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Permasalahan dalam penelitian ini adalah permainan bahasa dalam bidang 

fonologi, morfologi, dan semantik pada wacana humor meme comic Indonesia di 

instagram serta implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan permainan bahasa dalam bidang 

fonologi, morfologi, dan semantik pada wacana humor meme comic Indonesia di 

instagram serta implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data pada 

penelitian ini adalah meme dalam akun meme comic Indonesia di instagram. Data 

dalam penelitian ini adalah permainan bahasa dalam wacana humor meme comic 

Indonesia di instagram. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara screen capture melalui telepon 

genggam. Data yang telah didapat kemudian dianalisis dan diklasifikasikan 

berdasarkan bidang-bidang permainan bahasa fonologi, morfologi, dan semantik.  

 



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permainan bahasa pada wacana humor 

dalam akun meme comic Indonesia di instagram pada bidang fonologi cenderung 

menggunakan permainan bahasa substitusi dengan jumlah sebanyak sembilan 

belas data, meliputi mantan, langsat, paku, nasi, teh-lajur, karma, the conjuling2, 

valak, ketan, salak, buru-buru, komodo, jengkel, danur, sabar, zombie, balikin, 

raurus, dan Melly Go-slow sedangkan permainan bahasa yang paling sedikit 

digunakan adalah protesis dengan satu data yakni kutang. Pada bidang morfologi 

cenderung memanfaatkan permainan bahasa singkatan dengan jumlah delapan 

data, yakni  CFD, UNBK, THR, LDR, UNBK 2017, UNBK, dan OTW DWP dan 

reduplikasi menjadi bidang permainan bahasa yang paling sedikit digunakan 

dengan jumlah satu data yakni buru-buru. Kemudian, pada bidang semantik 

permainan bahasa yang paling banyak dimanfaatkan adalah homonim dengan 

jumlah dua puluh satu data, yakni suka pusing, band, yoga, tambahin, indah, 

kuncinya, mati, hak, tulang rusuk, dimanfaatin, stop kontak, anak mana, chelsea, 

mode terbang, kotor, spesial, gulung tikar, nikung, ngebuletinnya, tembak, dan 

udah di atas. Kemudian, homograf menjadi permainan bahasa yang paling sedikit 

dimanfaatkan dengan jumlah satu data yakni tahu. Hasil penelitian ini dapat 

diimplikasikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA kelas X pada 

materi teks anekdot. 
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