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ABSTRAK 

Winna Sartika, No. Bp 1410721028, Implikatur Meme di Fanpage “Humor 

Politik” pada Jejaring Sosial Facebook. Skripsi. Padang. Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Andalas 2019. Pembimbing I: Dra. Sri Wahyuni, M.Ed, 

Pembimbing II: Sonezza Ladyanna, S.S., M.A. 

Objek penelitian ini adalah meme di fanpage “Humor Politik” pada Jejaring Sosial 

facebook. Tuturan dalam meme tersebut bukanlah maksud yang sebenarnya ingin 

disampaikan, melainkan ada maksud tersirat dibalik tuturan tersebut. Adanya 

maksud yang diimplikasikan dalam meme fanpage „‟Humor Politik‟‟ menandakan 

adanya maksud tersirat yang ingin disampaikan. Maksud tersebut di dalam kajian 

pragmatik disebut dengan implikatur. Masalah penelitian ini adalah apa saja 

maksud yang diimplikasikan oleh masing-masing meme yang ada di fanpage 

„‟Humor Politik‟‟? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan maksud 

yang diimplikasikan oleh masing-masing meme di fanpage „‟Humor Politik‟‟ pada 

jejaring sosial facebook. 

Ada tiga metode dan teknik penelitian yang digunakan, yaitu (1) metode dan 

teknik penyediaan data, (2) metode dan teknik analisis data, (3) metode dan teknik 

penyajian hasil analisis data. Metode dan teknik penyediaan data yang digunakan 

adalah metode simak dengan menggunakan teknik dasar sadap, dan teknik 

lanjutannya adalah teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) dan teknik catat. 

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode padan 

referensial. Teknik dasar yang digunakan adalah teknik Pilah Unsur Penentu 

(PUP) dan teknik lanjutannya adalah teknik Hubung Banding Membedakan 

(HBB). Adapun dalam penyajian hasil analisis data digunakan metode informal. 

Berdasarkan hasil analisis data terhadap meme-meme yang ada di fanpage 

„‟Humor Politik‟‟ pada jejaring sosial facebook, ditemukan maksud yang 

diimplikasikan yaitu menyindir, menanyakan, menyindir dan menanyakan, 

menegaskan, dan memprotes. 

 


