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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.Hakikat Bahasa 

Bahasa memiliki peran yang penting di dalam kehidupan manusia. sebagai alat 

komunikasi yang memudahkan manusia untuk berinteraksi antara yang satu dengan yang lain. 

Menurut Parera (2004:11), bahasa merupakan suatu gejala sosial yang digunakan untuk 

berkomunikasi antar sesama manusia. Sebagai suatu gejala sosial, kita harus dapat 

membedakan penggunaan bahasa dan tujuan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi antar 

manusia.  

Sebagai mahkluk sosial, kelompok masyarakat pasti memiliki kebudayaan masing-

masing dalam kehidupanya, hubungan antara bahasa dengan kebudayaan sangat kompleks. 

Banyak para ahli yang berbeda pendapat mengenai hubungan antara bahasa dan budaya. Ada 

yang megungkapkan bahwa bahasa dan budaya adalah dua hal yang berbeda namun memiliki 

hubungan, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa bahasa ada karena dipengaruhi oleh 

kebudayaan begitu juga sebaliknya.  

Bahasa merupakan lambang bunyi, namun tidak semua bunyi dapat dikatakan sebagai 

bahasa. Bunyi berbahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh penutur terhadap lawan bicara, 

yang di mana bunyi tersebu memiliki makna serta dapat dipahami oleh mitra tutur. Ketika 

bunyi tersebut dapat dipahami dan mendapat tanggapan dari lawan bicara, maka kegitan 

tersebut dapat dikatakan sebagai aktifitas berbahasa. Menurut pendapat Uhlenbeck (1982:9), 

bunyi bahasa adalah bunyi yang diutarakan dan didengar dengan kesadaran bahwa bunyi 

mengacu kepada sesuatu atau menunjuk kepada sesuatu, baik untuk membicarakan berbagai 

hal dengan orang lain, maupun untuk mengekspresikan sikap terhadap sesuatu tersebut.  

Bahasa berkembang berdasarkan kesepakatan dari setiap kelompok masyarakat 

penggunanya. Ullmann (2007:23), bahasa adalah jumlah total sistem-sistem bahasa yang 
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disimpan oleh setiap anggota masyarakat dalam benak (ingatan) masing-masing. Penggunaan 

bahasa banyak sekali ragamnya, salah satu ragam penggunaan bahasa yaitu bahasa humor, atau 

bahasa yang bermakna jenaka.  

Berdasarkan uraian pendapat beberapa ahli sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa, bahasa merupakan suatu gejala sosial yang tersusun atas lambang bunyi yang 

bermakna. Bahasa digunakan manusia sebagai alat komunikasi dalam kehidupan masyarkat, 

agar mempermudah masyarakat berinteraksi serta mengekspresikan sikap terhadap sesama. 

2.2. Bahasa Humor  

Humor  merupakan tingkah atau perkataan yang menggelitik dan lucu, sehingga 

membuat orang lain terhibur dan dapat menimbulkkan reaksi tertawa. Dananjaya (dalam 

Darmansyah, 2011: 68), mengatakan bahwa humor adalah sesuatu yang menyebabkan 

pendengaran merasa tergelitik perasaan lucunya, sehingga terdorong untuk tertawa, hal ini 

terjadi disebabkan karena kejutanya, keanehanya, ketidak masuk akalanya, kebodohanya, sifat 

pengecohnya, kejanggalanya, kenakalanya, dan lain-lain. Humor merupakan sarana hiburan 

sekaligus media untuk menyampaikan perasaan manusia, baik itu perasaan sedih, senang, 

maupun perasaan marah.  Menurut Netra (1979:1), humor merupakan media untuk 

menyampaikan perasaan manusia tanpa membuat orang lain tersinggung, sehingga dapat 

mengendorkan ketegangan ketegangan yang terjadi antara dua orang yang berselisih. 

Bahasa humor merupakan bahasa yang bermakna lucu atau jenaka. Ciri  bahasa humor 

yaitu, bahasa tidak digunakan secara konvensional, sehingga menghasilkan makna yang 

ambigu. Dalam berhumor perlu adanya keseimbangan antara penutur dan lawan tutur. Mitra 

tutur harus sama-sama memahami maksud dan situasi yang sedang terjadi dalam pembicaraan, 

sehingga kesan lucu dan pesan dalam humor dapat tersampaikan tanpa menyinggung perasaan 

siapapun yang akan menimbulkan perselisihan. Menurut Wijana & Rohmadi  (2013:138), 

humor lazimnya disampaikan dalam kondisi tidak adanya jarak sosial penikmat dan pembawa 
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humor, dengan tidak adanya jarak sosial, senyum atau tawa yang menjadi bukti fisik terjadinya 

penikmatan humor lebih leluasa dilepaskan 

Selain sebagai sarana untuk menyampaikan perasaan dan juga hiburan, dalam 

kehidupan, humor juga memiliki peran penting pada dunia pendidikan.  Humor dalam dunia 

pendidikan digunakan sebagai penyegar untuk para pelajar, agar tidak merasa bosan dalam 

pelajaran. Menurut Staton (dalam Darmansyah, 2011:77), menyisipkan humor secara bijaksana 

sepanjang pemberian pelajaran, akan mendorong siswa untuk tidak bosan-bosanya mengikuti 

pelajaran tersebut. Humor dipercaya dapat mencairkan suasana kelas yang tegang, dan dapat 

menghilangkan rasa ngantuk siswa yang mulai bosan dengan pelajaran.  

Humor identik dengan sesuatu yang lucu dan membuat orang tertawa. Berdasarkan 

kepentingan dalam pemakaiannya humor dibagi menjadi beberapa bagian. Setiawan (dalam 

Rahmanadji, 2007:218) membagi humor berdasarkan bentuk ekpresinya ke dalam tiga bagian, 

yang pertama humor personal, kemudian humor dalam pergaulan, dan terakhir humor dalam 

keseni atau seni humor. Lebih lanjut Setiawan menjelaskan, humor personal yaitu perasaan 

riang yang dirasakan diri sendiri dalam memaknai sesuatu.  kemudian humor dalam pergaulan, 

yaitu sanda gurau antara kerabat atau keluacuan yang diselipkan dalam pidato atau ceramah 

depan umum. terakhir humor kesenian, seni humor dibagi lagi dalam beberapa bagian yaitu 

lawakan, pantomim, karikatur, foto jenaka, cerpen lucu, sajak jenaka, dan lain sebagainya. 

Jenis humor berdasarkan nilai estetisnya dibagi atas, humor tinggi yaitu humor yang 

cara penyampaiannya halus dan secara tidak langsung, dan humor rendah, yaitu humor yang 

cara penyampaiannya secara kasar. Kemudian humor juga dibagi berdasarkan cara 

penyampaiannya, yaitu humor verbal, dan nonverbal. Humor verbal disampaikan melalui kata-

kata atau bahasa lisan, sedangkan humor nonverbal disampaikan melalui tingkah laku atau 

gerak tubuh (Wijana & Rohmadi, 2013:139). 
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Berdasarkan penampilannya jenis humor dibagi atas humor lisan, tulisan, atau humor 

gambar. Kemudian menurut Pramona (dalam Rahmanadji, 2007:218) humor berdasarkan 

tujuannya yaitu, humor kritik, humor meringankan beban, dan humor penyampai pesan. Humor 

berfungsi sebagai sesuatu yang dapat memberikan hiburan yang menyegarkan pikiran, selain 

itu humor juga sebagai sarana untuk menyampaikan isi perasaan, kritikan atau protes sosial, 

dan juga sebagai media informasi.  

Berdasarkan uraian bahasa humor, maka dapat disimpulkan bahwa humor merupakan 

sesuatu yang bermakna lucu sehingga meimbulkan tawa. Humor merupakan media untuk 

menyampaikan perasaan atau isi hati manusia, tanpa menyakiti hati orang lain, karena bahasa 

yang digunakan bersifat lucu. Humor juga berfungsi menghilangkan perasaan bosan saat 

belajar, serta menjadi penyegar untuk otak manusia. Berdasarkan bentuk penggunaannya 

humor memiliki beberapa jenis, yang biasa digunakan masyarakat dalam berbagai kesempatan 

dan situasi. Dari beberapa jenis humor yang sudah diuraikan, salah satu bentuk humor tulisan, 

gambar atau foto jenaka yang menyampaikan kritik sosial serta perasaan manusian yaitu 

dimuat dalam meme. 

Meme diangkat dari peristiwa yang sedang ramai dibicarakan sehingga tidak sedikit 

orang yang menggunakan meme sebagai media menyampaikan kritik. Dengan menyampaikan 

kritikan dalam bentuk humor, mansyarakat dapat dengan mudah memahami peristiwa yang 

terjadi, serta mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi di setiap penyampaian kritikan-

kritikan. 

2.3. Hakikat Meme  

Meme adalah gambar atau foto yang disertai dengan teks, yang dibuat untuk merespon 

setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Meme merespon setiap peristiwa 

yang sedang ramai diperbincangkan kemudian diparodikan ke dalam sebuah karya yang 

bersifat menghibur. Menurut Wadipalapa (2015:2), meme berasal dari kata mimesis, atau 
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peniruan yang dilakukan dengan menambahkan sedikir kreatifitas di dalamnya. Secara teknis 

meme tidak dijiplak atau digandakan tetapi dibuat, diolah, dan dimodivikasi kembali sehingga 

lebih menarik. 

Meme merupakan salah satu media untuk menyampaikan humor, sehingga bahasa 

dalam meme lebih dominan menggunakan gaya bahasa satire. Bahasa satire adalah ungkapan 

yang menertawakan sesuatu, namun satire bukan hanya sekedar ejekan atau menertawakan 

sesuatu yang tidak penting tetapi dalam satire terdapat suatu nilai atau pesan yang disampaikan. 

Menurut Tarigan (2013:70), satire bukan hanya menertawakan ketololan, kebiasaan-kebiasaan 

dan lambang adat masyarakat namun jika dipahami dengan baik maka dalam satire akan 

ditemukan nilai-nilai yang dipromosikan secara tidak langsung. 

Selain menjadi humor yang menghibur, dalam meme terdapat makna atau  pesan yang 

ingin disampaikan penulis. Berdasarkan perkembangannya meme sering digunakan sebagai 

sarana untuk menyampaikan kritikan atau protes sosial, namun tanpa menghilang kesan lucu 

dalam meme. Adapun jenis kritik sosial yang disampaikan melalui meme yaitu, kritik 

keagamaan, kritik politik, kritik percintaan, ekonomi, kebiasaan masyarakat, institusi 

pemerintahan, dan lain sebagainya (Nugraha. dkk, 2015:239). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meme merupakan media untuk 

menyampaikan humor, yang berupa gambar atau foto yang dilengkapi teks. Meme dibuat untuk 

merespon atau menirukan suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan 

tujuan untuk menghibur. Meme merupakan media untuk menghibur, sehingga bahasa dalam 

meme lebih cenderung menggunakan bahasa yang bermakna lucu dan menimbulkan tawa. 

Berdasarkan perkembangannya, selain berfungsi menghibur meme juga digunakan sebagai 

media untuk menyampaikan kritikan terhadap kehidupam sosial masyarakat. 
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Berdasarkan jenis meme yang telah diuraikan, peneliti membatasi penelitian terhadap 

meme yang mengangkat tentang kritik keagamaan, kebiasaan masyarakat, dan kritik institusi 

pemerintahan. 

2.4.Kritik Sosial  

Kritik sosial adalah suatu kegiatan yang mengamati atau menilai satu fenomena yang 

sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kritik sosial merupakn salah satu bentuk 

komunikasi antara masyrakat untuk mengemukakan pendapat, dengan berharap adanya 

perubahan dari masalah yang sedang terjadi. Menurut Sawardi (dalam Sugiwardana, 2014: 87), 

kritik berarti menyodorkan kenyataan secara penuh tanggung jawab dengan tujuan agar orang 

yang bersangkutan mengadakan perbaikan diri.   

Kritik sosial berasal dari kata kritik dan sosial, kritik merupaka tanggapan terhadap 

suatu peristiwa, dan sosial adalah yang berkaitan dengan masyarakat secara umum. menurut 

KBBI (1997:531-958), kritik merupakan kecaman  tanggapan atau pendapat, kadang disertai 

uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap pendapat tersebut. Sosial merpakan sesuatu yang 

berkenaan dengan masyarakat atau perilaku yang suka memperhatikan kepentingan umum 

(suka menolong, menderma). 

Kritik sosial bersifat menilai atau menanggapi suatu peristiwa atau kejadia, sehingga 

dalam penyampaiannya menyebabkan banyak tanggapan yang negatif, dari penerima kritik. 

Sesuai perkembangan jaman bentuk menyampaian kritik sosialpun sudah mulai berbeda, kritik 

sosial dikemas dalam bentuk karya seni maupun karya sastra.  Musik merupakan refleksi 

perasaan, sehingga dapat menggambarkan sebuah perjuangan, musik pun dapat dijadikan 

sebagai media penyampaian aspirasi dan kritik sosial (Putra & Liana, 2015: 495). Melalui karya 

seni maupun sastra, kritik sosial diungkapkan dengan penyampaian yang berbeda, sehingga 

dapat dengan mudah diterima dan dipahami. 
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Kritik sosial dalam penelitian ini dimuat dalam bentuk humor seperti yang terdapat 

dalam meme. Meme digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan pesan, atau isi perasaan 

penulis terhadap orang lain maupun lembaga-lembaga terentu. Menurut Shadliy (dalam 

Sugiwardana, 2014:89), kritik sosial adalah salah satu bentuk komununikasi dalam masyarakat 

yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya suatu sistem atau proses 

bermasyarakat. Secara tidak langsung meme menjaga komunikasi dalam lingkungan 

masyarakat tetap terjaga meskipun bukan komunikasi langsung.  

Kritik sosial merupakan bentuk komunikasi dalam kehidupan, untuk menanggapi setiap 

peristiwa yang terjadi baik dari segi positif maupun negatif. Cara memnyampaikan kritik sosial 

memiliki keberagaman, antara lain kritikan yang diungkapkan melalui orasi, kritik dalam karya 

seni, sastra, hingga kritikan yang disampaikan dalam bentuk humor. 

Salah satu bentuk penyampaian kritik sosial dalam bentuk humor, yaitu terdapat pada 

meme. Kritik sosial pada meme tidak disampaikan secara tidak langsung melainka dengan 

penggunaan kata yang bermakna asosiatif.  Berdasarkan hal tersebut makan peneliti tertarik 

untuk mengkaji bagaimana penggunaan diksi asositif pada meme dalam menyampaikan kritik 

sosial terhadap kehidupan masyarakat. 

2.5. Bahasa Asosiatif  

Bahasa merupakan sesuatu yang penting dalam berkomunikasi, karena melalui bahasa 

orang dapat menyampaikan perasaanya secara jelas kepada orang lain. Bahasa asosiatif 

merupakan penggunaan bahasa baik itu kata maupun kalimat yang bermakna asosiatif, atau 

memiliki makna yang lain di luar bahasa.  

Pentingnya kalimat dalam bahasa agar pengguna bahasa agar penggunna bahasa dapat 

mengeluarkan isis pikiran maupun perasaan secara utuh atau lebih rinci lagi. Sedangkan makna 

asosiatif, yaitu untuk memberi pemahaman mengenai setiap kata ang diucapkan, yang 

bermakna diluar bahasa atau berhubungan dengan kepercayaan kelompok masyarakat 
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pengguna bahasa. Menurut pendapat Dewi (2009: 11), makna asosiatif adalah makna yang 

dimiliki sebuah kata berkenaan atau berhubungan dengan makna lain atau keadaan lain di luar 

bahasa. Misalkan seseorang menyebut kata melati, melati memiliki makna yaitu sebuah jenis 

bunga berwarna putih yang beraroma khas, selain bermakana bunga sebagian masyarakan 

menganggap melati adalah benda yang disucikan atau disakralkan. Anggapan lain selain bunga 

terhadap bunga, melati itu lah yang dimaksut makna asosiatif (melati).  

Berdasarkan uraian mengenai bahasa asosiatif di atas, maka dapat disimpulakan bahwa 

bahasa asosiatif merupakan kata atau kalimat yang memiliki makna lain di luar bahasa. Kata 

dan makna merupakan bagian terpenting dari bahasa, karena melalui kata, orang dapat 

menyusun kalimat sehingga dapat menggunakan bahasa dan menyampaikan pesan dari makna 

yang dihasilkan oleh setiap kata yang digunakan. Berdasarkan penggunaannya makna asosiatif 

dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Menurut Djajasudarma (2009:21), makna asosiatif dibagi 

lagi atas makna konotatif, stilistika, makna kolokatif, dan makna afektif,  

2.5.1 Makna Konotatif 

Makna konotatif merupkan makna tambahan dari suatu kata. makana konotatof juga 

sering disebut makna yang berkaitan dengan nilai rasa penutur maupun pendengarnya. Tanpa 

adanya nilai rasa oleh penggunanya maka makna dari kata yang diucapkan hanya memiliki 

makna denotasi atau makna sebenarnya dari kata tersebut. Maksud dari nilai rasa di sini yaitu 

bagaimana pendengar memaknai suatu kata diluar makna sebenarnya dari kata tersebut. 

Misalkan seseorang menyebut kata anjing, ketika kata tersebut diucapkan dalam keadaan 

marah atau untuk orang yang sedang marah maka kata anjing bukan lagi bermakna hewan 

penjanga yang setia, melainkan akan bermakna konotasi sesuatu yang negatif. 

Makna konotasi dapat berubah sewaktu-waktu karena makna konotasi juga merupakan 

makna kata yang disepakati oleh setiap kelompok masyarakat. Chaer (1995:69), mengatakan 

bahwa makna konotasi sebuah kata dapat berubah dari satu kelompok dengan kelompok yang 
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lain sesuai dengan pandangan hidup dan norma-norma penilaian kelompok masyarakat 

tersebut. Makna konotatif dapat memberi  nilai rasa pada suatu kata baik itu nilai negatif 

maupun nilai positif. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, makna konotatif merupakan makna kata 

yang berbeda dari makna sebenarnya, atau makna denotatifnya. Pada setiap kelompok 

masyarakat makna konotatof memiliki perbedaan makna sesuai dengan kesepakatan kelompok 

masing-masing. Makna konotatif juga merupakan makna yang timbul akibat adanya nilai rasa 

dari pengguna bahasa. 

2.5.2 Makna Stilistika 

Makna stilistika merupakan gaya penggunaan bahasa oleh penutur, sehingga 

menghasilkan efek tertentu dari makna yang dihasilkan. Makna stilistika yaitu makna yang 

berhubungan dengan kehidupan sosial, lebih tepatnya makna yang mebedakan status sosial 

dalam kehidupan masyarakat. Pada kata ada yang disebut dengan persamaan kata atau sinonim, 

dari persamaan kata tersebut secara umum memiliki kesamaan makna. 

Sebagai contoh kata  “miskin dan melarat” keduanya memiliki makna tidak 

berkecukupan, namun jika dilihat makna stilistikanya maka terdapat perbedaan sosial atau 

kedudukan dari kedua kata tersebut. Makna stilistika merupakan makan yang muncul karena 

penggunaan pilihan kata sehubungan dengan adanya perbedaan sosial dalam masyrakat (Dewi, 

2009: 13).  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa makna stilistika merupakan makna yang 

berkaitan dengan gaya penggunaan bahasa oleh setiap pengarang dalam karya sastra. Makna 

stilistika berkaitan dengan kedudukan sosial dalam kehidupan, artinya setiap penggunaan kata 

yang bermakna stilistika itu dapat menggambarkan kedudukan sosial dari objek yang sedang 

dibicarakan. 

2.5.3 Makna Kolokatif 



19 
 

Makna kolokatif yaitu makna kata yang muncul akibat makna kata lainya yang 

memiliki tempat yang sama, atau makna kata yang muncul akibat kata tersebut memiliki 

pasangan (kata lain). Dewi (2009:14), menyatakan makna kolokatif yaitu makna yang 

berhubungan dengan makna kata lain, tetapi memiliki tempat atau penggunaan yang berbeda. 

Contoh : ketika seseorang  menyebut kata cantik dan tampan, orang akan langsung 

menyandingkan kata cantik dengan kata wanita sehinga menjadi frasa wanita cantik,  dan akan 

menyandingkan kata tampan dengan pria sehingga menjadi pria tampan bukan pria cantik atau 

wanita tampan.  

Makna kolokatif yaitu makna kata yang berhubungan dengan kata yang lain. kedua kata 

yang berkolokasi tdak memiliki makna yang sama, namun jika disandingkan maka akan 

menghasilkan makna yang baru dan serasi. 

2.5.4 Makna Afektif 

Makna afektif iyalah makna yang berhubungan dengan perasaan penutur  terhadap lawan 

bicaranya ataupun terhadap apa yang dibicarakan. Djajasudarma (2009:21), mengatakan 

makna afektif adalah makna yang melibatkan perasaan pembicara atau penulis secara pribadi. 

Makna afektif akan sangat terlihat ketika dalam komunikasi lisan, karena dapat ditebak melalui 

ekspresi dan intonasi penutur ketika berbicara.  

Contoh:   “aku menyukai apa yang kamu pakai” 

  “tutup mulut kamu !” 

 

Berdasaran penelasan dan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa makna afektif 

merupakan makna yang berkaitan dengan perasaan pengguna bahasa secara individu. makna 

afktif merupakan luapan dari perasaan individu pengguna bahasa baik itu perasaan sedih, 

senang, hingga perasaan marah. 

2.6. Makna Bahasa Asosiatif dalam Meme   

Makna merupakan arti atau isi dari satu kata, farasa, maupun kalimat yang diucapkan. 

Meskipun setiap kata hingga paragraph memiliki makna masing-masing, namun makna tidak 
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dapat dijelaskan secara terpenrinci karna makna dapat berubah sesuai dengan penggunaan 

bahasa intu sendiri. Ullmann (2007:65), menyatakan bahwa makna merupakan sesuatu yang 

paling ambigu dan paling kontroversial dalam teori bahasa. 

  Dalam penelitian ini makna merupakan arti atau maksud yang terdapat di dalam 

kalimat pada meme. Adapun penggunaan makna dalam penelitian ini yaitu berupa sindiran. 

Sindiran ialah kata-kata yang bermakna ejekan yang ditujukan kepada orang lain, secara tidak 

langsung. Kemudian melabeli, melabeli ialah pemberian nama atau julukan sesuatu baik benda 

maupun manusia. Selanjutnya makna imperatif, imperatif bersifat memerintah, mengajak 

ataupun memberi komando.  

Makna selanjutnya yaitu olok-olok, olok-olok berarti kata-kata yang bermakna sindiran 

atau ejekan yang bersifat tidak serius atau hanya sebagai candaan. Yang terakhir makna pujian, 

pujian merupakan perkataan yang bersifat positif yang diucapkan dengan tulus dan 

membahagiakan orang yang mendengar. 

2.7.Fungsi Bahasa Asosiatif 

Bahasa asosiatif berfungsi untuk menyampaikan pesan atau makna dari kata-kata yang 

melambangkan sesuatu di luar bahasa. Bahasa asosiatif juga berfungsi untuk memberikan nilai 

estetika pada bahasa. Syairi (2013:177), mengungkapkan bahawa fungsi bahasa sebenarnya 

bukan saja sekedar alat komunikasi, akan tetapi lebih dari itu bahasa juga merupakan cerminan 

budaya penuturnya yang dapat digunakan sebagai alat penafsir identitasnya.  

Dengan demikian, di samping sebai alat komunikasi antar warga penuturnya bahasa 

bisa berfungsi sebagai identitas keperibadian, sebagai sarana penghubung antara anggota 

keluarga, sebagai sarana transformasi pengetahuan. Kemudian terdapat pendapat berbeda 

mengenai fungsi bahasa. Menurut Jakobson (dalam Aslinda & Syafyahya, 2010:90), ada enam 

macam fungsi bahasa yaitu fungsi referensial, emotif, metalingual, fatis, dan terakhir puitis.  
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Fungsi bahasa juga dapat berbeda berdasarkan baku tidak bakunya bahasa. Berdasarkan 

pendapat Alwi, dkk (2003:14), bahwa bahasa baku menduduki empat fungsi, yaitu sebagai 

pemersatu, pemberi kekhasan, pemberi kewibawaan, dan pemberi kerangka acuan.  Bahasa 

sebagai pemersatu, dengan bahasa baku dapat menghubungkan semua penutur dengan berbagai 

dialek menjadi satu. Kemudian bahasa sebagai pemberi kekhasan, bahasa baku dapat 

membedakan bahasa tersebut dengan bahasa lain, seperti bahasa Indonesia dengan bahasa 

melayu di negara lain. Selain itu orang yang berbicara dengan bahasa yang baku untuk acara 

formal menunjukan bahwa seseorang tersebut sedang bersikap sopan.  

Bahasa sebagai pembawa kewibawaan, hak ini bersangkutan dengan usaha seseorang 

mencapai kesederajatan dengan peradaban lain melalui penggunaan bahasa. Sebagai kerangka 

acuan,  bahasa baku dapat memberi acuan kepada pengguna bahasa dengan adanya norma dan 

kaidah yang jelas dalam berbahasa. Fungsi bahasa dapat dipahami dari bagaimana bahasa itu 

digunakan oleh penutur. 

Fungsi bahasa dalam lingkungan sosial masyarkat yaitu sebagai pemersatu, antara 

manusia dalam berinteraksi, sehingga dapat menciptakan lingkungan sosial yang damai dan 

penuh interaksi. Halliday (dalam Santoso, 2008:2), selalu menegaskan bahwa bahasa adalah 

produk proses sosial. Selanjutnya fungsi bahasa diperinci menjadi tujuh fungsi, yaitu fungsi 

interaksional, personal, regulatoris, instrumental, reprentasional, imajinatif, dan heuristik. 

Lebih lanjut Halliday (dalam Aslinda dan Syafyahya, 2010:91)  menjelaskan tujuh fungsi 

bahasa antara lain. Fungsi interaksional merupakan fungsi yang mengacu pada pembinaan 

mempertahankan hubungan sosial antara penutur dengan menjaga kelangsungan komunikasi.  

Selanjutnya fungsi personal, yaitu utnuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan isi hati 

seseorang penutur. Kemudian fungsi regulatoris atau regulasi yang berfungsi sebagai pengawas 

atau pengatur peristiwa atau pengontrol perilaku sosial. Fungsi instrumental bertujuan untuk 

memanipulasi lingkungan sehingga menimbulkan suatu peristiwa yang terjadi. Fungsi 
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representasional, berfungsi sebagai pembuat pernyataan, penyampai fakta, penjelas atau 

pemberitahu kejadian fakta. Selanjutnya fungsi imajinatif, sebagai pencipta system, gagasan 

atau kisah imajinatif. Kemudian yang terakhir fungsi heuristik yaitu untuk memperoleh 

pengetahuan dari bahasa itu sendiri. 

Bahasa dapat menggambarkan perilaku ataupun karakter penggunanya, seseorang tidak 

dapat dikatakan baik ketika dia hanya menggunakan bahasa-bahasa yang bermakna kasar. 

Pengguna bahasa akan dapat melihat dan menilai perilaku seseorang melalui bahasa hanya 

dengan memahami pesan-pesan yang terdapat dari bahasa yang digunakan orang tersebut. 

Menurut Suwigno (dalam  Santoso, 2008: 5), Bahasa memiliki fungsi untuk menjalankan 

informasi, bahasa mewadahi pesan-pesan yang diucapkan melalui kata, frasa, kalimat, maupun 

wacana dari penutur kepada pendengar atau pembaca. Menurut Mulyana (2007:24), bahasa 

sebagai bentuk ekspresi diri, orang dapat menyalurkan kemarahan, menyindir maupun 

memprotes seuatu yang dianggap tidak adil untuk kehidupannya.  

Sama halnya penggunaan bahasa dalam meme, yaitu untuk menyampaikan pesan dan 

aspirasi dari penulis maupun pembaca. Adapun fungsi penggunaan bahasa pada meme salah 

satunya yaitu untuk menyindir atau menyampaikan pesan melalui sindirin maupun kritikan. 

Sindiran merupakan perbuatan atau perkataan yang dilakukan untuk mengungkapkan perasaan 

emosi kepada orang lain. menurut Book (dalam Mulyana,2007:243). bahasa berperan penting 

dalam mengenalkan banyak hal terhadap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Agar 

komunikasi dalam kehidupan sehari-hari berhasil, bahasa berfungsi untuk untuk mengenal 

dunia di sekitar, kemudian untuk berhubungan dengan orang lain, dan dapat menciptakan 

koherensi atau keselarasan dalam kehidupan. 

Melalui bahasa, manusia dapat mempelajari apa saja yang ada di sekitarnya, serta dapat 

mengetahui hal-hal baru dan penamaan-penamaan terhada sesuatu yang ada di lingkungan 

masyrakat. Bahasa berfungsi untuk berhubungan dengan orang lain. Sebagai manusia tentunya 
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berinteraksi dengan orang lain sangat penting, dan bahasa merupakan satu-satunya alat agar 

dapat menerima serta menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Untuk menciptakan 

keselarasan dalam kehidupan masyarakat, bahasa memungkinkan manusia untuk hidup teratur. 

Saling memahami mengenai diri antar manusia atau kepercayaanya melalui aturan-aturan yang 

telah disepakati melalui komunikasi bersama. 

Bahasa Memberi dampak atau perubahan langsung dalam kehidupan manusia. Menrut 

Syairi  (2013:179), bahasa bisa dianggap sebagai alat transformasi ilmu pengetahuan dalam 

suatu masyarakat. Bahasa merupakan media utama bagi masyarakat dalam berkomunikasi serta 

dalam menyampaikan informasi. Maka budaya suatu masyarakat bisa berkembang bila 

didukung dengan perkembangan bahasanya. Tidak mustahil jika perubahan perkembangan 

hidup masyarakat akan sirna karena masyarakatya tidak mampu mengeksperisan pikiranya 

melalui bahasa dengan baik.  

Berdasarkan uraian dari beberapa para ahli mengenai fungsi diksi asosiatif di atas, 

makan dapat disimpulkan bahwa fungsi kalimat asosiatif juga sama halnya dengan fungsi 

bahasa. Kalimat asosiatif merupakan bagian dari bahasa, sehingga fungsi diksi asosiatif 

mencakup fungsi dari penggunaan bahasa. Kalimat asosiatif berfungsi untuk menambah nilai 

estetis dalam bahasa. Bahasa sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai alat 

untuk menyampaikan aspirasi dalam berinteraksi dengan orang lain. bahasa juga merupakan 

alat pemersatu dalam kehidupan, karena tanpa bahasa manusia tidak akan bisa saling 

berinteraksi dan saling kenal. 

 Berdasarkan uraian di atas, fungsi bahasa sangatlah beragam. Oleh karena itu, kalimat 

asosiatif  kritik sosial dalam meme berfungsi sebagai regulasi, fungsi personal, dan berfungsi 

untuk menyindir. 

 


