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ABSTRAK 

Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

bentuk-bentuk grafiti pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di 

Universitas Mataram?,  bagaimanakah makna grafiti pada Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan di Universitas Mataram?, dan bagaimanakah fungsi 

grafiti pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Mataram? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk grafiti pada Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Mataram, makna grafiti pada 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Mataram, dan fungsi 

bahasa grafiti pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas 

Mataram.Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode 

metode dokumentasi dan menggunakan teknik foto.Dalam metode dan teknik 

analisis data digunakan metode deskriptif kualitatif dan metode padan 

ekstralingual atau metode analisis kontekstual dengan menggunakan teknik 

identifikasi, teknik klasifikasi, dan teknik interpretasi.Penyajian hasil analisis 

data digunakan metode informal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) 

bentuk-bentuk grafiti berupa bentuk lingual seperti kata, frasa, klausa, 

kalimat, dan wacana berupa percakapan, bentuk campur kode, dan bentuk 

tabu bahasa, (2) makna grafiti berupa makna leksikal, makna kontekstual, dan 

makna konotasi (3) fungsi bahasa grafiti berupa fungsi emotif dan fungsi 

interaksional. 

 

Kata kunci :grafiti, makna grafiti, dan fungsi bahasa grafiti 
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A. PENDAHULUAN 

Bahasa adalah alat komunikasi sehari-hari.Bahasa yang digunakan dalam 

komunikasi sehari-hari bisa berupa bahasa lisan atau tulisan.Penggunaan bahasa lisan 

dapat ditemukan pada komunikasi di rumah saat bersama keluarga, di lingkungan 

sosial, di instansi pemerintahan, dan lain sebagainya.Sedangkan penggunaan bahasa 

tulis dapat ditemukan pada media cetak dan media elektronik. Pada media cetak, 

penggunaan bahasa tulis bisa berupa tulisan di surat kabar dan tulisan di majalah. 

Sementara itu, pada media elektronik, penggunaan bahasa tulis bisa berupa tulisan di 

facebook, twitter, blogspot, wordpress, dan lain sebagainya. Selain itu, bahasa tulis 

juga bisa ditemukan pada karya ilmiah seperti artikel, makalah, skripsi, tesis, dan 

disertasi.Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, bahasa tulis juga 

bisa ditemukan pada media tembok dan media kayu yang biasa disebut tulisan grafiti. 

 Tulisan grafiti di Indonesia bisa ditemukan pada tembok jalanan seperti di 

kota Jakarta, Bandung, Jogja, Surakarta dan lain sebagainya. Selain di Indonesia, 

tulisan grafiti  bisa juga ditemukan di negara lain seperti di tembok jalanan kota 

Brazil, Tiongkok, Jepang dan lain sebagainya. Selain bisa ditemukan di tembok 

jalanan kota yang ada di Indonesia ataupun Negara lain, tulisan grafiti  semacam itu 

bisa juga ditemukan di ruang kelas dan berugak Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Mataram. 

 Tulisan di tembok ruang kelas dan berugak di Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram bisa disebut tulisan grafiti . Tulisan grafiti  

tersebut dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang merasa bosan saat mengikuti 

perkuliahan di ruang kelas maupun saat berada di berugak. Tulisan grafiti  di tembok 
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ruang kelas dan berugak tersebut bisa berupa ekspresi hati, dialog, polilog, kritikan, 

dan bahkan contekan. Dari segi pilihan kata yang digunakan, banyak kata yang 

mengandung muatan kasar atau negatif, seperti kata-kata vulgar, kata-kata rasis, atau 

kata-kata lain yang dapat digolongkan ke dalam kata-kata tabu. 

Berdasarkan paparan itu, peneliti tertarik untuk menganalisis tulisan grafiti  

dalam bentuk skripsi berjudul “Analisis Grafiti di Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Mataram”. Penelitian mengenai tulisan grafiti  sangat jarang 

dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa atau masyarakat-masyarakat lainnya. Alasan 

peneliti mengambil objek kajian tulisan grafiti  karena terdapat keunikan berupa 

sebuah dialog atau percakapan dalam grafiti  tersebut dan banyaknya kata-kata tabu 

dalam tulisan grafiti  tersebut serta tulisan grafiti  yang ditulis oleh mahasiswa-

mahasiswa berbagai sifat, watak, dan karakter. Dalam hal ini peneliti ingin meneliti 

tulisan grafiti  di tembok ruang kelas dan berugak di Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Mataram untuk mengetahui bentuk-bentuk, makna, dan 

fungsi tulisan grafiti  tersebut. 

B. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan data dengan 

tulisan.Beberapa metode dan teknik digunakan dalam penelitian ini.Metode dalam 

mengumpulkan data digunakan metode dokumentasi dengan teknik foto dan teknik 

catat.Metode dalam menganalisis data digunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

teknik identifikasi, teknik klasifikasi, dan teknik interpretasi serta digunakan pula 
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metode analisis kontekstual dalam menganalisis data.Sementara itu, dalam hal 

penyajian data digunakan metode informal. 

C. PEMBAHASAN 

1. Bentuk Grafiti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Mataram 

Bentuk grafiti  yang ada di ruang perkuliahan dan berugak FKIP Unram 

berupa bentuk lingual, bentuk campur kode, dan bentuk tabuu bahasa. Bentuk lingual 

pada grafiti  yang ada di ruang perkuliahan maupun di berugak FKIP Unram seperti 

kata, frasa, klausa, kalimat dan wacana yang berupa percakapan. Berikut ialah 

analisis grafiti  dilihat dari bentuknya. 

1.1 Bentuk Kata 

 Bosen ! 

 Data di atas merupakan satuan bahasa berbentuk kata karena merupakan 

satuan bahasa terkecil dan hanya terdiri atas satu morfem.Kata-kata pada data di atas 

termasuk kata tunggal atau morfem bebas karena dapat berdiri sendiri tanpa harus 

diikuti imbuhan atau afiksasi. Untuk membuktikan bahwa data di atas merupakan 

kata tunggal, maka kata-kata pada data di atas dapat diubah menjadi kata kompleks 

melalui proses afiksasi. Seperti contoh pada data (8), kata bosen ialah bentuk 

informal dalam ragam bahasa.Kata bosen jika diubah menjadi bentuk formal menjadi 

bosan. Kata bosan bisa diubah menjadi kata kompleks melalui proses afiksasi 

menjadi membosankan dan kebosanan. Kata bosan jika ditambahkan prefiks mem- 

dan sufiks kan- menjadi membosankan. Oleh karena itu, bosen dalam data grafiti  

tersebut merupakan sebuah kalimat karena dapat berdiri sendiri, tanpa harus adanya 
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proses afiksasi. Penggunaan tanda seru (!) pada data (8) sebenarnya tidak perlu 

digunakan, karena tanda seru (!) hanya digunakan pada kalimat untuk mengakhiri 

uangkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan 

kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat.Namun, penggunaan tanda 

seru pada data (8) tersebut dimaksudkan untuk memberikan penekanan pada kata 

bosen tersebut dan memiliki makna sangat bosen. 

1.2 Bentuk Frasa 

Makan Ayam 

Data di atas merupakan satuan bahasa berbentuk frasa karena pada data di atas 

tidak ada yang bisa menjadi predikat (P) dalam kalimat.Untuk membuktikan bahwa 

data di atas merupakan frasa bisa dilihat pada data (68).Data (68) merupakan sebuah 

frasa karena dapat mengisi fungsi predikat pada kalimat saya makan ayam.Saya dapat 

mengisi fungsi subjek (S) dan makan ayam mengisi fungsi predikat (P) yang berupa 

frasa verbal subordinatif karena kedua unsurnya tidak sederajat, ada yang berperan 

sebagai atasan da nada yang berperan sebagai bawahan.Dalam frasa makan ayam, 

unsur makan merupakan unsur atasan atau unsur inti, dan ayam merupakan unsur 

bawahan atau atribut frasa. 

1.3 Bentuk Klausa 

Kampret jaga kebersihan 

Data di atas merupakan satuan bahasa bentuk klausa karena minimal sebuah 

klausa harus memiliki predikat (P). Untuk membuktikan bahwa data di atas 

merupakan sebuah klausa bisa di ambil contoh pada data (94), kampret jaga 
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kebersihan merupakan sebuah klausa karena kata kampret merujuk pada pelaku dapat 

mengisi fungsi subjek (S) dan frasa jaga kebersihan dapat mengisi fungsi predikat (P) 

dalam kalimat. Data tersebut dikatakan klausa karena pada akhir pernyataan tidak 

terdapat tanda baca yang menjadi intonasi final.Klausa kampret jaga kebersihan juga 

merupakan campur kode dikarenakan kata kampret merupakan istilah yang diambil 

dari bahasa jawa yang artinya anak kelelawar.Selain itu, kata kampret yang terdapat 

pada klausa kampret jaga kebersihan juga merupakan kata tabu bagi masyarakat suku 

sasak Lombok. 

1.4 Bentuk Kalimat 

(1) Tembok bukan untuk dicoret brow. 

(2) Bagaimana Indonesia akan maju ? 

(3) Vany Novia larang lo coret-coret tembok ! 

Data (1) sampai (3) merupakan satuan bahasa bentuk kalimat karena pada 

akhir kata terdapat tanda baca yang menjadi intonasi akhir sekaligus menjadi syarat 

sebuah kalimat.Selain itu, syarat sebuah kalimat ialah minimal memiliki subjek (S) 

dan predikat (P).Kalimat di atas terdiri atas kalimat deklaratif, kalimat introgratif, 

kalimat imperative atau interjektif.Kalimat deklaratif atau kalimat berita biasanya di 

akhiri dengan intonasi final berupa tanda titik seperti pada data (1) tembok bukan 

untuk dicoret brow. Kalimat introgratif atau kalimat tanya biasanya di akhiri dengan 

intonasi final berupa tanda tanya seperti pada data (2) bagaimana Indonesia akan 

maju ?, dan kalimat imperative atau interjektif atau kalimat seru biasanya di akhiri 

dengan tanda seru seperti pada data (3) Vany Novia larang lo coret-coret tembok !. 

 

1.5 Bentuk Percakapan 
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(1) P1 : Selalu menunggu mu 

P2 : Dimana ??? 

(2) P1 : dilarang ml disini 

 P2 : maca cih 

 P3 : boleh dah 

(3) P1 : Ya Allah aku mohon kepadamu acc 

P2 : Aku juga 

P3 : Aku juga 

P4 : Aku juga 

(4) P1 : Jangan coret tembok ini ! 

P2 : yang nulis ini alan hamad 

P3 : lah loe ngapain ??? 

P4 : numpang nulis doank !!! 

P5 : lah iyak ya 

(5) P1 : Rehul udah tau orang gila lagi dibilang gila dasar gila !!! 

P2 : Lo gila  

P3 : Kalian yang gila 

P4 : Siapa yang kau sebut gila, gilaa !!! 

P5 : Kamu 

P6 : Kamu gila 

(6) P1 : Yang nyoret disini idiot !!! 

P2 : Masalah buat loe ?? 

P3 : Kamu idiot juga donk kan ikut nyoret 

P4  : Yang komen juga idiot 

P5 : Kalian yang idiot 

P6 : Kamu yang lebih idiot, kenapa kamu bales pesan itu !!! 

P7 : Biar adil sama-sama idiot 

(7) P1 : dilarang corat-coret disini ! udah dibilangin jangan coret, masih aja 

nyoret !!! ngeyel !!! 

P2 : yang nulis basong 

P3 : inak’m 

P4 : berarti kamu larang diri kamu, Bodoh !!! 

P5 : kalian semua bodoh !!! 

P6 : kalo sama-sama bodoh ga usah saling ngejek 

P7 : cie yang bodoh 

P8 : cie yang ngaku bodoh 

P9 : memang bodoh 

Data (1) sampai (7) di atas merupakan satuan bahasa berbentuk wacana 

berupa percakapan.Dikatakan demikian karena dalam data di atas terdapat unsur 

komunikasi yang berupa sumber (penulis), penerima (pembaca), saluran komunikasi, 

pesan, dan pokok permasalahan. Wacana di atas berupa wacana dialog interaksional 
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dan wacana polilog interaksional. Dikatakan wacana dialog maupun polilog 

interaksional karena dalam wacana tersebut terdapat komunikasi timbal-balik yang 

dilakukan oleh partisipan. Dalam data tersebut, terdapat wacana dialog maupun 

polilog interksional berupa pertanyaan dan pernyataan. Wacana dialog interaksional 

pada data di atas dapat dilihat pada data (1) karena dalam data tersebut terdiri dari dua 

partisipan yang sedang melakukan komunikasi timbal-balik. Sementara itu, wujud 

wacana polilog interaksional dapat dilihat pada data (2) sampai (7) karena dalam data 

tersebut jumlah partisipan lebih dari dua yang sedang melakukan komunikasi melalui 

media berupa dinding maupun berugak. 

2. Makna Grafiti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Mataram 

Pada subbab ini akan dibahas mengenai makna grafiti  yang ada di FKIP 

Unram. Makna yang akan dibahas ialah makna kontekstual, makna leksikal, dan 

makna konotasi dengan menggunakan metode analisis kontekstual. Selain itu, makna 

yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah makna yang bersifat subjektif karena 

data-data dalam penelitian ini di tulis oleh mahasiswa-mahasiswa yang hanya iseng 

menulis di dinding ruang perkuliahan ataupun di berugak FKIP Unram.   

2.1 Makna Kontekstual 

Dalam hal ini, data yang bermakna kontekstual banyak peneliti temukan di 

FKIP Unram.Makna kontekstual adalah makna yang sesuai dengan konteks atau 

situasi pada saat ujaran dipakai.Dalam analisis ini, makna kontekstual dibagi menjadi 

dua, yaitu konteks latar fisik dan konteks latar psikologis penulis. Data dalam 
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penelitian ini berupa tulisan grafiti  berbentuk lingual kata, frasa, klausa, kalimat, dan 

wacana percakapan. Berikut data beserta analisisnya. 

Malas 

Kata malas pada data di atas peneliti temukan pada ruang perkuliahan gedung 

B ruangan B2. Berdasarkan lokasi tersebut, kata malas menurut konteks latar fisiknya 

memiliki makna bahwa penulis grafiti  tersebut merasa bosan saat mengikuti 

perkuliahan karena perkuliahan tidak menarik. Sementara, menurut konteks 

psikologis penulis, kata malas memiliki makna bahwa penulis grafiti  malas kuliah 

karena sedang memiliki masalah pribadi baik dengan keluarga, teman-temannya, 

pacar, rekan kerja, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penulis grafiti  

mengekspresikannya dengan menulis kata malas di dinding ruang perkuliahan. Untuk 

data yang sama akan dilakukan analisis yang sama dan data terlampir. 

2.2 Makna Leksikal 

Dalam hal ini, data yang bermakna leksikal banyak peneliti temukan di FKIP 

Unram. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang 

sesuai dengan hasil observasi alat indra, atau makna yang sungguh-sungguh nyata 

dalam kehidupan kita. Selain itu makna leksikal juga berarti makna yang terdapat 

dalam kamus. Data-data dalam penelitian ini berupa tulisan grafiti  berbentuk lingual 

kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana percakapan. Berikut data beserta analisisnya. 

 Cerdas 

 Kata cerdas pada data di atas peneliti temukan pada ruang perkuliahan gedung 

C ruangan C3.Kata cerdas jika dilihat dari makna leksikalnya berarti sempurna 

perkembangan akal budinya (pandai, tajam pikiran dsb); sempurna pertumbuhan 
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tubuhnya (sehat kuat dsb) (KBBI, 1976: 201).Makna tersebut terlihat jelas dalam 

kalimat Toni anak yang cerdas sehingga dia selalu juara kelas.Dalam kalimat 

tersebut, kata cerdas tampak jelas merujuk kepada Toni yang selalu juara kelas.Oleh 

sebab itu, kata cerdas termasuk ke dalam bentuk makna leksikal. 

2.3 Makna Konotasi 

Dalam hal ini, data yang bermakna konotasi sedikit peneliti temukan di FKIP 

Unram.Makna konotatif adalah makna sebuah ata sekelompok kata yang didasarkan 

atas perasaan atau pikiran yang timbulatau ditimbulkan pada pembicaraan (penulis) 

dan pendengar (pembaca). Data-data dalam penelitian ini berupa tulisan grafiti  

berbentuk lingual kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana percakapan. Berikut data 

beserta analisisnya. 

Anak bangsa 

Frasa anak bangsa pada data di atas peneliti temukan di gedung C ruangan 

C7.Data tersebut memiliki makna konotasi.Frasa anak bangsa dalam hal ini 

berkonotasi dengan klausa generasi penerus bangsa. Untuk membuktikannya, frasa 

anak bangsa dapat diubah menjadi kalimat bagaimana Indonesia akan maju jika anak 

bangsanya mengkonsumsi narkoba. Dalam kalimat tersebut, terlihat jelas bahwa frasa 

anak bangsa berkonotasi dengan generasi penerus bangsa.Bagaimana Indonesia akan 

maju jika generasi penerus bangsanya mengkonsumsi narkoba. 

3. Fungsi Bahasa Grafiti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Mataram 

3.1  Fungsi Emotif 
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 Salah satu bagian dari fungsi emotif ialah ekspresi diri.Ekspresi diri bertujuan 

untuk mengekspresikan emosi, keinginan, keadaan atau perasaan penyampai 

pesan.Berikut contoh data beserta analisisnya. 

A. Ekspresi Emosi Rasa Marah 

Penulis grafiti  meluapkan kekesalannya terhadap suatu hal dengan cara 

menulis di dinding ruang perkuliahan. Tulisan-tulisan yang di buat penulis grafiti  

sangat erat kaitannya dengan keadaan emosi penulis grafiti . Keadaan emosi tersebut 

dapat berupa mengungkapkan rasa marahnya karena suatu hal yang penulis grafiti  

tidak senangi. Berikut contoh data grafiti  yang berisi kekekesalan penulis grafiti  

terhadap suatu hal yang tidak dia senangi. 

(1) Anjing 

Data di atas, berfungsi ekspresi emosi yang memuat unsur kata-kata tabu, baik 

kata-kata tabu yang berupa hewan dan panggilan untuk seseorang. Pada data (1), 

penulis grafiti  mengatakan kata “anjing”, yang berarti bahwa penulis grafiti  sedang 

mengekspresikan emosinya atau kekesalannya terhadap suatu hal yang tidak 

disenangi oleh penulis grafiti , sehingga kata anjing dapat dianggap sebagai ekspresi 

emosi penulis grafiti  karena kata anjing pada grafiti  tersebut bukan sebagai kata 

benda atau menunjukkan nama hewan, melainkan merujuk pada fungsi yang memiliki 

arti kasar seperti hinaan terhadap orang lain yang tidak disenangi oleh penulis grafiti. 

Oleh sebab itu penulis grafiti mengungkapkan atau mengekspresikan emosinya 

dengan cara menulis di dinding ruang perkuliahan.  
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B. Ekspresi Keinginan 

 Selain untuk mengungkapkan kekesalannya terhadap suatu hal yang penulis 

grafiti  tidak senangi, data grafiti  juga memuat hal-hal yang diinginkan penulis grafiti 

. Hal-hal tersebut dapat berupa keinginan memiliki seseorang, keinginan untuk 

memiliki hubungan yang awet dengan seseorang, maupun keinginan untuk makan 

sesuatu. Berikut contoh data grafiti  yang memual hal-hal demikian. 

(2) Pasha ingin memilikimu selamanya 

Data di atas, berfungsi ekspresi keinginan.Data (2) tersebut masuk ke katagori 

fungsi keinginan karena ditandai adanya kata ingin. Kata ingin merujuk pada fungsi 

ekspresi keinginan penulis grafiti  yang ingin memilikimu selamanya.  

C. Ekspresi Keadaan atau Perasaan  

 Data grafiti  yang memuat ekspresi diri juga ada yang berupa hal-hal yang 

berkaitan dengan keadaan atau perasaan penulis grafiti . Dalam hal ini, penulis grafiti  

mengungkapkan sesuatu yang sedang dia rasakan. Sesuatu hal tersebut bisa berupa 

keadaan atau hal yang dirasakan penulis grafiti  saat mengikuti kegiatan perkuliahan, 

maupun mengungkapkan isi hati atau perasaan penulis grafiti . Berikut contoh data 

yang memuat hal-hal yang disebutkan tadi. 

(3) Malas 

Data di atas, secara keseluruhan termasuk fungsi ekspresi perasaan penulis 

grafiti . Pada data (3), kata malas merujuk fungsi ekspresi perasaan penulis grafiti  

yang sedang malas dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. 
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3.2  Fungsi Interaksional 

 Data grafiti  ada juga yang berfungsi interaksional. Fungsi interksional 

tersebut berupa komunikasi yang terjadi antara beberapa partisipan.Komunikasi yang 

terjadi berupa komunikasi langsung maupun tidak langsung.Hal demikian terjadi 

karena peneliti tidak mengetahui kapan pesan-pesan yang disampaikan oleh 

partisipan pertama di tulis di dinding perkuliahan maupun berugak FKIP 

Unram.Berikut contoh data beserta analisisnya. 

(4) P1 : Sabar 

 P2 : Kamu juga sabar donk ! 

Data di atas, termasuk fungsi interaksional yang merujuk kepada komunikasi 

antara partisipan.Dalam hal ini, partisipan kedua merespon pesan yang disampaikan 

oleh pertisipan pertama. Pada data (4) tersebut, partisipan kedua menulis kalimat 

kamu juga sabar donk !untuk merespon pesan yang telah disampaikan oleh partisipan 

pertama. Dalam hal ini, analisis yang serupa dilakukan dengan data yang jumlah 

partisipannya sebanyak dua orang. 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis bentuk, makna, dan fungsi bahasa grafiti  yang 

terdapat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, 

peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut. 

a. Terdapat lima bentuk lingual pada grafiti  yang ada di Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, yaitu bentuk kata, bentuk frasa, bentuk 

klausa, bentuk kalimat, dan bentuk wacana yang berupa percakapan. Selain 
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itu, terdapat bentuk data yang berupa kata-kata tabu yang berasal dari bahasa 

daerah maupun kata-kata tabu yang berasal dari bahasa asing, dan terdapat 

bentuk campur kode bahasa daerah maupun bentuk campur kode bahasa 

asing. 

b. Untuk mencari makna grafiti , peneliti menggunakan teori makna dalam 

pendekatan semantik dan teori makna dalam pendekatan pragmatik dengan 

menggunakan metode analisis kontekstual. Makna-makna yang peneliti 

dapatkan saat menganalisis data berupa makna yang bersifat subjektif, hal ini 

dikarenakan data-data grafiti  yang terdapat pada Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Mataram di tulis oleh berbagai mahasiswa dengan 

maksud dan tujuan yang tidak jelas. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa data-

data grafiti  tersebut di tulis oleh mahasiswa atas dasar iseng atau malas atau 

bosen saat sedang mengikuti kegiatan perkuliahan maupun saat berada di 

berugak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. 

c. Terdapat dua fungsi utama dalam bahasa grafiti  yang terdapat di Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, yaitu fungsi emotif dan 

fungsi interksional.  

2. Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran bagi 

diri peneliti sendiri, hendaknya dapat memberikan suatu penelitian yang berguna bagi 

pembaca, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Bagi dunia 

pendidikan khususnya guru, dapat menerapkan penelitian ini dalam pembelajaran 
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bahasa Indonesia di sekolah. Adapun bagi peneliti lain yang sejenis dengan penelitian 

ini, agar dapat mengembangkan lebih lanjut dari penelitian yang sekarang. 
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