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BAB V

ANALISA WACANA KOMIK MEME DALAM TUMBLR “YEAHMAHASISWA” 

BERDASARKAN RELASI DOSEN DAN MAHASISWA

Dalam bab ini, penulis akan mulai menganalisa makna dari setiap post yang telah 

dipilih. Terdapat 32 komik meme yang diambil dari Tumblr “YeahMahasiswa” untuk 

proses interpretasi. Analisa Pesan yang Diunggah di Tumblr “YeahMahasiswa” akan 

menggunakan model analisis wacana kritis Norman Fairclough. Dalam analisis wacana 

Fairclough juga memberikan tingkatan seperti berikut:

- Analisis Mikrostruktur (proses produksi): menganalisis teks dengan cermat dan 

fokus supaya dapat memperoleh data yang dapat menggambarkan representasi teks. 

Dan juga secara detail aspek yang dikejar dalam tingkat analisis ini adalah garis 

besar atau isi teks, lokasi, sikap dan tindakan tokoh tersebut dan seterusnya. 

Analisis jenis satu ini dapat kita lihat dalam dimensi teks yang telah diuraikan 

sebelumnya.

- Analisis Mesostruktur (proses interpretasi) terfokus pada dua aspek yaitu produksi 

teks dan konsumsi teks. Analisis jenis ini dapat kita lihat dalam dimensi discourse 

practice.

- Analisis Makrostruktur (proses wacana) terfokus pada fenomena dimana teks 

dibuat. Kemudian,analisis ini akan dijelaskan juga dalam dimensi socioculture.

Ketiga hal ini akan dibahas untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi dari 

setiap percakapan antar tokoh tersebut, sekaligus memberikan gambaran mengenai sistem 

pendidikan di Indonesia terkhusus yang terlihat dalam relasi para pelaku pendidikan di 

perguruan tinggi baik itu dosen maupun mahasiswa. Bagaimana kekuasaan mengambil 

peranan besar dalam aktivitas perkuliahandan berpengaruh terhadap mahasiswa. Semuanya 

tergambar dari setiap kejadian yang ada di komik.

Seperti yang telah penulis sebutkan bahwa terdapat dua jenis kekuasaan dalam 

dunia pendidikan. Menurut Tilaar (2009: 141-164), ada dua jenis kekuasaan: 1) kekuasaan 

yang transformatif; 2) kekuasaan yang berfungsi sebagai transmitif.

Kekuasaan dalam pendidikan adalah bersifat kekuasaan yang transformatif. 

Tujuannya ialah dalam proses terjadinya hubungan kekuasaan tidak ada bentuk 

subordinasi antara subjek dengan subjek yang lain. Kekuasaan yang transformatif bahkan 

membangkitkan refleksi, dan refleksi tersebut menimbulkan aksi. Orientasi yang terjadi 

dalam aksi tersebut merupakan orientasi yang advokatif.
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Dalam proses kekuasaan yang transmitif terjadi proses transmisi yang diinginkan 

oleh subjek yang memegang kekuasaan terhadap subjek yang terkaena kekuasaan itu 

sendiri. Orientasi kekuasaan di sini bersifat orientasi legitimatif. Dengan demikian, yang 

terjadi dalam proses pelaksanaan kekuasaan adalah suatu aksi dari subjek yang bersifat 

robotik karena sekadar menerima atau dituangkan sesuatu ke dalam bejana subjek yang 

bersangkutan.

Melihat keadaan yang demikian, maka penting untuk mengetahui bagaimana potret 

pendidikan di perguruan tinggi sekarang ini, salah satunya di Indonesia dengan melihat 

karya-karya  mahasiswa Indonesia yang menggunakan Tumblr “YeahMahasiswa” sebagai 

wadah dalam menampilkan dirinya serta beberapa pelaku pendidikan yang terlibat 

langsung dalam proses pendidikan yang mereka jalani selama mengikuti kegiatan 

perkuliahan.

5.1. Dimensi Teks 35 Komik Meme di Tumblr “YeahMahasiswa”

Berdasarkan analisis mikrostruktur maka dimensi teks merupakan dimensi tahap 

pertama dalam Analisis Wacana Kritis Faiclough. Terdapat tiga hal yang akan dibahas 

yaitu representasi, relasi dan identitas. Dalam 32 komik meme yang diambil oleh penulis, 

terdapat beberapa teks yang dilihat oleh penulis, yaitu topik, dialog dan pernyataan yang 

diungkapkan baik oleh pihak dosen maupun mahasiswa. Berikut adalah dimensi teks dari 

32 komik meme Tumblr “YeahMahasiswa”:



Tabel 2. Hasil Analisis Dimensi Teks 32 Komik Meme Tumblr “YeahMahasiswa”

No Komik Meme

1.

Jan 17 '11
SIA-SIA KUKORBANKAN SELAMA INI
1 note
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Tabel 2. Hasil Analisis Dimensi Teks 32 Komik Meme Tumblr “YeahMahasiswa”

Dimensi Teks

Representasi Relasi

Sistem Kebut 

Semalam (SKS) ala 

Mahasiswa dalam 

menghadapi ujian 

menjadi sia-sia saat 

Dosen menyatakan 

ujian dibatalkan.

Meskipun mahasiswa telah 

menghabiskan waktu semalaman 

alias ‘begadang’ untuk persiapan 

ujian, perkataan dosen dalam 

membatalkan ujian mutlak adanya.

Dimensi Teks

Identitas

Meskipun mahasiswa telah 

menghabiskan waktu semalaman 

‘begadang’ untuk persiapan 

ujian, perkataan dosen dalam 

membatalkan ujian mutlak adanya.

Mahasiswa: Belajar 

sampai larut malam 

saat waktu Ujian sudah 

dekat.

Dosen: Kuasa untuk 

membatalkan Ujian. 



2.

Mar 4 '11
Enaknya jadi DOSEN
103 notes

61

Kuis dadakan yang 

berlangsung setelah 

dosen selesai 

menjelaskan materi 

perkuliahan.

Pilihan yang diberikan Dosen 

ketika mengadakan kuis dadakan, 

baik mahasiswa mengerti maupun 

tidak terhadap materi yang 

diajarkan adalah kuis harus tetap 

dilakukan.

Pilihan yang diberikan Dosen 

ketika mengadakan kuis dadakan, 

baik mahasiswa mengerti maupun 

tidak terhadap materi yang 

diajarkan adalah kuis harus tetap 

Mahasiswa: Mau 

kuliah cepat selesai, 

tidak suka dengan kuis 

sehingga selalu 

mencari-cari alasan 

untuk menghindari 

kuis.

Dosen: Berkuasa untuk 

mengadakan kuis 

dadakan untuk menguji 

pengetahuan 

mahasiswa.



3.

Mar 19 '11
Enaknya jadi dosen - part II
100 notes

62

Dosen boleh telat dan 

mahasiswa dilarang 

telat.

Dosen boleh telat sesukanya 

sedangkan mahasiswa telat 5 

menit diusir secara kasar.

Dosen boleh telat sesukanya 

sedangkan mahasiswa telat 5 

menit diusir secara kasar.

Mahasiswa: Penurut, 

termasuk menerima 

ketelatan dosen selama 

55 menit.

Dosen: Berkuasa untuk 

mengusir mahasiswa 

yang telat.



4.

19 Maret 2011
Dosen yang nggak ngerti bedanya lama 10 detik sama “dari 
tadi”.
44 notes

63

ngerti bedanya lama 10 detik sama “dari 

Mahasiswa ketiduran 

di kelas karena mata 

kuliah yang 

membosankan.

Dosen memanipulasi fakta 

mengenai waktu mahasiswa yang 

tertidur di kelas sebentar menjadi 

‘daritadi’.

Dosen memanipulasi fakta 

mengenai waktu mahasiswa yang 

tertidur di kelas sebentar menjadi 

Mahasiswa: Pemalas

Dosen: Otoriter di 

kelas.



5.

Mar 24 '11
Kami mengerti Bapak, tapi mengapa Bapak tidak mengerti 
kami ??
dari domdilemma
87 notes

6.

Mar 25 '11
Nggak enaknya jadi Dosen
*Dikira jadi dosen enak ngadepin mahasiswa
yang bandel.
14 notes

64

Kami mengerti Bapak, tapi mengapa Bapak tidak mengerti 

Kuis dadakan yang 

diberikan dosen sibuk.

Mahasiswa mendapat kuis dadakan 

dari dosen yang tiba-tiba masuk 

kelas setelah beberapa kali absen, 

sehingga tidak ada persiapan untuk 

mengerjakannya.

*Dikira jadi dosen enak ngadepin mahasiswa-mahasiswa 

Mahasiswa yang 

diskusi mata kuliah 

lain, di luar mata 

kuliah dosen yang 

mengajar.

Mahasiswa yang bandel susah 

untuk diatur oleh dosen.

mendapat kuis dadakan 

tiba masuk 

kelas setelah beberapa kali absen, 

sehingga tidak ada persiapan untuk 

Mahasiswa: Pengertian 

terhadap kondisi 

dosen.

Dosen: Seenaknya 

terhadap mahasiswa.

Mahasiswa yang bandel susah 

untuk diatur oleh dosen.

Mahasiswa: Bandel 

dan tidak mau 

mendengar penjelasan 

dosen.

Dosen: Berusaha tegas 

menghadapi 

mahasiswa yang 

bandel.



7.

Mar 25 '11
Nggak enaknya jadi Dosen - part 2.
15 notes

8.

Mar 28 '11
kala kuliah satu semester tak lagi berguna..
dari didz

65

Mahasiswa yang 

belajar untuk ujian 

mata kuliah lain, di 

luar mata kuliah dosen 

yang mengajar.

Dosen kalah terhadap mahasiswa 

bandel yang belajar ujian untuk 

mata kuliah lain.

Mahasiswa yang diusir 

oleh dosen dan tidak 

boleh mengikuti ujan 

karena jatah bolos nya 

lebih dari batas yang 

diberikan.

Mahasiswa yang tetap

untuk datang ke ruang ujian, 

meskipun sudah melanggar salah 

satu syarat perkuliahan seperti 

bolos melebihi batas yang 

ditentukan.

Dosen kalah terhadap mahasiswa 

bandel yang belajar ujian untuk 

Mahasiswa: Bandel 

dan melawan dosen 

dengan belajar mata 

kuliah lain untuk 

persiapan ujian.

Dosen: Pasrah dan 

menerima perlakuan 

mahasiswa.

Mahasiswa yang tetap ‘nekat’ 

untuk datang ke ruang ujian, 

melanggar salah 

satu syarat perkuliahan seperti 

bolos melebihi batas yang 

Mahasiswa: Cuek, 

nekat, dan suka bolos.

Dosen: Datang tiba-

tiba sebagai pengawas 

dan berhak mengusir 

mahasiswa yang tidak 

memenuhi syarat untuk 

ikut ujian.



9.

Apr 4 '11
dosen yang sangat berdedikasi
dari frozenweb
40 notes

66

Dosen yang 

berdedikasi dalam 

perkuliahan sehingga 

setiap saat melakukan 

evaluasi dengan test 

dan tugas.

Dosen dapat melakukan apapun 

untuk menguji pengetahuan 

mahasiswanya. Sedangkan 

mahasiswa terlihat selalu 

mengeluh namun tetap menurut 

perkataan dosen.

Dosen dapat melakukan apapun 

untuk menguji pengetahuan 

mahasiswanya. Sedangkan 

mahasiswa terlihat selalu 

mengeluh namun tetap menurut 

Mahasiswa: Suka 

mengeluh dan penurut.

Dosen: Sangat 

berdedikasi sehingga 

dapat menggunakan 

berbagai cara untuk 

menguji mahasiswa.



10.

Apr 17 '11
dari xenocerebral
36 notes

67

Mahasiswa yang 

mendapat nilai jelek 

saat pembagian hasil 

ujian oleh dosen.

Mahasiswa melampiaskan 

kekesalannya dengan membuat 

mainan kertas dan dibuang

saja, sedangkan dosen sengaja 

meminta kertas ujian yang telah 

dibagi untuk dikumpul kembali 

sambil mengancam akan 

memberikan nilai jelek apabila 

tidak dikumpulkan kembali.

Mahasiswa melampiaskan 

kekesalannya dengan membuat 

mainan kertas dan dibuang begitu 

saja, sedangkan dosen sengaja 

meminta kertas ujian yang telah 

dibagi untuk dikumpul kembali 

sambil mengancam akan 

memberikan nilai jelek apabila 

tidak dikumpulkan kembali.

Mahasiswa: Cuek 

terhadap ancaman 

dosen karena tahu hasil 

akhirnya akan sama 

saja.

Dosen: Suka menakuti 

mahasiswa dengan 

ancaman nilai.



11.

May 3 '11
98 notes

68

Mahasiswa bertanya 

tentang materi 

perkuliahan dan dosen 

selalu mempunyai 

alasan untuk menolak 

berdiskusi dengan 

mahasiswa.

Mahasiswa ingin mendengar 

penjelasan dosen mengenai mata 

kuliah yang telah disampaikan 

namun dosen menggunakan 

beberapa alasan yang 

menggambarkan penolakan untuk 

menjelaskan kembali. 

Mahasiswa ingin mendengar 

penjelasan dosen mengenai mata 

kuliah yang telah disampaikan 

namun dosen menggunakan 

beberapa alasan yang 

menggambarkan penolakan untuk 

Mahasiswa: Punya rasa 

ingin tahu yang tinggi 

dan penurut.

Dosen: Menghalalkan 

segala cara untuk 

melepaskan diri dari 

mahasiswa yang ingin 

berdiskusi.



12.

May 9 '11
Saat yang ditunggu-tunggu ternyata
dari ohitsbanana
118 notes

13.

May 15 '11
Hari terakhir kuliah memang menyenangkan
55 notes

69

Mahasiswa yang ingin 

pulang cepat setelah 

melihat slide 

presentasi akhir.

Dosen selalu mempunyai cara 

untuk merusak harapan mahasiswa 

untuk pulang cepat, salah satunya 

dengan memberikan materi 

presentasi yang baru.

Kuis di hari terakhir 

perkuliahan.

Mahasiswa yang paranoid dengan 

kata-kata selembar kertas.

Dosen selalu mempunyai cara 

untuk merusak harapan mahasiswa 

untuk pulang cepat, salah satunya 

memberikan materi 

Mahasiswa: Pemalas 

sehingga ingin pulang 

cepat terus.

Dosen: Berkuasa untuk 

memberikan materi 

sesuai waktu yang 

telah disepakati.

Mahasiswa yang paranoid dengan 

kata selembar kertas.

Mahasiswa: 

Mencurigai dosen.

Dosen: Bisa 

memberikan apa yang 

diinginkan mahasiswa.
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14.

Jun 13 '11
Percayalah bahwa ini akan terjadi sebentar lagi *lirik yang 
minta ngeposting ini di sini*
dari theOtherPromise
46 notes

Pengumpulan tugas 

baik individu, 

kelompok serta kuis 

dapat dilakukan 

bersamaan waktunya.

Dosen bisa sesukanya memberikan 

semua tugas dan juga kuis di 

waktu yang bersamaan, sedangkan 

mahasiswa hanya menerima 

dengan pasrah.

Mahasiswa: Penurut.

Dosen: Berkuasa 

mengatur waktu 

pengumpulan tugas.



15.

Jun 25 '11
Kata-Kata Ajaib dari Pembimbing.
pokoknya ada pasti di google -_-” - dari yosamara
66 notes

71

yosamara

Dosen pembimbing 

memberikan masukan 

kepada mahasiswa 

untuk mencari bahan 

di Google.

Mahasiswa yang ingin cepat lulus, 

namun terhambat dengan dosen 

yang meminta untuk 

menambahkan metode tanpa 

mengarahkan analisanya.

Mahasiswa yang ingin cepat lulus, 

namun terhambat dengan dosen 

yang meminta untuk 

menambahkan metode tanpa 

mengarahkan analisanya.

Mahasiswa: Ingin 

cepat lulus.

Dosen: Perkataannya 

selalu mutlak dan tidak 

bisa dibantah.



16.

Jun 30 '11
Dosen boleh baik, tapi nasib tetap sama
-dari iyan
72 notes

72

Mahasiswa 

menantikan hasil nilai 

dari dosen yang 

terkenal baik.

Mahasiswa berharap besar untuk 

mendapatkan nilai yang baik dari 

dosen yang terkenal baik, namun 

mendapatkan nilai C dan paling 

rendah di kelasnya.

Mahasiswa berharap besar untuk 

mendapatkan nilai yang baik dari 

dosen yang terkenal baik, namun 

mendapatkan nilai C dan paling 

Mahasiswa: Berharap 

nilai baik dengan 

dosen yang baik.

Dosen: Meskipun 

dosen baik, tetap 

memberikan penilaian 

sesuai kemampuan 

mahasiswa.



17.

1 Juli 2011
Dosen Trolling
-dari ourp
87 notes

18.

Jul 6 '11
Fuck Yea Jadwal Semester Pendek
Di saat semua jadwal seenak jidat bokong dosen, termasuk 
jadwal pulang kampung…
-dari icalledruth
47 notes

73

Soal UAS yang susah 

dan mahasiswa 

mendapat nilai E.

Dosen yang membuat soal susah 

menandakan bahwa dosen tidak 

mau meremehkan mahasiswa 

sedangkan nilai E merupakan nilai 

yang patut disyukuri oleh 

mahasiswa.

bokong dosen, termasuk 

Perubahan Jadwal 

Semester Pendek.

Dosen yang sibuk dapat mengganti 

jadwal perkuliahan sesuai dengan 

jadwalnya tanpa berdisk

mahasiswa.

Dosen yang membuat soal susah 

menandakan bahwa dosen tidak 

mau meremehkan mahasiswa 

sedangkan nilai E merupakan nilai 

yang patut disyukuri oleh 

Mahasiswa: Lebih suka 

dengan soal ujian yang 

mudah dan mendapat 

nilai baik.

Dosen: Pintar 

beralasan dan sengaja 

memberikan soal susah 

sehingga nilai 

mahasiswa menjadi 

jelek.

Dosen yang sibuk dapat mengganti 

jadwal perkuliahan sesuai dengan 

jadwalnya tanpa berdiskusi dengan 

Mahasiswa: Suka 

nongkrong dan pulang 

kampung saat waktu 

kosong.

Dosen: Seenaknya 

mengubah jadwal mata 

kuliah.



19.

Oct 3 '11
“Mahasiswa jangan pernah dilawan, karena mereka lebih 
cerdas & licik dari dosennya. Sampai-sampai teori 
mencontek pun ber-evolusi”
*Jangan ditiru ya…mahasiswa yang baik itu pantang 
menyontek :D
Dari Safitra A Pranoto

74

“Mahasiswa jangan pernah dilawan, karena mereka lebih 
sampai teori 

*Jangan ditiru ya…mahasiswa yang baik itu pantang 

Cara menyontek 

mahasiswa di zaman 

modern.

Mahasiswa mempunyai cara

menyontek yang baru saat ujian.

Mahasiswa mempunyai cara-cara 

menyontek yang baru saat ujian.

Mahasiswa: Ahli 

menyontek dengan 

menggunakan media 

yang canggih sekarang.

Dosen: Kuno dan 

pemikirannya masih 

terpaku pada zaman 

dulu.



20.

Oct 16 '11
Ketika Tugas Tidak Berguna
dari dimasumbara

75

Pengumpulan tugas 

yang dibatalkan 

karena dosen rapat.

Tugas diberikan kepada 

mahasiswa dan dikumpulkan 

keesokan harinya, namun dosen 

dengan seenaknya mengatakan 

bahwa dia tidak masuk karena 

rapat.

Tugas diberikan kepada 

dikumpulkan 

keesokan harinya, namun dosen 

dengan seenaknya mengatakan 

bahwa dia tidak masuk karena 

Mahasiswa: Berusaha 

untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan 

oleh dosen.

Dosen: Memberikan 

waktu pengumpulan 

tugas sangat cepat dan 

bisa dibatalkan sesuai 

dengan jadwalnya.



21.

Nov 5 '11
Dosen jenis kayak gini pasti ada, percayalah..
dari meizalagi

76

Kuis dadakan. Mahasiswa berusaha siap 

menerima kuis dadakan yang 

diberikan dosen, namun tidak siap 

apabila banyak syarat yang 

diungkapkan dosen mengenai 

tersebut.

Mahasiswa berusaha siap 

menerima kuis dadakan yang 

diberikan dosen, namun tidak siap 

apabila banyak syarat yang 

diungkapkan dosen mengenai kuis 

Dosen: Selalu siap 

dengan kuis beserta 

tugas-tugas untuk 

mahasiswa.



22.

Nov 26 '11
Tugas Beruntun
dari airyz

77

Pengumpulan tugas 

berdasarkan waktu 

yang diberikan dosen.

Perkataan dosen itu mutlak 

sehingga mahasiswa tidak bisa 

menawar dan berdiskusi dengan 

dosennya.

Perkataan dosen itu mutlak 

sehingga mahasiswa tidak bisa 

menawar dan berdiskusi dengan 

Mahasiswa: Tidak bisa 

melawan kata-kata 

dosen.

Dosen: Kata-kata 

berupa otoritas, tidak 

bisa dibantah.



23.

Jan 8 '12
Pak IP-nya Pak…dari sayid reihan
96 notes

24.

Jan 23 '12
Teh IPucuk
dari AKA (Source: youtube.com)
185 notes

78

Kenaikan IP 

mahasiswa.

Dosen selalu memiliki cara untuk 

membuat IP mahasiswa kecil.

Mahasiswa yang 

berusaha keras untuk 

mencapai IP 4.

Perjuangan mahasiswa untuk 

mencapai IP tinggi, selalu 

dihambat oleh dosen yang suka 

membuat soal susah.

Dosen selalu memiliki cara untuk 

membuat IP mahasiswa kecil.

Mahasiswa: Penurut 

dan akan melakukan 

apa saja untuk 

mendapatkan IP bagus.

Dosen: Selalu 

mempunyai cara untuk 

menghambat 

mahasiswa.

Perjuangan mahasiswa untuk 

mencapai IP tinggi, selalu 

dihambat oleh dosen yang suka 

Mahasiswa: Ada usaha 

untuk mencapai IP 

yang baik.

Dosen: Sengaja 

membuat soal yang 

susah.



25.

Jan 26 '12
Troll has an u-turn.
Meanwhile at campus.
dari Sandegank
37 notes

79

Jadwal Mahasiswa dan 

Dosen di semester 

pertama dan semester 

akhir.

Mahasiswa pada semester pertama 

masih mengikuti banyak kelas 

yang harus diikuti, sedangkan 

dosen memiliki waktu yang lebih 

luang dibanding mahasiswa, 

sedangkan semester akhir 

kebalikannya.

Mahasiswa pada semester pertama 

masih mengikuti banyak kelas 

yang harus diikuti, sedangkan 

dosen memiliki waktu yang lebih 

luang dibanding mahasiswa, 

sedangkan semester akhir 

Mahasiswa: Lebih 

menyukai akhir 

semester, yang mata

kuliahnya sedikit 

sehingga ada waktu 

untuk pulang cepat.

Dosen: Memiliki 

waktu santai tetapi 

juga mengajar sampai 

sore.



26.

Feb 18 '12
Ketika Dosen Berdusta
dari goodlookinguy
51 notes

80

Ujian Open Book. Ujian Open Book adalah harapan 

semua mahasiswa karena mereka 

tidak perlu belajar, dan hanya 

memerlukan catatan sebagai bahan 

ujian.

Ujian Open Book adalah harapan 

semua mahasiswa karena mereka 

tidak perlu belajar, dan hanya 

n sebagai bahan 

Mahasiswa: Malas 
belajar.
Dosen: Berdusta 

kepada mahasiswanya, 

dan mengubah aturan 

ujian.



27.

Mar 29 '12
Dosen,YU NO BUAT SOAL LEBIH GAMPANG….dari 
Wisnu 
92 notes

28.

May 8 '12
dari guezahra-hs
126 notes

81

Dosen,YU NO BUAT SOAL LEBIH GAMPANG….dari 

Soal Ujian yang 

nomor-nomornya 

saling berhubungan 

satu sama lain.

Soal ujian mempengaruhi nilai 

mahasiswa, karena sekali

bisa mengerjakan maka soal yang 

berkaitan satu sama lain tidak akan 

bisa dijawab.

Mata kuliah ngulang 

dan ketemu dosen 

yang sama.

Kebiasaan mengulang membuat 

mahasiswa menjadi terbiasa 

dengan dosen yang sama.

Soal ujian mempengaruhi nilai 

mahasiswa, karena sekali tidak 

bisa mengerjakan maka soal yang 

berkaitan satu sama lain tidak akan 

Mahasiswa: Pemalas 

dan mudah menyerah.

Dosen: Suka menjebak 

mahasiswa dengan 

soal-soal yang tidak 

mudah dipahami oleh 

mahasiswa.

Kebiasaan mengulang membuat 

mahasiswa menjadi terbiasa 

dengan dosen yang sama.

Mahasiswa: Menyindir 

dosen karena 

mengulang mata kuliah 

yang sama berulang 

kali.

Dosen: Menyindir 

mahasiswa yang selalu 

mengulang mata 

kuliahnya.



29.

Sep 23 '12
Mahasiswa, Deadline, dan Dosen.
dari thexwarrior
52 notes
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Revisi tugas. Dosen sibuk menelantarkan 

mahasiswa yang mau 

mengumpulkan tugas.

Dosen sibuk menelantarkan 

yang mau 

Mahasiswa: 

Mengerjakan tugas 

secepat mungkin.

Dosen: Menggunakan 

berbagai alasan untuk 

menolak waktu 

bimbingan dengan 

mahasiswa.



30.

Nov 28 '12
ITS TRUE… TRUST ME…. :p
48 notes
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Bimbingan skripsi. Mahasiswa diberikan kesempatan 

untuk mengikuti sidang skripsi 

setelah mendapat persetujuan 

dosen pembimbing. Namun, saat 

sidang berlangsung, justru dosen 

pembimbing yang membantai 

mahasiswa bimbingannya 

sehingga harus mengulang.

Mahasiswa diberikan kesempatan 

untuk mengikuti sidang skripsi 

setelah mendapat persetujuan 

dosen pembimbing. Namun, saat 

berlangsung, justru dosen 

pembimbing yang membantai 

mahasiswa bimbingannya 

sehingga harus mengulang.

Mahasiswa: Penurut.

Dosen: Berkuasa untuk 

membantai mahasiswa 

dalam sidang skripsi.



31.

Nov 29 '12
ketika dosen lah sang dewa
dari msrahmawati
20 notes

32.

Dec 14 '12
Balada Mencari Dosbing
dari iztihejo
15 notes
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Detik-detik terakhir 

ujian gambar.

Dosen yang tidak bis

berdiskusi dengan waktu ujian 

sehingga bisa mengubah waktu 

seenaknya kepada mahasiswa yang 

menawar.

Pemilihan dosen 

pembimbing untuk 

tugas akhir.

Mahasiswa mencoba untuk 

berdiskusi dan berharap mendapat 

dosen pembimbing yang tepat 

untuk mengarahkannya dalam 

menyelesaikan tugas akhir.

Dosen yang tidak bisa diajak 

berdiskusi dengan waktu ujian 

sehingga bisa mengubah waktu 

seenaknya kepada mahasiswa yang 

Mahasiswa: Mencoba 

meminta kebaikan 

dosen untuk 

memperpanjang waktu.

Dosen: Tidak bisa 

diajak kompromi 

dengan waktu.

Mahasiswa mencoba untuk 

berdiskusi dan berharap mendapat 

dosen pembimbing yang tepat 

untuk mengarahkannya dalam 

menyelesaikan tugas akhir.

Mahasiswa: 

Bergantung pada dosen 

pembimbing.

Dosen: Sibuk dengan 

kegiatannya, sehingga 

membebaskan 

mahasiswa 

bimbingannya.
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5.2. Interpretasi 32 Komik Meme Tumblr “YeahMahasiswa”

Setelah penulis membahas dimensi teks di atas berdasarkan 32 komik yang telah 

dipilih, maka penulis akan melanjutkan ke tahap interpretasi dimensi teks tersebut untuk 

mengetahui wacana kekuasaan yang tercipta antara dosen dan mahasiswa tersebut

berdasarkan ekspresi yang diungkapkan oleh followers dalam Tumblr tersebut.

1. Analisis Wacana pada Wacana Komik 17 Januari 2011 “Sia-sia Kukorbankan Selama 

Ini”

- Representasi: Salah satu tren belajar anak sekolah masa kini adalah belajar dadakan 

atau yang dikenal sebagai Sistem Kebut Semalam (SKS). Hal ini tergambar dalam 

komik Meme di atas yang berhubungan dengan persiapan sehari sebelum UTS (Ujian 

Tengah Semester). Mahasiswa belajar dimulai pada pukul 20.00 (8 malam) dengan 

materi yang sangat banyak sampai pukul 3 pagi.

Aktivitas yang dikenal sebagai Sistem Kebut Semalam (SKS) sudah lazim bagi 

sebagian besar pelajar atau mahasiswa saat menghadapi ujian keesokan harinya. 

Menurut riset, SKS tidak baik untuk otak. Salah satu artikel yang tertulis dalam situs 

detikHealth dengan judul “Belajar dengan Sistem Kebut Semalam Bikin Otak Panik”

(Bararah: 2011) menjelaskan bahwa sistem belajar kebut semalam akan membuat otak 

panik yang jika terus-terusan bisa berdampak pada gangguan memori. Gaya belajar 

kebut semalam membuat fungsi otak terganggu karena otak menjadi kelelahan dan 

tidak bisa menerima rangsangan dari luar. Hal ini karena jadwal otak yang harusnya 

istirahat tapi dipaksa semalaman untuk terus bekerja, padahal saat jadwalnya tidur otak 

mendapatkan protein untuk kinerjanya. Kondisi otak yang kurang istirahat ini akan 

memberikan dampak buruk pada tubuh seperti cemas, gelisah, stres, kurang 

konsentrasi serta menurunkan sistem kekebalan tubuh. Serta memicu kelenjar di otak 

untuk merangsang kortisol menjadi hiperaktif. Kortisol adalah hormon stress yang bila 

jumlahnya berlebih dapat memicu gangguan-gangguan psikis19.

Menurut Dini Astuti (2009:6) dalam bukunya yang berjudul Gaul OK! Belajar OK! 

(Cerdas Gak Berarti Kuper) menyatakan bahwa salah satu penyebab kecemasan saat 

menghadapi ulangan atau ujian yaitu kurangnya persiapan. 

19Bararah, Vera Farah. 2011. Belajar dengan Sistem Kebut Semalam Bikin Otak Panik. 
health.detik.com/read/2011/03/16/102722/1592941/763/belajar-dengan-sistem-kebut-semalam-bikin-otak-
panik, diakses pada 24 Mei 2013, 14.02 WIB.
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Saat mahasiswa merasa kurang mempersiapkan materi untuk ujian keesokan 

harinya, biasanya mereka akan menemui atau melakukan hal berikut:

a. Belajar dadakan (ga’ pake nyicil) alias SKS (Sistem Kebut Semalam) pas besoknya 

mau ulangan atau ujian.

b. Point ‘a’ (biasanya) disebabkan pengaturan waktu yang buruk.

c. Tidak bisa atau sulit memahami informasi dalam bentuk tulisan. Mungkin 

disebabkan terlalu banyak materi (entah salah mahasiswa atau sistem pengajaran di 

sekolah atau kampus yang kurang efektif) yang harus dimengerti dalam waktu yang 

singkat.

d. Kebiasaan belajar yang kurang disiplin, Sebelum menyalahkan sistem pengajaran, 

ada baiknya, mahasiswa sebagai murid periksa diri terlebih dahulu cara dan sistem 

belajar yang dilakukan. Jangan asal demo saja.

Beberapa penyebab kecemasan di atas merupakan pola perilaku mahasiswa atau 

pelajar zaman sekarang. Mereka tidak memanfaatkan waktu luang yang ada, 

melainkan belajar saat malam sebelum ujian berlangsung. Kegiatan ini telah menjadi 

kebiasaan yang buruk bagi generasi muda. Pola belajar yang demikian hanya bersifat 

sementara. Belajar secara mendadak dengan materi yang banyak dan meghafal secara 

cepat dalam waktu semalam tanpa memahami, maka materi perkuliahan hanya akan 

menjadi ingatan sementara yang akan terlupakan setelah ujian berlangsung.

Namun, dalam gambaran komik meme tersebut, kata sia-sia menjadi bermakna 

bahwa pengorbanan waktu tidur yang telah dipakai oleh mahasiswa untuk belajar tidak 

berguna sama sekali, ketika dosen mengambil keputusan untuk membatalkan ujian 

pada hari-H.

- Relasi: Dalam komik di atas, mahasiswa menggambarkan kebiasaan belajar mereka 

saat mendekati ujian. Mahasiswa menggunakan SKS (Sistem Kebut Semalam) untuk 

mempelajari semua materi perkuliahan. Melihat keadaan demikian, tidak heran kalau 

mahasiswa terkadang mengeluh karena harus begadang hanya untuk belajar. Namun, 

gambaran ini terjadi karena memang pola belajar mahasiswa yang tidak benar. 

Sehingga ketika dosen mengatakan UTS dibatalkan secara tiba-tiba, mahasiswa 

merasa kesal. Mahasiswa mengungkapkan kekesalannya pada dosen karena usahanya 

sia-sia telah belajar semalam suntuk. Mahasiswa merasa bahwa waktu yang 

dipakainya selama belajar tersebut merupakan pengorbanannya untuk tidak tidur, dan 

menjadi percuma ketika dosen telah mengambil keputusan bahwa UTS dibatalkan. 
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- Identitas: Di sini, posisi dosen sebagai subjek dalam perkuliahan. Sehingga, relasi 

dengan mahasiswa, bisa dengan mudah membuat atau membatalkan janji. Seperti 

dalam komik tersebut, dosen dengan wajah trolling mengatakan hari ini tidak jadi 

UTS. Kabar tersebut membuat mahasiswa yang telah mempersiapkan diri merasa sia-

sia dengan waktu yang mereka habiskan untuk belajar materi UTS. Mahasiswa 

tersebut belajar dimulai pukul 20.00 (8 malam) sampai 3 pagi. Tergambar dalam 

kalimat mahasiswa Gawat, materi UTS banyak banget dan Shit, udah jam 3, gw harus 

tidur, ujiannya kan jam 7. Identitas dosen disini memiliki pengaruh terhadap 

keputusan dalam perkuliahan. Dosen bisa dengan mudah membatalkan ujian yang 

seharusnya dilakukan. Jadi, dosen adalah subjek dalam perkuliahan yang dapat 

mengambil keputusan apapun bentuknya dan mahasiswa adalah objek yang tidak bisa 

membantah keputusan dosen. 

2. Analisis Wacana pada Wacana Komik 4 Maret 2011 “Enaknya jadi Dosen”

- Representasi: Memberikan pemahaman mengenai materi kuliah kepada mahasiswa 

bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara memberikan kuis 

spontan (dadakan) dan acak kepada mahasiswa. Seperti yang dikutip dari JogloSemar

dalam artikel berjudul “Kuis” Lebih Ampuh! (Dani dan Titis, 2010)20 mengungkapkan 

bahwa kuis yang diambilkan dari materi kuliah yang telah diajarkan oleh dosen kepada 

mahasiswa ini, bisa dikatakan sebagai trigger atau pemicu untuk mengetahui mengenai 

kondisi riil pengetahuan dan penguasaan materi yang dimiliki oleh mahasiswa.

Didukung oleh pendapat dari seorang mahasiswa Teknik Kimia Universitas 

Diponegoro (Undip) Semarang, Muhammad Wahyu (22), yang mengungkapkan, kuis 

atau yang biasa disebut dengan pop kuis merupakan inovasi untuk menghindarkan 

mahasiswa dari kejenuhan sistem pembelajaran konvensional yang biasa dilakukan 

oleh dosen. Kuis juga akan membantu mahasiswa terpacu untuk lebih memperdalam 

pengetahuan materi kuliah yang disampaikan oleh dosen, karena mahasiswa tidak 

pernah tahu kapan ia akan ditanya oleh dosen, sehingga mahasiswa harus selalu 

belajar. Ia juga mengatakan bahwa kuis dapat melatih mental dan kepercayaan diri 

mahasiswa sehingga dapat mencegah kegiatan plagiarism (JogloSemar).
20Dani dan Titis. 2010. “Kuis” Lebih Ampuh!. www.edisicetak.joglosemar.co/berita/”kuis”-lebih-ampuh-
20011.html, diakses pada 23 Mei 2013, pukul 14.16 WIB.

Ia juga mengatakan bahwa kuis bisa menjadi cerminan apakah materi yang 

disampaikan dosen bisa dipahami dan dimengerti oleh mahasiswa. Karena sifat kuis 



88

yang mendadak, jadi mahasiswa yang tidak pernah belajar, tentu tidak akan 

memahami materi dan saat ditanya tidak akan bisa menjawab. Artinya, mahasiswa itu 

tidak paham mengenai materi yang disampaikan dosen. Sebenarnya, mahasiswa yang 

tidak bisa menjawab kuis yang diberikan oleh dosen, bukan sepenuhnya kesalahan 

mahasiswa. Menurut Wahyu, kemungkinan karena dosen saat menyampaikan materi 

tidak jelas atau malah membingungkan. Sehingga perlu adanya evaluasi dari kedua 

belah pihak.

Sedangkan menurut Ketua Program Studi Ilmu Komunikais Universitas Veteran 

(Univet) Bangun Nusantara (Bantara) Sukoharjo, Dra Nuryani Tri Rahayu, 

mengungkapkan, kuis dalam perkuliahan merupakan salah satu sistem evaluasi bagi 

mahasiswa yang berguna meningkatkan penguasaan materi yang diberikan dosen, 

serta memancing keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan (JogloSemar).

Jadi, kuis sebenarnya menjadi sebuah alat dalam perkuliahan untuk menguji 

pemahaman mahasiswa sekaligus sebagai alat ukur dosen dalam menjelaskan materi 

selama perkuliahan berlangsung, apakah sudah memberikan teknik pengajaran yang 

tepat atau belum. Namun, terkadang mahasiswa tidak memahami hal ini dengan baik, 

sehingga mereka hanya mengeluh ketika dosen akan mengadakan kuis dadakan. 

Seperti yang digambarkan dalam komik meme di atas.

- Relasi: Dalam komik yang berjudul “Enaknya jadi Dosen”, mahasiswa 

mengungkapkan rasa iri kepada dosen, sehingga mengatakan dosen adalah salah satu 

profesi yang enak. Enak disini dalam arti kata bahwa dosen memiliki kuasa untuk 

melakukan apapun selama perkuliahan. Salah satunya mengadakan kuis dadakan 

setelah selesai menjelaskan materi.

Enaknya jadi Dosen menceritakan bagaimana dosen dapat mengambil keputusan 

sesuai keinginannya. Terlihat dalam percakapannya bersama mahasiswa mengenai 

kuis dadakan yang diadakan setelah ia selesai memberi materi perkuliahan. Kalo udah 

ngerti, kita kuis sekarang dan Kalo belum, kita kuis aja biar lebih jelas. Keadaan 

demikian, menggambarkan bahwa mahasiswa mengerti atau tidak materi yang 

diajarkan, kuis akan tetap berlangsung.

Posisi dosen terlihat memiliki kuasa yang lebih besar di kelas, sedangkan 

mahasiswa kelihatan tidak berdaya dalam memberikan opini maupun alasan sehingga 

kuis pun tetap dilanjutkan meskipun mahasiswa tidak mengerti materi yang dijelaskan. 

Dalam komik ini, terlihat juga gaya hidup mahasiswa yang selalu ingin pulang cepat. 
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Hal ini memberikan pengaruh terhadap pola pikir mahasiswa. Digambarkan 

bagaimana mahasiswa terlihat tidak konsisten saat dihadapkan pada kuis dadakan. 

Pertama, terlihat bahwa ketika materi telah selesai dijelaskan, mahasiswa menjawab 

udah ngerti. Namun, saat akan diadakan kuis, mahasiswa memberikan jawaban yang 

berbeda ta..tapi saya masih belum jelas pak. Jelas sekali, jawaban pertama 

menggambarkan bahwa mahasiswa ingin cepat pulang ketika materi selesai dijelaskan. 

Kemudian jawaban kedua merupakan pilihan mahasiswa untuk menghindari kuis 

dadakan.

- Identitas: Dosen mempunyai otoritas di kelas, sehingga mahasiswa tidak dapat 

membantah apapun perkataan dosen dengan alasan-alasan yang dibuat-buat untuk 

menghindari kuis. Berikut kalimat percakapan dosen: “Kalo udah ngerti, kita kuis 

sekarang dan Kalo belum, kita kuis aja biar lebih jelas”. Kuis biasanya diadakan 

untuk menguji pengetahuan mahasiswa. Namun, seringkali di kelas, mahasiswa 

kurang memperhatikan penjelasan materi, sehingga terlihat mahasiswa tidak siap 

apabila diberikan kuis dadakan.

3. Analisis Wacana pada Wacana Komik 19 Maret 2011 “Enaknya jadi dosen- part II

- Representasi: Keterlambatan mahasiswa dan dosen menjadi sangat kontras apabila 

dilihat dari tanggapan akan keterlambatan itu sendiri. Biasanya dalam perkuliahan ada 

yang namanya Kontrak Belajar. Kontrak belajar biasanya akan diberikan pada awal 

perkuliahan. Menurut Windy Anggraina (2010)21, kontrak belajar merupakan 

kesepakatan yang sengaja dibuat oleh mahasiswa dan dosen dalam kelas untuk 

menjamin terlaksananya kegiatan perkuliahan dengan baik dan disiplin. Mulai dari 

jadwal kuliah, presensi atau daftar kehadiran, durasi waktu keterlambatan, masalah 

tugas-tugas hingga peraturan berbusana dalam kelas saat mengikuti mata kuliah, 

disepakati antara mahasiswa dan dosen dalam kontrak belajar yang biasanya 

dilaksanakan saat pertama akan mulai menjalankan proses perkuliahan.

21
Anggraina, Windy. 2010. Kontrak Belajar Menempuh Mata Kuliah Acuan atau Sebatas Acuan?, 

www.edisicetak.joglosemar.co/berita/kontrak-belajar-menempuh-mata-kuliah-acuan-atau-sebatas-aturan-
8832.html, diakses pada 23 Mei 2013, 15.27 WIB.

Dalam artikel itu juga memaparkan bahwa seiring berjalannya waktu, terkadang 

kontrak belajar yang telah disepakati, kerap dilanggar. Tidak hanya oleh mahasiswa, 

bahkan oleh dosen yang membuat kontrak kerja juga tidak jarang melakukan 
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pelanggaran. Menurut dosen Bahasa Jawa dan Bahasa Pedalangan Institut Seni 

Indonesia (ISI) Surakarta, Dra Titin Masturoh M.Sn, adanya kontrak belajar ini adalah 

sesuatu yang positif. Kontrak belajar harus dibudayakan oleh universitas hingga 

tingkat jurusan. Sehingga akan berdampak pada kedisplinan dosen dan mahasiswa saat 

menjalani perkuliahan.

Namun, salah satu mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas Sebelas 

Maret (UNS), Ardian Danandono mengatakan bahwa faktor utama penyebab tidak 

berjalan efektifnya kontrak belajar tergantung kepada ketegasan seorang dosen dan 

juga tergantung pada kesadaran mahasiswa. Terkadang dosen justru melanggar 

kontrak belajar yang telah disepakati dan ditetapkan. Sehingga, mahasiswa juga ikut 

melakukan pelanggaran terhadap kontrak belajar yang telah disepakati. 

Biasanya,pelanggaran kontrak belajar yang kerap dilakukan oleh seorang dosen di 

antaranya ketepatan waktu mengajar, kehadiran atau pelanggaran-pelanggaran lain 

yang seharusnya tidak dilakukan.

Akibat tindakan dosen ini, selanjutnya mahasiswa juga akan apatis dengan kontrak 

kerja yang telah disepakati sejak awal kuliah. Sehingga kontrak belajar yang 

seharusnya mendisiplinkan mahasiswa dan dosen, malah menjadi faktor pemicu 

ketidakdisiplinan. Windy menambahkan sebenarnya manfaat dari kontrak belajar 

adalah untuk membudayakan sikap tertib dan profesional dalam kegiatan belajar-

mengajar di setiap perkuliahan.

- Relasi: Enaknya jadi dosen menggambarkan bahwa mahasiswa menganggap dosen 

memiliki kuasa dalam perkuliahan sehingga keputusannya mutlak untuk diikuti. Hal 

inilah yang membuat mahasiswa menganggap profesi dosen sangat enak untuk 

dijalankan, karena keputusan yang dibuat bersifat mutlak dan mahasiswa hanya 

menerima saja tanpa ada perlawanan. Komik satu ini menggambarkan kekuasaan 

dosen dalam kondisi yang berbeda yaitu masalah ketelatan. Telatnya mahasiswa 

berbeda dengan telatnya dosen. Dalam komik tergambar dengan dosen berwajah 

trolling yang telat selama 55 menit hanya mengungkapkan U Mad Mahasiswa?? dan 

berbeda saat mahasiswa telat hanya 5 menit, dosen langsung dengan tegas mengatakan 

GTFO (Get the fucking out). Relasi antara dosen dan mahasiswa terlihat dalam 

jawaban mahasiswa saat dosen telat, mahasiswa mengatakan Okay. Mahasiswa terlihat 

memiliki peran yang lemah dan tidak bisa melakukan perlawanan dalam keadaan 

seperti itu.
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- Identitas: Dalam gambar mengenai keterlambatan dosen, mahasiswa terlihat sebagai 

tokoh yang menerima saja perbuatan dosen. Ketika dosen mengatakan U Mad 

Mahasiswa??, dosen menunjukkan kekuasaannya sebagai pemegang kendali 

perkuliahan, sehingga saat mahasiswa mengatakan Okay, maka pemaknaan dari kata 

tersebut adalah keputusan menyetujui, menuruti dan menerima pernyataan dari lawan 

bicaranya yaitu dosen.

Sebaliknya, saat mahasiswa telat dan tidak sesuai dengan kontrak belajar, dosen 

mengusir mereka dari kelas. Namun, dalam komik digambarkan bahwa dosen 

menggunakan kata GTFO dengan raut wajah yang tegas. Kata GTFO, kepanjangan 

dari Get The Fuck Out/ Off. Sebenarnya penggunaan kata tersebut sudah menjadi 

bahasa yang tren di kalangan anak muda karena dipopulerkan dalam Meme. 

Dalam blogdetik (Anonim9)22, kata fuck sekarang telah menjadi kata makian yang 

paling sering dipakai dalam film produksi Amerika. Kata ‘fuck’ ternyata mempunyai 

sejarah yang panjang. Diperkirakan penggunaan kata ini dengan arti hubungan 

seksual, pertama kali terdapat pada buku ‘Flen Flyys’ yang ditulis tahun 1475. Tetapi, 

ada temuan yang lain lagi mengenai awal mula penggunaan kata ‘fuck’. Pada jaman 

dahulu kala di kerajaan Inggris, penduduknya tidak boleh melakukan hubungan 

seksual tanpa ijin kepada pihak kerajaan. Setelah itu pihak kerajaan akan memberikan 

tanda/ kartu untuk digantung di pintu pasangan yang meminta ijin melakukan 

hubungan seksual. Tanda tersebut bertuliskan ‘Fornication Under Consent of the 

King’, disingkat menjadi F.U.C.K yang berarti ‘hubungan intim telah mendapatkan 

ijin dari raja’. Sejak itu, kata ‘fuck’ berarti hubungan intim.

Namun, di jaman sekarang, tidak hanya Amerika saja yang menggunakan, 

melainkan di Indonesia sekarang banyak anak muda yang menggunakan kata tersebut 

untuk memaki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ’maki’ berarti 

mengeluarkan kata-kata atau ucapan keji (kotor, kasar, dsb) sebagai pelampiasan 

kemarahan atau rasa jengkel. 

22Anonim9.yoszuaccalytt.blogdetik.com/2012/05/12/fenomena-kata-makian-dalam-film/, diakses pada 23 
Mei 2013, 17:22 WIB.

Dalam artikel di detikblog yang berjudul Fenomena Kata Makian dalam Film

(2012), ada beberapa golongan sumber kata makian berdasarkan hasil penelitian 

Wijana dan Rohmadi sebagai peneliti bahasa, yaitu dari keadaan, binatang, makhlus 
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halus, benda yang berkonotasi jorok, bagian tubuh, kekerabatan, aktifitas manusia, dan 

profesi seseorang.

Sedangkan dari hasil penelitian Intan Pusparini Siswoyo (mahasiswi Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro), 

pemakaian kata makian tidak hanya terbatas pada saat seseorang dalam keadaan 

marah. Sebanyak 90% responden menyatakan bahwa makian juga digunakan pada saat 

situasi santai dan akrab. Melihat keadaan demikian, kata makian akan menjadi bahasa 

sehari-hari dan meluncur dari mulut siapa saja, dimana saja, dan kapan saja, tanpa 

mengenal konteks yang dikandung makna aslinya.

Dalam komik meme sendiri, kata makian Fuck menjadi salah satu kata yang sering 

muncul untuk menunjukkan kekesalan. Salah satunya, GTFO yang diucapkan dosen 

dalam komik meme di atas. GTFO menjadi terkenal dan menjadi bahasa slang dalam 

dunia maya yang mengekspresikan ketidaksenangan/ ketidakpercayaan/ kemarahan 

akan sesuatu yang bodoh, atau hal yang tidak diinginkan (Anonim10)23. Dosen 

ditampilkan menggunakan bahasa slang GTFO ke mahasiswanya sebagai tanda 

kemarahan atas keterlambatan 5 menitnya. Berbanding terbalik saat dosen terlambat 

55 menit, mahasiswa menerima keterlambatan tersebut dengan pasrah. Sehingga ini 

menunjukkan bagaimana pengaruh dosen begitu besar di kelas.

4. Analisis Wacana pada Wacana Komik 19 Maret 2011 “Dosen yang nggak ngerti 

bedanya lama 10 detik sama “daritadi”

- Representasi: Ketiduran di kelas karena mata kuliah membosankan sepertinya sudah 

sering dialami oleh mahasiswa. Seperti yang dikutip dalam Hercampus.com, survey 

yang dilakukan Fakultas Pelayanan Kesehatan University of Rochester, New York, 

menyebutkan, rata-rata mahasiswa tidur kurang dari tujuh jam dalam satu hari. 

Sementara kebutuhan tidur seseorang adalah tujuh jam. Tetapi kebutuhan tidur 

seseorang berbeda-beda tergantung dari kualitas tidur. 

23Anonim10.www.urbandictionary.com/define.php?term=gtfo, diakses pada 23 Mei 2013, 17:39 WIB.

Jika kebutuhan tidur tidak terpenuhi, maka seseorang akan mengalami rasa ngantuk 

pada saat jam-jam beraktivitas, kesulitan konsentrasi dan kesulitan untuk mengingat 

(Hardjanti: 2012)24.



93

- Relasi: Bagi sebagian mahasiswa, mata kuliah bisa menjadi membosankan karena ada 

yang tidak tepat dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah tersebut. Dalam 

artikel yang bersumber dari Kompas dan diposting kembali oleh Hendra Santoso 

(2011)25 dengan judul Memahami Cara Belajar Mengajar, ada beberapa hal yang 

berpengaruh. Mahasiswa hanyalah salah satu komponen. Selebihnya, ada pengaruh 

dosen, kurikulum, bahan bacaan, situasi perkuliahan dan lain-lain. Sebagai pelajar, 

kita memiliki banyak cara dalam menerima dan mengolah informasi. Ada yang lebih 

menyukai mendengar, ada juga yang lebih tertarik pada gambar-gambar. Ada yang 

gemar bernalar secara logis, ada yang terbiasa menggunakan intuisi. Ada yang 

berorientasi solusi, ada yang senang menganalisa.

Di sisi lain, pengajar juga memiliki beragam karakter. Ada yang senang 

“berkotbah” panjang-lebar, ada yang menempatkan diri sebagai fasilitator yang 

mengajak agar pelajar memiliki pemahaman sendiri. Ada yang berfokus pada hal-hal 

yang prinsip dan mendasar, ada juga yang memusatkan perhatian pada aplikasi dan 

kegunaan pengetahuan.

Ketika cara mengajar dosen tidak sesuai dengan cara belajar kita, yang sering 

terjadi kita menjadi bosan dan tidak dapat berkonsentrasi. Kita lebih menyukai metode 

perkuliahan yang menggunakan banyak ilustrasi untuk membantu pemahaman, 

sementara dosennya lebih suka bercerita panjang-lebar tanpa mempedulikan apakah 

pendengarnya suka atau tidak. Cara belajar demikian tidaklah efektif.

Sama halnya dengan kasus komik di atas. Dalam kasus yang digambarkan dalam 

komik, mahasiswa merasa bosan dengan penjelasan materi dari dosen dan 

memejamkan mata selama 10 detik. Namun, ketika ditegur, dosen mengatakan bahwa 

mahasiswa tertidur “daritadi” dan meminta mahasiswa tersebut keluar kelas. Makna 

yang ingin digambarkan oleh mahasiswa adalah dosen seenaknya mengatakan 10 detik 

sama dengan daritadi, sehingga komik ini mengungkapkan kekesalan mahasiswa 

kepada dosen yang cara mengajarnya membosankan.
24Hardjanti, Rani. 2012. Mengatasi Kantuk di Kelas. 
kampus.okezone.com/read/2012/05/10/373/627402/large, diakses pada 23 Mei 2013, 19:58 WIB.
25Santoso, Hendra. 2011. Memahami Cara Belajar Mengajar. www.kampushendra.com/berita-117-
memahami-cara-belajar-mengajar.html, diakses pada 24 Mei 2013, 0:29 WIB.
- Identitas: Kekesalan mahasiswa dalam komik ini terjadi karena dosen tidak mengerti 

perbedaan lama 10 detik dan daritadi. Terungkap saat 10 detik kemudian, setelah si 

mahasiswa tertidur, dosen mengatakan Mahasiswa yang tidur disana, silahkan keluar 

kelas. Daritadi kamu tidur terus. Dosen digambarkan bisa sesukanya mengatakan 10 
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detik menjadi daritadi untuk menggambarkan mahasiswa yang tertidur di kelas dan 

tidak memperhatikan pelajarannya. Sedangkan mahasiswa digambarkan sebagai 

korban yang tidak bersalah karena digambarkan bahwa karena mata kuliah yang 

diajarkan membosankan sehingga mahasiswa tertidur.

Oleh karena itu mahasiswa merasa tertidur di kelas bukan hanya salah dari dirinya

saja tetapi juga dari metode pengajaran dan perkuliahan yang membosankan, dan 

dosen dengan kuasanya berhak mengusir mahasiswa sesuai dengan apa yang ia 

inginkan. Seperti kata “daritadi” menggambarkan bahwa mahasiswa telah tertidur 

selama beberapa waktu atau lebih dari 10 detik. Jadi, identitas dosen yaitu dapat 

mengatakan sesuai keinginannya tanpa memperhatikan realitas yang sebenarnya, 

sedangkan mahasiswa selalu menjadi korban dari kata-kata dosen.

5. Analisis Wacana pada Wacana Komik 24 Maret 2011 “Kami mengerti Bapak, tapi 

mengapa bapak tidak mengerti kami??”

- Representasi: Dalam kasus di atas, mahasiswa ingin menyampaikan bahwa apapun 

kesibukan dosen, mereka selalu memberi pengertian dan menerima setiap alasan yang 

diberikan. Namun, dibalik Kami mengerti Bapak, juga ada kontradiksi yaitu tapi 

mengapa Bapak tidak mengerti kami?? Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa bisa 

mengerti dosen, sedangkan dosen tidak bisa mengerti mahasiswa.

- Relasi: Kesibukan dosen terkadang menjadi salah satu penghambat dalam perkuliahan. 

Kesibukannya terkadang mengorbankan kelas yang seharusnya diadakan. Namun, 

mahasiswa digambarkan sebagai pihak yang mengerti kesibukan-kesibukan tersebut 

sehingga tidak membahas terlalu jauh dan menerima segala alasan dosen. Namun, 

relasi yang terjadi disini, adalah sebaliknya mahasiswa ingin meminta dosen juga 

mengerti mahasiswa, yaitu untuk tidak memberikan kuis mendadak di kelas. Tapi, 

dosen tetap saja mengatakan Kalau begitu, keluarkan selembar kosong ya anak2, kita 

Quiz!!

- Identitas: Dosen digambarkan sebagai dosen sibuk. Ia akan selalu sibuk dengan 

berbagai proyek, mempunyai jam terbang tinggi, dan hal ini membuatnya jarang 

berada di kampus. Namun, dibalik kesibukan tersebut, sifat dosen yang masih tetap 

dipertahankan adalah suka seenaknya sendiri, dengan kuasanya dapat ijin atau masuk 
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kelas dan mengadakan kuis dadakan kepada mahasiswa. Hal ini menjadi kekesalan 

mahasiswa, karena mahasiswa merasa seharusnya kuis tidak perlu diberikan karena 

mereka selama ini tidak belajar dan jarang masuk kelas. Jadi, memang dari mahasiswa 

pun tidak ada persiapan materi untuk mengerjakan kuis.

6. Analisis Wacana pada Wacana Komik 25 Maret 2011 “Nggak enaknya jadi Dosen”

- Representasi: Dalam komik di atas, tergambar bahwa mahasiswa lebih berkuasa 

dibanding dosen. Maka dari itu, dalam judul tertulis Nggak enaknya jadi dosen

ditambah dengan kata-kata di bawahnya Dikira jadi dosen enak ngadepin mahasiswa-

mahasiswa bandel. Mahasiswa digambarkan sebagai anak nakal atau bandel sehingga 

dosen juga tidak bisa menghadapi/ ngadepin mahasiswa model seperti itu. Sehingga 

terjadi perbedaan dengan wacana “Enaknya jadi Dosen I dan II” yang tergambar 

kekuasaan dosen, namun di Nggak enaknya jadi dosen, mahasiswa digambarkan lebih 

berkuasa dan nakal.

Menurut Muhammad Yunus (2011), dalam perspektif dosen pengampu beberapa 

mata kuliah, dosen memiliki keluhan dan juga menjadi stereotip tentang perilaku 

mahasiswa terkhusus dalam proses belajar mengajar berlangsung. Diantaranya:

a. Mahasiswa malas membaca. Hal ini terlihat dalam bentuk jawaban dari 

pertanyaan yang diberikan dosen sebagai pemancing awal perkuliahan. 

Berbagai alasan sering muncul ketika ditanya apakah telah membaca bahan 

yang akan dipelajari.

b. Mahasiswa lumpuh menulis. Hal ini sering terjadi ketika melihat hasil dari 

tugas membuat artikel atau makalah. Kelumpuhan menulis diperparah dengan 

kemalasan membaca mahasiswa.

26Yunus, Muhammad. 2011. Kenapa Kuliah Membosankan?.
Edukasi.kompasiana.com/2011/11/14/kenapa-kuliah-membosankan-410138.html, diakses pada 24 
Mei 2013, 19.08 WIB.

c. Disiplin diri dan perilaku. Menjadi sebuah model yang membudaya dalam 

kalangan mahasiswa bahwa berpakaian rapi dan sopan adalah berat. Seakan 

berpakaian menggunakan baju berkrah, sepatu adalah sebuah keberatan. Maka 
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tidak heran di beberapa kampus membuat pengumuman “Mahasiswa yang 

memakai oblong, sandal jepit tidak dilayani”.

Sebenarnya keluhan ini seharusnya menjadi cerminan perilaku mahasiswa jaman 

sekarang. Sebagian besar mahasiswa menunjukkan perilaku seperti yang telah 

disebutkan di atas. Salah satunya yang tergambar di komik. Mereka mencuri 

kesempatan untuk berdiskusi mengenai mata kuliah lain.

- Relasi: Percakapan yang terjadi dalam komik tersebut menggambarkan bahwa dosen 

sebagai pihak yang tak berdaya menghadapi mahasiswa yang nakal. Terlihat dari 

percakapan mahasiswa Diskusi kok pak, tapi tentang mata kuliah Y. Relasi yang 

terbentuk adalah mahasiswa yang nakal dapat melakukan tindakan yang tidak disukai 

dosen, seperti salah satunya diskusi tentang mata kuliah lain di kelas. 

- Identitas: Di sini dijelaskan bahwa mahasiswa yang nakal, itu susah diatur sehingga, 

dosen mengatakan Dikira jadi dosen enak ngadepin mahasiswa-mahasiswa bandel. 

Kata ngadepin berarti mengajar secara langsung mahasiswa bandel. Identitas 

mahasiswa bandel disini bermakna mahasiswa yang nakal dan susah untuk diatur.

7. Analisis Wacana pada Wacana Komik 25 Maret 2011 “Nggak enaknya jadi Dosen- part 

2”

- Representasi: Berdasarkan judul tersebut maka komik ini merupakan lanjutan dari 

Nggak enaknya jadi dosen, dengan demikian posisi dosen disini pun terlihat tidak 

berdaya. Maka disebut nggak enak jadi dosen dengan segala bentuk kelakuan 

mahasiswa yang melawan dosen. Wacana komik tersebut menggambarkan bagaimana 

tidak enak memiliki profesi dosen ketika mahasiswanya belajar mata kuliah lain saat 

dosen tersebut sedang mengajar. Kehidupan mahasiswa disini direpresentasikan 

sebagai mahasiswa yang nakal dengan wajah trolling mengungkapkan Belajar koq 

pak, tapi buat ujian kuliah Bapak yang mata kuliah Y. 

- Relasi: Dalam kasus di atas, mahasiswa belajar tanpa memperdulikan dosen yangs 

sedang memberikan materi. Mereka tidak memanfaatkan waktu luang di luar 

perkuliahan untuk belajar. Malah mereka mengambil kesempatan untuk menggunakan 

waktu mata kuliah lain untuk persiapan ujian dengan belajar di mata kuliah yang 

sedang berlangsung.
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- Identitas: Dosen digambarkan dengan wajah yang tidak berdaya dan menjawab Okay, 

sedangkan mahasiswa ditampilkan dengan wajah nakal khas trolling. Mahasiswa 

malas sehingga mereka tidak bisa mendisiplinkan diri untuk belajar.

8. Analisis Wacana pada Wacana Komik 28 Maret 2011 “Kala kuliah satu semester tak 

lagi berguna”

- Representasi: Berdasarkan judul wacana komik di atas, menggambarkan kekecewaan

mahasiswa yang menyatakan bahwa satu semester tak lagi berguna. Jadi, mahasiswa 

merasa kecewa dengan usaha satu semesternya yang sia-sia. Kembali ke kontrak 

belajar yang telah dibicarakan sebelumnya. Maka, ketika mahasiswa tidak mengikuti 

aturan dalam perkuliahan atau kontrak belajar yang telah disepakati, mahasiswa 

tersebut bukanlah peserta dari mata kuliah yang bersangkutan atau nilai yang 

dipertaruhkan dan pasti mendapat E. Seperti yang dibahas di atas mengenai jatah 

bolos. Biasanya dalam kontrak belajar, jatah bolos diberikan 3x tiap semester. 

Kelonggaran ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk tidak hadir 

mengikuti perkuliahan tanpa ijin. Namun, apabila melebihi jatah tersebut, sudah pasti 

nilai mahasiswa tersebut akan mendapat E.

- Relasi: Relasi antara dosen dan mahasiswa disini terlihat bahwa dosen memegang 

kendali dalam ujian. Meskipun mahasiswa sudah memberanikan diri dan cuek 

terhadap pengawas ujian. Namun, ketika dosen sudah mengusir dengan kata GTFO, 

maka mahasiswa tidak bisa melakukan apa-apa untuk membela diri. Karena memang 

posisi mahasiswa di sini salah berdasarkan perilaku. Gaya hidup mahasiswa yang suka 

tidur pagi dan bangun telat menjadikan kebiasaan baru yang sebenarnya tidak baik 

untuk kesehatan tubuh. Tapi, fenomena seperti inilah yang sering terjadi. Mahasiswa 

kurang memperhatikan waktu istirahat dan jam-jam kuliah. Mereka akan lebih mudah 

mengetahui jam kuliah melalui teman dibandingkan melihat kartu studi per semester.

- Identitas: Mahasiswa dalam wacana ini tergambar sebagai mahasiswa yang suka bolos

dan ‘nekat’. Terlihat dari percakapannya Jatah bolos abis, harusnya sih...gak boleh 

ikut UAS. Namun, tidak sesuai harapan mahasiswa, dosen datang mengawas ujian dan 

langsung mengatakan GTFO, ditambah keterangan Udah bolos 5 kali, sekarang 

dateng telat pula. Situasi yang terjadi demikian, membuat dosen yang memiliki kuasa 
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di kelas, mengusir mahasiswa yang tidak mematuhi peraturan, termasuk untuk 

mahasiswa pemalas seperti mahasiswa yang digambarkan tersebut. 

9. Analisis Wacana pada Wacana Komik 4 April 2011 “Dosen yang sangat berdedikasi”

- Representasi: Dalam wacana di atas, judulnya sudah menunjukkan sebuah karakter 

dosen, yaitu berdedikasi. Berdedikasi berarti sangat mengabdikan diri pada sesuatu. 

Terlihat bahwa mahasiswa secara sengaja menggunakan kata berdedikasi untuk

menggambarkan dosen secara ironi (ejekan halus). Secara umum terdapat tiga tipe 

dosen (Indriati, 2006:73), tipe-tipe dosen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tipe pertama adalah dosen yang mencintai ilmu pengetahuan, berdisiplin tinggi, 

konsisten membaca, meneliti, menulis, dan mengajar. Mereka tidak segan-segan 

membelanjakan sebagian besar gajinya untuk membeli buku-buku baik mengenai 

bidangnya maupun hal-hal di luar bidangnya, serta berlangganan terbitan ilmiah 

berkala. Mereka bekerja dari jam 08.00 sampai 13.30 dan tidak pernah iri dengan 

dosen lain yang belum tentu masuk kerja setiap hari, atau masuk terlambat pulang 

cepat. Persentase tipe satu ini tidak banyak, barangkali maksimum 30% dari dosen 

yang ada. Biasa disebut sebagai dosen berdedikasi atau ilmuwan sejati.

b. Tipe kedua adalah dosen yang malas mengeluarkan uang sakunya sendiri untuk 

menambah pengetahuannya, dan mengajar berdasarkan bahan yang diajarkan oleh 

dosennya terdahulu. Dosen tipe ini cukup rajin, paling-paling korupsi waktu 1-2 

jam sehari, tetapi strategis dalam hal mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan 

pangkat. Tipe kedua ini paling banyak ada, mungkin mencapai 50%. Ini adalah 

dosen kebanyakan atau umumnya.

c. Tipe ketiga adalah mereka yang tidak begitu peduli pada pengembangan 

pengetahuan, apalagi institusinya.  Istilah salah satu dekan di UGM adalah bekerja 

sebagai dosen sebagai sandaran hidup. Ciri tipe ketiga ini adalah jarang masuk 

kerja dan lebih banyak menjalankan proyek di luar. Untungnya, jumlahnya sedikit, 

mungkin kurang dari 20%. Dosen ini disebut dosen “mroyek”.

- Relasi: Dalam komik ini, dosen yang berdedikasi digambarkan berwajah troll sambil 

mengatakan saat masuk kelas kita pretest ya, nguji pengetahuan kalian, kemudian 

setelah istirahat, kita post test ya, nguji yang saya ajari tadi, selanjutnya saat mau 

pulang, tugas minggu depan 3 paper masing-masing 4 lembar sama soal hitung. 

Dalam kasus di komik, dosen berdedikasi tersebut sebenarnya merupakan bentuk dari 
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majas ironi dari mahasiswa yang menggambarkan dosen yang suka mengadakan test 

dan tugas. Semua test menjadi bahan untuk evaluasi mahasiswa (menguji pengetahuan 

mahasiswa) dan tugas menjadi alat ukur apakah mahasiswa membaca buku dan 

berusaha menyampaikan pemikirannya yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

- Identitas: Dosen digambarkan sangat berdedikasi, mahasiswa menganggap dosen 

seperti ini mengabdikan dirinya dalam profesinya sebagai pengajar, jadi semuanya 

berhubungan dengan tes dan tugas. Sedangkan mahasiswa, ditampilkan sebagai objek 

yang belum siap dengan materi perkuliahan, baik sebelum memulai materi maupun 

sesudah materi diberikan. Meskipun begitu mahasiswa kembali tidak dapat 

membantah keputusan dosen. Oleh karena itu, mahasiswa mengungkapkan 

kekesalannya dengan menggunakan majas ironi kepada dosen dengan test dan tugas 

yang diberikan.

10. Analisis Wacana pada Wacana Komik 17 April 2011

- Representasi: Komik ini menceritakan bagaimana mahasiswa tidak peduli dengan 

nasib nilainya yang sudah mendapat E. Nilai menjadi sebuah angka yang sangat 

penting bagi mahasiswa, karena nilai yang menentukan indeks prestasi mahasiswa 

tersebut. Untuk mendapatkan nilai yang baik, mahasiswa harus mengikuti aturan 

perkuliahan seperti mengikuti pertemuan kuliah, kuis, ujian tengah semester, ujian 

akhir semester, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen. Apabila tanggung 

jawab ini dilakukan dengan baik, maka hak mahasiswa untuk mendapatkan nilai yang 

baik akan tercapai sesuai kerja kerasnya tersebut. Biasanya dalam perguruan tinggi di 

Indonesia, cara menilai apakah seorang mahasiswa telah memahami bahan yang 

diujikan adalah dengan mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kemampuannya, 

yaitu kelompok amat baik (A), kelompok baik (B), kelompok cukup (C), kelompok 

kurang (D), dan kelompok jelek (E). Penilaian ini dilakukan dengan mengadakan 

beberapa kali ujian yaitu ujian tengah semester dan akhir semester.

Namun, hal ini lah yang menjadi persoalan karena mahasiswa ingin mendapatkan 

nilai bagus di kelas dengan mempersiapkan segala sesuatu seperti tugas dan ujian 

hanya dalam waktu satu malam (SKS). Tindakan seperti ini sebenarnya tidak tepat 

untuk dilakukan, tetapi fenomena inilah yang sering terjadi di kehidupan mahasiswa. 

Orientasi kepada nilai tanpa melakukan usaha yang tepat menunjukkan bahwa 

mahasiswa jaman sekarang hidup di era yang serba instan. Mahasiswa ingin kehidupan 
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praktis dan mudah untuk menggapai segala sesuatu. Pola pikir seperti inilah yang 

menjadikan generasi muda menjadi generasi yang malas.

- Relasi: Nilai menjadi sesuatu yang berharga di mata mahasiswa. Siapapun akan 

menganggap bahwa orientasi terhadap nilai menjadi sangat penting dalam perguruan 

tinggi. Sebenarnya semua tergantung kepada mahasiswa itu sendiri. Seperti mahasiswa 

yang digambarkan dalam komik mendapat hasil 20 dan biasanya nilai itu sudah 

termasuk kategori E. Dalam keadaan demikian, mahasiswa dengan sikap apatisnya, 

menerima keadaan bahwa dia siap untuk mengulang mata kuliah tersebut di semester 

berikutnya. Dalam perkuliahan, ada mahasiswa yang meskipun nilainya jelek di 

universitas tetapi bagus dalam bekerja. Ada mahasiswa yang bagus nilainya di kelas, 

namun tidak bisa mengaplikasikannya ke kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, apa yang sepertinya penting bagi mahasiswa belum tentu di mata 

masyarakat. Keahlian tertentu dan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu 

pertimbangan untuk bertahan dalam arena pertarungan hidup. Jadi, tidak hanya nilai, 

masih banyak hal yang perlu diperhatikan mahasiswa. Tapi, bukan berarti mahasiswa 

harus menyerah dan menerima keadaan begitu saja. Melainkan butuh usaha dan 

pemikiran kritis agar mahasiswa dapat menjadi generasi yang berguna untuk 

masyarakat. 

- Identitas: Meskipun mahasiswa bersikap apatis terhadap keadaannya tersebut, tetapi 

mereka dapat mengambil keputusannya sendiri termasuk siap untuk mengulang mata

kuliah. Sedangkan dosen malah menjadi tokoh yang menggunakan kelemahan 

mahasiswa dalam urusan nilai sebagai ancaman apabila tidak menuruti keinginan 

dosen. Hal ini terungkap karena kecerobohan dosen yang lupa untuk memasukan nilai 

mahasiswa, dan meminta mahasiswa mengumpulkan kertas ujiannya kembali. 

Ditambah dengan ancaman, apabila tidak mengumpul, maka nilai E yang menjadi nilai 

paling menakutkan bagi mahasiswa akan diberikan.

11. Analisis Wacana pada Wacana Komik 3 Mei 2011 “Ketika Dosen gak bisa diajak 

diskusi”
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- Representasi: Dari judul sudah terlihat bahwa mahasiswa menampilkan karakter dosen 

yang susah untuk diajak berdiskusi. Gak bisa diajak bermakna bahwa dosen tidak bisa 

bersatu dengan mahasiswa ataupun berada di pihak mahasiswa. Jadi, ada jarak antara 

dosen dan mahasiswa. Jarak ini digambarkan dengan alasan-alasana yang diungkapkan 

oleh dosen untuk menolak berdiskusi dengan mahasiswanya. Seperti saat mahasiswa 

bertanya, tapi dosen selalu menggunakan alasan sudah coba digoogling belum?, sudah 

coba tanya mahasiswa lain belum?, tapi kok mahasiswa lain ga ada yang tanya saya 

ya? Berarti ga ada masalah kan?.

- Relasi: Komponen dalam perkuliahan terdiri dari mahasiswa dan dosen. Terjadi 

sebuah hubungan yang sinergis apabila kedua komponen ini dapat saling melengkapi

baik dari segi pengetahuan dan pengajaran. Rasa ingin tahu dalam diri mahasiswa, 

menjadi salah satu karakter yang perlu dikembangkan dalam setiap perguruan tinggi 

Indonesia, agar tercipta mahasiswa yang kritis terhadap fenomena sosial di 

masyarakat.

Namun, dalam komik di atas, digambarkan sebaliknya. Rasa ingin tahu mahasiswa 

ditolak secara langsung oleh dosen yang seharusnya bertugas membimbing 

mahasiswanya. Keadaan demikian dapat mematahkan semangat belajar mahasiswa 

sehingga mereka akan menciptakan pola pikir malas untuk bertanya dan hanya 

menerima apa yang diberikan oleh dosen.

- Identitas: Keadaan demikian menggambarkan bahwa dosen adalah tokoh yang tidak 

bisa diajak untuk berdiskusi dan mahasiswa sebagai anak didik yang hanya menerima 

perlakuan dosen seperti demikian. Dampak yang akan tercipta dapat memperburuk 

sistem pendidikan di Indonesia, karena mahasiswa yang seharusnya bersikap kritis 

menjadi apatis dan menerima begitu saja materi yang ada di kelas, mengikuti alur 

perkuliahan tanpa peduli dengan fenomena yang terjadi di sekitar mahasiswa itu 

berada. Oleh karena itu, pihak dosen perlu melakukan intropeksi diri mengenai tujuan 

pendidikan itu sendiri. Jangan hanya melihat kepentingan satu pihak saja tanpa 

memperdulikan pihak lain yang membutuhkan pendidik untuk membimbing terkhusus 

mahasiswa.

12. Analisis Wacana pada Wacana Komik 9 Mei 2011 “Saat yang ditunggu-tunggu 

ternyata”
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- Representasi: Komik di atas menggambarkan mahasiswa yang ingin cepat-cepat 

pulang. Mahasiswa terlihat sangat senang saat melihat slide terakhir dari presentasi 

dosen. Pulang cepat, entah untuk pulang ke rumah atau untuk nongkrong. Begitulah 

gaya hidup mahasiswa jaman sekarang. Dalam artikel yang berjudul Tiga Tipe 

Mahasiswa di Kampus (Adnan, 2013)27, bermacam-macam jenis mahasiswa 

digambarkan, yaitu:

a. Kupu-kupu. Singkatan dari kuliah pulang-kuliah pulang. Banyak mahasiswa yang 

akan kita temukan di kampus bercorak kupu-kupu. Mereka hanya mengejar IPK 

tinggi, rajin kuliah, kuliah tidak pernah absen namun mereka tidak mau 

mempersoalkan masalah yang dihadapi bangsa saat ini. Maka, setelah jam kuliah 

selesai mereka pulang ke rumah, ke kost, atau ke kontrakan masing-masing dengan 

tanpa ada aktivitas yang bermanfaat. 

b. Kunang-kunang. Singkatan dari kuliah nongkrong-kuliah nongkrong. Tipe 

kunang-kunang tidak jauh beda dengan kupu-kupu. Yang membedakan dari tipe 

ini adalah, jika tipe kupu-kupu pulang ke rumah namun tipe kunang-kunang hanya 

nongkrong dengan kelompoknya. Mereka biasanya akan berkumpul di warung-

warung, kantin-kantin untuk menghabiskan waktu dengan sia-sia seperti gossip, 

merokok, menghambur-hamburkan kesempatan muda dengan sikap hedonis, dan 

bersikap apatis terhadap permasalahan-permasalahan yang ada.

c. Kura-kura. Singkatan dari kuliah rapat-kuliah rapat. Tipe kura-kura hanya dimiliki 

oleh mahasiswa yang mementingkan kuliah dan tidak melupakan organisasi. 

Mereka mengisi waktu luang dengan bermacam rapat organisasi, diskusi tentang 

isu masyarakat hingga perpolitikan baik tingkat daerah maupun nasional. Tipe ini 

tidak membuang waktu mereka sia-sia. Mereka berani mencurahkan segala tenaga 

untuk mendapatkan IPK tinggi dan sekaligus pengalaman terbaik dalam organisasi. 

Maka tak heran, biasanya tipe kura-kura adalah mahasiswa tersibuk di kampus.

27Adnan. 2013. Tiga Tipe Mahasiswa di Kampus. www.republika.co.id/berita/jurnalisme-
warga/wacana/13/01/31/mhhaiq-tiga-tipe-mahasiswa-di-kampus, diakses pada 24 Mei, 02.01 WIB.

Istilah di atas, sempat menjadi tren di kalangan mahasiswa untuk menggambarkan 

aktivitas yang biasa mereka lakukan. Dari ketiga tipe mahasiswa tersebut, mahasiswa 

kura-kura akan bisa bersaing dalam dunia kerja dibandingkan dua lainnya. 
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Dikarenakan, mahasiswa kura-kura mendapatkan dua ilmu sekaligus yaitu hard skill

dari kelas dan soft skill dari organisasi. 

Gambaran wacana dalam komik di atas adalah mahasiswa menantikan saat-saat 

pulang kuliah, namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan mahasiswa.

Maka, mahasiswa menulis saat yang ditunggu-tunggu ternyata. Waktu yang ditunggu 

adalah pulang kuliah, dan ternyata disini adalah saat yang dinantikan itu tidak terjadi 

sesuai harapan mereka.

- Relasi: Dalam komik ini tidak ada percakapan sama sekali, namun ekspresi yang 

digambarkan dan teks di komik menggambarkan situasi yang terjadi. Slide akhri dari 

presentasi dosen memberikan harapan kepada mahasiswa bahwa kuliah telah selesai 

dan bisa pulang cepat. Namun, harapan itu musnah saat dosen menunjukkan adanya 

satu file untuk penjelasan materi lagi. Mahasiswa merasa kecewa dengan kejadian ini.

- Identitas: Dosen terlihat sebagai pemegang kendali perkuliahan. Termasuk dalam 

memberikan materi perkuliahan. Materi yang akan dipresentasikan bisa hanya satu 

atau bahkan lebih, tergantung pada dosen. Mahasiswa akan bisa pulang apabila materi 

yang dipresentasikan telah selesai. Jadi, sebenarnya memang itulah salah satu tugas 

mahasiswa yaitu mengikuti perkuliahan sampai selesai. Namun, akibat gaya hidup 

yang lebih mementingkan kesenangan, maka mahasiswa lebih memilih untuk pulang 

cepat bahkan bolos hanya untuk bermalas-malasan bersama teman-temannya.

13. Analisis Wacana pada Wacana Komik 15 Mei 2011 “Hari terakhir kuliah memang 

menyenangkan”

- Representasi: Salah satu kebahagiaan mahasiswa terungkap dalam komik satu ini. 

Seperti yang tertera dalam judulnya hari terakhir kuliah memang menyenangkan. 

Menyenangkan berarti mahasiswa sangat menyukai keadaan yang terjadi seperti di

dalam komik yang menggambarkan perkuliahan akhir yang diidam-idamkan oleh 

mahasiswa dimana tidak ada kuis. Namun sebelumnya mahasiswa memiliki dugaan 

buruk terhadap pernyataan dosen ketika dosen meminta mahasiswa mengeluarkan 

kertas selembar.

- Relasi: Mahasiswa terlihat sangat sensitif mendengar perkataan yang berhubungan 

dengan kertas. Seperti yang dikatakan oleh dosen Keluarkan selembar kertas ya. 
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Mahasiswa terlihat panik dan menduga Jangan-jangan kuis?!?!. Mahasiswa memiliki 

pandangan negatif terhadap dosen karena perilaku dosen yang suka memberikan kuis 

dadakan. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak suka dengan sesuatu yang 

berbau ujian. Padahal kenyataannya, dosen tidak selalu mengadakan kuis dadakan. 

Namun, telah tercipta stereotip bahwa dosen suka memberikan kuis dadakan.

- Identitas: Dari komik tersebut, terlihat bagaimana mahasiswa sangat menghindari kuis 

dadakan. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya persiapan dari mahasiswa itu 

sendiri, entah mahasiswa tidak mendengar apa yang dijelaskan oleh dosen atau cara 

penyampaian dosen yang membuat mahasiswa sulit memahami materi. Beberapa 

pendapat bisa menjadi salah satu pertimbangan mengapa mahasiswa sangat 

menghindari diadakannya kuis.

Namun, di balik itu semua, kuis mempunyai manfaat bagi kedua belah pihak baik 

itu dosen maupun mahasiswa. Jadi baik adanya apabila kuis dapat diadakan di kelas, 

untuk mengevaluasi pengetahuan mahasiswa serta metode pengajaran dosen.

14. Analisis Wacana pada Wacana Komik 13 Juni 2011 “Percayalah bahwa ini akan 

terjadi sebentar lagi”

- Representasi: Berbeda dengan bangku SMA, mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri 

dalam mengerjakan segala sesuatu, termasuk untuk tugas-tugas, ujian dan lainnya. Hal 

inilah yang harus mulai ditanamkan dalam diri mahasiswa, bahwa dengan mandiri 

maka mahasiswa harus pintar dalam menyiasati waktu, tenaga, pikiran sehingga segala 

tugas yan diberikan dosen meskipun dikumpulkan pada hari bersamaan, dapat 

diselesaikan dengan baik. 

Dalam judul komik di atas mengungkapkan untuk percayalah, hal ini berarti ada 

sesuatu yang diyakini mahasiswa baik itu mengenai dosen maupun tugas yang 

diberikan. Selain itu, penggunaan kata sebentar lagi bermakna bahwa dalam waktu 

dekat, mahasiswa akan merasakan penderitaan dalam dunia perkuliahan.

Beberapa keluhan mahasiswa terhadap dosen (Yunus: 2011) dalam tulisannya 

mengenai Kenapa Kuliah Membosankan?, meliputi:

a. Metode penyampaian. Kemampuan dosen dalam mengemas materi perkuliahan 

tidak mengakomodasi kebutuhan mahasiswa. Hal ini bisa berupa penggunaan 

slide yang kurang menarik dan terkesan kaku.
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b. Sikap dan perilaku dosen. Keluhan mahasiswa melihat sikap dari dosen dalam 

menyikapi beberapa permasalahan. Dalam hal ini adalah disiplin waktu. Ketika 

mahasiswa terlambat maka hukuman mahasiswa tidak dibenarkan masuk. Jika 

dosen yang terlambat tidak mendapatkan sanksi apa-apa.

c. Penguasaan materi perkuliahan. Terkadang beberapa dosen tidak memiliki 

pembahasan update tentang mata kuliah yang diampu. Hal ini biasanya terlihat 

dari materi demi materi yang disampaikan. Rujukan perkuliahan hanya pada 

satu buku atau terkadang sebuah diklat yang telah tua.

d. Banyak tugas. Hal ini sering menjadi beban dan sumber keluhan mahasiswa 

terhadap dosen. Dimana mahasiswa merasa dibebankan dengan tugas-tugas 

yang menghiasi setiap pertemuan.

- Relasi: Semua mata kuliah pasti membutuhkan tugas sebagai salah satu bentuk 

penilaian selain ujian dan kuis yang diberikan. Oleh karena itu, mahasiswa harus 

memenuhi syarat tersebut. Namun, dari sudut pandang mahasiswa, tugas menjadi 

sebuah beban yang berat untuk dikerjakan. 

Seharusnya, tugas tidak boleh dipandang hanya sebagai sebuah kewajiban saja. 

Apabila mahasiswa hanya memandang tugas sebagai sebuah kewajiban yang harus 

dikerjakan, maka tugas hanya akan menjadi beban dan pengerjaannya pun akan 

bersifat terpaksa dan setengah hati. Sebaliknya, apabila mahasiswa memandang tugas 

sebagai sebuah kebutuhan, maka ia perlu ada dan dikerjakan seperti halnya kebutuhan 

makan dan minum. Sehingga tujuan dari penugasan tidak hanya sekadar memberikan 

pengetahuan, tetapi juga melatih skill baik itu hard skill maupun soft skill.

- Identitas: Pengumpulan tugas terkadang telah diatur oleh dosen sebelum perkuliahan 

dimulai. Biasanya akan ditulis dalam kontrak belajar dan silabus, sehingga aturan 

dalam perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa dan 

dosen. Oleh karena itu, saat dosen sudah mengatakan kapan waktu pengumpulan 

tugas, seharusnya mahasiswa mempersiapkan diri dan tidak menunda-nunda tugas 

yang telah diberikan, sehingga tugas yang semakin hari semakin banyak tidak 

menumpuk.

15. Analisis Wacana pada Wacana Komik 25 Juni 2011 “Kata-kata Ajaib dari 

Pembimbing”
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- Representasi: Seluruh perguruan tinggi Indonesia menghadirkan sosok dosen 

pembimbing sebagai dosen yang akan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan 

skripsi atau tugas akhir. Skripsi adalah karya ilmiah yang diwajibkan sebagai bagian 

dari persyaratan pendidikan akademis di Perguruan tinggi (Poerwadarminta, 1983 

957). Semua mahasiswa wajib mengambil mata kuliah tersebut, karena skripsi 

digunakan sebagai salah satu prasyarat bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar 

akademisnya sebagai sarjana. Mahasiswa yang menyusun skripsi dituntut untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan proses belajar yang ada dalam penyusunan skripsi. Proses 

belajar yang ada dalam penyusunan skripsi berlangsung secara individual, sehingga 

tuntutan akan belajar mandiri sangat besar. Mahasiswa yang menyusun skripsi dituntut 

untuk dapat membuat suatu karya tulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

Peran dosen dalam pembimbingan skripsi hanya bersifat membantu mahasiswa 

mengatasi kesulitan yang ditemui oleh mahasiswa dalam menyusun skripsi (Redl dan 

Watten, 1959: 299). Seperti salah satu contoh, di Fakultas Pertanian Universitas 

Andalas, dosen sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa bertugas dan bertanggung 

jawab untuk:

a. Membimbing penyusunan rencana (proposal) penelitian/ tugas akhir.

b. Memeriksa konsep, kerangka dan arah serta sasaran rencana penelitian.

c. Memonitor pelaksanaan penelitian.

d. Membimbing penyusunan skripsi/ tugas akhir.

e. Memeriksa draf skripsi/ tugas akhir.

- Relasi: Skripsi menjadi salah satu kewajiban mahasiswa. Memang skripsi menuntut 

mahasiswa menjadi mandiri dalam pengerjaan karya ilmiahnya tersebut. Namun, 

kemandirian mahasiswa ini dibatasi dengan adanya dosen pembimbing yang 

mengarahkan mereka agar tidak terlalu menyimpang dari topik yang dibahas. Baik 

adanya apabila dosen dapat membimbing mahasiswa sambil mengeksplor kemampuan 

mahasiswa itu sendiri. 

28 Anonim11. Pembimbing Tugas Akhir/ Skripsi. faperta.unand.ac.id/?q=node/90, diakses 

pada 25 Mei 2013, 18.01 WIB.

Tapi, akan terjadi sebaliknya seperti yang terjadi dalam komik, dimana dosen 

hanya melepas mahasiswa begitu saja tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut 
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mengenai metode yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Jadi, mahasiswa menjadi 

korban dari perlakuan dosen pembimbing yang tidak mau susah-susah menjelaskan 

mahasiswanya. Sehingga solusi yang diberikan adalah Oh, kalo itu, cari saja di 

google, Problem?. Memang mahasiswa dibiarkan mandiri, tetapi juga ada beberapa 

hal mahasiswa perlu dibimbing dan dijelaskan mengenai apa yang perlu dan tidak 

perlu dilakukan untuk skripsinya. 

- Identitas: Kembali mahasiswa menggunakan majas ironi untuk menggambarkan 

kekesalan mereka terhadap perilaku dosen. Seperti dalam komik ini Kata-kata ajaib 

dari Pembimbing. Ajaib bermakna sebagai sesuatu yang mustahil tapi nyata terjadi. 

Biasanya dalam dunia perkuliahan, apalagi terkhusus masa-masa tugas akhir, 

mahasiswa dihadapkan pada dosen pembimbing yang bertugas untuk membimbing 

mereka agar bisa lulus menjadi sarjana. Namun, terkadang ada dosen pembimbing 

yang membimbing mahasiswa dengan caranya seperti pokoknya ada pasti di google. 

Kata-kata ajaib yang dimaksud mahasiswa adalah cari di google, padahal mahasiswa 

ingin dibimbing oleh dosen secara langsung. Kata-kata dosen pembimbing menjadi 

pedoman bagi mahasiswa. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan proses 

skripsi, pembimbing yang mengatur apa yang harus ditambah dan apa yang harus 

dicari oleh mahasiswa.

16. Analisis Wacana pada Wacana Komik 30 Juni 2011 “Dosen boleh baik, tapi nasib 

tetap sama”

- Representasi: Mahasiswa menampilkan karakter dosen yang baik dalam komik ini. 

Mahasiswa mempunyai harapan bahwa apabila dosen baik, maka nilai yang diberikan 

pun akan baik pula alias ‘tidak pelit atau royal’ dalam memberikan nilai kepada 

mahasiswanya. Harapan seperti ini sering muncul ketika mahasiswa ingin 

mendapatkan nilai secara praktis tanpa perlu berusaha terlalu keras seperti yang 

dilakukan saat kelas dosen yang terkenal killer. 

- Relasi: Dosen yang baik menjadi pilihan bagi semua mahasiswa dalam mengikuti 

perkuliahan. Hal ini dikarenakan stereotip mahasiswa terhadap dosen yang baik adalah 

nilai yang diberikan akan baik pula. Namun, tidak semua dosen yang baik, 

memberikan nilai secara cuma-cuma seperti itu. Banyak pertimbangan dan proses 

yang harus dilewati dalam pemberian nilai kepada mahasiswa. Apabila, mahasiswa 
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masih bermalas-malasan maka nilai yang diberikan akan jelek pula. Jadi, semua 

tergantung pada mahasiswa bukan pada dosennya, meskipun dosen yang mempunyai 

kewajiban memberikan nilai secara objektif. 

- Identitas: Dalam komik tersebut, ekspektasi mahasiswa tidak selalu sesuai dengan 

realita yang terjadi. Mahasiswa yang kecewa dengan nilai yang diberikan oleh dosen 

baik tersebut tidak sesuai harapannya. Sehingga, meskipun dosen berkarakter baik, 

apabila mahasiswa tetap tidak belajar, maka nilainya pun akan sesuai dengan 

kemampuan mahasiswanya. Jadi, terlihat bahwa dosen baik pun tetap bersikap adil 

dalam memberikan nilai.

17. Analisis Wacana pada Wacana Komik 1 Juli 2011 “Dosen Trolling”

- Representasi: Mahasiswa menggambarkan dosen dengan karakter trolling. Trolling 

disini dimaksud sebagai salah satu khas dari bentuk meme. Secara umum, trolling 

adalah salah satu aktivitas yang membangkitkan tanggapan emosional atau kemarahan 

dari pengguna lainnya. Seni trolling memang sengaja, cerdik, dan diam-diam dibuat 

untuk mengecewakan orang melalui internet, dengan menggunakan dialog. Biasanya 

trolling akan melepaskan satu atau lebih komentar sinis atau sarkastis pada korbannya. 

Tapi, sifat tersebut hanya untuk hiburan saja.

Dalam gambaran komik di atas, dosen digambarkan berkarakter trolling. Jadi, apa 

yang diperbuat oleh dosen trolling memang sengaja dilakukan untuk membangkitkan 

tanggapan emosional mahasiswa. Dosen menggunakan nilai UAS sebagai topik 

trolling. Memang nilai menjadi salah satu yang sensitif bagi mahasiswa apalagi nilai 

yang didapat jelek, maka nilai menjadi hal yang paling dihindari untuk 

diperbincangkan. Tapi, justru hal inilah yang diambil dosen sebagai topik pembahasan 

di kelas.

- Relasi: Banyak mahasiswa yang berpikir bahwa tujuan kuliah hanya untuk 

mendapatkan ijazah dan setelah itu mendapatkan pekerjaan. Sehingga, nilai 

memegang peranan penting dalam perkuliahan. Karena nilai yang didapat mahasiswa 

akan mempengaruhi indeks prestasi mahasiswa. Biasanya nilai bagus tidak bisa diraih 

dengan mudah tanpa usaha dari mahasiswa itu sendiri. Banyak hal yang menjadi 

kendala mengapa mahasiswa susah mendapatkan nilai yang baik di kelas. Seperti yang 

digambarkan dalam komik, mahasiswa tidak bisa mendapatkan nilai A, karena dosen 
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selalu memberikan soal susah selama ujian. Meskipun dosen berkilah bahwa soal 

susah berarti tidak ingin meremehkan mahasiswa, justru alasan itu yang membuat 

mahasiswa merasa diejek secara halus.

- Identitas: Trolling menjadi tren di dunia maya sekarang. Tren ini yang juga mengjiasi 

semua komik. Troll yang digambarkan menjadi bermakna ketika adanya dua pihak 

yang saling berdialog. Karena pihak satu akan menjadi troll dan lainnya sebagai 

korban kenakalan troll tersebut. Dalam hal ini dosen mempunyai cara dan mengetahui 

kelemahan mahasiswa dalam hal nilai. Sehingga, apa yang diperbuat oleh dosen 

trolling memang sengaja dilakukan untuk membangkitkan tanggapan emosional 

mahasiswa. Dosen trolling terlihat dalam kata-katanya yaitu Kalau saya ngasih soal 

UAS yang gampang berarti saya meremehkan kecerdasan kalian. Lho kalian itu 

harusnya bersukur bisa dapet nilai E, saya dulu gak pernah dapet soalnya nilai saya 

A terus. Dalam kalimat yang diucapkan oleh dosen mengandung majas ironi kepada 

mahasiswa. Dosen secara sengaja mengejek mahasiswa dengan halus mengenai 

kemampuan mahasiswa.

18. Analisis Wacana pada Wacana Komik 6 Juli 2011 “Fuck Yea Jadwal Semester 

Pendek”

- Representasi: Program semester pendek merupakan program yang berorientasi pada 

pemenuhan kebutuhan mahasiswa dalam penyelesaian studinya sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki dan disesuaikan dengan tahun akademik yang sedang 

berjalan. Semester pendek bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa 

yang akan memanfaatkan masa liburan, memberi peluang dan kesempatan yang lebih 

luas bagi mahasiswa untuk memperbaiki kinerja studinya ataupun bagi mahasiswa 

yang cakap dan giat belajar untuk dapat mempercepat masa studinya, dan masa studi 

yang lebih cepat bagi mahasiswa dan peningkatan produktivitas lulusan akan 

menambah daya tarik dan citra positif masyarakat (Anonim12)29.

29Anonim12. Program Semester Pendek. www.aster.s5.com/sata.html, diakses pada 25 Mei 2013, 23.08 
WIB.

- Relasi: Permasalahan yang terjadi adalah jadwal semester pendek yang telah diatur 

ternyata berubah sesuai dengan keinginan dosen. Hal ini menjadi kekesalan 
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mahasiswa sehingga tertuang dalam sub judulnya Di saat semua jadwal seenak 

jidat bokong dosen, termasuk jadwal pulang kampung… Jadwal semester pendek 

biasanya diadakan saat waktu liburan yang berdurasi 1-1,5 bulan. Tidak hanya 

mahasiswa yang harus rela mengorbankan masa liburan yang berdurasi 1-1,5 bulan, 

pengorbanan ini juga dilakukan dosen. Namun, ketika dosen dengan seenaknya 

mengubah jadwal di luar perkiraan mahasiswa, maka sang dosen telah mengacaukan 

segala rencana yang sebelumnya telah diatur saat mahasiswa mengambil semester 

pendek.

- Identitas: Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti semester pendek, 

seharusnya siap menanggung resiko pergantian waktu perkuliahan. Tetapi, mengatur 

jadwal kuliah semester pendek juga menjadi salah satu bentuk persiapan mahasiswa

namun ternyata dosen berkata lain dan memberikan jadwal baru, sehingga rencana

yang diharapkan mahasiswa menjadi berantakan. Dari kasus di atas, dosen dengan 

mudah dapat mengubah jadwal yang telah diatur oleh pihak fakultas. Terlihat dari 

kalimat dosen Jadwal saya sibuk. Jadi kuliah saya jadikan Selasa, Kamis, Jumat. 

Problem, Mahasiswa? Mahasiswa mengekspresikan kekesalannya melalui komik ini.

Seharusnya dosen dapat mengikuti jadwal yang ada, karena jadwal itu sendiri 

merupakan jadwal yang telah disepakati sebelumnya.

19. Analisis Wacana pada Wacana Komik 3 Oktober 2011 “Mahasiswa jangan pernah 

dilawan, karena mereka lebih cerdas dan licik dari dosennya. Sampai-sampai teori 

mencontek pun ber-evolusi”

- Representasi: Kegiatan mencontek sudah menjadi kebutuhan bagi siswa-mahasiswa di 

Indonesia. Pernyataan ini dilansir dari situs PortalSemarang (2012)30 yang menyatakan 

bahwa bila kita cocokan dengan realitas ketika sekolah menggelar ujian, apabila 

cermat mengawasi, kita akan mendapati berbagai modus mencontek, dari yang paling 

klasik hingga modern dan melibatkan teknologi mutakhir. Mencontek adalah obat 

ketidakpercayaan diri yang diidap sebagian besar dari mereka yang merasa tidak yakin 

dengan kemampuannya menyelesaikan soal sehingga merasa perlu “memantapkan 

diri” dengan mencari sumber jawaban lain.
30PortalSemarang. 2012. http://portalsemarang.com/menyontek-adalah-kebutuhan, diakses pada 26 Mei 2013, 0.45 WIB.

- Relasi: Topik yang diangkat dalam komik di atas adalah cara mencontek mahasiswa 

zaman sekarang tidak seperti zaman dahulu. Perkembangan globalisasi memberikan 
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dampak pada perkembangan otak manusia, salah satunya mahasiswa yang 

memodifikasi cara-cara mencontek. Selain itu, relasi yang ditampilkan 

menggambarkan bahwa dosen itu kuno dengan pemikirannya sebagai berikut Besok 

ujian ya. Ga ada yg bikin contekan di kertas kecil atau di meja. Sedangkan mahasiswa 

yang modern menjawab bahwa Kita ga bikin kertas kecil ato nulis di meja pak. Tapi 

kita…Nulis Contekan di HAPE. Mahasiswa memanfaatkan teknologi komunikasi 

khususnya handphone yang sudah menjadi kebutuhan primer manusia sekarang dalam 

melakukan aktivitas apapun.

- Identitas: Mahasiswa mengembangkan kreativitas dalam hal mencontek. Mereka 

cerdas dan licik dalam era modern. Sebagai generasi yang melek media, mereka

memanfaatkan media untuk keperluannya beraktivitas termasuk mencontek saat ujian.

Berubahnya cara mencontek, membuat dosen terlihat sebagai karakter yang kuno, 

karena masih menggunakan cara mencontek yang klasik.

20. Analisis Wacana pada Wacana Komik 16 Oktober 2011 “Ketika Tugas Tidak 

Berguna”

- Representasi: Permasalahan utama dalam komik ini telah tergambar jelas dalam 

judulnya yaitu mengenai tugas kuliah. Jadi, komik inipun menggambarkan 

kekecewaan mahasiswa saat tugas yang mereka kerjakan tidak berguna sama sekali 

dikarenakan dosen yang bersangkutan sibuk dengan kegiatan lain, sehingga 

mahasiswa tidak diperdulikan.

- Relasi: Tugas memang wajib dikerjakan, karena akan mempengaruhi penilaian 

nantinya. Oleh karena itu, mahasiswa tidak akan segan-segan menghabiskan waktu 

untuk menyelesaikan tugas yang sudah memiliki deadline waktunya. Terkhusus dalam 

kasus komik di atas, mahasiswa menggunakan waktu dalam semalam untuk 

menyelesaikan tugas, dan dengan segera dikumpulkan keesokan harinya.

- Identitas: Dalam komik ini, dosen berkata Ibu gak bisa masuk, ada tugas. Problem?,.

Pernyataan tersebut menggambarkan dosen yang berkuasa dalam menentukan kapan 

tugas bisa dikumpul atau tidak, sehingga membuat mahasiswa kesal dengan 

menampilkan ekspresi tertawa terpaksa dan menangis. Ekspresi tersebut menjelaskan 

bagaimana perjuangan mahasiswa mengerjakan tugas dengan waktu yang diberikan. 
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21. Analisis Wacana pada Wacana Komik 5 November 2011 “Dosen jenis kayak gini pasti 

ada, percayalah”

- Representasi: Kuis dadakan yang diadakan di kelas dengan syarat dan ketentuan yang 

berlaku terkhusus bagi dosen jenis ini. Kuis ini sepertinya bertujuan untuk menguji 

mahasiswanya satu per satu. Sekaligus memperdalam pengetahuan mahasiswa apabila 

gagal, sehingga mereka bisa mempelajari materi yang diajarkan melalui tugas 

tambahan.

- Relasi: Kuis memang diatur oleh dosen. Jadi, dosen berhak membuat soal sesuai 

dengan materi yang telah dijelaskan. Mahasiswa tidak boleh mengeluh, karena tujuan 

dari diadakannya kuis adalah untuk mengevaluasi perkuliahan yang telah berlangsung. 

Oleh karena itu, apabila dosen memberikan kuis beserta syarat, hal itu tidak bisa 

diprotes mahasiswa. Mahasiswa mau tidak mau memang harus mengikuti syarat dosen

tersebut.

- Identitas: Komik ini menceritakan karakter dosen. Oleh karena itu, mahasiswa 

membuat judul yang mengkategorikan dosen pada jenis kayak gini, yang berarti bahwa 

dosen ini memiliki karakter yang berbeda dari dosen lainnya. Kali ini dosen yang 

ditampilkan oleh mahasiswa adalah dosen yang perfeksionis. Terlihat dari 

perkataannya tentang syarat kuis dadakan yaitu Sifat kuis close book, setiap 

mahasiswa soal beda-beda, nilai di bawah 60 ngulang+tugas. Jadi, dosen jenis seperti 

ini, sangat memperhatikan kuis yang akan diadakan sampai ke detail yang sangat 

dihindari mahasiswa yaitu mengulang dan tugas.

22. Analisis Wacana pada Wacana Komik 26 November 2011 “Tugas Beruntun”

- Representasi: Berdasarkan judulnya maka tema besar dari komik ini mengenai tugas 

yang datang beruntun dan bersamaan waktunya. Dalam perkuliahan, kemungkinan 

datangnya tugas beruntun sangat besar. Biasanya tugas sudah tertulis dalam silabus 

dan dibahas di awal perkuliahan.

- Relasi: Dosen yang memberikan tugas, mahasiswa harus mengerjakannya tanpa 

mengeluh. Dari wacana Tugas Beruntun, dosen tidak mau tahu dengan tugas-tugas 
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mahasiswa lainnya. Meskipun tugas datang dan menumpuk, tapi dosen tidak bisa 

diajak kompromi. Hal ini terlihat dari kalimat Dosennya saya atau anda?

- Identitas: Dosen adalah subjek yang memegang kendali perkuliahan. Meskipun 

mahasiswa telah berusaha menawar kepada dosen, tapi dengan kuasanya dapat 

menutup mulut mahasiswa, sehingga mahasiswa hanya dapat mengungkapkan 

kekesalannya dalam hati.

23. Analisis Wacana pada Wacana Komik 8 Januari 2012 “Pak IP-nya Pak…”

- Representasi: Indeks prestasi adalah nilai rata-rata untuk mata kuliah yang telah 

diambil mahasiswa. Penilaian keberhasilan dinyatakan dengan Indeks Prestasi 

Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS menunjukkan keberhasilan 

mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan dalam suatu semester, sedangkan 

IPK adalah hasil rata-rata seluruh Indeks Prestasi yang telah dicapai pada semester-

semester yang telah diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan secara kumulatif 

(Anonim13)31. Fenomena yang sekarang terjadi adalah mahasiswa berlomba-lomba 

untuk mengejar IP tinggi.

- Relasi: Mahasiswa terlihat sebagai mahasiswa yang ingin meminta kenaikan IP dari 

dosen. Namun, dosen selalu mencari alasan yang membuat mahasiswanya terdiam, 

seperti alasan satu ini langkahi dulu mayat saya. Biasanya, apabila mahasiswa 

dihadapkan dengan pernyataan seperti itu, berarti dosen sengaja membangkitkan 

emosi mahasiswa. Emosi mahasiswa terkadang hanya diam dan tidak bisa membalas 

perkataan dosen, tapi untuk komik satu ini, mahasiswa juga yang biasanya menuruti 

kemauan dosen, malah melakukan apa yang diminta, sehingga dosen pun terlihat 

babak belur. 

- Identitas: Dosen seharusnya memberikan alasan yang logis kepada mahasiswa, karena

sebagian besar karakter mahasiswa yang digambarkan adalah penurut dan diam 

mengikuti kemauan dosen, maka dosen pun juga harus waspada dalam perkataan.
31Anonim13. Peraturan Akademik. http://www.oocities.org/siliconvalley/park/9151/auturan.htm, diakses 
pada 26 Mei 2013, 2.20 WIB.

24. Analisis Wacana pada Wacana Komik 23 Januari 2012 “The IPucuk”
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- Representasi: Komik satu ini sebenarnya diadaptasi dari salah satu iklan Teh di 

Indonesia yaitu Teh Pucuk Harum. Pada tahun 2011, iklan ini disiarkan secara 

langsung di televisi dengan menggambarkan perjuangan ulat yang ingin mencapai 

puncak dari daun teh, tetapi dicabut oleh seorang manusia sebagai tanda bahwa, teh itu 

rasanya enak karena dipilih berdasarkan daun teh teratas. Hal ini pula yang ingin 

digambarkan dalam The IPucuk. IP menjadi salah satu hal yang penting dalam 

kehidupan mahasiswa. Dengan konsep yang sama dengan iklannya, mahasiswa 

menggambarkan perjuangan mereka untuk mendapat IP tertinggi. Sehingga disebut 

IPucuk. Bagian yang ditekankan adalah IP (Indeks Prestasi) Mahasiswa. 

- Relasi: Mahasiswa melakukan berbagai hal demi nilai, seperti mengikuti perkuliahan, 

mengerjakan tugas, mengikuti ujian dan lainnya. Jadi, perjuangan mahasiswa untuk 

mencapai IP tertinggi terlihat dari kegiatan mereka. Namun, tidak hanya kegiatan itu 

saja yang mempengaruhi tetapi juga dosen. Dalam hal ini, dosen dengan mudah 

menghancurkan impian mahasiswa untuk mendapat IP 4 dengan cara memberi soal 

susah saat ujian berlangsung.

- Identitas: Mahasiswa digambarkan sebagai ulat (cacing) yang sedang berjuang 

mencapai puncak untuk mendapatkan daun teh terbaik. Sedangkan, pihak yang 

menghancurkan perjuangan mahasiswa adalah dosen troll. Dosen berkarakter troll 

disini digambarkan suka membuat soal susah. Berarti, untuk mendapat IP tertinggi itu 

sangat susah, karena harapan tersebut selalu dipatahkan oleh dosen troll. Dengan 

demikian, dosen menggambarkan mementingkan diri sendiri dengan memberi soal 

susah, tanpa melihat kemampuan mahasiswa, sehingga harapan mahasiswa agak sulit 

untuk mencapai IP 4.

25. Analisis Wacana pada Wacana Komik 26 Januari 2012 “Troll has an u-turn”

- Representasi: Troll has an u-turn itu mengenai bagaimana mahasiswa dan dosen 

bergiliran menjadi troll. Trolling dilakukan untuk menggambarkan aktivitas dari 

maasing-masing profesi baik itu dosen maupun mahasiswa. Perbedaan aktivitas dosen 

dan mahasiswa dapat dilihat dari waktu perkuliahan dan status sebagai mahasiswa 

baru atau mahasiswa tingkat akhir, sedangkan dosen, kegiatannya tetap sama dari 

tahun ke tahun, tidak jauh berbeda.
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- Relasi: Inilah relasi yang terjadi, ketika dosen menjadi troll, dosen menggunakan 

majas ironi untuk mengejek mahasiswa awal semester yang masih banyak kelas 

sampai sore, sedangkan ia dapat bersantai. Berikut kalimat yang diungkapkan enak 

yah jd mahasiswa banyak kegiatan. Namun, kalimat ini diputarbalikkan oleh 

mahasiswa saat mereka ada di akhir semester. Mahasiswa berkata enak yah jadi dosen 

banyak kegiatan, kepada dosen yang masih ngajar sampai sore, sedangkan mahasiswa 

pulang cepat.

- Identitas: Sebenarnya, dosen dan mahasiswa memiliki kesibukan masing-masing yang 

tidak bisa disamakan satu sama lain karena memang tugas dan tanggung jawabnya pun 

berbeda, namun mereka menggunakan kesibukan masing-masing untuk mengejek satu 

sama lain dengan menggunakan gaya trolling.

26. Analisis Wacana pada Wacana Komik 18 Februari 2012 “Ketika Dosen Berdusta”

- Representasi: Ujian Open Book adalah salah satu model ujian yang baik, sepanjang 

jawaban memang tidak secara eksplisit ada di buku. Ujian open book sangat baik 

digunakan karena mahasiswa menjadi berfikir dan tidak sekedar menghafal. 

Kelemahan dari ujian ini adalah mahasiswa malas berfikir dan malas belajar karena ia 

menganggap semua pertanyaan yang nantinya keluar dalam ujian pasti akan bisa ia 

jawab, dengan mengandalkan apa yang tertulis di buku/catatan perkuliahan. Padahal 

pertanyaan yang diajukan membutuhkan pemikiran atas apa yang tersurat dalam 

catatan. Karena merasa bahwa semua jawaban ada pada buku, mahasiswa yang tidak 

mengerti arah pertanyaan biasanya akan “mencari selamat” dengan menulis jawaban 

sebanyak-banyaknya sebagaimana tertulis dalam buku. Yang terjadi kemudian adalah 

bahwa jawaban mahasiwa seringkali tidak nyambung dengan pertanyaan. Hal ini 

membuat sulit dalam penilaian dan tujuan evaluasi tidak tercapai (Anonim14)32.

- Relasi: Dalam isi komik ini, representasi dosen terlihat sebagai orang yang 

memberikan harapan tinggi kepada mahasiswa. Harapan tersebut adalah yang disukai 

oleh mahasiswa pada umumnya. Seperti dalam komik, dosen menjanjikan bahwa yak, 

nanti UAS kita Open Book…
32Anonim14. Ujian Open Book. http://news.palcomtech.com/faqs/35-ujian-open-book/, diakses 
pada 26 Mei 2013, 2.28 WIB.
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Mahasiswa digambarkan dengan ekspresi yang sangat senang dan terharu. Mereka 

pun memuja dosen dengan berkata yeah…seandainya semua dosen kayak gini. Jadi, 

terlihat bagaimana malasnya mahasiswa apabila ujian Close Book. Namun, saat ujian 

yang berlangsung pun bersifat close book, mahasiswa tidak ada persiapan sama sekali

karena mereka meyakini UAS akan berlangsung dengan Open Book.

- Identitas: Dosen bersifat subjektif dan merupakan penguasa ujian dalam kelas. 

Meskipun dosen telah berjanji, namun janji bisa berubah sewaktu-waktu sesuai 

keinginan dosen. Hal ini tampak dari kalimat Kapan saya pernah bilang Open Book. 

Sedangkan identitas mahasiswa terlihat malas dan senang dengan ujian Open Book 

karena mereka tidak perlu belajar, cukup fotokopi catatan teman sebanyak-banyaknya. 

Hal ini menggambarkan bahwa mahasiswa tidak mau repot-repot berpikir dan suka 

cara-cara yang mudah dan instan.

27. Analisis Wacana pada Wacana Komik 29 Maret 2012 “Dosen, YU NO buat soal 

lebih gampang”

- Representasi: Ujian menjadi hal penting dalam penilaian akhir mahasiswa selain 

adanya tugas dan kehadiran selama perkuliahan berlangsung. Soal ujian dibuat oleh 

dosen sebagai alat ukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang telah 

diajarkan selama ini dan evaluasi pengajaran dosen kepada mahasiswanya. Keluhan 

akan soal susah selalu diucapkan oleh mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar di 

kelas. Soal ujian menjadi susah untuk dikerjakan apabila mahasiswa tidak mempelajari 

materi dengan baik. Kebanyakan mahasiswa model seperti ini hanya belajar 

menggunakan SKS dan selama perkuliahan hanya datang dan duduk mendengarkan 

dosen tanpa memahami materi yang dijelaskan. Hal inilah yang mengakibatkan 

mahasiswa tidak bisa mengerjakan soal ujian yang diberikan oleh dosen.

- Relasi: Terlihat dari judul bahwa mahasiswa mengharapkan dosen untuk membuat 

soal ujian lebih mudah. Sehingga mahasiswa bertanya Dosen, YU NO buat soal lebih 

gampang. YU NO bermakna mengapa kamu tidak, kamu dalam komik ini berarti 

dosen. Dalam isi komik, tidak ada tokoh dosen, hanya tergambar mahasiswa sebagai 

subjek yang mengerjakan soal ujian. Namun, soal ujian itulah yang membuat 

mahasiswa menyampaikan kekesalannya dengan bertanya Dosen, YU NO buat soal 

lebih gampang. Meskipun tidak ada tokoh dosen di komik tersebut, tetapi dosenlah 
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yang membuat soal dan mahasiswa yang harus menjawabnya sebagai evaluasi dari 

kegiatan belajar mengajar selama satu semester.

- Identitas: Disini terlihat bahwa mahasiswa sebagai murid yang tidak siap dengan 

ujian, jadi tidak bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh dosen. Mahasiswa 

digambarkan malas dan menganggap remeh ujian, hal ini terungkap dalam kata-

katanya Nyantai, kan masih ada nomor lain. Sedangkan karena dosen lebih 

berpengalaman dan lebih pintar dari mahasiswa, sehingga soal ujian pun dapat 

dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mahasiswa tidak berkutik.

28. Analisis Wacana pada Wacana Komik 8 Mei 2012

- Representasi: Komik satu ini diadaptasi dari salah satu soundtrack iklan produk gula 

Tropicana Slim yang ada di Indonesia. Judul lagunya yaitu Remember My Sweet 

Moments. Hal ini tertuang dalam kalimat because every moment with you is the 

sweetest one… Dalam komik ini menceritakan mahasiswa yang selalu mengulang 

sehignga bertemu dosen yang selama dengan mata kuliah yang sama. 

- Relasi: Pengulangan mata kuliah tersebut terjadi tidak hanya sekali namun lebih dari 

sekali, karena dosen mengatakan kenapa kamu ngulang mata kuliah saya lagi. Dengan 

demikian, dosen sudah bosan melihat wajah mahasiswa namun mahasiswa kembali 

mengulang mata kuliah yang sama.

- Identitas: Sebenarnya, mahasiswa menggunakan majas ironi untuk menghadapi dosen 

dengan mengatakan the sweetest one. Sebagai tanda bahwa ia tidak ingin mengulang, 

tapi pasrah dengan keadaan yang telah terjadi untuk menghibur diri dan juga sebagai 

motivasi untuk mengikuti mata kuliah yang sama lagi.

29. Analisis Wacana pada Wacana Komik 23 September 2012 “Mahasiswa, Deadline, dan 

Dosen”

- Representasi: Wacana satu ini memiliki 3 konsep, yaitu mahasiswa, deadline, dan 

dosen. Namun, yang menjadi fokus permasalahan terletak pada deadline. Deadline 

atau batas akhir adalah waktu yang harus dilewati untuk penyelesaian sebuah 

pekerjaan. Satu kata yang seringkali menjadi ancaman bagi banyak orang, termasuk 

mahasiswa. Deadline disini berhubungan dengan tugas mahasiswa. Jadi, relasi 
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ketiganya terletak pada siapa yang menjadi subjek dan objek dari deadline tersebut.

Bagi kita yang tidak disiplin, deadline seperti memberikan ekstra waktu untuk 

menunda, menarik nafas dan merilekskan diri. Tetapi, bagi orang disiplin, deadline 

memang sebuah batas waktu agar bisa menyelesaikan semua rencana tepat pada 

waktunya (Olivia, 2013)33.

- Relasi: Sesuai dengan judulnya, maka komik satu ini merepresentasikan bagaimana 

mahasiswa yang membuat revisi tugas namun dosen selalu sibuk dengan 

pekerjaannya, sehingga tugas pun tidak jadi dikumpulkan. 

- Identitas: Ketika mahasiswa menuntut dosen, kapan dosen tersebut memiliki waktu. 

Tapi langsung dibuat terdiam oleh si dosen dengan jawaban simple, hemat nan elegan 

yaitu Ga Tau. Jawaban singkat yang membuat mahasiswa tidak dapat berkutik untuk 

membalas. Sehingga terlihat bagaimana dosen sebagai subjek yang bisa berbuat 

sewenang-wenang terhadap mahasiswanya, padahal mahasiswa membutuhkannya.

30. Analisis Wacana pada Wacana Komik 28 November 2012 “It’s True…Trust Me”

- Representasi: Dari judul, mahasiswa menggambarkan pengalaman nyatanya.

Mahasiswa menceritakan situasinya selama sidang skripsi. Sidang skripsi merupakan 

salah satu ujian terakhir mahasiswa yang akan menuju kelulusan. Dalam sidang ini, 

mahasiswa akan mempresentasikan hasil penelitiannya selama ia menulis skripsi. Oleh 

karena itu, dalam sidang, mahasiswa harus benar-benar mempersiapkan diri dengan 

baik.

Biasanya sebelum mahasiswa mengikuti sidang skripsi, ada beberapa syarat yang 

harus dilengkapi, salah satunya persetujuan dari dosen pembimbing. Persetujuan ini 

menunjukkan secara resmi mahasiswa tersebut layak untuk mengikuti tahap 

selanjutnya.

33Olivia, Monita. 2013. Deadline. http://monitaolivia.staff.unri.ac.id/2013/02/15/deadline/, diakses 

pada 26 Mei 2013, 12.16 WIB.
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- Relasi: Dalam komik ini, tergambar dosen pembimbing yang membantai mahasiswa 

bimbingannya saat ujian berlangsung. Padahal, sebelumnya mahasiswa diijinkan untuk 

maju sidang, karena dosen pembimbing bilang maju untuk sidang, sehingga

mahasiswa merasa sudah siap untuk maju.

- Identitas: Dosen pembimbing yang awalnya menyatakan hasil penelitian mahasiswa 

tersebut bagus, justru menjatuhkan mahasiswanya saat ujian berlangsung dengna 

mengatakan bahwa hasilnya jelek. Setelah itu, dosen juga mengeluarkan pertanyaan-

pertanyaan yang memberatkan mahasiswa. Sehingga mahasiswa hanya pasrah dengan 

keputusan dosen pembimbing yang menyatakan belum bisa lulus dan merasa kesal 

dengan perbuatan dosen pembimbingnya tersebut.

31. Analisis Wacana pada Wacana Komik 29 November 2012“Ketika dosenlah sang 

dewa”

- Representasi: Mahasiswa mengekspresikan kekesalannya dengan mengkategorikan 

dosen seperti dewa. Kata dewa muncul dari agama Hindu, yakni dari kata deva atau 

daiwa (bahasa Sanskerta), yang berasal dari kata div, yang berarti sinar. Kata dewa 

dalam bahasa Inggris sama dengan deity, berasal dari bahasa Latin deus. Bahasa Latin 

dies dan divum, mirip dengan bahasa Sanskerta div dan diu, yang berarti langit, sinar

(lihat: Dyaus). Para dewa memiliki kekuasaan dan kesaktian untuk mengatur, 

menghukum atau memberkati umat manusia. Sementara para dewa berkuasa, maka 

manusia memujanya dan memberikan persembahan agar dibantu dan diberkati oleh 

kemahakuasaan-Nya.

- Relasi: Disini mahasiswa menggunakan majas ironi untuk mengungkapkan 

kekesalannya dengan mengatakan bahwa ketika dosenlah sang dewa, maka hidup 

mahasiswa dipertaruhkan kepada dosen tersebut. Dewa disini dalam arti dosen dapat 

mengubah waktu ujian sesuka hatinya. Seperti dalam komik ini, dosen mengatakan ya 

waktu kalian tinggal 15 menit lagi. Namun, ketika mahasiswa mengeluh, si dosen 

langsung menggantinya menjad yaudah ralat jadi 5 menit lagi.

34Anonim15. Dewa. http://id.wikipedia.org/wiki/Dewa, diakses pada 26 Mei 2013, 12.49 WIB.
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- Identitas: Dosen digambarkan sebagai dewa dan mahasiswa sebagai manusia (non 

dewa). Ketika dewa mengatakan A, maka manusia akan mendapat A. Ketika, dosen 

mengatakan ralat menjadi 5 menit lagi, mahasiswa hanya bisa kesal dan tidak bisa 

membantah. Identitas yang terjadi adalah dosen adalah subjek dan mahasiswa adalah 

objek.

32. Analisis Wacana pada Wacana Komik 14 Desember 2012 “Balada Mencari Dosbing”

- Representasi: Balada disini menggambarkan saat-saat mahasiswa mengalami kesulitan 

mencari dosen pembimbing untuk topik tugas akhir. Oleh karena itu, dari judul 

mahasiswa menampilkan rasa kekhawatiran dalam mencari dosen pembimbing yang 

tepat agar tugas akhir dapat cepat selesai.

- Relasi: Mendapatkan dosen pembimbing sesuai dengan keinginan terkadang susah 

untuk dipenuhi. Dosen bisa bertipe macam-macam, sehingga kadang susah bagi 

mahasiswa untuk menebaknya. Dalam komik ini, mahasiswa menemukan dosen yang 

tepat untuk membantunya dalam pengerjaan tugas akhir/ skripsi, tetapi kendalanya 

adalah dosen pembimbing disini adalah dosen yang sibuk, sehingga akan susah 

melakukan bimbingan. Oleh karena itu, solusi yang diberikan dosen kepada 

mahasiswa adalah nanti saya bebaskan kamu saja ya. Keadaan demikian, membuat 

mahasiswa digantung oleh dosen untuk keberlanjutan penelitiannya. 

- Identitas: Dosen dengan mudah memberikan solusi kepada mahasiswa apabila mereka 

tidak ada waktu untuk bimbingan. Padahal dosen pembimbing adalah orang yang 

berperan dalam membimbing mahasiswa. Namun, saat dosen sibuk dan mahasiswa 

dibebaskan, justru ini menjadi kekhawatiran mahasiswa mengenai proses penelitian 

tugas akhirnya nanti.

Dari semua interpretasi data yang telah dijelaskan oleh penulis, maka dapat dilihat 

bahwa proses kekuasaan yang terjadi dalam relasi dosen dan mahasiswa terlihat di 

beberapa aktivitas perkuliahan yang berhubungan dengan tugas, kuis, ujian, indeks 

prestasi, jadwal kuliah, dan bimbingan tugas akhir (skripsi). Pola kekuasaan dosen dalam 

komik masih menggambarkan kekuasaan yang bersifat transmitif. Dalam proses kekuasaan 

yang transmitif terjadi proses transmisi yang diinginkan oleh subjek yang memegang 

kekuasaan terhadap subjek yang terkena kekuasaan itu sendiri. Orientasi kekuasaan di sini 
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bersifat orientasi legitimatif. Dengan demikian, yang terjadi dalam proses pelaksanaan 

kekuasaan adalah suatu aksi dari subjek yang bersifat robotik karena sekadar menerima 

atau dituangkan sesuatu ke dalam bejana subjek yang bersangkutan (Tilaar, 2009: 141-

164). Pola ini pun didukung dengan gaya hidup mahasiswa jaman sekarang, sehingga 

perkembangan sistem pengajaran pun tidak berkembang ke arah yang transformatif.

Dalam Portal Semarang (2012), djelaskan pola pengajaran antara guru dan murid di 

kelas. Coba kita lihat aktivitas di kelas (konvensional). Guru masih saja menjadi pusat

aktivitas belajar. Ia menjadi pusat kendali yang menentukan sesuatu yang boleh dan tidak. 

Bahkan tidak sedikit guru yang merekomendasikan metode tunggal memecahkan masalah.

Kebebasan menentukan sikap memang masih barang langka. Terlalu banyak jawaban 

definitif yang dipaksakan sehingga siswa tidak berkesempatan merekomendasikan 

jawabannya sendiri. Akibatnya, ketika hal demikian berlangsung terus menerus siswa 

terbiasa dengan pilihan. Mereka tidak mampu mengkonstruksi ide baru melalui 

pengalaman dan imajinasinya. Mereka kesulitan berargumentasi untuk menguatkan sikap 

dna pilihannya. Ini, tentu saja akan berakibat buruk, karena perkembangan kognisi siswa 

memerlukan pengalaman yang riil dari satu pengalaman ke pengalaman lain melalui proses 

dialek situasional (Tilaar, 2009: 66).

Kebenaran definitif yang ditawarkan guru membuat siswa enggan mengeksplorasi 

dirinya. Lama kelamaan mereka nyaman dengan pilihan-pilihan karena tidak terbiasa 

mengkonstruksi ide. Akhirnya mereka gagap ketika dituntut menjawab soal dengan

caranya. Mereka nyaman dengan model pilihan ganda yang setiap pilihan jawaban 

memiliki peluang benar 20 persen daripada soal uraian yang kualitatif.

Menurut Mandaru (2005: 31-33), bila metode ini yang dipakai, tentu ini adalah 

metode bermasalah yang hanya akan membuat anak didik tidak kreatif. Dengan kata lain, 

ungkapan guru digugu dan ditiru menjadi tidak relevan lagi, sedang yang tepat adalah guru 

digugu dan turu (diikuti dan tidur), karena memang demikian realitasnya. Guru hanya 

bermalas-malasan dalam mengajar, sehingga murid pun tidak bisa menelaah pelajaran 

secara luas. Jika kondisi semacam ini terus berlangsung tanpa ada yang mau meluruskan, 

maka muridlah yang paling dirugikan. Murid menjadi kehilangan orientasi belajar 

sehingga usaha untuk mencerdaskan anak didik menjadi terbengkalai. Anaki didik itu 

bukan botol yang siap diisi air, yang jika botol itu sudah terisi penuh, maka botol itu pun 

ditutup agar airnya tidak tumpah. Apakah ini yang dimaksud pendidikan dalam format 

lembaga? Jika siswa sudah menerima ilmu maka ilmu tersebut masih saja tersimpan tanpa 

ada fungsi di kemudian hari. Selain itu, anak didik tidak mampu lagi menelaah apa makna 
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ilmu yang diberikan guru dan juga tidak mampu menganalisis lebih jauh tentang apa yang 

diajarkan guru waktu di kelas. Masalahnya akan tambah rumit jika anak didik itu sifatnya 

vakum dan tidak punya respon terhadap mata pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. 

Bila sudah demikian, maka tujuan sekolah ini pun menjadi tidak berarti lagi.

Karena itu, tidak heran jika dewasa ini banyak anak didik yang bingung setelah 

menyelesaikan tingkat pendidikannya. Mereka selalu bertanya: setelah mengarungi 

pendidikan, selanjutnya bagaimana? Harus ke mana? Harus kerja apa? Mau diapakan 

ijazah ini? Pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas apa jawabannya. 

Semakin banyak pengangguran berarti semakin banyak pula pendidikan yang tidak 

lagi bisa berfungsi sesuai fungsinya. Fungsi yang seharusnya mencetak anak didik yang 

siap pakai dan berilmu menjadi hilang karena metode pembelajaran yang jauh dari tepat 

dan baik.

5.3. Dimensi Discourse Practice 32 Komik Meme Tumblr “YeahMahasiswa”

Setelah membahas dimensi teks, maka selanjutnya penulis akan menganalisis 32 

komik meme di atas, berdasarkan dimensi discourse practice. Dimensi discourse practice

berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Kita telah mengetahui bahwa 

proses produksi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan (submit) karya yang telah dibuat 

dengan berdasarkan meme terpilih untuk mengungkapkan ekspresi dari pengalaman 

kehidupan mahasiswa selama berkuliah. Setiap meme yang dipakai mempunyai makna 

atau eskpresi yang mewakilkan perasaan si pengguna. Berikut secara singkat akan dibahas 

mengenai makna meme yang sering dipakai.

1. Karakter dosen yang terdapat dalam 31 komik meme di atas adalah sebagai berikut:

a. Trollface/ Coolface/ Problem?

Gambar 7. Meme Trollface

Meme di atas dikenal dengan sebutan Trollface atau Coolface. Trollface

dibuat pertama kali oleh deviantART pada tahun 2008 yang bermakna:

“Trollface is a black and white drawing of a face with a large mischievous grin that is 
meant to portray the expression someone makes while trolling. Posting a Trollface image 

Trollface/ Coolface/ Problem?

Part of series on Trolling



into a forum thread is often used to claim that someone was being fooled or intentionally 
angered. The face commonly appears in 

mischievous in some way.

Meme trollface

“YeahMahasiswa” dengan “seringai lebar yang nakal” khasnya tersebut. Dosen 

digambarkan dengan trollface

adalah sosok yang memiliki ide

atau sengaja membuat marah objek

b. Feel Like a Sir

Meme Feel Like a Sir ini dibuat pada tahun 2011 oleh 

bermakna:

“Feel Like a Sir”
character used to convey elegance, wealth and class. It is associated with Victorian styles 
like wearing a top hat, monocle or various types of mustaches, similar to characters 
portrayed in Verbose Memes

Dalam Tumblr “

meme satu ini. Berarti dosen memiliki karakter seperti meme Feel Like a Sir yaitu 

keanggunan, kekayaan dan kelas. Dosen sebagai tenaga pendidik memang memiliki 

gelar-gelar tertentu yang menunjukkan kualitas keilmuan dirinya.

35Anonim16. http://knowyourmeme.com/memes/
2013: 1.46 WIB.
36Anonim17. http://knowyourmeme.com/memes/feel
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into a forum thread is often used to claim that someone was being fooled or intentionally 
angered. The face commonly appears in rage comics indicating that the character is being 

mischievous in some way.” (Anonim16)35

trollface ini selalu menggambarkan sosok dosen 

ahasiswa” dengan “seringai lebar yang nakal” khasnya tersebut. Dosen 

trollface karena karakter dari meme ini menyatakan bahwa ia 

yang memiliki ide-ide yang digunakan sebagai cara untuk menipu 

atau sengaja membuat marah objek lain, dalam hal ini adalah mahasiswa.

Gambar 8. Meme Feel Like A Sir

Meme Feel Like a Sir ini dibuat pada tahun 2011 oleh Cuanto Cabron

“Feel Like a Sir”, also known as “like a sir”, is a catchphrase and rage comic 
character used to convey elegance, wealth and class. It is associated with Victorian styles 
like wearing a top hat, monocle or various types of mustaches, similar to characters 

Verbose Memes image macros.” (Anonim17)36

Dalam Tumblr “YeahMahasiswa”, dosen juga digambarkan menggunakan 

meme satu ini. Berarti dosen memiliki karakter seperti meme Feel Like a Sir yaitu 

ekayaan dan kelas. Dosen sebagai tenaga pendidik memang memiliki 

gelar tertentu yang menunjukkan kualitas keilmuan dirinya.

http://knowyourmeme.com/memes/trollface-coolface-problem, diakses

http://knowyourmeme.com/memes/feel-like-a-sir, diakses 20 Maret 2013

Feel Like a Sir

Part of series on Rage Comic

into a forum thread is often used to claim that someone was being fooled or intentionally 
indicating that the character is being 

dosen pada Tumblr 

ahasiswa” dengan “seringai lebar yang nakal” khasnya tersebut. Dosen 

nyatakan bahwa ia 

cara untuk menipu 

lain, dalam hal ini adalah mahasiswa.

Cuanto Cabron yang 

, also known as “like a sir”, is a catchphrase and rage comic 
character used to convey elegance, wealth and class. It is associated with Victorian styles 
like wearing a top hat, monocle or various types of mustaches, similar to characters 

ahasiswa”, dosen juga digambarkan menggunakan 

meme satu ini. Berarti dosen memiliki karakter seperti meme Feel Like a Sir yaitu 

ekayaan dan kelas. Dosen sebagai tenaga pendidik memang memiliki 

, diakses 20 Maret 

aret 2013: 1.46 WIB.
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Dosen yang menggunakan meme Trollface atau Feel Like a Sir, menggambarkan 

bahwa ada pola kekuasaan di sana. Dalam komik meme yang telah dianalisa oleh penulis 

maka terdapat beberapa tindakan dosen yang menunjukkan pola kekuasaan, seperti:

- Mengadakan atau membatalkan kuis dan ujian (test)

Seperti dalam kalimat: “hari ini tidak jadi UTS”, “Kalo udah ngerti, kita kuis 

sekarang dan Kalo belum, kita kuis aja biar lebih jelas”, “Kalau begitu, keluarkan 

selembar kosong ya anak2, kita Quiz!!”, “Sifat kuis close book, setiap mahasiswa soal 

beda-beda, nilai di bawah 60 ngulang+tugas”, “Kapan saya pernah bilang Open 

Book”, “yaudah ralat jadi 5 menit lagi”.

- Telat atau Ijin tidak hadir di kelas dan Mengusir mahasiswa yang telat

Seperti dalam kalimat: “U Mad Mahasiswa??”, “GTFO (Get the fucking out)”, “Udah 

bolos 5 kali, sekarang dateng telat pula”.

- Mengusir mahasiswa apabila mahasiswa tidak mendengar penjelasan materi yang 

sedang berlangsung saat perkuliahan

Seperti dalam kalimat: “Mahasiswa yang tidur disana, silahkan keluar kelas. Daritadi 

kamu tidur terus”.

- Menolak memberikan penjelasan kepada mahasiswa

Seperti dalam kalimat: “sudah coba digoogling belum?, sudah coba tanya mahasiswa 

lain belum?, tapi kok mahasiswa lain ga ada yang tanya saya ya? Berarti ga ada 

masalah kan?”, “Ga Tau”

- Merusak suasana hati mahasiswa

Seperti dalam kalimat: “Kalian tau? Saya pernah buat nangis mahasiswa sekelas 

gara-gara tidak lulus mata kuliah saya ini. Mereka tidak lulus karena waktu itu saya 

juga pernah cerita begini, mereka malah ketawa”, “Berarti saya juga punya hak asasi 

untuk tidak mengajar dan mengabsen anda. OUT!”

- Memberikan tugas dan dikumpul di waktu yang bersamaan

Seperti dalam kalimat “kita pretest ya, nguji pengetahuan kalian, kita post test ya, 

nguji yang saya ajari tadi, tugas minggu depan 3 paper masing-masing 4 lembar sama 

soal hitung”.

- Membimbing mahasiswa dengan caranya sendiri

Seperti dalam kalimat: “Oh, kalo itu, cari saja di google, Problem?”, “Kalau saya 

ngasih soal UAS yang gampang berarti saya meremehkan kecerdasan kalian. Lho 

kalian itu harusnya bersukur bisa dapet nilai E, saya dulu gak pernah dapet soalnya 
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nilai saya A terus”, “Dosennya saya atau anda?”, “langkahi dulu mayat saya”, 

”nanti saya bebaskan kamu saja ya”

- Mengubah jadwal perkuliahan mahasiswa apabila jadwal mereka tabrakan dengan 

aktivitas mereka yang lain

Seperti dalam kalimat: “Jadwal saya sibuk. Jadi kuliah saya jadikan Selasa, Kamis, 

Jumat. Problem, Mahasiswa?”

- Membatalkan janji kepada mahasiswanya

Seperti dalam kalimat: “Ibu gak bisa masuk, ada tugas. Problem?”

Melihat bagaimana karakter dosen di atas, maka dapat diartikan bahwa dosen 

memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan mahasiswa khususnya dalam 

perkuliahan. Hampir sebagian besar, dosen memegang kendali setiap perkuliahan yang 

berlangsung baik saat penjelasan materi, ketentuan keterlambatan, ujian, tugas akhir, 

bimbingan maupun pemberian IP. Jadi, terlihat betapa besar pengaruh dosen sebagai 

pendidik dalam kegiatan perkuliahan. Dosen menjadi subjek dan mahasiswa ditempatkan 

sebagai “objek” yang pasif. Proses demikian akan memunculkan hubungan: guru 

menggurui-siswa digurui, guru memilihkan bahan pelajaran-tunduk pada pilihan tersebut, 

guru mengevaluasi-murid dievaluasi. Guru sebagai inti lebih penting daripada siswa 

(Suparno, dkk, 2002: 65-66).



2. Karakter mahasiswa yang terdapat dalam 31 komik meme di atas adalah sebagai 

berikut:

a. Rage Guy (FFFFFUUUUUUUU

Meme satu ini disebut Rage Guy (FFFFFUUUUUUUU

4chan pada tahun 2008, yang bermakna:

“The name Rageguy

comics typically consisting of four panes, portraying situations which can bring rage and 

exasperation, with the main character screaming with anger as a

simplicity and exploitability, Rageguy has been proven popular thus being evolved into a 

comic series now known as Rage Comics.

Biasanya meme ini menggambarkan ekspresi mahasiswa sebagai tanggapan 

atas apa yang telah dilakukan atau diberikan dosen kepadanya. Dalam 

pengertiannya, meme ini 

dan putus asa, dengan karakter utama berteri

suatu peristiwa.

b. Oh Crap/ OMG Rage Face

Gambar 10. Meme 

Jenis meme satu ini disebut Oh Crap/ OMG Rage Face, dibuat pada tahun 2010 

yang bermakna:

“The Oh Crap or 
express an array of feelings including astonishment, revelation, or sheer rage. It is often 
paired with red or white text, summing up the character’s thoughts. It is also used to 

represent a Gropaga, or follower of 
37Anonim18. http://knowyourmeme.com/memes/rage
38Anonim19. http://knowyourmeme.com/memes/oh

126

yang terdapat dalam 31 komik meme di atas adalah sebagai 

Rage Guy (FFFFFUUUUUUUU-)

Gambar 9. Meme Rage Guy

Meme satu ini disebut Rage Guy (FFFFFUUUUUUUU-), diproduksi oleh 

tahun 2008, yang bermakna:

Rageguy refers to the main character of a series of crudely

comics typically consisting of four panes, portraying situations which can bring rage and 

exasperation, with the main character screaming with anger as a result. Due to its 

simplicity and exploitability, Rageguy has been proven popular thus being evolved into a 

comic series now known as Rage Comics.” (Anonim18)37

Biasanya meme ini menggambarkan ekspresi mahasiswa sebagai tanggapan 

atas apa yang telah dilakukan atau diberikan dosen kepadanya. Dalam 

pengertiannya, meme ini menggambarkan situasi yang dapat membawa kemarahan 

dan putus asa, dengan karakter utama berteriak dengan marah sebagai hasil

Oh Crap/ OMG Rage Face

mbar 10. Meme Oh Crap/ OMG Rage Face

Jenis meme satu ini disebut Oh Crap/ OMG Rage Face, dibuat pada tahun 2010 

or OMG Face refers to an exploitable image used in 
express an array of feelings including astonishment, revelation, or sheer rage. It is often 

white text, summing up the character’s thoughts. It is also used to 

represent a Gropaga, or follower of Inglip.” (Anonim19)38

http://knowyourmeme.com/memes/rage-guy-fffffuuuuuuuu, diakses pada 20 Maret 2013, 0
http://knowyourmeme.com/memes/oh-crap-omg-rage-face., diakses pada 20 Maret 2013, 1

Rage Guy (FFFFFUUUUUUUU-)

Part of series on Rage Comics

Oh Crap / OMG Rage Face

Part of series on Rage Comics

yang terdapat dalam 31 komik meme di atas adalah sebagai 

), diproduksi oleh 

refers to the main character of a series of crudely-drawn 

comics typically consisting of four panes, portraying situations which can bring rage and 

result. Due to its 

simplicity and exploitability, Rageguy has been proven popular thus being evolved into a 

Biasanya meme ini menggambarkan ekspresi mahasiswa sebagai tanggapan 

atas apa yang telah dilakukan atau diberikan dosen kepadanya. Dalam 

menggambarkan situasi yang dapat membawa kemarahan 

ak dengan marah sebagai hasil dari 

Jenis meme satu ini disebut Oh Crap/ OMG Rage Face, dibuat pada tahun 2010 

refers to an exploitable image used in rage comics to 
express an array of feelings including astonishment, revelation, or sheer rage. It is often 

white text, summing up the character’s thoughts. It is also used to 

, diakses pada 20 Maret 2013, 0.52 WIB.
., diakses pada 20 Maret 2013, 1.00 WIB.
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Karakter meme satu ini juga sering menggambarkan ekspresi mahasiswa. 

Makna ekspresi ini bermacam-macam tergantung dari konteks dari isi komik yang 

dibuat, kadang bisa menggambarkan heran, mengetahui kebenaran dibalik sesuatu, 

atau hanya berupa kemarahan.

c. Okay Guy

Gambar 11. Meme Oke Guy

“Okay (or “Okay Guy”) refers to four-pane cartoon strips depicting a stick figure 
saying “okay” in various circumstances where most Ragecomics characters would be 
inclined to disagree or react negatively. Popularized by 4chan imageboard, this spin-off 
series brings an interesting twist to the original Rageguy as an overly agreeable, self-
deprecating guy. Cheer up, bro.”(Anonim20)39

Karakter meme satu ini menggambarkan posisi mahasiswa yang menerima  

segala keputusan dosen. Penggunaan meme Okay Guy ini menunjukkan tanda 

setuju dengan pasrah.

39Anonim20. http://knowyourmeme.com/memes/okay-guy, 20 maret 2013: 1.12 WIB.

Okay Guy

Part of Series on Rage Comics
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Berdasarkan meme yang dipakai, karakter mahasiswa yang tergambar dengan 

menggunakan meme Rage Guy (FFFFFUUUUUUUU-), Oh Crap/ OMG Rage Face, Okay 

Guy dalam komik meme di atas, adalah sebagai berikut:

- Mahasiswa yang menurut saja dengan perkataan dosen

Seperti penggunaan kata: “Okay”, “Baiklah”, “Gapapa kok pak…Kita juga ngerti 

kesibukan bapak kok..”

- Mahasiswa yang selalu mengeluh dengan tugas, kuis, dan ujian yang diberikan 

dosen

Seperti dalam kalimat: “Jangan-jangan kuis?!?!”, “Wah, pak tapi masih jauh dari 

beres?!”, “Ta…Tapi saya masih belum jelas Pak”, “Makjang, baru juga masuk, 

belum belajar pula”, “Wah, itu sulit sekali pak, ga pernah ada di kuliah”, “Boleh 

nawar gak pak? Tugasnya jangan sekarang deh ya? Tugas2 matkul laen aja belum 

pada kelar”, “Lho pak, kok ujiannya close book???”

- Mahasiswa yang tidak peduli apabila mengulang mata kuliah

Seperti dalam kalimat: “Ngulang lagiiiii”, “Bodo ah! Udah E juga…”

- Mahasiswa yang suka telat dan terlalu santai

Seperti dalam kalimat: “Nyantai, kan masih ada nomor yang lain…”, “Tidur 

bentar ah”, “Wah, nilai dari dosen yang terkenal baik itu sudah keluar, 

mudah2an…”

- Mahasiswa yang suka dengan waktu liburan

Seperti dalam kalimat: “Slooow…Kuliah Cuma sampe Kamis, sempet nongkrong 

sama pulang cepet deh…”

Gambaran mahasiswa di atas mewakili bagaimana potret kehidupan mahasiswa di 

zaman sekarang. Karakter mahasiswa yang suka mengeluh, menurut pada dosen, telat dan 

malas. Di zaman sekarang, jarang mahasiswa berkumpul untuk berdiskusi ataupun 

membaca buku, tetapi kebanyakan mereka berkumpul untuk nongkrong dan bergosip. 

Pelajar Indonesia tidak menggunakan waktu luang untuk membaca buku, diskusi dan 

mengerjakan tugas dari guru, tapi mereka malah asyik ngerumpi sembari merokok 

(Setiawan, 2006:60).

Dari kedua karakter di atas, dapat dilihat dalam komik meme yang dibuat, posisi 

dosen berada di pihak yang selalu sewenang-wenang terhadap mahasiswa. Dengan gaya 

trolling, digambarkan dosen bisa melakukan apa saja untuk membuat mahasiswa 

menderita dalam perkuliahan. Oleh karena itu, isi konten dalam Tumblr “YeahMahasiswa” 
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kebanyakan berisi masalah-masalah mahasiswa dengan dosen yang diungkapkan dalam 

bentuk komik meme. 

Namun, terlihat jelas bahwa Tumblr ini memihak pada mahasiswa. Hal ini dapat 

dilihat dari judul blognya yaitu Hidup Mahasiswa! dan dengan kalimat pelengkapnya Jadi 

mahasiswa nggak perlu menderita. Hidup Mahasiswa!, kata-kata ini bermakna dukungan 

kepada sekelompok mahasiswa terhadap segala perjuangannya dalam berkuliah. 

Perjuangan ini terjadi karena adanya kekuasaan dari dosen sebagai pendidik, yang 

membuat mahasiswa terlihat tidak berdaya dan hanya menurut saja semua perkataan dosen. 

Melihat keadaan demikian, tak heran mahasiswa yang sudah akrab dengan media sosial, 

menggunakan Tumblr ini. Jadi, Tumblr ini merupakan ekspresi dari mahasiswa yang 

mengungkapkan perasaan saat mereka berkuliah. Mahasiswa menggunakan media satu ini 

untuk berbagi pengalaman kepada sesama mahasiswa lainnya meskipun mereka tidak 

saling mengenal satu sama lain, karena mereka terhubung secara online. 

Dalam era globalisasi seperti ini, komunikasi tidak hanya terjadi dalam ruang nyata 

tetapi juga ruang maya. Perkembangan internet telah membawa anak-anak muda 

membentuk komunitas virtual. Komunitas virtual terbentuk karena adanya integrasi sosial. 

Kesatuan ini terjadi karena munculnya komunikasi ritual. Dalam kasus Tumblr 

“YeahMahasiswa”, mereka merasa sehati dan sepenanggungan sebagai mahasiswa dan 

memelihara kebersamaan tersebut dengan sebuah pola pikir bahwa mahasiswa tidak perlu 

menderita. Tidak perlu menderita, terletak dari gambaran ikon Tumblr’ “YeahMahasiswa” 

yang menggunakan meme Fuck Yea, yang menggambarkan bahwa mahasiswa harus tetap 

percaya diri dan maju terus tanpa memikirkan permasalahan-permasalahan yang terjadi 

dalam dunia perkuliahan.

Mahasiswa atau para pengunjung yang membaca konten Tumblr akan 

berpartisipasi baik membaca maupun mengunggah karyanya. Selain itu, bentuk partisipasi 

lainnya adalah mahasiswa bisa mereblog setiap konten yang mereka sukai untuk masuk ke 

blog mereka, atau bahkan mereka bisa membagikannya ke jejaring sosial lainnya.

Posisi pemilik situs dalam Tumblr, bisa dilihat dari kalimat disclaimer yang

mengatakan bahwa semua isi yang terdapat dalam Tumblr ini memang berisi kehidupan 

nyata yang dialami mahasiswa dan tidak bermaksud mendiskreditkan (menjelekkan/ 

memperlemah kewibawaan) pihak manapun. Maka dari itu, Tumblr ini sengaja dibuat 

sebagai sebuah ruang publik dalam dunia maya yang bertujuan untuk menggambarkan 

ekspresi perasaan mahasiswa saat berkuliah terkhusus menghadapi dosen dengan karakter 

trolling seperti di atas. Namun, tidak ada unsur untuk mencela pihak lainnya.
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Jadi, secara keseluruhan, dapat diketahui bahwa pemilik situs sebenarnya berada di 

posisi mahasiswa, karena terlihat dari penggunaan kata-katanya dan isi dari Tumblr yang 

memihak dan mendukung mahasiswa untuk berbagi pengalaman mereka selama berkuliah. 

5.4. Dimensi Sociocultural Practice 32 Komik Meme di Tumblr “YeahMahasiswa”

Melihat dimensi teks dan discourse practice dari 32 post yang telah diunggah 

dalam Tumblr “YeahMahasiswa” tersebut, maka untuk memahami konteks wacana, 

diperlukan proses wacana tersebut yang terfokus pada fenomena pendidikan yang terjadi di 

Indonesia, karena akan berhubungan erat dengan pendidik (dosen) dan peserta didik 

(mahasiswa). Dalam dimensi sociocultural, ada 3 hal yang dianalisis yaitu ekonomi, politik 

(khususnya berkaitan dengan isu-isu kekuasaan dan ideologi) dan budaya (khususnya 

berkaitan dengan nilai dan identitas) yang juga mempengaruhi institusi media dan 

wacananya. Pembahasan praktik sosial-budaya meliputi tiga tingkatan, yaitu:

a. Tingkat situasional (situasi pembangun wacana), berkaitan dengan produksi dan 

konteks situasinya. Dalam tingkat ini, sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka dalam 

proses analisis tingkat ini, peneliti mengambil situasi yang membangun wacana adalah 

relasi dosen dan mahasiswa.

Seperti yang telah dibahas dalam dimensi teks dan dimensi discourse practice

mengenai penggunaan komik meme untuk menggambarkan karakter mahasiswa dan 

dosen, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pola kekuasaan yang terjadi antara 

dosen dan mahasiswa berorientasi legitimatif. Dalam proses pelaksanaan kekuasaan ini 

adalah suatu aksi dari subjek yang bersifat robotik karena sekadar menerima atau 

dituangkan sesuatu ke dalam bejana subjek yang bersangkutan.

Seperti yang diungkapkan oleh Benni Setiawan (2006:64-65) bahwa proses 

pendidikan yang selama ini terjadi cenderung monoton, indoktrinatif, teaching-

centered, top-down, sentralistik, mekanis, verbalis, kognitif, dan misi pendidikan yang 

mengalami misleading.

Telihat dalam semua isi komik yang menceritakan relasi dengan dosen di kelas, 

terjadi proses domestifikasi atau penjinakan, yaitu membunuh kreativitas dan 

menjadikan manusia atau peserta didik sebagai robot-robot yang sekadar menerima 

transmisi nilai-nilai kebudayaan yang ada dan juga proses indoktrinasi, yaitu proses 

menanamkan sesuatu dan tidak diharapkan untuk mempertanyakan, mengkritisi, apalagi 

menguji doktrin yang diajarkan (Tilaar, 2009: 145-149).
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Kekuasaan dosen dapat terlihat dalam proses perkuliahan yang terjadi, seperti 

mengadakan atau membatalkan kuis dan ujian, telat atau ijin tidak hadir di kelas, 

mengusir mahasiswa yang telat dan mahasiswa yang tidak mengamati mata kuliah yang 

diajarkan, menolak memberikan penjelasan kepada mahasiswa di luar kelas, merusak 

suasana hati mahasiswa, memberikan tugas baik mata kuliah satu dan lainnya yang 

pengumpulannya bersamaan, membimbing mahasiswa dengan cara yang memberatkan 

mahasiswa, mengubah jadwal kuliah apabila dosen bersangkutan tidak bisa mengajar di 

waktu yang telah ditentukan, dan membatalkan janji kepada mahasiswanya.

Proses domestifikasi dan indoktrinasi terlihat dari bagaimana peserta didik atau 

mahasiswa menanggapi segala perlakuan kekuasaan yang dibuat oleh dosen. Tanggapan 

yang biasanya diberikan biasanya adalah Okay, Baiklah, YU NO dan kata

FFFFUUUUUUUU… Selain itu, ada beberapa komik yang menampilkan mahasiswa 

melawan dengan bertanya balik kepada dosen atau meminta kebaikan dosen tapi 

hasilnya tetap sama yaitu proses indoktrinasi dosen membuat mahasiswa tidak berani 

mengkritik ataupun membantah lagi seperti menggunakan kata dosennya saya atau 

anda?, langkahi dulu mayat saya, ibu gak masuk ada tugas, problem?, Ga Tau, sudah 

di googling belum? Sudah coba tanya mahasiswa lain belum? Tapi kok mahasiswa lain 

ga ada yang tanya saya ya? Berarti ga ada masalah kan?.

Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh dosen dalam komik meme tersebut, 

menggambarkan bahwa dosen memiliki kuasa indoktrinasi kepada mahasiswa sehingga 

apa yang dikatakan tidak bisa dibantah dan sifat perkuliahan pun berjalan domestifikasi 

dengan proses kekuasaan sebagai transmitif yang berorientasi legitimatif terhadap 

pemberdayaan mahasiswa.

b. Tingkat institusional (pengaruh institusi), berkaitan dengan pengaruh institusi secara 

internal maupun eksternal. Dalam tingkat ini, sesuai dengan analisis wacana yang 

dipakai oleh penulis, bahwa Tumblr “YeahMahasiswa” menjadi sebuah ruang publik 

dalam dunia maya.

Sekarang kita sudah memasuki gelombang ketiga dimana peradaban yang terjadi 

adalah kemajuan teknologi informasi, pengolahan data, penerbangan, aplikasi luar 

angkasa, bioteknologi dan komputer. Salah satu bukti nyata dalam perkembangan 

gelombang ketiga adalah new media yang kita kenal dengan internet dan media sosial. 

Dampak yang paling bisa dirasakan adalah munculnya mass-self communication yang 

ditemukan oleh Manuel Castells. Intinya dalam era sekarang komunikasi yang terjadi 
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adalah self-communication yang meliputi self-directed dalam elaborasi dan mengirim 

pesan, self-selected dalam penerimaan pesan, dan self-defined dalam hal pembentukan 

ruang komunikasi.

Hal inilah yang mendukung banyak perkembangan media sosial sebagai salah satu 

bentuk mikroblogging. Mereka dapat secara langsung mengirim pesan sesuai pemikiran 

mereka, kemudian memilih sendiri apa yang ingin dibaca, dan kemudian 

mendefinisikan sendiri untuk memulai komunikasi dengan pengguna lainnya. Di 

Indonesia, pengguna internet berkisar 55 juta dan merupakan peringkat pertama dengan 

rata-tara 83% orang yang menggunakan internet juga menggunakan media sosial. 

Salah satu contoh mikroblogging yang diteliti adalah Tumblr, yang memberikan 

keuntungan sebagai mini blog juga jejaring sosial bagi para pengguna. Dalam Tumblr, 

mudah sekali untuk membagikan apa yang diunggah oleh pengguna. Di Indonesia, 

pengguna Tumblr berkisar 0,9%. Dan salah satu platform Tumblr yang terkenal di 

Indonesia adalah Yeah Mahasiswa. Tumblr satu ini begitu menarik perhatian sehingga 

seringkali diidentikkan sebagai 9GAG versi Indonesia, karena isinya menggunakan 

memes yang sedang popular di kalangan anak muda.

Meme adalah sebuah ide, tingkah laku, gaya, atau penggunaan yang menyebar dari 

satu orang ke orang lain dalam budaya. Untuk zaman sekarang, karena segala sesuatu 

berhubungan dengan internet, maka meme pun diadaptasi menjadi internet meme. Jadi, 

semua pengguna internet dapat memanfaatkan meme untuk berkarya dengan membuat 

komik atau mengekspresikan pendapat.

Hal di atas merupakan gambaran secara garis besar isi Tumblr “YeahMahasiswa”, 

karena sebagian besar berisi komik meme yang menceritakan kehidupan mahasiswa. 

Namun, untuk penelitian ini, hanya diambil pokok penting mengenai relasi mahasiswa 

dan dosen.

Dalam profilnya, pengguna situs mengatakan bahwa semua yang ada di tumblr, 

twitter fuckyeahmahasiswa berisi kehidupan nyata yang dialami Mahaiswa dan tidak 

bermaksud mendiskreditkan pihak manapun. Pernyataan tersebut didasarkan pada latar 

belakang pembuatan Tumblr yaitu:

FuckYeahMahasiswa (disingkat FYM) ini awalnya fokus di Tumblr, iseng-iseng gitu 
motret kehidupan mahasiswa yang warna-warni. Twitter tadinya cuma komplemen, 
semacam rss feed aja kalo ada postingan baru. Tapi lama-lama jadi semakin sering 
interaksi sama followers sampe rame kayak sekarang. *Btw gue juga kaget ternyata 
mahasiswa dimana-mana itu sama hahaha* (wawancara oleh nyunyuTEAM, 6 Februari 
2012).
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Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh admin situs ini, maka Tumblr ini muncul 

karena keisengan admin yang memotret kehidupan mahasiswa. Apalagi dengan fasilitas 

yang diberikan situs ini, bahwa pengguna lain pun dapat mengunggah karya mereka 

juga dengan topik yang sama. Dengan membawa status mahasiswa, maka sebagian 

besar yang membaca konten adalah mahasiswa, namun tidak menutup kemungkinan 

yang membaca adalah dosen atau anak sekolah bahkan alumni. Jadi, memang untuk isi, 

Tumblr ini lebih menekankan untuk share dan express, sehingga sifatnya pun lebih 

sekadar untuk menghibur dan menyadarkan pembaca.

Pernyataan di atas didukung oleh jawaban wawancara yang dilakukan oleh tim 

nyunyu mengenai pembaca Tumblr dan Twitter serta hasil observasi penulis setelah 

membuka beberapa media sosial yang digunakan oleh FYM. Yeahmahasiswa memiliki 

jumlah followers sebanyak 22.659 dan sekitar 2.489.958 orang menjadi fanpage melalui 

akun Facebook (30 September 2012), selain itu di akun Twitter yaitu @yeahmahasiswa

sebanyak 140.293 (16 September 2012). Berikut jawaban admin FYM:

“Hehe iya sih, anak SMA juga banyak, sampe bingung gue. Followers yang Dosen juga 
ada! #BongkarSemuaTaktik #dosenManggutManggut”

Dan pemilik situs juga  mempunyai tujuan dari pembuatan Tumblr serta Twitter FYM, 

yaitu:

Yang jelas sih penggalauan ya #plak. Gue sering nyoba `nampar` lewat twit-twit gue, ya 
sekalian ngingetin diri sendiri juga sih. Gue sangat yakin motivasi itu ada di setiap diri 
mahasiswa, nggak perlu lagi cari-cari ke luar, cukup lebih dalem ngeliat ke dirinya 
sendiri.

Oh ya, gue juga pengen membangkitkan�critical thinking capabilites�nya mahasiswa 

yang terkenal itu loh.

Berdasarkan sifat share dan express perasaan dan pengalaman mahasiswa, 

diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk tidak menderita dengan segala hal yang 

berhubungan dengan dunia perkuliahan seperti dosen, ujian, Indeks Prestasi, skripsi dan 

lainnya. Sekaligus meningkatkan critical thinking capabilities. Tujuan satu ini 

menjelaskan bahwa mahasiswa-mahasiswa sekarang kurang kritis terhadap 

lingkungannya, sehingga admin Tumblr FYM pun mencoba hadir untuk meningkatkan 

kapabilitas mahasiswa yang berpikir kritis.

Selain itu, sifat dari FYM memang berkarakter songong (sombong), kritis, 

nyebelin, dan menyindir. Sengaja dibuat seperti itu agar dapat merefleksikan kehidupan 
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mahasiswa dengan jelas, sehingga tujuan di atas dapat tercapai. Kemudian, admin 

menyatakan bahwa ia merasa mewakili followers dalam dunia maya.

“… Biar followers merasa gue mewakili mereka karena gue adalah�alter-ego�mereka 

di twitterland. Ibarat topeng polos yang `wajahnya` bisa diisi sama kepribadian mereka 
sendiri. #ngomongApaSihGue.”

Berdasarkan jawaban tersebut maka, dapat penulis artikan bahwa telah terbentuk 

komunitas virtual dengan status mahasiswa. Semua masyarakat di Indonesia yang 

meduduki perguruan tinggi dan telah membaca Tumblr FYM pasti akan mengadakan 

komunikasi secara ritual. Dengan sifat share dan express, mereka berbagi pengalaman 

dan mengekspresikan pendapat sehingga menciptakan pandangan umum yang sama 

dengan mahasiswa lainnya. Namun, karena Tumblr ini merupakan salah satu bentuk 

platform dalam dunia maya, maka sifatnya pun hampir sama dengan ciri utama dari new 

media berdasarkan pemikiran McQuail:

1. Interactivity: diindikasikan oleh rasio respon atau inisiatif dari pengguna terhadap 

‘tawaran’ dari sumber/ pengirim (pesan). Jadi, admin Tumblr “YeahMahasiswa” 

menyediakan sebuah platform mikroblogging baru dengan memanfaatkan aplikasi 

Tumblr untuk menggambarkan kehidupan mahasiswa, dan respon akan datang dari 

pengguna lainnya yang mengkonsumsi situs tersebut.

2. Social presence (sociability): dialami oleh pengguna, sense of personal contact

dengan orang lain dapat diciptakan melalui penggunaan sebuah medium. Tercipta 

hubungan sosial baru dalam dunia maya, dalam hal ini adalah hadirnya FYM yang 

sebagian besar memiliki cerita yang sama mengenai pengalaman berkuliah, 

digambarkan secara jelas dalam Tumblr atau Twitter (social media). 

3. Medium richness: media (baru) dapat menjembatani adanya perbedaan kerangka 

referensi, mengurangi ambiguitas, memberikan isyarat-isyarat, lebih peka dan lebih 

personal.

4. Autonomy: seseorang pengguna merasa dapat mengendalikan isi dan 

menggunakannya dan bersikap independen terhadap sumber. Seperti yang terjadi 

dalam Tumblr FYM, mahasiswa sebagai pengguna dapat mengunggah pesan sesuai 

keinginannya, tidak ada aturan yang membatasi itu. Kemudian, mereka dapat mere-

blog, atau membagikan ke jejaring sosial lainnya secara bebas.
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5. Playfulness: digunakan untuk hiburan dan kenikmatan. Sebagian besar isi dari 

platform ini adalah komik yang bersifat humor dan sindiran. Namun semuanya 

dikemas menjadi sebuah hiburan.

6. Privacy: diasosiasikan dengan penggunaan medium dan/ atau isi yang dipilih.

Dalam hal ini, privasi yang terbentuk adalah isi dari Tumblr dipilih agar tidak 

mengandung unsure mendiskreditkan pihak manapun.

7. Personalization: tingkatan dimana isi dan penggunaan media bersifat personal dan 

unik. Keunikan yang terdapat dalam Tumblr adalah potret kehidupan mahasiswa 

saat berkuliah. Pengalaman mereka dengan dosen, teman, pacar, orang tua dan 

lainnya tergambar dengan unik menggunakan meme yang memiliki bermacam-

macam ikon.

Dengan ketujuh karakter ini, maka Tumblr “YeahMahasiswa” membuka 

kesempatan kepada mahasiswa sebagai komunitas virtual untuk menciptakan ruang 

publik di media sosial. Ruang publik model seperti ini memiliki tiga bentuk komunikasi 

yaitu 1) one-to-one communication, 2) one-to-many communication dan 3) many-to-

many communication (Straubhar dan LaRose, 2002). Bentuk-bentuk di atas, terbukti 

dari adanya proses reblogging, kegiatan follow, memberikan comment dalam “Orasi 

Mahasiswa”, perdagangan (jual-beli) dan mengunggah pesan (submit post). Namun, 

platform ini belum tebentuk gerakan-gerakan perlawanan, sebagian besar masih 

menunjukkan wacana kekuasaan dalam dunia pendidikan, menggunakan tren internet 

memes.

c. Tingkat sosial (pengaruh sosial masyarakat), berkaitan dengan situasi yang lebih makro, 

seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya masyarakat secara 

keseluruhan. Dalam tingkat ini, penulis akan membahas mengenai sistem budaya yang 

berhubungan dengan pendidikan (termasuk di dalamnya wacana kekuasaan).

Pada zaman Plato, pendidikan diartikan sebagai pendidikan untuk negara 

sebagaimana dinyatakannya dalam buku The State. Pendidikan warga negara 

merupakan alat untuk mempertahankan negara yang kuat; dengan sendirinya 

kebudayaan yang tercipta dalam pendidikan warga negara tersebut adalah kebudayaan 

yang dikendalikan oleh negara di mana negara itu sendiri dikepalai oleh seorang filsuf.

Orientasi pendidikan pada kebudayaan di Indonesia berawal dari pendapat Plato. 

Dalam abad ke-20 pandangan Plato tersebut mendapat wujudnya dalam konsep-konsep 

John Dewey dan Kerschensteiner. Seperti kita ketahui, Ki Hadjar Dewantara maupun 
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Moh. Syafei pernah berkunjung ke sekolah-sekolah Kerschensteiner dengan sekolah 

kerjanya. Bagi Kerschensteiner sekolah kerja adalah untuk menjadi warga negara yang 

baik. Bekerja adalah alat untuk mencapai tujuan menjadi warga negara yang 

bermanfaat. Pandangan ini digolongkan sebagai pedagogik sosial.

Pada penghujung abad ke-20, pedagogik sosial mendapatkan warna yang baru di 

bawah pengaruh studi kultural dan filsafat posmodernisme. Namun, dalam kehidupan 

bermasyarakat terdapat berbagai jenis kekuasaan yang melumpuhkan kebebasan 

manusia dan dengan sendirinya tumbuh perkembangan kebudayaan yang sebenarnya. 

Pendidikan berhadapan dengan berbagai jenis kekuasaan yang membatasi 

perkembangan individu dan masyarakat. Ilmu pengetahuan, seni, kehidupan politik, dan 

ekonomi semuanya di bawah bayang-bayang kekuasaan. Sedangkan pendidikan 

berfungsi untuk membebaskan manusia dari berbagai jenis ikatan, demikian pendapat 

kaum posmodernis.

Dunia dewasa ini mengalami transformasi sosial secara revolusioner yang belum 

pernah dialami oleh umat manusia selama ini. Di mana-mana terjadi perubahan dalam 

pergaulan hidup manusia dari masyarakat yang statis tradisional menjadi suatu 

masyarakat yang terbuka karena pengaruh teknologi komunikasi. Dalam lingkungan 

pendidikan formal juga kita lihat suatu perubahan yang sangat besar. Seperti yang telah 

dikemukakan, pendidikan formal merupakan tuntutan dari semua umat manusia lebih-

lebih bagi negara yang sedang berkembang.

Dalam buku Kekuasaan dan Pendidikan (Tilaar, 2009: 127), untuk kehidupan 

masyarakat yang sudah lebih maju, proses pendidikan sebagian dilaksanakan dalam 

lembaga pendidikan yang disebut sekolah, dan pendidikan dalam lembaga-lembaga 

tersebut merupakan suatu kegiatan yang lebih teratur dan terdeferensiasi. Inilah 

pendidikan formal yang dikenal oleh masyarakat sebagai “schooling”.

Proses pendidikan seperti ini yang mengarahkan pada suatu transformasi sosial. 

Dalam masyarakat Indonesia dikenal ungkapan “guru ratu wong atua karo”. Artinya 

dalam masyarakat tradisional di Indonesia dikenal tiga sumber kekuasaan yang 

mengayomi masyarakatnya, yaitu: 1) guru; 2) ratu atau pemerintah; dan 3) orang-orang 

tua, yaitu pemimpin-pemimpin informal dalam masyarakat. Jadi, ketiga sumber 

kekuasaan yang ada di masyarakat kita merupakan pimpinan atau sumber transformasi 

sosial yang ada. Peranan guru ialah menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan 

yang hidup di masyarakat. Tugasnya ialah mereservasi dan mengembangkan meskipun 
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mungkin dalam tempo yang lambat. Tugas itu dapat dilaksanakan melalui kelembagaan-

kelembagaan seperti di masyarakat modern dikenal lembaga-lembaga sekolah. 

Dalam masyarakat yang telah modern, peranan guru sangat penting. Oleh sebab itu, 

kita ketahui status guru dalam masyarakat tersebut sangat tinggi dan dihormati (Tilaar, 

2009:128). Dengan gelar, mereka dapat hidup terhormat di tengah masyarakat 

(Setiawan, 2006:74).

Idealnya proses pendidikan itu adalah ketika terjalin harmoni yang baik antara guru/ 

dosen dan murid/ mahasiswa. Namun, tidak seperti harapan yang telah diungkapkan di 

atas. Menurut Benni Setiawan (2006: 64) dalam bukunya yang berjudul “Manifesto 

Pendidikan di Indonesia”, dalam sistem pendidikan Indonesia, proses yang terjadi 

selama ini terjadi cenderung monoton, indoktrinatif, teaching-centered, top-down, 

sentralistik, mekanis, verbalis, kognitif, dan misi pendidikan yang mengalami 

misleading. Tak heran jika pendidikan sekarang merupakan “momok” yang amat 

menakutkan bagi peserta didik dan menjadikan lulusannya sebagai orang-orang yang 

siap melestarikan kebudayaan jelek dalam bangsa ini.

Keadaan seperti yang diungkapkan Benni Setiawan tergambarkan dalam Komik 

Meme yang ada di Tumblr “YeahMahasiswa” tersebut. Dosen menjadi pengajar masih 

memiliki ideologi yang terpusat pada dirinya tanpa melihat kondisi mahasiswa. 

Sedangkan mahasiswa juga tergambar sebagai objek yang tertindas oleh kemauan

dosen. Hal demikian tidak menunjukkan bagaimana karakter mahasiswa dulu yang 

seharusnya kritis dan bisa memberikan perubahan. Inilah yang disebut sebagai proses 

kekuasaan sebagai transmitif yang berorientasi legitimatif. Proses kegiatan belajar 

mengajar tergambar adanya proses domestifikasi dan indoktrinasi sehingga tercipta 

stupidifikasi dalam diri mahasiswa. Proses belajar bukan hanya merupakan proses 

transmisi ilmu pengetahuan melainkan juga merupakan proses transformasi dari 

kelakuan dan pandangan dunia (Weltarschauung) dari peserta didik maupun pendidik. 

Pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi, perbedaan pengalaman menjadi semakin 

menipis, apalagi dalam kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat yang 

memberikan kesempatan kepada peserta didik (mahasiswa) untuk menjelajah dunia 

dengan lebih leluasa secara independen. Fungsi pendidik (pengajar) dalam hal ini 

adalah semata-mata pemberi jalan dan bukan mentransfer ilmu pengetahuan kepada 

mahasiswa. 

Jelaslah kiranya dunia perguruan tinggi perlu direformasi untuk menyesuaikan diri 

dalam perkembangan yang sangat pesat dari teknologi informasi dalam proses belajar. 
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Hendaknya disingkirkan pandangan bahwa seolah-olah anak itu semacam kuali atau 

skrip kosong (John Locke: kertas putih) yang tinggal diisi dengan segala bahan yang 

dimaui oleh guru atau orang tua, agar semakin “berisi”, pandai, atau dewasa. Dengan 

kata lain, kita harus percaya kepada si anak. Demikianlah, proses pendidikan bergeser 

dari perangai suka mengomando, menggurui melulu, atau mengisi kuali kosong”, 

menjadi dialog (Mangunwijaya, 1998).

Cara-cara menghafal yang masih mendominasi dunia pendidikan tinggi dewasa ini 

perlu segera ditinggalkan dan diganti dengan proses belajar yang kreatif, antara lain 

dengan menggunakan fasilitas-fasilitas belajar yang tidak terbatas dari teknologi 

informasi seperti internet. Sejalan dengan perubahan proses belajar pada tingkat 

universitas maka juga perlu direformasi cara-cara evaluasi yang cenderung mekanistis 

yang dilaksanakan dewasa ini. Text book thinking yang merajalela dalam dunia 

pendidikan tinggi kita dewasa ini segera diganti dengan creative thinking yang 

menjadikan buku-buku sebagai sumber untuk berefleksi dan bukan untuk dihafal bagi 

akumulasi ilmu pengetahuan yang biasanya telah keitnggalan zaman karena perubahan 

yang sangat cepat dalam perkembangan ilmu pengetahuan.yang biasanya telah 

ketinggalan zaman karena perubahan yang sangat cepat dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan (Tilaar, 2009:159).

Selain itu, banyaknya fenomena jual beli kursi dan penciptaan jalur khusus 

pendidikan untuk si kaya dan si miskin. Kondisi seperti ini membuat sebagian 

masyarakat berpikir instan dalam hidup dan berproses dalam pendidikan. Dengan jalur-

jalur khusus atau jalur cepat terbatas (patas) dengan mengeluarkan sedikit biaya, mereka 

mendapat gelar tanpa harus bersusah payah dalam berproses. Tak heran, sebagian besar 

mahasiswa hanya sekedar untuk mendapatkan ijazah setelah lulus tanpa tahu apa yang 

menjadi tanggung jawab mereka sebagai sarjana. 

Masyarakat tidak mau bersusah payah kuliah, membuat tugas, meneliti, menulis dan 

sebagainya. Cara berpikir masyarakat semacam ini justru ‘didukung’ oleh perilaku 

dosen atau tenaga pengajarnya. Sebagai contoh, demi memenuhi standar dosen S2, 

dosen di sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta membeli gelar akademik (Master). Ia 

juga jarang masuk kampus dan mengajar mahasiswa. Bahkan kepangkatannya pun tidak 

pernah diurus hingga puluhan tahun.

Melihat keadaan memprihatinkan tersebut, perlu dikembangkan budaya meneliti 

sebagai sebuah ilmu khususnya di Indonesia. Budaya meneliti lebih baik dari sekadar 

gelar akademik yang berjajar. Gelar akademik hanyalah sebuah proses. Artinya, ia 
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didapat dengan sebuah ketekunan dan keuletan. Gelar akademik bukan segalanya dalam 

kehidupan. Ia lebih berharga dari keilmuan. Dengan mengamati keadaan sekitar dan 

mencoba memberikan solusi alternatif termasuk di dalam ranah penelitian. Jika 

seseorang mampu mengungkapkan penelitiannya di dalam tulisan, hal itu lebih baik 

lagi. Artinya, hasil penelitiannya dapat dibaca dan dikembangkan orang lain di 

kemudian hari (Setiawan, 2006:72-75).

Seperti yang tertera dalam UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 20 ayat 2, dinyatakan bahwa “perguruan tinggi 

berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengembangan 

masyarakat.” Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk belajar di kampus saja, tetapi 

mereka harus peka terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar 

masyarakat serta dapat membangun masyarakat itu sendiri.

Jadi, seharusnya tujuan pendidikan dalam konteks kebudayaan ialah 

mengembangkan sifat-sifat kritis peserta didik dengan mengembangkan liberatori aspek 

dari kebudayaan sehingga peserta didik dapat melihat ketimpangan dalam 

masyarakatnya sendiri. Hal ini didukung dengan hadirnya globalisasi dan demokrasi, 

maka diharapkan pendidikan akan memberikan pencerahan terhadap pandangan peserta 

didik dalam mengubah tingkah lakunya menghadapi berbagai pertentangan dalam 

kehidupan sosial seperti berbagai jenis diskriminasi, intoleransi, tidak meromantisasikan 

budaya sendiri di masa lalu tetapi mengadakan koreksi terhadap unsur-unsur budaya 

yang tidak sesuai lagi dengan kehidupan manusia dalam dunia yang mengglobal dan 

terciptanya creative thinking dalam diri mahasiswa, sehingga muncul yang namanya 

budaya meneliti di perguruan tinggi.

Untuk mencapai cita-cita seperti itu menurut Y.B. Mangunwijaya (1998), perlu 

adanya pembaharuan hubungan antara guru-murid dan murid-guru. Jika dulu guru amat 

otoriter, bahkan (di Indonesia dewasa ini) sarat komando, instruksi; bergaya birokrat, 

bahkan pawang; kini harus menjadi guru yang bersikap ibu atau bapak, abang atau 

kakak, sahabat, dan mitra. Dapat saja terjadi, dalam beberapa hal guru justru berperan 

sebagai murid dan murid justru sebagai gurunya.


