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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian penulis maka dapat 

menyimpulkan Representasi Kritik Sosial Terhadap Polisi Pada Karikatur di 

Media Sosial (Studi Semiotika Peirce Karikatur Tentang Polisi di Akun instagram 

@poliklitik), bahwa representasi ada pada Polisi yang memiliki kritik sosial di 

dalam karikatur Isu Terkait Pembelian Senjata oleh Kepolisian Negara Republik 

Indonesia setelah di analisis menggunakan segitiga makna Peirce mengacu pada 

karikatur seorang polisi disebelah kiri yang mengenakan pakaian Polisi. Kritik 

sosial yang terbentuk karena karikatur seorang laki-laki disebelah kiri tersebut 

dengan menyatakan bahwa sebelumnya ia  telah mengimpor senjata untuk 

wilayah yang berkonflik. 

Karikatur (caricature/cartoon) adalah produk suatu keahlian seorang 

karikaturis, baik dari segi pengetahuan, intelektual, teknik, melukis, psikologis, 

cara melobi, referensi, bacaan, maupun bagaimana dia memilih topik isu yang 

tepat. Karena itu, kita bisa mendeteksi tingkat intelektual seorang karikaturis dari 

sudut ini. Juga, cara dia mengkritik yang secara langsung membuat orang yang di 

kritik justru tersenyum (Sobur, 2009:140). 

Karikatur yang dibuat sedemikian rupa dengan Isu Terkait Pembelian 

Senjata oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga tanda-tanda lain 

yang berada di dalam karikatur tersebut  mendukung untuk dapat terjadinya kritik 

sosial di dalam media sosial. 

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna 

merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, 

berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual 

(Nasrullah, 2015:11).  

Dalam perkembangannya yang begitu pesat  media sosial memang banyak 

melahirkan inovasi-inovasi baru di dalamnya terlebih penggunaan karikatur yang 

di pakai sebagai bahan membahas isu salah satunya di instagram. Sebagaimana 

media sosial menjadi tempat pengamatan untuk mengangkat sebuah kritik sosial. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran 

yang diharapkan dapat membantu pengembangan kajian ilmu komunikasi, serta 

pemahaman tugas polisi yang digambarkan melalui karikatur terkait Polisi: 

1. Melalui penelitian ini diharapkan penggunaan karikatur dapat 

dikembangkan lebih baik menarik lagi agar minat pembacanya 

bertambah. 

2. Melalui penelitian ini diharapkan bagi akun @poliklitik semoga bisa 

tetap terus mengupdate isu-isu yang sedang hangat tanpa ada jeda hari. 

3. Peneliti diharapkan bagi insan kepolisian agar dapat menjalankan 

tugasnya dengan sesuai  yang lebih kepada masyarakat.  

4. Bagi insan mahasiswa/i yang ingin melanjutkan penelitian terkait 

objek penelitian karikatur terkait polisi, untuk dapat meneliti melalui 

pandangan yang berbeda khususnya yang terkait tentang bagaimana 

pandangan masyarakat terhadap polisi dengan adanya penggunaan 

karikatur terkait Polisi, serta bagaimana efek yang ditimbulkan pada 

masyarakat.  
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