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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era modern sekarang ini banyak orang-orang yang mulai memanfaatkan 

internet untuk memudahkan diri dalam segala aktivitas. Internet berasal dari kata 

interconnection networking. Internet merupakan sistem global dari seluruh 

jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol 

Suite (TCP/IP) untuk melayani milyaran pengguna di seluruh dunia. Sekarang 

banyak orang memanfaatkan internet untuk kepentingan umum maupun pribadi, 

ada juga yang mencari keuntungan melalui internet. Penggunanya mulai dari 

anak-anak, remaja, dewasa bahkan orang tua. Dalam fenomena yang terjadi di 

masyarakat, pastinya internet sangatlah bermanfaat, bahkan merupakan kebutuhan 

primer. Di lain sisi, internet mempunyai pengaruh negatif, oleh sebab itu orang tua 

harus selalu waspada penggunaan internet oleh anaknya. 

Semakin banyaknya pengguna internet, para pakar internet mulai 

menciptakan aplikasi yang kiranya agar lebih mempermudah penggunanya dalam 

bersosialisasi. Bersosialisasi secara instan melalui dunia maya disebut media 

sosial. Media sosial inilah yang mulai sekarang digunakan untuk bersosialisasi 

dengan orang lain di seluruh dunia. Media sosial untuk bersosialisasi satu sama 

lain dan dilakukan secara online memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi 

tanpa dibatasi ruang dan waktu. Manfaat media sosial sangatlah banyak, media 

sosial tersebut dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi langsung tanpa harus 

bertemu dengan cara chatting, kirim gambar, kirim suara, kirim video, bahkan 
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bisa videocall. Mulai dari munculnya Friendster yang menjadi media sosial 

pertama, kemudian hadir yang namanya Facebook. Dengan munculnya Facebook, 

Friendster kini mulai ditinggalkan, bahkan hingga saat ini Facebook masih trend 

di semua kalangan dalam penggunaan media sosial. Terdapat empat jenis media 

sosial yang paling popular di Indonesia yaitu Facebook, Twitter, Youtube dan 

Google Plus. 

Perkembangan teknologi tidak ada hentinya malah semakin berkembang, 

sekarang gadget atau biasa disebut Handphone (HP) mulai menjadi primadona 

bagi semua kalangan, sebab adanya jaringan internet dan aplikasi media sosial 

untuk mempermudah dalam bersosialiasi. Ditunjang dengan aplikasi-aplikasi yang 

paling popular di kalangan remaja misal BBM, Line, Instagram, Path, Whatsapp. 

Aplikasi tersebut sangatlah simpel, dengan alasan kemana-kemana membawa HP 

sudah dapat chatting, update status, dan posting foto. Namun, kalau tidak ada 

jaringan internet atau tidak mempunyai paket data, aplikasi tersebut tidak ada 

gunanya. Hampir semua aplikasi media sosial kegunaanya sama, yaitu chatting, 

kirim gambar/video, dan videocall. 

Sebuah aplikasi dalam media sosial yang sedikit berbeda dengan media 

lainnya ialah Instagram, yang hanya memposting foto, kemudian orang lain dapat 

mengomentari, tapi tidak dapat untuk chatting pribadi, inilah yang menjadikan 

aplikasi ini istimewa bagi penggunanya. Dalam Instagram, banyak orang posting 

foto pribadi, foto pemandangan, bahkan gambar lucu. Orang lebih tertarik dengan 

postingan gambar-gambar lucu yang biasa disebut meme. Meme ada beberapa 

subjek mulai dari keagamaan, percintaan, perekonomian, dan sosial budaya, setiap 
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subjek bisa berupa renungan, motivasi, lelucon, sindiran bahkan ejekan dan yang 

pasti bisa bikin orang ketawa. 

Sebelum banyak meme kreatif beredar luas, meme juga mempunyai lima 

sejarah yang paling terkenal yaitu sejarah Troll Face merupakan meme wajah 

yang mengekspresikan kejahilan, kedua Bitch Please merupakan cuplikan 

ekspresi dari pemain basket yang bernama Yao Ming yang sedang tertawa 

terbahak-bahak, ketiga Forever Alone untuk mengekspresikan kesedihan, keempat 

Me Gusta untuk mengekspresikan rasa senang yang aneh pada suatu keadaan, 

yang apabila orang lain melihatnya, akan mengira orang tersebut mengalami 

keterbelakangan mental, dan yang kelima You Don’t Say untuk mengekspresikan 

tanggapan terhadap pertanyaan retoris yang sudah pasti jawabannya, sehingga 

orang yang ditanyai lebih memilih untuk menjawab secara sarkastik. Sekarang 

meme kreatif sudah banyak bermunculan di Instagram. 

Dalam fenomena yang terjadi sekarang banyak meme yang bermunculan 

dengan maksud dan tujuan. Hal ini menarik peneliti untuk meneliti dengan teori 

gaya bahasa pada kumpulan meme yang terdapat pada Instagram. Meme yang 

beredar sekarang meskipun dengan tulisan atau bahasa sederhana mempunyai 

makna yang dalam jika diteliti. Merurut Keraf (2000: 112) gaya bahasa atau style 

menjadi masalah atau bagian dari diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan 

cocok tidaknya pemakaian kata, frasa atau klausa tertentu untuk menghadapi 

situasi tertentu. Pada meme terdapat gaya bahasa yang membuat orang terhibur 

yang ditunjang dengan gambar sebagai penguatnya, maka meme tersebut 

mempunyai makna, kurang menarik jika meme tanpa gambar. Jadi, tepatnya 

bahasa dalam meme merupakan tanda yang mempunyai makna dan arti yang luas 
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yang berpengaruh bagi manusia, atau merupakan gambaran dari segala sesuatu 

yang dibuat dalam bentuk meme. 

Analisis ini bertujuan mendeskripsikan gaya bahasa dan makna yang ada 

dalam bahasa meme di media sosial Instagram. Oleh sebab itu diperoleh kejelasan 

bahwa bentuk gaya bahasa yang terkandung dalam bahasa meme yang selama ini 

kita temui di media sosial mempunyai beberapa makna yang terkandung. Namun 

tidak hanya gaya bahasa yang di analisis dalam penelitian ini melainkan makna 

yang disampaikan dan tidak terlepas dari pemikiran pengguna bahasa. Dari segi 

gaya bahasa, peneliti ingin mengetahui bentuk gaya bahasa dan makna yang 

terdapat pada bahasa meme tersebut. 

Pentingnya penelitian ini yaitu untuk menjelaskan gaya bahasa dan makna 

yang terkandung dalam kumpulan bahasa meme. Hal ini disebabkan dengan alasan 

bahasa yang menarik, ringkas, padat namun penuh makna, selain ada unsur kata 

verbal yang dikemas dengan gambar dan sebagai simbol yang mendukung makna. 

Meme sebagai bentuk penting dari budaya komunikasi baru. Bila dicermati secara 

kritis, meme banyak mengandung penanda perkembangan zaman yang meliputi 

banyak aspek. Mulai dari teknologi, ideologi, serta sosial dan budaya yang sedang 

berkembang di masyarakat saat ini. Kini meme bukan sekedar lucu-lucuan, tapi 

meme bagian dari budaya dan telah menjadi estetika alternatif baru di dalam 

berkesenian. Alasan lain peneliti memilih objek bahasa meme di media sosial 

Instagram disebabkan karena meme sekarang begitu popular dan banyak 

digunakan segala usia. Selain itu ada kemenarikan dari bahasa yang ditulis oleh 

kreator meme. Bahasa meme tersebut memiliki keunikan-keunikan tersendiri 

sehingga hal tersebut juga menjadi ketertarikan untuk diteliti. Bahasa meme yang 
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cenderung bersifat ambigu mempunyai banyak gaya bahasa lucu dan makna. Oleh 

sebab itu, hal tersebut menjadi alasan peneliti memilih untuk melakukan 

penelitian analisis gaya bahasa pada bahasa meme di media sosial Instagram. 

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Handono (2014) dengan 

penelitian yang berjudul “Gaya Bahasa dalam Lirik Lagu Band Cokelat Album 

Untuk Indonesiaku”. Penelitian tersebut difokuskan pada makna, jenis, fungsi, 

gaya bahasa yang digunakan dalam lirik lagu band Cokelat album “Untuk 

Indonesiaku” yang mencakup gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat dan gaya 

bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan makna gaya bahasa lirik lagu band 

Cokelat lebih mengacu kepada sebuah ungkapan rasa nasionalisme yang 

diungkapkan pengarang lagu. Jenis gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat dan 

langsung tidaknya makna yang ditemukan seperti gaya bahasa klimaks, gaya 

bahasa anti klimaks, paralisme, gaya bahasa repetisi, gaya bahasa aliterasi, gaya 

bahasa asonansi, gaya bahasa anastrof, gaya bahasa elipsis, gaya bahasa 

eufimismus, gaya bahasa hiperbola, gaya bahasa persamaan atau simile, gaya 

bahasa metafora, gaya bahasa sarkasme.  

Penelitian lain serupa juga dilakukan oleh Mayadita (2016) dengan 

penelitian yang berjudul “Analisis Penggunaan Gaya Bahasa dalam Kumpulan 

Cerpen Senyum Karyamin Karya Ahmad Tohari”. Dalam penelitian tersebut 

analisis difokuskan pada jenis, makna, dan fungsi gaya bahasa yang digunakan 

pengarang dalam kumpulan cerpen senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. 

Hasil penelitian tersebut berupa gaya bahasa yang digunakan Ahmad Tohari 

berdasarkan jenis, makna, dan fungsi. Dari keseluruhan penelitian tersebut gaya 
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bahasa paling banyak digunakan adalah gaya bahasa alegori, metafora, dan 

personifikasi. 

Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu lebih mengarah pada objek 

yang diteliti yaitu bahasa meme, yang menggunakan teori gaya bahasa untuk 

menganalisis bentuk gaya bahasa dan makna dari bahasa meme yang meliputi 

kata, frase, klausa, kalimat, dan diperkuat oleh gambar. Berdasarkan uraian di 

atas, dapat dikemukakan bahwa kajian gaya bahasa terhadap bahasa meme di 

media sosial Instagram sangat unik dan menarik untuk diteliti, sebab 

perkembangan zaman yang sudah modern. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk 

penelitian berjudul “Analisis Gaya Bahasa Meme di Media Sosial Instagram 

#memecomicindonesia”. 

 

1.2 Fokus Masalah 

Fokus permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada masalah-masalah 

yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini yaitu Analisis Gaya Bahasa 

Meme di Media Sosial Instagram yang difokuskan pada #memecomicindonesia, 

dengan alasan lebih banyak meme dan lebih banyak follower, jadi kemungkinan 

#memecomicindonesia lebih menarik dari yang lainnya. Permasalahan yang akan 

diteliti yaitu mengenai tentang bentuk gaya bahasa dan makna dalam penggunaan 

bahasa meme di Instagram. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, peneliti merumuskan 

permasalahan di antaranya sebagai berikut. 
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1) Bagaimana bentuk gaya bahasa yang terdapat pada bahasa meme di Instagram 

#memecomicindonesia? 

2) Bagaimana makna gaya bahasa yang terdapat dalam meme di Instagram 

#memecomicindonesia? 

 

1.4 Tujuan Masalah 

Tujuan penelitian ini menjelaskan secara keseluruhan tentang gaya bahasa 

dan makna pada bahasa meme di Instagram. Berdasarkan rumusan masalah di 

atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1) Menjelaskan bentuk gaya bahasa yang terdapat pada bahasa meme di 

Instagram #memecomicindonesia. 

2) Menjelaskan makna gaya bahasa yang terdapat dalam meme di Instagram 

#memecomicindonesia. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pihak-pihak 

berikut: 

1) Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

manambah wawasan dan pengetahuan tentang bentuk gaya bahasa dan makna. 

2) Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan 

pengetahuan baru tentang pengertian gaya bahasa dan makna dalam meme 

yang beredar di dunia maya. 
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3) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk mengerjakan penelitian selanjutnya, khususnya studi tentang kajian 

tentang gaya bahasa yang lain. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Sehubungan dengan fokus masalah dan rumusan masalah definisi istilah 

dalam penelitian ini, sebagai berikut. 

1) Bahasa merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol 

bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia (Keraf, 2001: 1). 

2) Gaya bahasa merupakan cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara 

khas yang memperlihatkan jiwa dan  kepribadian penulis. 

3) Media sosial merupakan fitur yang berbasis website yang dapat membentuk 

jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah 

komunitas (Puntoadi, 2011: 6). 

4) Instagram merupakan jejaring sosial modern yang digunakan masyarakat 

sekarang untuk mengunggah foto maupun video pribadi ke publik. 

5) Meme diartikan sebagai kumpulan gambar-gambar bisa dari acara TV, film 

dan lain-lain. Tapi dari gambar-gambar tersebut ditambahi dengan tulisan-

tulisan atau digabungkan dengan gambar lain yang bermaksud untuk 

menghibur. 

6) Bahasa meme merupakan kata, frase, klausa, kalimat yang lucu dan menghibur 

yang mempunyai maksud tertentu dan menggunakan gaya bahasa yang 

menarik. 
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7) Hashtag merupakan kata atau frase tanpa spasi yang diawali dengan simbol 

hash ("#"). Biasanya untuk menandakan kejadian, tempat, waktu dan aktifitas, 

dll. 


