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ABSTRAK 

 Skripsi ini berjudul ”Implikatur dalam Tuturan Meme di Akun Instagram 

Pathdaily_minang”, dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi yang ada saat ini. 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menghasilkan banyaknya media 

untuk berkomunikasi. Akun instagram pathdaily_minangmerupakan akun meme 

berbahasa Minanangkabau yang memiliki kurang lebih lima ribu pengikut. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implikatur yang terdapat 

dalam meme pada akun instagrampathdaily_minang, kemudian menjelaskan apa 

saja jenis meme pada akuninstagrampathdaily_minang. Selain itu dijelaskan juga 

tujuan penggunaan meme dalam akun instagrampathdaily_minang. Untuk 

mendeskripsikan implikatur, jenis tindak tutur, dan tujuan meme pada penelitian 

ini, digunakan teori yang dikemukakan oleh Levinson dan Searle.  

 Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode simak. 

Penyimakan itu dilakukan dengan cara membaca tuturan yang terdapat pada 

meme. Metode simak diwujudkan dengan bentuk teknik dasar yang berwujud 

teknik sadap. Teknik dasar sadap dijabarkan dengan teknik lanjut yaitu teknik 

catat. Setelah data terkumpul, data-data yang ada kemudian dianalisis, untuk 

menganalisis data digunakan metode padan pragmatis dan padan translasional. 

Metode padan pragmatis digunakan karena ruang lingkup penelitian ini adalah 

pragmatik. Metode padan translasional digunakan untuk mengartikan meme yang 

berbahasa Minangkabau menjadi bahasa Indonesia. Penyajian data menggunakan 

metode formal dan informal. Metode formal adalah metode penyajian 

menggunakan statistik berupa angka dan tabel. Metode informal adalah 

perumusan berupa kata-kata biasa. 

 Dari 36 data meme yang telah dianalisis, diperolehtemuan sebagai berikut: 

1) Implikasi pada meme dapat dilihat dalam masing-masing isi meme, 2) Tujuan 

tuturan meme ialah untuk memperingatkan, menegur, mengungkapkan 

kekecewaan, pernyataan, curahan hati, dan sindiran, 3) Ilokusi pada meme akun 

instagram pathdaily_minang terbagi atas 3(tiga) jenis isi tuturan, yaitu asertif, 

direktif, dan ekspresif, dan 4) Pada meme akun instagram pathdaily_minang, 

ditemukan tiga jenis kelompok meme, yaitu nasihat, percintaan, dan nostalgia. 
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