saja” atau hangat dibicarakan banyak orang (Suhandang, 2004:103). 
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 Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang mengandung 

hal yang menarik minat atau penting, atau kedua-duanya bagi sejumlah besar 

penduduk (Effendy, 2005:131). 

  

2.2.5 Khalayak dan Karakteristiknya 

 Khalayak menurut Elvinaro Ardianto dalam buku Komunikasi Massa Suatu 

Pengantar, khalayak adalah masyarakat yang menggunakan media massa sebagai 

sumber pemenuhan kebutuhan bermedianya (Ardianto, 2007:163). 

 Khalayak bisa juga disebut sebagai penerima, audiensi, komunikan, receiver, 

decoder atau sasaran (target). Secara harafiah penerima dapat diartikan sebagai pihak 

atau orang yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber (komunikator). 

Penerima melakukan decoding, yakni pesan yang disampaikan oleh sumber 

(komunikator) dengan cara mendengarkan atau membaca. Sedangkan istilah audiensi 

media (khalayak media) berlaku universal dan secara sederhana dapat diartikan 

sebagai sekumpulan orang yang menjdi pembaca, pendengar, pemirsa berbagai media 

atau komponen isinya (McQuail, 2010:201). 

 Khalayak memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Khalayak sebagai penggarap informasi 

 Pada dasarnya proses pengolahan informasi yang terjadi pihak 

penerima (khalayak) bersifat “selektif”. Pihak penerima pesan pada saat 

berhadapan dengan “bentuk” informasi tertentu akan melakukan “decoding” 
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(pemecahan atau penginterpretasian kode). Akhirnya, tidak semua isi 

informasi akan diserap oleh si penerima secara utuh. Artinya, satu atau 

beberapa bagian dari isi pesan itu tidak akan dicerna atau diolah karena tidak 

masuk dalam kerangka pengetahuan dan pengalaman hidupnya, atau karena 

dipandang tidak sesuai dengan keperluan, minat, dan keinginannya. 

 Beberapa studi menunjukkan bahwa, tingkat pendidikan seseorang 

secara signifikan turut memengaruhi derajat pengolahan inforamsi yang 

sampai kepada dirinya. Orang yang latar belakang pendidikannya relatif 

‘tinggi’, di samping tinggi rasa ingin tahunya tentang sesuatu, juga cenderung 

lebih kritis, selektif, dan banyak pertimbangan dibandingkan dengan orang 

yang latar belakang pendidikannya lebih rendah. Itulah sebabnya 

memengaruhi sikap dan pendapat orang yang berpendidikan tinggi jauh lebih 

sulit dibandingkan dengan orang yang latar belakang pendidikannya lebih 

rendah. 

 

2. Khalayak sebagai “problem solver” 

 Khalayak jelas tidak terlepas dari permasalahan kehidupan yang 

mereka hadapi. Mereka juga akan selalu berupaya mencari cara-cara 

pemecahannya. Dari pihak penerima pesan (khalayak), salah satu fungsi yang 

diharapkan dari penyebaran informasi melalui media massa adalah bahwa 

informasi tersebut mampu membantu memecahkan permasalahan yang 
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dihadapi. Dengan demikian informasi atau pesan yang dipandang tidak 

membantu mereka dalam memecahkan permasalahan atau malah mungkin 

menambah kesulitan/permasalahan baru, jelas tidak akan mendapat perhatian 

mereka. 

 

3. Khalayak sebagai mediator 

 Pada dasarnya proses penyebaran informasi tidak berhenti pada 

khalayak sasaran secara langsung sebagai barisan pertama. Arus penyebaran 

informasi bisa melalui berbagai tahap dan barisan. 

 Proses penyebaran informasi yang demikian lazim disebut sebagai 

“multi-step flow of communication”. Seorang warga khalayak setelah 

menerima informasi dari suatu medium kemungkinan besar akan kembali 

meneruskan informasi tersebut kepada orang-orang lainnya. Dan orang-orang 

yang menerima informasi inipun selanjutnya akan menyampaikan kembali ke 

orang-orang lainnya.  

 Dalam proses pengolahan informasi terjadi proses seleksi yang 

mencakup perhatian (selective attention), persepsi (selective perception), dan 

daya ingat (selective recall). 
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4. Khalayak yang mencari pembela 

 Pada suatu waktu seseorang dapat mengalami krisis keyakinan dan 

diliputi rasa ketidakpastian. Hal ini bisa terjadi karena adanya sesuatu yang 

baru yang memengaruhi keyakinannya, atau karena faktor-faktor lainnya. 

Dalam keadaan demikian orang tersebut akan berupaya mencari data dan 

informasi yang dipandang bisa mendukung atau membela keyakinannya. 

 Motivasi mencari informasi yang diharapkan akan dapat menjadi 

“pembela” keyakinan merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya 

seleksi media. Dengan perkataan lain, seseorang memilih suatu medium 

tertentu dengan alasan bahwa informasi yang diperoleh dari medium tersebut 

mampu mendukung atau memperkuat keyakinannya. 

 

5. Khalayak sebagai anggota kelompok 

 Sebagai makhluk sosial, seorang individu juga terikat oleh nilai-nilai 

kelompok yang diikutinya, baik secara formal maupun informal. Yang 

dimaksud dengan kelompok formal di sini antara lain ABRI, KORPRI, 

Serikat Buruh, dan lainnya. Sedangkan yang termasuk kelompok informal 

misalnya kelompok-kelompok hobi seperti pencinta alam, kelompok olah 

raga, dan lainnya. 
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6. Khalayak sebagai kelompok 

 Secara sosiologis masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang 

memunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri bisa menyangkut ciri demografis seperti 

jenis kelamin, usia, pekerjaan, suku bangsa, dan juga bisa berdasarkan ciri-ciri 

non-demografis seperti nilai, hobi, orientasi, dan lain-lain. 

 Cara berbicara dengan kalangan orang tua tentunya berbeda dengan 

kalangan anak muda. Kaitannya dengan proses penyebaran informasi melalui 

media massa adalah, bahwa diperlukan adanya “segmentasi” khalayak. 

Melalui segmentasi ini khalayak dipandang sebagai suatu kelompok yang 

secara relatif memunyai ciri-ciri yang tidak terlalu beragam. Dengan 

demikian, penyajian pesan/informasi dengan sendirinya akan disesuaikan 

dengan kondisi dan karakteristik dari kelompok khalayak sasaran. 

 

7. Selera Khalayak 

 Dalam kaitannya dengan media massa seperti surat kabar dan majalah, 

selera khalayak ini bisa menyangkut aspek-aspek jenis isi informasi, 

(misalnya informasi politik, ekonomi, sosial, budaya), teknik penyajian 

(bentuk huruf, lay out), atau bentuk/formatnya (surat kabar, majalah, tabloid). 

 Agar penyampaian informasi mencapai sasarannya, terlebih dahulu 

perlu diketahui apa dan bagaimana selera dari calon sasaran khalayak yang 

akan dituju. Selera khalayak ini bisa juga berubah-ubah 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

  

Gambar 2.2  

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISME 
 

Proses pemahaman oleh mahasiswa 
Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan 
Jurnalistik UMN angkatan 2009 
yang dibentuk karena adanya 
perhatian, pengertian dan 
penerimaan yang diberikan kepada 
stimulus. 

RESPONS 
 

Tingkat pemahaman (kognitif) 
khalayak yang selalu membaca 
komik karikatur Panji Koming 

STIMULUS 
 

Gambar, teks, dan plot dari komik 
karikatur Panji Koming yang 
membahas isu politik di lingkungan 
DPR tahun 2011 
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