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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi saat ini salah satunya ditandai dengan kemajuan teknologi 

khususnya dalam bidang komunikasi informasi. Munculnya internet sebagai 

bentuk teknologi baru dapat mempermudah seseorang dalam menyampaikan atau 

penyebaran pesan yang ingin di sampaikan kepada penerima  tanpa memikirkan 

jarak ruang dan waktu sehingga menjadikan manusia sebagai generasi moderen. 

Era ini telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru dibidang 

komunikasi. Salah satu fenomena komunikasi yang ada saat ini di tunjukan 

dengan munculnya fenomena di internet mengenai internet meme. 

Meme adalah sebuah fenomena baru dalam dunia maya yang berbentuk ide 

yang tertuang dalam bentuk foto yang didalamnya terdapa teks dan tersebar di 

dunia maya melalui sosial media. Mengutip Dawknis dalam Amretasari (2014: 

01), Kata meme berasal dari bahasa Yunani mimesis yang artinya meniru. Menurut 

Dawkins dalam buku the selfish gene dalam jurnal “Memetika sebagai  studi kebudayaan 

berbasis evolusi, tahun 2013” yang ditulis oleh eko wijayanto, mendefinisikan meme 

sebagai berikut : 

terdapat evolusi kebudayaan bagi kehidupan manusia, dan replikatornya adalah meme. 

Meme adalah replikator, yang berarti mampu mereplikasi dirinya sendiri. Misalnya, 

lagu atau nada-nada populer yang sulit hilang dari pikiran kita. Hal ini terjadi karena 

otak manusia memiliki “mesin imitasi”. 

 

Berdasarkan definisi tersebut, internet meme memiliki kecendrungan dalam 

meniru diri sendiri atau orang lain, bisa dari prilaku maupun perkataan. Mengutip 
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Börzsei  dalam jurnal ”Makes a Meme Instead A Concise History of Internet 

Memes”  Patrick Davison (2009) berpendapat bahwa sebuah meme internet adalah 

bagian dari budaya, yang memperluas pengaruhnya melalui transmisi online. 

Bauckhage dalam jurnal “Insights into Internet Memes” menuliskan internet 

meme biasanya berkembang melalui komentar, imitasi, parodi, atau bahkan 

melalui berita terkait lainnya yang di buat menggunakan video atau gambar yang 

terdapat teks didalamnya dan pada dasarnya internet meme menyebar melalui  

melalui e-mail, pesan instan, forum, blog, atau situs jejaring sosial. 

Meneruskan penjelasan mengenai meme, peneliti mengaitkan internet meme 

dalam kajian ilmu komunikas, seperti  yang di definisikan oleh Lasswell dalam 

Mulyana (2010:69) cara yang menggambarkan komunikasi adalah : “who says 

what in which channel to whom with what effect?”. karena terdapat pesan yang 

ingin di sampaikan oleh kreator meme (dalam hal ini sebgai komunikator) dalam 

bentuk meme ( pesan yang merupakan teks dalam meme) lalu di terima oleh 

netizen ( sebagai komunikan) dan disebar menggunakan media tertentu.   

 Isi pesan dalam meme berbeda-beda bisa mengenai suatu kejadian yang 

sedang banyak dibicarakan, atau kejadian masa lalu yang telah hilang dan bahkan 

tentang kesalahan seseorang. Biasanya meme tersebut menyoroti tentang apa yang 

orang tersebut lakukan dan kesalahannya atau komentar yang tertulis untuk orang 

lain. tergantung bagaimana cara penyampaiannya dalam teks yang terdapat dalam 

gambar. Cara penyampaian meme bisa dengan menarik emosi pembaca, dengan 

cara memotivasi ataupun menggunakan cara humor.  

Mengenai fenomena meme di dunia maya, netizen Indonesia termasuk yang 

mengikuti meme, hal ini ditunjukan seperti yang dikutip dalam 
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tekno.kompas.com, pada tanggal 2 februari 2015, Ray Chan sebagai Pendiri dan 

CEO situs 9gag (merupakan situs komedi yang menguggah meme) mengatakan 

Indonesia masuk kedalam 10 besar pengunjung situs 9gag dan 5 besar dalam asia. 

Dengan ini menunjukan bahwa netizen Indonesia menyukai akun yang 

mengunggah meme.  

Situs 9gag pada dasarnya menggunakan meme dalam bahasa inggris. Saat ini 

muncul media sosial dalam akun instagram yang mengunggah meme dengan 

bahasa Indonesia meskipun ada beberapa yang menggunakan bahasa inggris yaitu 

akun instagram @dagelan, merupakan akun meme yang terkenal dilihat data yang 

diperoleh peneliti pada tanggal 09 februari 2015, akun instagram @dagelan yang 

paling banyak diminati dengan followers 2.1 m dan sudah ada 7132 postingan.  

sedangkan akun instagram yang membahas meme lainnya, seperti @rajaparodi 

yang memiliki follower 331k serta 3554 posting-an, @ratuparodi  memiliki 43.4k 

followers dan 286 posting-an , @ketawa.id 9750 posting-an 204, @guegokil 15.3k 

706 posting-an, @indolawak 50.3k postingan 735  lebih sedikit followersnya. 

Berikut contoh meme yang diunggah dalam akun @dagelan 
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Gambar 1  

 
Sumber : instagram @dagelan 

 

Gambar yang tertera diatas diunggah oleh akun instagram @dagelan pada januari 

2015 untuk menyindir seorang wanita yang sering menuntut sesuatu di ibaratkan 

seperti rakyat Indonesia, lalu seorang pria yang hanya banyak mengumbar janji di 

ibaratkan seperti DPR RI.   

  Isi teks pada meme biasanya menunjukan cara penyampaian pesan dengan 

menyindir atau mengkritik, padahal ada cara penyampaian pesan lainnya yang 

terdapat dalam meme, seperti memeberikan pesan motivasi, pesan dalam 

pengungkapan perasaan emosi. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam akun 

instagram @dagelan. Instagram merupakan salah satu media sosial yang berupa 

aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna menggambil foto, 

menerapkan filter digital dan membagikannya keberbagai layanan jejaring sosial, 

termasuk milik instagram sendiri (Nurudin, 2012).  
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Berdasarakn uraian mengenai internet meme dan cara penyampaian pesan 

yang terdapat dalam internet meme, peneliti tertarik untuk meneliti kecenderungan 

cara penyampaian pesan  internet meme dalam akun instagram @dagelan. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan yang dapat diangkat 

sebagai penelitian adalah “Seberapa sering frekuensi kemunculan cara 

penyampaian  pesan  internet meme dalam akun instagram @dagelan periode 

01-31 januari 2015?” 

C. Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian ini dimaksudkan Untuk menghitung frekuensi cara 

penyampaian pesan melalui meme pada akun instagram @dagelan. 

D.  Manfaat penelitian 

D.1. secara akademis 

Secara akademis hasil penelitian ini dapat menjadi refrerensi bagi 

mahasiswa ilmu komunikasi atau jurusan lainnya terutama dengan kajian 

analisis isi text media mengenai internet meme di media sosial karena masih 

kurangnya penelitian terkait internet meme. 
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.2. secara praktis 

        Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bersama 

dalam memahami cara penyampaian pesan internet meme yang terdapat di 

media sosial. 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Komunikasi dalam Jaringan Online 

Komunikasi manusia adalah komunikasi yang mengisyaratkan penyampaian 

pesan searah dari seseorang atau suatu lembaga kepada seseorang (sekelompok 

orang) lainnya, baik secara langsung (tatap-muka) atau pun melalui media, seperti 

surat (selebaran), surat kabar, majalah, radio, atau televisi (Mulyana, 2010:67). 

Menurut John R. Wenburg dan William W. Wilmot, komunikasi adalah 

usaha untuk memperoleh makna. Menurut William I. Gorden, komunikasi secara 

ringkas dapat didefinisikan sebagai transaksi dinamis yang melibatkan gagasan 

dan perasaan. Menurut Raymond S. Ross komunikasi adalah suatu proses 

menyortir, memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga 

membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang 

serupa dengan yang dimaksudkan komunikator. Menurut  Harold Lasswell, 

komunikasi  adalah siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa 

dengan pengaruh bagaimana?(who says what in channel to whom with what 

effect?) (Mulyana,2010).  
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Dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses pengiriman pesan 

bisa berupa kata atau simbol yang diberikan oleh komunikator kepada 

komunikaan  melalui media tertentu.    

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, mengenai perkembangan 

teknologi, Internet muncul sebagai medium media massa besar kedelapan dengan 

banyak isi. Internet muncul dipertengahan 1990-an yang merupakan. Munculnya 

internet membuat setiap perusahaan media massa besar menempatkan produknya 

di internet (Vivian, 2008). Internet merupakan media komunikasi yang cukup 

efektif dan efisien dengan menyediakan layanan fasilitas seperti web, chatting 

(chat,Yahoo Masanger, Gtalk), e-mail, friendster, facebook dan twitter. Begitu 

banyak fasilitas yang ditawarkan dalam dunia maya untuk melakukan komunikasi, 

sehingga keberadaannya semakin membuat manusia tergantung.  

Menurut Kurnia (2005: 135-136) internet adalah sebuah medium terbaru 

yang mengkorvengesikan seluruh kateristik media dari bentuk-bentuk yang 

terdahulu. Apa yang membuat bentuk-bentuk komunikasi berbeda satu sama lain 

bukanlah penerpaan aktualnya, namun perubahan dalam proses komunikasi 

seperti kecepatan komunikasi, harga komunikasi, persepsi pihak-pihak 

komunikasi , fasilitas mengakses informasi, densitas (kepekatan dan kepadatan) 

dan kekeayaan arus-arus informasi. Titik keunikan internet sendiri terletak pada 

esensinya sebagai sebuah medium. 

Dapat disumpulkan bahwa adanya internet dapat mempermudah manusia 

dalam mengakses informasi, tanpa harus bertatap muka terlebih dulu. Menurut 

Eko Dalam buku simulasi Digital (hal:6-9) bahwa Istilah 'komunikasi online' 
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mengacu pada membaca, menulis, berbagi video kamera dan komunikasi melalui 

jaringan komputer. Komunikasi virtual atau komunikasi online adalah cara 

berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan 

melalui cyberspace atau biasa disebut dunia maya. Komunikasi virtual pada abad 

ini dapat ditemukan dimana saja serta kapan saja. Salah satu bentuk komunikasi 

virtual adalah pada penggunaan internet.       

E.1.1 Sifat Komunikasi 

Effendy (1986 : 31)  dalam bukunya Dinamika Komunikasi menyatakan jika 

kita sudah tau sifat-sifat komunikan, dan tahu pula efek apa yang kita kehendaki 

dari mereka, cara mana yang diambil untuk berkomunikasi sangatlah penting, 

karna ini terkait dengan media yang digunakan. Cara bagaimana kita 

berkomunikasi ( how to communicate), bisa mengambil salah satu dari dua jenis 

komunikasi berdasarkan sifatnya: 

a. Komunikasi tatap muka (face-to-face-communication) 

b. Komunikasi bermedia (mediated communicated) 

  E.2. Proses Komunikasi 

Dalam buku ilmu komuniasi teori dan praktek Effendy (1986) menjelaskan 

proses komunikasi ada dua, yaitu komunikasi primer dan komunikasi sekunder : 

a. Proses Komunikasi Primer 

Proses komunikasi primer merupakan proses penyampaian pikiran dan/atau 

perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang(syimbol) 

sebagai media.  lambang yang dimaksud adalah penggunaan gesture, bahasa, 
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isyarat, gambar, dan lain sebagainya, yang  Secara langsung dapat menerjemahkan  

pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. 

 Dalam proses komunikasi primer ini, seperti  komunikasi  antarpersonal 

yang melibatkan dua orang  secara langsung bertatap muka yang menggunakan 

lambang sebagai media, tanggapan komunikan akan segera diketahui oleh 

komunikator, umpan balik komunikasi seperti itu bersifat langsung. 

b. Proses Komunikasi Skunder 

proses komunikasi secara skunder merupakan penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua 

setelah memakai lambang sebagai media pertama. Proses komunikasi skunder ini 

komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya, 

dikarnakan komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau 

jumlahnya banyak. Surat kabar, telepone, surat kabar, majalah, radio, televisi, 

radio dan banyak lagi yang menjadi media kedua dalam komunikasi. 

Pada umumnya bahasa paling banyak digunakan dalam komunikasi, karna 

bahasa sebagai lambang mampu mentransmisikan pikiran, ide, pendapat baik 

mengenai hal yang abstark maupun hal yang kongkrit; tidak saja mengenai hal 

peristiwa yang terjadi pada saat sekarang, tetapi juga masa yang lalu atau masa 

yang akan datang. Karena itu kebanyakan media merupakan alat atau sasaran 

yang diciptakan untuk meneruskan pesan komunikasi bahasa. 

Komunikasi skunder bisa disebut komunikasi tidak langsung. Umpan balik 

dalam komunikasi menggunakan media biasanya tanggapan yang diterima 

komunikator memerlukan waktu tenggang. Saat melakukan komunikasi berarti 
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manusia sedang memeberikan informasi atau melakukan persuasi. Komunikasi 

tersebut berlangsung bisa secara langsung atau bertatap muka atau tanpa media, 

ataupun melalui media. Effendy (1986: 7). 

E.3. Pesan dan Tujuan Pesan dalam Komunikasi 

Dalam komunikasi Pesan merupakan inti dari komunikasi. komunikasi 

dikatakan gagal jika pesan tidak dipahami dengan baik oleh penerima sesuai 

dengan maksud pengirim. clevenger dan mathews menguraikan arti pesan ,” pesan 

merupakan penafsiran terhadap peristiwa simbolis tentang kejadian-kejadian 

nyata,’ baik oleh sumber maupun penerima (Pambayun, 2012 : 220). 

Bulaeng (2002) menyimpulkan bahwa komunikasi adalah pengelolaan pesan-

pesan dengan tujuan menciptakan makna. Komunikasi terjadi kapan saja 

seseorang berusaha menaggapi suatu pesan, berusaha memberikan makna 

kepadanya. Sedangkan pesan adalah simbol-simbol yang diperhatikan orang 

secaara sadar dan menciptakan makna-makna. Pesan bisa berupa kata-kata yang 

secara sengaja diucapkan atau ditulis yang saling dipertukarkan diantara rang-

orang ataupun pesan yang kita kirimkan kepada diri sendiri tentang ekspresi-

ekspresi wajah yang tidak disengaja dan tampitampilan perasaan orang lain. 

Menurut Effendy (1992) pesan komunikasi harus sama-sama dimengerti oleh 

komunikator dan komunikasn. Dalam hal ini ada dua hal  yang harus dimengerti 

oleh komunikan. Pertama adalah bahasa yang digunakan, dan kedua adalah isi 

maksud yang dikomunikasikan dengan bahasa itu. 
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Ada beberapa hal penting dalam mempelajari pesan komunikasi, yaitu isi 

pesan, struktur pesan, format pesan, sifat pesan, dan bahasa pesan. Baik bagi 

komunikator maupun komunikan, isi pesan merupakan inti dari aktivitas 

komunikasi yang dilakukan karna isi pesan itulah yang merupakan ide atau 

gagasan komunikator yang dikomunikasikan kepada komunikan (Sari, 1993). 

Menurut Onong Uchjana Effendy dalam bukunya ilmu komunikasi teori 

dan praktek menjelaskan bahwa pesan memeliki tujuan tertentu tergantung dengan 

teknik yang digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak isi pesan yang 

disampaikan kepada komunikan menggunakan gambungan lambang, seperti pesan 

melalui surat kabar, film atau televisi. Lambang yang paling banyak digunakan 

dalam komunikasi adalah bahasa, karena dengandengan bahasa dapat 

mengungkapkan pikiran, perasaan, fakta dan opini, hal yang kongkrit dan abstrak, 

pengalaman yang sudah lalu dan kegiatan yang akan datang, dan lain sebagainya. 

Bahasa terdiri dari kata atau kalimat. 

Pesan yang disampaikan dalam berkomunikasi juga tidak terbatas hanya 

antara beberapa individu, namun dapat disampaikan kepada khalayak banyak 

yang umum disebut komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki pesan yang 

bersifat umum dan universal tentang hal disekitar, lokal, nasional, maupun 

internasional, yang patut diketahui khalayak banyak. Menurut Jay Black dan 

Frederick C. Withney (1988) disebutkan, “mass communication is a process 

whereby mass-produced message are transmitted to large, anonymous, and 

heterogeneous masses of receivers ( komunikasi massa adalah sebuah proses 

dimana pesan-pesan yang diproduksi secara massal/tidak sedikit itu disebarkan 
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kepada massa penerima pesan yang luas, anonim, dan heterogen)”  

(Nurudin,2011: 12). 

E.4. Teknik Penyampaian Pesan 

Menurut Effendy (1986: 7) Teknik berkomunikasi adalah cara atau “seni” 

penyampaian suatu pesan yang dilakukan seorang komunikator sedemikian rupa, 

sehingga menimbulkan dampak tertentu pada komunikan. Pesan yang diberikan 

komunikator adalah pernyataan sebagai panduan pikiran dan perasaan, dapat 

berupa ide, informasi, keluhan, imbauan, anjuran, dan sebagainya. 

Terdapat dua model dalam  penyusunan pesan yang dikutip Cangara (2010) 

sebagaimana pendapat Cassandra berikut ini: 

1. Penyusunan pesan bersifat informatif 

Penyusunan bersifat informatif ini lebih banyak ditujukan pada perluasan 

wawasan, sederhanan , tidak menggunakan istilah-istilah yang kurang 

populer di masyarakat. 

Ada empat penyususnan pesan yang bersifat informatif: 

a. Space order: penyususan pesan melihat kondisi tempat atau ruang, 

seperti internasional, nasional, daerah 

b. Timer order : penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode 

yang disusun secara kronologis. 

c. Deductive order: penyusunana pesan dari hal-hal yang bersifat 

umum ke khusus. 



13 
 

d. Inductive order : penyusunan pesan dari hal-hal yang bersifat 

khusus ke umum. 

2. Penyusunan pesan yang bersifat persuasif 

Penyusunan pesan yang bersifat persuasif untuk mengubah persepsi, 

sikap dan pendapat khalayak.  Ada beberapacara dalam penyususnan 

pesan persuasif: 

a. Fear appeal: metode penyusunan atau penyampaian pesan dengan 

menimbulkan rasa ketakutan pada khalayak. 

b. Emotional appeal: cara penyususnan atau penyampaian pesan 

untuk berusaha mengubah emosi penerima pesan , misalnya 

dengan masalah patah hati atau kesedihan. 

c. Reward appeal: cara penyampaian pesan dengan menawarkan 

janji-janji . 

d. Motivational appeal : teknik penyampaian pesan yang disusun 

untuk menumbuhkan internal psikologis penerima pesan sehingga 

mereka dapat mengukuti pesan-pesan tersebut. 

e. Humoriuos  appeal : teknik penyampaian pesan yang disertai 

dengan humor, sehingga dalam penerimaan pesan khalayak tidak 

jenuh. 

E.5. Fungsi-fungsi Dasar Komunikasi 

Beberapa fungsi dasar komunikasi menurut Liliweri dalam komunikasi 

serba ada serba makna (137-138), sebagai berikut:  

a. Informasi  
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kualitas kehidupan akan menjadi miskin tanpa informasi. Informasi 

dapat diperoleh dari komunikasi lisan maupun tertulis melalui 

komunikasi antar personal, kelompok,organisasi, dan komunikasi 

melalui media massa. 

b. Hiburan 

Hiburan merupakan salah satu kebutuhan peting bagi semua orang. 

Komunikasi menyediakan hiburan yang tida habis-habisnya misalnya 

melalui film, komedi, musik dan lain sebagainya. 

c. Persuasi   

Persuasi mendorong kita untuk berkomunikasi dalam penyatuan 

pandangan yang berbeda dalam pembuatan keputusan personal 

maupun kelompok atau organisasi. Komunikasi memungkinkan paran 

pengirim pesan  bertindak sebagai seorang persuader terhadap 

penerima pesan yang diharapkan akan berubah pikiran dan prilakunya. 

d. Motivasi 

 yakni mendorong orang untuk mengikuti kemajuan orang lain melalui 

apa yang mereka baca, lihat, dengar lewat media massa 

(Cangara,2010). 

e. Pengungkapan emosional  

bagi banyak karyawan kelompok kerja mereka merupakan sumber 

utama untuk interaksi sosial, komunikasi yang terjadi didalam 

kelompok itu merupakan mekanisme fundamental dengan mana 

anggota-anggota menunjukkan kekecewaan dan rasa puas mereka oleh 
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karena itu, komunikasi menyiarkan ungkapan emosional dari perasaan 

dan pemenuhan kebutuhan sosial. (Eko, 2012). 

E.6. Media sosial sebagai Media Baru 

New media atau media online didefinisikan oleh martin (2009) sebagai 

produk dari komunikasi yang dimediasi oleh teknologi komputer digital. Mondry 

(2008) berpendapat bahwa new media merupakan media yang menggunakan 

internet, media online, berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi 

interaktif, dan dapat berfungsi secara privat maupun public. Sedangkan Lievrouw 

(2006) mendefinisikan new media atau media online sebagai media yang 

didalamnya terdiri dari gabungan berbagai elemen, dalam artian konvergensi 

media didalamnya atau beberapa media dijadikan satu. 

Internet  termasuk media baru yang berkebang dalam berbagai program lain 

yang intinya menjadi aplikasi komunikasi antar sesama masyarakat maya.  

Perkembangan internet menyebabkan orang dapat melakukan chatting, “ngobrol” 

berjam-jam dengan seseorang atau kelompok orang didunia maya. Dengan 

memiliki blog di internet seseorang dapat menulis apa saja dengan dirinya, tetapi 

blog terkesan tertutup dan satu arah namun penting untuk memperoleh informasi 

dan mengenai tentang pribadi sesorang. Karakter blog yang dingin dan sepi , 

mendorong lahirnya kelompok sosial baru di dunia maya (Bungin,2009). 

Everett m. Rogers (1986) menjelaskan dalam bukunya communication 

technology the new media in society, In new communication systems, the 

participan don not need to be in comunnication at the same time. The new media 
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often have the ability to overcome time as a variable affecting the communication 

process ( Dalam sistem komunikasi baru, para peserta tidak perlu berada dalam 

komunikasi pada saat bersamaan. Media baru sering memiliki kemampuan untuk 

mengatasi waktu sebagai variabel yang mempengaruhi proses komunikasi). 

Dengan demikian, adanya media baru membantu pemberi pesan untuk 

menyebarkan  kan informasi tanpa harus ketemu dengan penerima pesan. 

Rogers juga menjelaskan semua teknologi komunikasi memperluas indera 

manusia menyentuh, mencium, merasakan, dan (terutama) mendengar dan melihat 

(all communication technology extends the human senses of touching, smelling, 

tasting, and ( especially) hearing and seeing). Dengan adanya teknologi 

komunikasi yang semakin berkembang, seseorang dapat memperluas pengetahuan 

dalam memperoleh informasi, meskipun dengan jarak fisik yang jauh. Jika media 

tradisional menggunakan media cetak atau media broadcast, maka media sosial 

menggunakan internet.  

Media sosial termasuk kategori media baru.  Media baru, secara umum 

mengacu pada penggunaan teknologi internet, terutama penggunaan publik seperti 

berita online, iklan, penyiaran situs jejaring sosial. Menurut Boyd & Ellison 

(2007) jejaring sosial adalah layanan berbasis web yang mengizinkan individu 

untuk : (1) mengkonstruksi profil publik/semi-publik di dalam sistem terikat, (2) 

menghubungkan sekelompok penggunan yang saling berbagi koneksi, dan (3) 

“melintasi” koneksi-koneksi ini dan lainnya dalam sebuah sistem. Jenis dan 

tatacara koneksi ini mungkin beragam satu sama yang lain (Hersinta dkk, 

2010:317).  
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Penggunaan media sosial sendiri tidak lepas dari komunikasi yang bertujuan 

untuk memfasilitasi proses pertukaran pesan dan informasi sehari-hari. Menurut 

Andreas (2010) alasan seseorang menggunakan media sosial adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk berbagi 

2. Mencoba mengaspirasikan berbagai hal menarik dalam hidup 

3. Mengekspresikan diri dan gagasan pemikirannya 

4. Sekedar eksis (aktualisasi diri dalam lingkup sosial cyberspace) 

5. Ingin berhubungan dengan individu lainnya 

6. Ingin dikenali dengan identitas personal (self branding) atau 

pencitraan diri di dunia maya 

E.6.1 Jenis-jenis Media Sosial 

 Menurut  Afandi media sosial secara subtansial mengubah cara komunikasi 

antarorganisasi, masyarakat, serta individu. Adapun jenis-jenis dari media sosial, 

sebagai berikut : 

a. collaborative Projects  

collaborative projects merupakan suatu media sosial yang dapat 

membuat konten khalayak pun dapat mengakses konten tersebut secara 

global. Ada dua subkategori yang masuk dalam collaborative projects 

dalam media sosial, yaitu wiki dan bookmark sosial. 
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b. Blogs dan Microblogs 

blogs adalah sebuah website yang memfasilitasi penyampaian 

sebuah opini, pengalaman, atau kegiatan sehari-hari dari penulisnya. 

Padakenyataannya, blogs dan microblogs banyak digunakan oleh 

perusahaan untuk memasarkan sebuah produk. Begitu pula para selebrit. 

Mereka memanfaatkan blog sebagai sarana untuk menginformasikan 

kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Beberapa contoh memanfaatkan 

blogs dan microblogs diantaranya kaskus, wordpress ,multiply dan plurk. 

c. Content communicaties 

content community merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untu 

saling berbagi foto dan video yang dituju, yang termasuk dalam content 

community adalah youtube. 

d. Sosial networking 

Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna 

untuk terhubung dengan pengguna lain melalui profil pribadi atau akun 

pribadinya. profil pribadi mencakup semua jenis informasi termasuk foto, 

video, file,audio, dan blog. Situs jejaring sosial pada umumnya memiliki 

fitur seperti pesan instan dan e-mail. Selain itu, situs tersebut juga dapat 

membantu seorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dalam 

jejearing sosial ini terdapat beberapa macam jenis, diantaranya Geocities, 

six Degrees, friendster, Yahoo messenger, facebook, twitter, 

Goodreads,mydpace, Blackberry,whatsapp, google plus, instagram, skype, 

Gizmo,camfrog, yahoo koprol, yuwie, virtual games world dan Virtual 

Sosial Worlds  ( Nurudin,2012 : 54-63). 
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Kemunculan media sosial memberikan ruang untuk seseorang menjangkau 

“dunia luar”. Sehingga media sosial dapat melahirkan komunitas maya  atau yang 

disebut cyber community. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menjelaskan 

adanya hubungan media sosial dalam penyebaran pesan untuk khalayak atau 

pengguna media sosial. Jenis media sosial yang sesuai dengan penelitian adalah 

sosial networking yaitu instagram. 

E.7. Instagram sebagai Media Komunikasi 

Dalam penggunaan instagram memungkinkan orang-orang yang yang 

berada di dunia maya untuk saling berkomunikasi. Dari di unggahnya sebuah foto, 

seseoang telah melakukan proses komunikasi dengan gambar, serta dilengkapi 

dengan ruang untuk mengomentari foto tersebut. 

Berbeda dengan media sosial lainnya seperti facebook atau twitter, 

instagram tidak memeiliki fiture  untuk mengetik pesan, jika di facebook ada wall, 

dan di twitter ada tweet, maka instagram hanya memeberiki ruang untuk 

mengunggah gambar dan caption. 

Mengutip Danielle Salomon dalam “Moving on from Facebook Using 

Instagram to connect with undergraduates and engage in teaching and learning” 

Instagram adalah aplikasi mobile (iOS dan Android) yang memungkinkan 

pengguna untuk segera mengubah foto seseorang menjadi gambar visual menarik, 

yang kemudian dibagi dengan orang lain pada jaringan internet. Gambar bisa 

dibagi di jaringan sosial lainnya juga, termasuk Twitter, Facebook, Tumblr, 

Flickr, dan Foursquare. Instagram diluncurkan pada bulan Oktober 2010.  

http://crln.acrl.org/search?author1=Danielle+Salomon&sortspec=date&submit=Submit
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Pada bulan September 2011, mereka meluncurkan versi 2.0. Di App store 

dengan menambahkan fitur baru. Seperti Live Filter, Foto resolusi tinggi, Till 

Shift secara instan. Jumlah pengguna pun meningkat 10  kali lipat. Kini pengguna 

instagram di iOS di kliaim melebihi 30 juta. Pada awal April 2012 lalu, mereka 

merilis aplikasinya dalam versi Android. Sesuai dugaan, hanya dalam waktu satu 

hari Instagram Android diunduh sebanyak 1 juta kali. Nilai jualnya pun mencapai 

US$ 500 juta (Rp 4,5 triliun). Tidak lama setelah merilis versi Android, Facebook 

mengumumkan telah membeli Instagram dengan nilai fantastis, yakni US$ 1 

miliar (Rp 9 triliun).  

E.8. Internet Meme sebagai Medium Komunikasi 

Dikutip melalui news Indonesia kreatif, Istilah meme sendiri pertama kali 

diperkenalkan oleh seorang ahli biologi asal Britania Raya, Richard Dawkins. 

Akar katanya berasal dari bahasa Yunani, yakni mimesis, yang berarti tiruan. 

Dawkins memaknai meme sebagai suatu unit informasi budaya (berupa pemikiran, 

ide, gagasan, kebiasaan, lagu,  fashion) yang membentuk pola-pola kebudayaan 

tertentu. Ia menganalogikan meme dengan gen, gen seperti yang ada di tubuh 

manusia. Oleh karena meme dianalogikan sebagai gen. Dalam bukunya yang 

berjudul The Selfish Gene dijelaskan jika gen berkembang biak dalam kolam gen 

dengan meloncat dari tubuh ke tubuh melalui sperma dan sel telur, 

maka meme berkembang biak dalam kolam meme dengan meloncat dari otak ke 

otak melalui suatu proses, yang dalam pengertian luas, disebut imitasi (Dawkins, 

2006). 
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Berdasarkan penjelasan tersebut imitasi bisa dengan meniru seseorang. 

Dalam hal ini internet meme bisa meniru berdasarkan fenomena yang sedang 

booming di media sosial berupa teks, gambar, ataupun teks bergambar. 

berdasarkan kejadian yang dilihat oleh seseorang. 

Christian Bauckhage dalam jurnal “Mathematical Models of Fads Explain the 

Temporal Dynamics of Internet Memes pada tahun  2013” yang ditulis oleh Christian 

Bauckhage dkk. Menjelaskan internet memes sebagai berikut : 

“Internet memes are catch phrases or humorous or repugnant pictures or video clips that 

“go viral” among Internet users. While the phenomenon of viral content can be traced 

back to the early days of the Web, it is because of the interactive and participatory nature 

of modern social media such as blogs, wikis, or social networking sites that Internet 

memes have become a staple of contemporary Web culture. They typically originate from 

platforms like 4chan, tumblr, or youtube, gain notoriety via social news and 

entertainment sites such as reddit, failblog, or memegenerator, and then spread through 

the social Web at large (Bauckhage 2011).” 

 

“Internet meme menangkap gambar frase atau lucu atau menjijikkan atau klip video yang  

"seperti virus" di kalangan pengguna internet. Sementara fenomena konten virus dapat 

ditelusuri kembali untuk hari-hari awal dari Web, itu karena interaktif dan sifat 

partisipatif media sosial modern seperti blog, situs wiki, atau jejaring sosial yang internet 

meme telah menjadi pokok dari budaya Web kontemporer. Mereka biasanya berasal dari 

platform seperti 4chan, tumblr, atau youtube, mendapatkan ketenaran melalui berita sosial 

dan hiburan situs seperti reddit, failblog, atau meme pembangkit, dan kemudian menyebar 

melalui jejaring sosial pada umumnya (Bauckhage 2011).” 

 

Dalam jurnalnya Insights into Internet, Christian Bauckhage mengutip dari 

Dawknis menjelaskan Internet meme merujuk pada fenomena konten atau konsep 

yang menyebar dengan cepat di kalangan pengguna internet. Ini menyinggung 

pada teori oleh Dawkin (1976) yang mendalilkan meme sebagai sebuah analogon 

budaya gen untuk menjelaskan bagaimana rumor, menangkap-frase, melodi, atau 

tren fashion mereplikasi melalui populasi (The term Internet meme refers to the 

phenomenon of content or concepts that spread rapidly among Internet users. It 

alludes to a theory by Dawkin (1976) who postulates memes as a cultural 
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analogon of genes in order to explain how rumors, catch-phrases, melodies, or 

fashion trends replicate through a population). 

 Istilah Internet meme digunakan untuk menggambarkan isi yang 

berkembang  cepat memperoleh popularitas atau ketenaran di Internet. Akhir-

akhir ini, internet meme telah menarik minat masyarakat  dan semakin banyak 

situs web dan masyarakat berdedikasi untuk topik ini.  Lagu, cerita, norma dan 

tradisi yang semua unit budaya informasi, pikiran dan ide-ide yang meniru dan 

menyebar antar manusia dan budaya. Ide-ide ini semua tergantung pada pikiran 

manusia baik ada serta untuk meniru. Pikiran kita, sebagai sarana seleksi alam, 

mengendalikan hidup mereka. Ide-ide ini, dengan kemampuan mereka untuk 

direplikasi, berada di ranah digital saat ini disebut sebagai meme internet (The 

term Internet meme is used to describe evolving content that rapidly gains 

popularity or notoriety on the Internet. As of late, Internet memes have attracted 

increased public interest and a growing number of web sites and communities are 

dedicated to this topic. Moreover, professionals in marketing and campaigning 

have embraced Internet memes as a way to build rapport with trendy 

communities.). 

Menurut Knobel dan Lankshear (2006) karakteristik sebuah internet meme  

sebagai "sebuah istilah populer untuk menggambarkan penyerapan yang cepat dan 

penyebaran ide tertentu yang disajikan sebagai teks tertulis, gambar, bahasa 

"bergerak," atau satuan lainnya dari budaya.( Bc. Branislav Buchel, 2012) 

Berdasarkan penjelasan mengenai internet meme peneliti menyimpulkan 

bahwa internet meme menyebar dengan cepat melalui internet, komunikasi bisa 
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dilakukan melalui media sosial atau website dalam bentuk gambar, teks atau pun 

video. Terkait dengan proses komunikasi skunder yang bahwa teks atau pun 

gambar merupakan pesan yang di sebarkan melalui media sebagai media kedua. 

E.8.1 Meme “All your base are belong to us” 

Menurut Buchel dalam ”Internet Memes as Means of Communication’’ , 

“All your base are belong to us”  merupaka salah satu internet meme yang tertua. 

Meme ini bermula dari video game Jepang bernama Zero Wing. Dalam bagian 

pengantar dari game ada video animasi komputer, di mana pemimpin musuh 

menyerang wilayah manusia antara hal-hal penting lain mengatakan juga kalimat 

“All your base are belong to us”  Ini adalah hasil terjemahan yang buruk dari 

Jepang ke dalam bahasa Inggris. Para pemain game merasa hal tersebut cukup 

lucu untuk disebarkan lebih lanjut dan dengan demikian meme lahir. Selama 

bertahun-tahun ada banyak variasi meme ini dan itu sudah dibuat menjadi lagu, 

video, photoshoped menjadi gambar dan sebagainya. 

E.9. Akun Instagram @dagelan  

 Sebelumnya akun @dagelan menggunakan nama path_indo,  akun ini 

memberikan meme, video bahkan gambar yang di kirim oleh followersnya.  

Konsep isi akun ini mengandung masalah atau fenomena yang sedang trend. 

Nama @dagelan diambil dari bahasa jawa yang berarti Lelucon dalam bahasa 

Indonesia. Dengan memakai nama dan menyisipkan emoticon ”:D” pada logo 

@dagelan.  Tetapi tidak sedikit juga akun ini mengambil meme dari followers-nya 

yang tag ( menandai foto ) untuk d upload. (tokofans.com,2014) 
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Dengan adanya akun instagram @dagelan yang mengunggah meme, 

instagram bisa menjadi tempat penyampaian pesan dengan car yang lebih menarik 

menggunakan meme. 

E.10. Struktur kategori 

Dr. Gaido Stemple menyatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam menciptakan kategori. Kategori harus relevan, dengan tujuan study 

katagori- katagori hendaknya fungsional dan harus dapat di kendalikan (Michael 

Flournoy; 1992 :23). Dalam penelitian ini, yang menjadi acuan dasar penelitian 

sebagai kategori adalah : 

Tabel 1. 

Kategorisasi Cara Penyampaian Pesan Internet Meme,berdasarkan teknik 

penyampaian pesan menurut Cassandra yang dikutip pada Cangara (2010): 

Kategori Sub kategori Indokator 

Emotional appeal a. Emotional appeal  sedih  

b. Emotional appeal  bahagia 

c. Emotional appeal  marah 

a. Pesan pengungkapan 

patah hati, pesan rindu, 

putus asa,pesan 

pengkhianatan. 

b.Pesan menyukai 

seseorang, bangga pada diri 

sendiri 

c. Pesan 

pengungkapanTidak suka 

dengan keadaan hidup, 

tidak suka dengan orang 

lain 

Motivation appeal a. Motivasi membangun rasa 

semangat  

b. Motivasi menumbuhkan 

rasa bersyukur 

a.Motivasi membangun 

rasa semangat agar tidak 

putus asa, tidak pantang 

menyerah dalam hidup. 

b.Motivasi mengingatkan 

untuk selalu bersyukur. 
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Humoriuos  appeal  a. Humorious appeal sosial 

b. Humorious appeal 

percintaaan 

 

 

a.Pesan menyindir, 

menantang mengejek 

kehidupan orang lain secara 

umum,kepercayaan akan 

diri. 

b.Pesan menyindir khusus 

dalam masalah percintaan  

seorang yang jomblo, 

berpantun, rayuan 

F. Metode Penelitian 

F.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan kajian yang diteliti, peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif,  yang menurut Hamidi (2007:4) bahwa penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian yang mengutamakan pada pengukuran variabel, variabel 

yang diukur adalah kecenderungan cara penyampaian pesan. Alasan Peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif  ini adalah untuk menghasilkan uraian data 

yang valid menggunakan uji statistik sederhana  distribusi frekuensi. Alat analisis 

ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui frekuensi masing-masing kategori 

dengan pengukuran modus untuk melihat frekuensi yang paling sering muncul 

pada cara penyampaian pesan pesan dalam internet meme dalam akun instagram 

@dagelan. 

F.2. Tipe dan dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Dimana tipe penilitian ini 

bermaksud menghitung dan menjelaskan  hasil data  cara penyampaian pesan 

secara kuantitatif. Adapun dasar penelitiannya adalah analisis isi menguraikan dan 

menemukan kecendrungan cara penyampaian pesan di media sosial instagram 

dalam akun @dagelan periode tanggal 1- 31 Januari 2015. 
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F.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah isi teks meme dalam akun instagram 

@dagelan, yang hanya meliputi teks yang terdapat  cap logo sebagai penanda dari 

akun @dagelan mulai tanggal 01 - 31 januari 2015 yang berjumlah 150 meme. 

F.4. Unit Analisis 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks atau kalimat dalam 

meme. Analisis ini dilakukan dengan menghitung setiap kategori cara 

penyampaian  pesan  internet meme yang berfokus pada teks dalam akun 

instagram @dagelan. 

Gambar 1.1 

                       Teks dalam meme 

                                       Sumber : instagram @dagelan 
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F.5. Satuan Ukur 

Satuan ukur penelitian disini adalah frekuensi kemunculan meme dalam kategori  

dari cara penyampaian pesan internet meme yang sesuai kategori yang memiliki 

cap @dagelan mulai 01-31 januari yaitu seberapa besar kecenderungan cara 

penyampaian pesan dalam internet meme @dagelan. 

F.6. Jenis  dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer  

Dokumentasi : Data primer penelitian ini adalah melalui Screenshoot meme pada 

akun instagram @dagelan periode tanggal 01-31 januari 2015. Dokumentasi 

adalah jenis metode pengumpulan data yang bertujuan untuk menggali data-data 

masa lampau secara sistematis dan objektif. 

Internet Searching : Dengan melakukan internet searching guna kelancaran 

penelitian. Peneliti akan mencari data melalui jurnal mengenai internet meme, 

maupun web dari internet. 

b. Data Sekunder 

 - Kepustakaan : Penelitian Kepustakaan (Library Research) serta studi pustaka 

yaitu proses pengumpulan beberapa literatur seperti buku-buku. 

- Lembar Coding : Lembar coding adalah alat yang dipakai untuk menghitung 

atau mengukur aspek tertentu dari isi media. Tujuannya untuk memberikan kode-

kode tertentu kepada masing-masing kategori atau nilai dari setiap variabel yang 
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dikumpulkan datanya, selanjutnya data tersebut diisi oleh pengkoder yang telah 

ditentukan yang bertujuan untuk mencari tingkat kesepakatan antara pelaku 

coding.  Berikut contoh lembar coding : 

Tabel 1.1 

Lembar kerja koding 

 

Keterangan : 

EAS : Emotional Appeal Sedih 

EAB : Emotional appeal Bahagia 

EAM : Emotional Appeal Marah 

MAP : Motivasi Menumbuhkan Semangat 

MAS : motivasi menumbuhkan rasa bersyukur 

HAS : Humorious Appeal Sosial 

HAP : Humorious appeal Percintaan 

no  

Unit analisis 

 Kategori            

Emotional appeal Motivational 

appeal 

Humoriuos  

appeal 

 

 Teks meme EAS EAB EAM MAP MAS HAS HAP 

1         
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Kemudian data dimasukkan kedalam tabel distribusi frekuensi untuk 

memudahkan perhitungan guna mengetahui banyaknya meme yang muncul dari 

masing-masing kategori. 

F.7. Teknik Analisis Data 

Peneliti menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif. Statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul. Yang termasuk dalam statistik 

deskriptif antara lain distribusi frekuensi Alat analisis ini digunakan dengan tujuan 

untuk mengetahui frekuensi masing-masing kategori. Maka peneliti menggunakan 

distribusi frekuensi untuk mengetahu frekuensi kemunculan meme, dan ukuran 

pemusatan menggunakan modus untuk menunjukkan frekuensi terbesar 

kemunculan meme pada kategori cara untuk menentukan modus adalah dengan 

mengurutkan atau menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian 

cari nilai yang paling tinggi frekuensinya. Pemilihan modus didasarkan pada sifat 

data yang merupakan data tunggal sehingga untuk memudahkan peneliti 

digunakan prinsip pengurutan data sesuai dengan distribusi frekuensi. Berikut 

tabel distribusi frekuensi yang akan digunakan. 

Tabel 2 

Lembar distribusi meme 

Tabel frekuensi munculnya Meme kategori  Emotional Appeal 

Sub Kategori Frekuensi % 

Emotional Appeal Sedih   
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Emotional Appeal bahagia   

Emotional Appeal Marah   

Jumlah   

 

Tabel 3 

Lembar distribusi meme 

Tabel frekuensi munculnya meme kategori  Motivational Apppeal 

 

Kategori frekuensi % 

Motivasi menumbuhkan rasa semangat   

Motivasi menumbuhkan rasa bersyukur   

Jumlah   

 

Tabel 4 

Lembar distribusi meme 

Tabel frekuensi munculnya meme kategori  Humorious apppeal 

Sub Kategori Frekuensi % 

Humorious Appeal 

Sosial 

  

Humorious Appeal 

Percintaan 

  

Jumlah    

Selanjutnya melalui tabel distribusi tersebut dilakukan analisis deskriptif, 

peneliti melakukan perhitungan persentase dari jumlah frekuensi  meme untuk 

memberikan penjelasan deskriptif mengenai kemunculan cara penyampaian 
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pesan dalam meme melalui cara emotional appeal, motivational appeal dan 

humorious appeal. 

F.8. Uji Reliabilitas dan Validitas 

Kumpulan meme yang telah diperoleh dari akun instagram @dagelan  

mulai 01- 31 Januari 2015 yang menggunakan tanda cap logo @dagelan, 

dimasukkan hasilnya kedalam tabulasi data sederhana. Lalu uji statistik yang 

dilakukan menggunakan distribusi frekuensi dan pengukuran dengan modus 

Untuk mengetahui kecenderungan cara penyampaian pesan yang muncul.  

Dalam analisis isi, alat ukur yang dipakai adalah lembar coding (coding 

sheet). Kita harus memastikan bahwa lembar coding yang akan kita pakai adalah 

alat ukur yang terpercaya (reliabel). (Eriyanto, 2011:281). Dalam pengisian 

lembar coding, penulis akan dibantu oleh orang lain (coder) yang ditunjuk untuk 

menjadi pembanding atau hakim guna mengukur ketepatan penilaian peneliti 

terhadap kategori pada unit analisis yang telah ditentukan dalam penelitian ini.  

Adapun coder dalam penelitian ini adalah Dita Purwanti dan Muhammad 

Rizky W. Dita Purwanti dan Muhammad rizky W. dipilih oleh peneliti menjadi 

koder sebab keduanya merupakan pengguna media sosial instagram dan 

followers akun @dagelan yang masih aktif hingga sekarang. Selain itu, kedua 

koder pernah membuat dan meng-upload  internet meme di media sosial.   

Untuk menguji reliabilitas, penulis menggunakan Formula Holsti. Eriyanto 

dalam bukunya Analisis Isi (2011:290) mengatakan bahwa uji reliabilitas 

ditunjukkan dalam persentase persetujuan- berapa besar persentase persamaan 

antar-coder ketika menilai suatu isi. Setelah lembar coding diisi peneliti 
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melakukan penghitungan jumlah meme yang muncul dari masing-masing 

kategori. 

 Rumus untuk menghitung reliabilitas dari Holsti adalah sebagai berikut: 

      2M 

CR= 

                          N1 + N2  

Keterangan : 

CR: Coeficient Reliabality 

 M : Jumlah coding yang sama (disetujui oleh peneliti dan koder) 

 N1 : Jumlah coding yang dibuat oleh peneliti 

 N2 : Jumlah coding yang dibuat oleh koder k  

Angka reliabilitas bergerak dari angka 0 hingga 1, di mana 0 berarti tidak 

ada satupun yang disetujui oleh para coder dan 1 berati persetujuan 

sempurna diantara para coder. (Eriyanto, 2011:290). Makin tinggi angka, 

makin tinggi pula angka reliabilitas. Dalam formula Holsti, angka 

reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya, kalau 

hasil perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7 atau 70%, 

berarti alat ukur ini benar-benar reliabel. Tetapi jika dibawah 0,70 atau 

70% berarti alat ukur (coding sheet) bukan alat yang reliabel. 

 Penyempurnaan untuk memperkuat relibilitas yaitu dengan 

menggunakan rumus Scoot sebagai berikut : 

 

         (% observed agreement- % expected agreement) 

Pi =   

                          (1- % expected agreement) 

 

 

Keterangan : 
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Pi    : Nilai keterhandalan (validitas) 

Observed agreement  : Jumlah yang disetujui oleh pengkode yaitu C.R 

Expected agreement  :Persetujuan yang diharapkan dalam suatu 

kategorisasi, dinyatakan dalam jumlah hasil pengukuran dari proporsi 

keseluruhan, yaitu proporsi dari jumlah pesan yang dikuadratkann. 

 

F.8.1  Hasil Uji Reliabilitas 

F.8.1.1  Hasil Uji Reliabilitas Kategori Emotional appeal 

Tabel F.8.1.1.1 

Tabel frekuensi meme penyampaian pesan Emotional appeal peneliti 

Sub Kategori 

 

Meme Prosentase    

Emotional appeal Sedih 34 0.63 0.396 

Emotional appeal 

bahagia 

4 0.07 0.0049 

Emotional appeal 

Marah 

16 0.3 0.09 

Jumlah 54 100=1 0.490 

Sumber : Data diolah (2015) 

  Berdasarkan tabel F.8.1.1.1 sub  kategori emotional appeal sedih frekuensi 

yang muncul berjumlah 34 meme dengan prosentase 0.63 lalu dikuardatkan  dan 

mendapat 0.396. selanjutnya sub kategori emotional appeal bahagia frekuensi 

yang muncul berjumalah 4 meme dengan persentase 0.07 lalu dikuardatkan 

menjadi 0.0049,  emotional appeal marah frekuensi yang muncul 16 meme 

dengan prosentase 0.3 dan dikuardatkan menjadi 0.09.  hasil dari persentase yang 

dikuardatkan merupakan Expected Agreement peneliti.     
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Tabel F.8.1.1.2 

Tabel frekuensi meme penyampaian pesan Emotional appeal koder 1 

Sub Kategori 

 

Meme Prosentase    

Emotional appeal 

Sedih 

33 0.63 0.396 

Emotional appeal 

bahagia 

4 0.08 0.0064 

Emotional appeal 

Marah 

15 0.29 0.084 

Jumlah 52 100=1 0.486 

Sumber : Data diolah (2015) 

 Tabel F.8.1.1.2 merupakan hasil data  yang di peroleh dari pengkodingan koder 

1.sub kategori emotional appeal sedih frekuensi meme yang muncul berjumlah 33 

dengan prosentase 0.63 dan dikuardatkan mendapatkan hasil 0.396. pada sub 

kategori emotional appeal bahagia, frekuensi yang muncul sebanyak 4 meme 

dengan persentase 0.08 dan dikuardatkan menjadi 0.0064. selanjutnya sub 

kategori emotional appeal marah frekuensi yang muncul sebanyak  0.29 dan 

dikuardatkan menjadi 0.084.  hasil data yang dikuardatkan kemudian dijumlah 

dan mendapat hasil 0.486. 

Tabel F.8.1.1.3 

Tabel frekuensi meme penyampaian pesan Emotional appeal peneliti dan 

koder 1 

Sub Kategori 

 

Meme Prosentase    

Emotional appeal 

Sedih 

33 0.63 0.396 

Emotional appeal 

bahagia 

4 0.08 0.0064 

Emotional appeal 

Marah 

15 0.29 0.084 

Jumlah 52 100=1 0.486 

Sumber : Data diolah (2015) 
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   Tabel  F.8.1.1.4 merupakan hasil frekuensi meme yang memiliki kesamaan 

antara peneliti dan koder 1. Pada sub kategori emotional appeal sedih frekuensi 

meme yang di setujui berjumlah 33 meme dengan persentase 0.63 kemudian 

dikuardatkan mendapat hasil 0.396, pada sub kategori emotional appeal bahagia 

frekuensi meme yang di setujui berjumlah 4 dengan persentase 0.08 dan 

dikuardatkan mendapatkan hasil 0.0064, pada sub kategori emotional appeal 

marah frekuensi meme yang disetuji berjumlah 15 lalu di persenkan berjumlah 

0.29 lalu dikuardatkan medapatkan hasil 0.084. hasil data yang dikuardatkan 

kemudian di jumlah dan mendapatkan hasil 0.486. hasil tersebut merupakan 

Expected Agreement antara peneliti dan koder 1 yang nantinya akan dimasukan 

pada penghitungan uji validitas rumus Scoot. 

Di bawah ini adalah hasil Uji Reliabilitas kecenderungan cara penyampaian pesan 

meme dalam akun instagram dagelan dengan cara Emotional appeal Koder 1. 

   
  

     
 

Diketahui : 

M = 52 N1 = 54 N2 = 52 

   
     

     
 

    0.98 

   
                                     

                     
 

Diketahui : 
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CR = 0.98  EA = 0.486 

   
          

       
 

= 0.96 

Hasil uji reliabilitas dengan koder 1 menggunakan rumus Holsty dan dilanjutkan 

uji vaiditas dengan rumus Scoot menghasilkan Nilai Keterandalan (Pi) sebesar 

0.96 atau 96%.  

Dalam Uji reliabilitas ini merupakan hasil koding dari peneliti dan dua orang 

koder, lalu setelahnya diambil kesepakatan koding antara peneliti dan kedua 

koder. setelah itu hasil koding dihitung dengan menggunakan rumus Holsty untuk 

mencari nilai CR (Coefficient Reliability) dan dimasukkan ke dalam rumus Scott 

untuk mencari nilai keterandalan (Nilai keseluruhan). Nilai CR yang diperoleh 

dari peneliti dengan koder satu adalah 0.98, Setelah dimasukkan ke dalam rumus 

Scott diperoleh hasil kesepakatan antara peneliti dengan koder satu sebesar 0.96 

Dengan mengacu pada nilai kesepakatan peneliti dengan koder sebesar 0.7 atau 

70%, maka kateogri emotional appeal dengan sub kategori emotional appeal 

sedih,emotional appeal  bahagia, dan emotional appeal marah  peneliti dengan 

kedua koder adalah reliabel. 

 

F.8.1.2. Uji Reliabilitas Kategori Motivational appeal 

Tabel F.8.1.2.1 

Tabel frekuensi meme penyampaian pesan Motivational appeal peneliti 

Sub Kategori 

 

meme Prosentase    

Motivasi menumbuhkan 

semangat 

13 0.72 0.521 
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Motivasi menumbuhkan 

rasa bersyukur 

5 0.28 0.078 

Jumlah 18 100=1 0.599 

Sumber : Data diolah (2015) 

Tabel F.8.1.2.1 merupakan hasil data  yang di peroleh dari pengkodingan peneliti. 

Pada sub kategori Motivasi menumbuhkan semangat  frekuensi meme yang 

muncul berjumlah 13 dengan prosentase 0.72 dan dikuardatkan mendapatkan hasil 

0.521. pada sub kategori motivasi menubuhkan rasa bersyukur frekuensi yang 

muncul sebanyak 5 meme dengan persentase 0.28 dan dikuardatkan menjadi 0.078 

hasil data yang dikuardatkan kemudian dijumlah dan mendapat hasil 0.599 yang 

merupakan Expected Agreement peneliti. 

Tabel F.8.1.2.2  

Tabel frekuensi meme penyampaian pesan Motivational appeal koder 

1 

Sub Kategori 

 

Meme Prosentase    

Motivasi 

menumbuhkan 

semangat 

13 0.72 0.521 

Motivasi 

menumbuhkan rasa 

bersyukur 

5 0.28 0.078 

Jumlah 18 100=1 0.599 

Sumber : Data diolah (2015) 

 

Tabel F.8.1.2.2 merupakan hasil data  yang di peroleh dari pengkodingan koder 1.  

Pada sub kategori Motivasi menumbuhkan semangat  frekuensi meme yang 

muncul berjumlah 13 dengan prosentase 0.72 dan dikuardatkan mendapatkan hasil 

0.521. pada sub kategori motivasi menubuhkan rasa bersyukur frekuensi yang 

muncul sebanyak 5 meme dengan persentase 0.28 dan dikuardatkan menjadi 0.078 
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hasil data yang dikuardatkan kemudian dijumlah dan mendapat hasil 0.599 yang 

merupakan Expected Agreement koder 1 

Tabel F.8.1.2.3 

Tabel frekuensi meme penyampaian pesan Motivational appeal peneliti dan 

koder 1 

Sub Kategori 

 

Meme Prosentase    

Motivasi 

menumbuhkan rasa 

semangat 

13 0.72 0.521 

Motivasi 

menumbuhkan rasa 

bersyukur 

5 0.28 0.078 

Jumlah 18 100=1 0.599 

Sumber : Data diolah (2015) 

 

Tabel F.8.1.2.3 merupakan hasil data  yang di peroleh dari persetujuan koding  

peneliti dan koder 1 dengan jumlah keseluruhan frekensi 18 meme.  Pada sub 

kategori Motivasi menumbuhkan semangat  frekuensi meme yang muncul 

berjumlah 13 dengan prosentase 0.72 dan dikuardatkan mendapatkan hasil 0.521. 

pada sub kategori motivasi menubuhkan rasa bersyukur frekuensi yang muncul 

sebanyak 5 meme dengan persentase 0.28 dan dikuardatkan menjadi 0.078 hasil 

data yang dikuardatkan kemudian dijumlah dan mendapat hasil 0.599 yang 

merupakan Expected Agreement peneliti dan koder 1 yang nantinya akan 

dimasukan pada penghitungan uji validitas rumus Scoot. 

Di bawah ini adalah hasil Uji Reliabilitas kecenderungan cara penyampaian pesan 

meme dalam akun instagram @dagelan dengan cara Motivational appeal Koder 1. 
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Diketahui : 

M = 18 N1 = 18 N2 = 18 

   
     

     
 

    1 

   
                                     

                     
 

Diketahui : 

CR = 1 EA = 0.599 

   
       

       
 

= 1 

 Hasil uji reliabilitas dengan koder 1 menggunakan rumus Holsty dan 

dilanjutkan dengan rumus Scoot menghasilkan Nilai Keterandalan (Pi) sebesar 1 

atau 100%. Dalam Uji reliabilitas ini, hasil koding dari peneliti dan dua orang 

koder, lalu setelahnya diambil kesepakatan koding antara peneliti dan kedua 

koder. setelah itu hasil koding dihitung dengan menggunakan rumus Holsty untuk 

mencari nilai CR (Coefficient Reliability) dan dimasukkan ke dalam rumus Scott 

untuk mencari nilai keterandalan (Nilai keseluruhan). Nilai CR yang diperoleh 

dari peneliti dengan koder satu adalah 100% Setelah dimasukkan ke dalam rumus 

Scott diperoleh hasil kesepakatan antara peneliti dengan koder satu sebesar 100% 
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Dengan mengacu pada nilai kesepakatan peneliti dengan koder sebesar 70%, 

maka lembar koding peneliti dengan kedua koder adalah reliabel. 

 

F.8.1.3 Uji Reliabilitas Kategori Humorious appeal 

 

Tabel F.8.1.3.1 

Frekuensi meme penyampaian pesan Humorious appeal peneliti 

Sub Kategori 

 

Meme Prosentase  
 
 

Humorious appeal 

sosial 

36 0.46 0.21 

Humorious appeal 

Percintaan 

42 0.54 0.29 

Jumlah 78 100=1 0.50 

Sumber : Data diolah (2015) 

 

Tabel F.8.1.3.1 merupakan hasil data  yang di peroleh dari persetujuan koding  

peneliti dengan jumlah keseluruhan frekensi 78 meme.  Pada sub kategori 

humorious appeal sosial  frekuensi meme yang muncul berjumlah 36 dengan 

prosentase 0.46 dan dikuardatkan mendapatkan hasil 0.21. pada sub kategori 

humorious appeal percintaan frekuensi yang muncul sebanyak 42 meme dengan 

persentase 0.54 dan dikuardatkan menjadi 0.29. hasil data yang dikuardatkan 

kemudian dijumlah dan mendapat hasil 0.50 yang merupakan Expected 

Agreement peneliti  

Tabel F.8.1.3.2 

Frekuensi meme penyampaian pesan Humorious appeal koder 1 

Sub Kategori 

 

Meme Prosentase  
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Humorious appeal 

sosial 

36 0.45 0.20 

Humorious appeal 

Percintaan 

44 0.55 0.30 

Jumlah 80  0.50 

Sumber : Data diolah (2015) 

    Tabel F.8.1.3.2 merupakan hasil data  yang di peroleh dari persetujuan koder 1 

dengan jumlah keseluruhan frekensi 80 meme.  Pada sub kategori humorious 

appeal sosial frekuensi meme yang muncul berjumlah 36 dengan prosentase 0.45 

dan dikuardatkan mendapatkan hasil 0.20. pada sub kategori humorious appeal 

percintaasn frekuensi yang muncul sebanyak 44 meme dengan persentase 0.55 dan 

dikuardatkan menjadi 0.30 hasil data yang dikuardatkan kemudian dijumlah dan 

mendapat hasil 0.599 yang merupakan Expected Agreement koder 1. 

Tabel F.8.1.3.3 

Tabel frekuensi meme penyamp aian pesan Humorious appeal peneliti dan 

koder 1 

Sub Kategori 

 

Meme Prosentase  
 
 

Humorious appeal 

sosial 

36 0.46 0.21 

Humorious appeal 

Percintaan 

42 0.54 0.29 

Jumlah 78  0.50 

Sumber : Data diolah (2015) 

    Tabel F.8.1.3.3 merupakan hasil data  yang di peroleh dari persetujuan koding 

peneliti dan koder 1 dengan jumlah keseluruhan frekensi 78 meme.  Pada sub 

kategori humorious appeal sosial frekuensi meme yang muncul berjumlah 36 

dengan prosentase 0.46 dan dikuardatkan mendapatkan hasil 0.21. pada sub 

kategori humorious appeal percintaasn frekuensi yang muncul sebanyak 42 meme 

dengan persentase 0.54 dan dikuardatkan menjadi 0.29 hasil data yang 
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dikuardatkan kemudian dijumlah dan mendapat hasil 0.50 yang merupakan 

Expected Agreement peneliti dan koder 1 yang nantinya akan dimasukan pada 

penghitungan uji validitas rumus Scoot. 

Di bawah ini adalah hasil Uji Reliabilitas kecenderungan cara penyampaian pesan 

meme dalam akun instagram dagelan dengan cara Humorious appeal Koder 1. 

   
2 

 1  2
 

Diketahui : 

M = 78 N1 = 78 N2 = 80 

   
2    

     
 

    0.98 

pi  
 observed agreement    e pect greement

1  e pected agreement
 

Diketahui : 

CR = 0.98  EA = 0.50 

pi  
0 9  0  0

1 0  0
 

= 0.96 

       Dalam Uji reliabilitas ini, hasil koding dari peneliti dan dua orang koder, lalu 

setelahnya diambil kesepakatan koding antara peneliti dan kedua koder. setelah 

itu hasil koding dihitung dengan menggunakan rumus Holsty untuk mencari nilai 

CR (Coefficient Reliability) dan dimasukkan ke dalam rumus Scott untuk mencari 



43 
 

nilai keterandalan (Nilai keseluruhan). Nilai CR yang diperoleh dari peneliti 

dengan koder satu adalah 0.98 atau 98%. Setelah dimasukkan ke dalam rumus 

Scott diperoleh hasil kesepakatan antara peneliti dengan koder satu sebesar 0.96 

atau 96% Dengan mengacu pada nilai kesepakatan peneliti dengan koder sebesar 

0.70 atau 70%, maka lembar koding peneliti dengan kedua koder adalah reliabel. 
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