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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 

masyarakat. Dengan bahasa seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain, serta 

menyampaikan isi pikiranya kepada orang lain.  Bahasa memiliki komponen penting yaitu 

hubungan antara bentuk dan makna. Oleh sebab itu bahasa dapat dikatakan baik apabila 

pengguna bahasa dapat memahami, dan dapat menyusun kata dengan benar agar pesan yang 

ingin disampaikan dapat diterima dengan benar. Menurut Dewi (2009:1),  kegiatan berbahasa 

yang dilakukan manusia untuk berkomunikasi, pada dasarnya merupakan kegiatan untuk 

mengekspresikan bentuk-bentuk atau lambang-lambang yang memiliki makna kepada referen 

atau lawan bicara. 

  Berdasarkan penggunaanya, bahasa memiliki beberapa variasi atau gaya, disebut 

bervariasi karena pengunaan bahasa oleh masyarakat berbedabeda sesuai dengan kelompok 

masyaraat itu sendiri. penggunaan bahasa harus disesuaikan dengan situasi dan objek yang 

dibicarakan, sehingga kegiatan berbahasa dapat berjalan lancar dan bisa mencapai tujuan yang 

diinginkan. Gaya bahasa adalah cara menyampaikan pikiran melalui bahasa secara khas yang 

memperhatikan jiwa dan kepribadian pemakai bahasa (Tarigan, 2013:211). 

Salah satu contoh variasi bahasa, dapat ditemukan dalam pemakaian bahasa pada meme. 

Meme merupakan media untuk menyampaikan humor yang berupa gambar, foto, dan beberapa 

karakter yang diangkat dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Meme menampilkan 

kombinasi antara gambar atau foto, slide dan teks, serta ditujukan untuk merespon suatu isu 

yang sedang menjadi perbincangan dalam lingkungan sosial (Wadipalapa, 2015:2). Bahasa 



 

2 
 

pada meme merupakan hasil pemilihan kata yang bermakna lucu atau jenaka, serta mudah 

dipahami.  

Bahasa pada meme merupakan gaya bahasa satire, yaitu gaya bahasa humor yang 

mengandung  unsur-unsur tawa, dengan mengangkat masalah yang lebih berbobot dari hanya 

sekedar ejekan-ejekan pada suatu objek demi menghasilkan kesan lucu. Menurut Tarigan 

(2013:70),  satire berisi kritik moral atau sosial, satire merupakan bentuk argumen yang 

bereaksi secara tidak langsung, terkadang secara aneh bahkan dengan cara yang cukup lucu. 

satire menertawakan tingkah pola orang, masyarakat, praktik-praktik, kebiasaan-kebiasaan, 

atau lambang adat. Sebagian besar kata dalam bahasa meme bukan merupakan makna 

sebenarnya melainkan makna lain atau makna perlambangan dari kata-kata tersebut. Meme 

banyak dipergunakan  sebagai alat untuk mengritik kehidupan masyarakat, namun kritikan 

dalam meme dikemas ke dalam bentuk humor, sehingga mudah diterima oleh pembaca. Oleh 

karena itu  selain memiliki kesan lucu pembaca juga dapat memahami makna lain dari Meme 

yang sebenarnya ingin disampaikan penulis.   

Peneliti memilih meme sebagai objek penelitian dikarenakan meme saat ini  sangat 

diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan, meme memiliki daya tarik sendiri dibanding 

cerita humor lainya. Di Indonesia meme mulai banyak dikenal pada tahun 2014 hingga sampai 

saat ini, berdasarkan perkembanganya meme bukan hanya berfungsi sebagai penyampai humor 

saja, namun banyak pula yang memanfaatkan meme sebagai alat untuk beriklan maupun 

sebagai alat untuk mengkritik. Meme banyak mengangkat cerita yang sedang hangat 

diperbincangkan, sehingga masyarakat tertarik untuk membacanya, selain itu pilihan kata yang 

digunakan penulis dalam meme, menjadikan meme memiliki daya tarik tersendiri sehingga 

menjadi sangat diminati. bahasa pada meme juga yang menjadikan meme banyak diminati. 

Meme dapat dipahami oleh pembaca karena dalam meme dilengkapi dengan teks kalimat, 

sebagai penjelas dari gambar pada meme. 
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Kalimat pada meme menggunakan kata-kata yang bermakna asosiatif, sehingga pesan 

dan kesan jenaka dalam meme dapat disampaikan dengan baik secara bersamaan. Pemilihan 

kata dalam karya tulis menjadi suatu hal yang penting, karena dapat mempengaruhi 

penyampaian pesan serta kualitas karya itu sendiri. Pada meme banyak terdapat kata maupun 

frasa dalam kalimat yang bermakna asosiatif, karena jika menyampaikan kritikkan secara 

langsung akan menyakiti hati orang lain. 

  Bahasa asosiatif merupakan bahasa yang bermakna asosiatif atau makna lain dari kata-

takat yang terdapat dalam kalimat tersebut. kata dan makna memiliki hubungan yang sangat 

erat di dalam bahasa, bisa dibilang bahwa kata dan makna merupakan satu kesatuan yang tidak 

bisa dilepaskan. Keraf (2009:25), mengatakan bahwa sebagai satuan dari perbendaharaan kata 

mengandung dua aspek, yaitu bentuk atau ekspesi dan makna atau isi. Bentuk merupakan 

sesuatu yang dapat dilihat oleh panca indra sedangkan makna atau isi adalah sesuatu yang 

dirasakan pengguna bahasa. 

 Kata-kata dalam kalimat asosiatif pada meme, dipilih penulis untuk menciptakan meme 

yang lebih menarik untuk dibaca. Meme tidak hanya dibuat untuk menghibur saja, namun juga 

digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan beberapa isi perasaan maupun kritik terhadap 

kehidupa sosial masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut kalimat asosiatif dalam 

meme dapat menyampaikan hiburan serta menyampaikan isi perasaan maupun kritikan-

kritikan.  

Kritik sosial merupakan kegiatan menilai, mengamati yang dilakukan oleh masyarakat 

terhadap sesuatu hal yang dirasa memiliki penyimpangan-penyimpangan. Penilaian tersebut 

dapat mencakup penilaian terhadap hal yang negatif maupun penilaian yang positif. Susanto 

(dalam Sukarjo, 2014:11),  memberikan batasan pengertian bahwa suatu kritik sosial adalah 

penilaian ilmiah ataupun pengujian terhadap situasi masyarakat pada suatu hal. Berdasarkan 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kritik sosial merupakan kegiatan mengamati serta 
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membandingkan dengan cermat tentang baik buruknya masyarakat. Tidak semua kritikan 

memiliki tujuan yang buruk dalam kehidupan masyarakat, karena dengan adanya kritikan 

masyarakat bisa melakukan hal yang lebih baik dan membuat perubahan. 

Kritik sosial dapat disampaikan dengan cara apapun, dalam hal ini masyarakat selalu 

menemukan cara baru dalam menyampaikan kritikan, seperti dalam bentuk karya sastra 

maupun seni. Meme merupakan salah satu media yang digunakan dalam menyampaikan kritik. 

Beragam bentuk kritik sosial yang bisa ditemukan dalam meme, antara lain kritik sosial 

terhadap politik, ekonomi, kebiasaan masyarakat, pemerintahan, agama, hingga kisah-kisah 

percintaan. Peneliti memilih kritik sosial dalam meme sebagai objek penelitian, karena bentuk 

penyampaian kritik sosial dalam meme sangat berbeda dengan yang lain. Kritikan-kritikan 

dalam meme diungkapkan dengan cara yang berbeda yaitu dengan menambahkan kesan lucu, 

namun tidak menghilangkan pesan yang ingin disampaikan. Penulis sengaja memilih kata-kata 

yang memiliki makna asosiatif dalam menulis meme sehingga pembaca tidak bosan ketika 

membaca.  

Makna merupakan pengertian atau arti dari kata,  frasa, klausa maupun kalimat. Makna 

merupakan objek studi semantik, dan semantik menelaah tanda-tanda bahasa yang menyatakan 

makna maka telaah semantik mencakup kata-kata serta perkembangan dan perubahanya. Oleh 

karena itu studi mengenai semantik dan linguistik tidak dapat dipisahkan karena kegiatan 

berbahasa adalah kegiatan mengekspresikan lambang atau tanda-tanda bahasa. Chaer (1995: 

2), mengatakan bahwa kata semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang 

linguistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan 

hal-hal yang ditandainya. Dengan kata lain bidang studi linguistik yang mempelajari makna 

atau arti dalam bahasa. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semantik 

adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makana, atau semantik merupakan ilmu yang 

berobjekkan makna.  
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Penelitian yang mengkaji tentang  meme sebagai objek kajian cukup banyak, antara 

lain.  penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2015), dengan judul Kecenderungan Cara 

Menyampaikan Pesan dalam Internet Meme (Analisis Isi Internet Meme dalam Akun Dagelan 

di Instagram Periode 01-31 Januari 2015), penelitian tersebut memfokuskan penelitian pada 

analisis frekuensi penyampaian pesan internet melalui meme.  Adapun hasil dari penelitian 

tersbut menunjukan bahwa banyaknya pesan yang disampaikan melalu meme, adapun kategori 

yang sering muncul dalam penyampaian pesan meme antara lain. Kategori  humor yaitu 

penyampaian pesan dengan cara jenaka, kemudian kategori emosional kategori ini 

menyampaikan pesan-pesan yang dapat menggugah emosi pembacanya, dan kategori yang 

terakhir yaitu kategori motivational, yaitu banyak menyampaikan pesan-pesan yang 

memberikan motivasi.  

Penelitian mengenai meme berikutnya juga dilakukan oleh Tari (2015), yang berjudul 

“Pemaknaan Kritik Sosial terhadap Pemerintah Melalui Meme Comik di Media Sosial 

Instagram, fokus penelitian yaitu bagaimana peresepsi mahasiswa dalam memaknai kritik 

sosial. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa persepsi mahasiswa dalam memaknai 

kritik sosial terhadap meme, yaitu mahasiswa lebih cenderung memaknai setiap kritik sosial 

sebagai kritikan negatif dibandingkan dengan kritik positif.  

 Berbeda dengan penelitian yang mengkaji meme sebelumnya yang lebih cenderung 

meneliti bagaimana pesan yang terkandung dalam meme dan bagaimana respon mahasiswa 

terhada kritikan yang terdapat pada meme. Penelitian ini lebih difokuskan pada unsur 

kebahasaanya terutama dari pilihan kata dan maknanya. Bahasa pada cerita humor meme 

memiliki keunikan tersendiri sehingga menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih 

dalam lagi dari segi semantik baik itu bentuk maupun maknanya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.2 Fokus Masalah 
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Makna merupakan pokok terpenting dalam bahasa baik bahasa lisan maupun tulisan, 

termasuk cerita humor. Leech (dalam Djajasudarma, 2009: 21), membagi tipe makna menjadi 

tiga bagian, yang pertama makna konseptual, kemudia makna asosiatif dan yang terakhir 

makna tematis. Berdasarkan hal tersebut maka ruang lingkup penelitian ini yaitu telaah makna 

asosiatif. 

  Meme bukan hanya sebagai media untuk menyampaikan humor saja, namun juga sering 

digunakan untuk kepentingan lain. Berdasarkan perkembanganya meme banyak digunakan 

oleh masyarakat sebagai media untuk menyampaikan hal lain, salah satunya yaitu sebagai 

media untuk menyampaikan kritikan terhadap suatu hal. Kritik sosial pada meme sangat 

beragam mulai dari kritik sosial politik, ekonomi, agama, hingga sosial masyarakat. Menurut 

Akhmad Zaini Akbar (dalam Putra & Lina, 2012:495), Kritik Sosial adalah salah satu bentuk 

komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya 

sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat. Kritik sosial dalam meme dibuat untuk 

mengontrol perilaku sosial masyarakat dengan cara memasukan pesan-pesan moral kedalam 

meme. Bentuk penyampaian kritik sosial di dalam meme dimuat dalam bentuk tulisan dan 

gambar, sehingga seseorang dapat memahami pesan dalam meme dengan menelaah makna dari 

kata, frasa, kaluasa maupun kalimat serta dari gambar pada meme.  Nurgiyantoro dalam 

(Abdullah 2014:14) membagi bentuk penyampaian kritik menjadi dua, langsung dan tidak 

langsung. Pada meme, menggunakan bentuk kritikan secara langsung dan tidak langsung. 

Bentuk kritikan yang tidak langsung yaitu berdasarkan pandangan pembaca terhadap makna 

dari meme, dan kritikan langsug dengan menilai gambar atau karakter pada meme. Berdasarkan 

hal itu, penelitian ini akan menganalisis bentuk, fungsi, dan makna bahasa asosiatif kritik sosial 

dalam meme.  

1.3 Rumusan Masalah  
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Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas maka permasalahan yang akan 

diteliti dalam penelitian ini yaitu meliputi. 

1) Bagaimana bentuk bahasa asosiatif kritik sosial dalam Meme? 

2) Bagaimana fungsi bahasa asosiatif kritik sosial dalam Meme? 

3) Bagaimana makna bahasa asosiatif kritik sosial dalam Meme? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan  yang akan dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan bentuk bahasa asosiatif kritik sosial dalam Meme. 

2) Mendeskrpsikan fungsi bahasa asosiatif kritik sosial dalam Meme. 

3) Mendeskrpsikan makna bahasa asosiatif kritik sosial dalam Meme. 

1.5 Manfaat  Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan secara teoritis, yaitu dapat dijadikan 

sebagai penunjang untuk perkembangan teori bahasa khususnya mengenai semantik, selain itu 

penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca tentang makna. Kemudian 

manfaat praktis dari penelitian ini juga dapat memberi manfaat bagi peneliti lainya sebagai 

referensi terhadap penelitian selanjutnya. 

1.6 Penegasan Istilah 

 Penegasan istilah merupankan hal yang harus dijelaskan, karena dalam suatu 

penelitian, kata kunci merupakan suatu pemahan untuk mempermudah peneliti 

mempertangung jawabkan suatu penelitian. 

1) Meme 

Meme merupakan cerita humor yang diangkat dari kehidupan sehari-hari yang sedang 

diperbincangkan dalam masyarakat kemudian diparodikan sehingga menimbulkan kesan 

lucu.  Nasrullah (2015 :125), meme terdiri dari dua aspek: yang pertama aspek visual,  aspek 
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ini menggunakan potongan gambar atau ilustrasi yang biasanya untuk menunjukkan emosi 

yang dirasakan. Kedua yaitu aspek teks, meme dapat dicirikan dengan adanya teks yang 

berada di antara visual. Adapun penelitian ini meneliti makna dari kata, frasa, maupun 

kalimat dari teks yang terdapat pada meme. 

2) Bahasa Asosiatif  

 Bahasa asosiatif merupakan penggunaan bahasa yang memiliki makna yang berbeda 

dari makna aslinya, atau makna lain di luar bahasa. Bahasa terdiri dari susunan kata, sehingga 

menjadi kalimat dan dapat menyampaikan makna. Kalimat merupakan susunan dua kata atau 

lebih, yang mengungkapkan isi pikiran secara utuh. Menurut Djoko kentjono  (dalam Chaer 

2007:240), kalimat merupakan satuan sintaksis dari yang lebih kecil (kata, frasa, dan klausa) 

dilengkpi dengan konjungsi, serta diserti dengan intonasi akhir.   

3) Kritik Sosial 

 Kritik sosial merupakan ungkapan atau tanggapan terhadap suatu hal yang terjadi. 

Menurut pendapat Mafud (dalam Putra & Liana, 2015: 495), kritik sosial adalah suatu aktivitas 

yang berhubungan dengan penilaian, perbandingan, dan pengungkapan mengenai kondisi 

sosial suatu masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai yang dianut ataupun nilai-nilai yang 

dijadikan pedoman.   

 

 


