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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk dan makna Bahasa Alay. Masalah utama 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah bentuk dan makna pemakaian bahasa Alay dalam 

pergaulan di jejaring sosial facebook komunitas “Meme Comic Indonesia”. Penelitian ini 

merupakan penelitian yang bersifat deskriftif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 

metode simak, dokumentasi, dan wawacara. Metode analisis data disajikan dengan metode 

kualitatif. Metode penyajian data menggunakan dua metode yaitu metode penyajian informal 

dan metode penyajian formal. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) terdapat dua bentuk 

penggunaan bahasa Alay, yang terdiri dari bentuk fonologi dan bentuk morfologi. Bahasa 

Alay sifat fonologi yaitu bentuk pergantian vokal, bentuk penghilangan vokal, penanggalan 

vokal, bentuk pelesapan konsonan, penambahan konsonan, penanggalan konsonan, bentuk 

pelesapan suku kata pertama, bentuk tanda baca menggantikan huruf. Bahasa Alay sifat 

morfologis yaitu  bentuk kata berafiks, bentuk kata reduplikasi, bentuk kata asing. (2) Bahasa 

Alay mempunyai makna yaitu menunjukan jadi diri,untuk menunjukan pergaulan, 

mengandung kefanatikan, untuk menunjukan identitas untuk menunjukan tingkat keakraban, 

untuk berbagi sesame komunitas Meme Comic Indonesia, untuk mempromosikan sesuatu, 

dan untuk menyapa. 

 

Kata Kunci: Memecomik Indonesia, Facebook Dan Bahasa Alay 
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ABSTRACT 

 

This study is aims to describe the form and the meaning of Alay Language. The main issues 

were examined in this study is Alay language of Meme Comic Indonesian in social media 

facebook. This research is qualitative descriptive. Methods of collecting data by using 

listening, documentation and interview. Presentation of the data analysis are presented with 

qualitative methods. Methods of data presentation is using formal and informal presentation. 

The result from this study was find out that (1) there are two form of Alay language, 

phonology and morphology form. The phonological aspect of Alay language consist of 

vocals changing, vocals eliminating, vocals omitting, consonants eliminating, consonant 

additions, consonants omitting, eliminating of the first syllable, punctuation might change the 

word. The morphological aspect of Alay language consists of Affixes, reduplications word of 

foreign language. Alay language has meaning that showed its own style, relationship, the 

friendly level identity, among community of Indonesia Meme Comic, promote something and 

greet its own friends. 

 

 Keyword: Alay language, Meme Comic Indonesia, and Facebook 
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A. PENDAHULUAN 

Bahasa alay berkembang 

seiring dengan pesatnya penggunaan 

jejaring sosial. Bahasa alay juga 

banyak ditemukan dimedia lain seperti 

televisi, radio, majalah, bahkan koran. 

Bahasa alaydigunakan pada media-

media tersebut berkaitan langsung 

dengan remaja, misalnya pada acara-

acara televisi yang menjadi tontonan 

utama dan memang ditujukan kepada 

para pengguna bahasa alay.Hal 

tersebut membuat penyebaran bahasa 

alay dikalangan pengguna facebook 

menjadi semakin pesat. Salah satu 

pengguna bahasa alay dalam facebook 

adalah dalam komunitas MemeComic 

Indonesia. Sebagai komunitas remaja, 

Meme Comic Indonesia adalah wadah 

yang berisi ide, gagasan, kreatifitas 

remaja dalam menggunakan bahasa 

alay. 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar 

belakang di atas, dapat dirumuskan 

masalah dari objek penelitian yang 

diteliti. Adapun rumusan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah bentuk pemakaian 

bahasa alay dalam pergaulan 

dijejaring sosial facebook 

Komunitas  “Meme Comic 

Indonesia” ? 

2. Bagaimanakah makna pemakaian 

bahasa alay dalam pergaulan 

dijejaring sosial facebook 

Komunitas  “Meme Comic 

Indonesia” ? 

 

2. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah 

di atas, tujuan objek penelitian yang 

diteliti. Adapun tujuan dari penelitian 

ini sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk 

Pemakaian bahasa alay dalam 

jejaring sosial facebook Komunitas 

“Meme Comic Indonesia” .  

2. Mendeskripsikan makna 

Pemakaian bahasa alay dalam 

jejaring sosial facebook Komunitas 

“Meme Comic Indonesia” .  

 

 

3. Manfaat 

Menurut tujuan penelitian di 

atas manfaat penelitian ini adalah 

manfaat teoritis dan praktis, dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai bahan informasi 

dalam meningkatkan pengetahuan atau 

wawasan mengenai studi Bahasa 

Indonesia, khususnya pengguna bahasa 

alay di komunitas Meme Comic 

Indonesia. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian 

ini dapat memberikan manfaat : 

a. sebagai sarana untuk meningkati 

kemampuan diri untuk 

berkreativitas dan mengeluarkan 

ide-ide atau gagasan dalam 

mengkaji sebuah karya-karya, 

terutama yang berkaitan dengan 

studi Sosiolinguistk. 

b. penelitian dalam bidang pendidikan 

ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan referensi bagi guru 

Bahasa Indonesia dan Sastra 

Indonesia.  
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B. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriftif kualitatif. Artinya, 

penelitian in bersifat deskriftif 

karena data yang diperoleh tidak 

dapat dituangkan dalam bilangan 

atau angka statistik. Penelitian ini 

menjelaskan tentang gambaran 

mengenai situasi yang diteliti 

dalam bentuk kutipan-kutipan data. 

2. Data dan Sumber Data 

a.Data 

Data dalam penelitian ini yaitu 

data diambil dari jejaring sosial 

facebook Komunitas “Meme Comic 

Indonesia”berisi tentang bahasa alay 

yang digunakan oleh pengguna jejaring 

sosial facebook. 

 

b. Sumber Data 

Sumber data dari jejaring sosial 

facebook Komunitas “Meme Comic 

Indonesia”yang menggunakan bahasa 

alay. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini bersumber dari 

pengamatan langsung di sosial media 

jejaring sosial facebook . 

3. Metode  dan Teknik 

Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data 

digunakan metode simak dan metode 

cakap. Kedua metode tersebut akan 

diuraikan sebagai berikut. 

4. Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2010:274) metode 

dokumentasi yaitu metode yang 

mencari data dalam bentuk catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, dan 

sebagainya.  

5. Metode Wawancara 

 Metode wawancara atau 

disebut juga dengan metode cakap 

adalah metode pengumpulan data 

dengan cara percakapan antara 

peneliti dan informan, dengan 

melakukan kontak antarmereka 

secara lisan. Metode cakap 

memiliki teknik dasar berupa 

teknik pancing, karena percakapan 

yang diharapkan sebagai pelaksana 

metode tersebut hanya 

dimungkinkan muncul jika peneliti 

memberi stimulasi (pancingan) 

pada informan untuk memunculkan 

gejala kebahasaan yang diharapkan 

oleh peneliti. Pancingan atau 

stimulasi itu terdapat berupa 

bentuk atau makna-makna yang 

biasa tersusun dalam bentuk daftar 

pertanyaan (Mahsun, 2011: 95-96).  

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif yaitu data yang 

dianalisis dalam bentuk kata-kata 

bukan angka (Mahsun, 2007:257). Ini 

artinya, metode kualitatif yaitu 

penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif yang selalu digunakan dalam 

penelitian sosiolinguistik karena 

metode ini menyarankan bahwa 

penelitian yang dilakukan semata-mata 

hanya berdasarkan fenomena yang 

secara empiris hidup pada penutur-

penuturnya, sehingga yang dihasilkan 

atau yang dicatat berupa varian bahasa 

yang bisa dikatakan sifatnya seperti 

potret. Ciri pertama dan utama dalam 

metode ini adalah tidak 

mempertimbangkan benar salah 

penggunaan bahasa oleh penutur-

penuturnya.  

 

7. Metode Penyajian Data 

Penyajian hasil analisis data di 

dalam penelitian ini menggunakan dua 

metode, yaitu metode penyajian 
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informal dan metode penyajian formal 

(Mahsun, 2007:123). Metode informal 

adalah perumusan dengan 

menggunakan kata-kata biasa, 

termaksud penggunaan terminologi 

yang bersifat tekhnis, sedangkan 

metode formal adalah perumusan 

dengan mengunakan tanda-tanda atau 

lambang-lambang. Dengan 

menggunakan metode di atas, peneliti 

dapat menentuka nbentuk dari variasi 

bahasa alay yang dilakukan oleh 

Komunitas “Meme Comic Indonesia” 

pada jejaring social facebook. 

C. PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan hasil 

penelitian tentang bentuk, makna dan 

fungsi bahasa alay dalam komunitas Meme 

Comic Indonesiadi Jejaring Sosial 

Facebook. 

1. Bentuk Variasi Alay Dalam 

Komunitas Meme Comic 

Indonesia Pada Jejaring Sosial 

Facebook 

Berdasarkan data yang 

ditemukan, bentuk  variasi bahasa alay 

dalam komunitas Meme Comic 

Indonesia pada jejaring sosial 

facebook ini berupa teks bahasa 

Indonesia. Teks bahasa Indonesia ini 

berciri memasukan istilah Inggris 

yang popoler. Gaya bahasa yang 

ditemukan adalah gaya bahasa kaum 

muda. 

A. Bentuk Penggunaan Bahasa 

Alay dari Aspek Fonologis 

Berdasarkan hasil penelitian, 

ditemukan bahasa alay yang 

bersifat fonologis berupa kata 

terbagi kedalam tiga bentuk yaitu, 

bentuk penggantian vokal, bentuk 

pelepasanan konsonan, dan bentuk 

pelepasan suku katapertama. 

Berikut akan dijelaskan 

penggunaan bahasa alay 

berdasarkan penjelasan di atas.  

a. Bentuk Pergantian Vokal 

Pada perubahan 

fonologis bahasa alay, 

mengalami pergantian vokal 

/a/ menjadi /ǝ/, pergantian 

vokal /au/ menjadi /o/. Hal 

ini nampak dari data yang 

ditemukan dalam komunitas 

Meme Comic Indonesia. 

b. Bentuk Penghilangan 

Vokal 

Pada penghilangan 

fonologis bahasa alay, 

mengalami penghilangan 

vokal /a/, penghilangan 

vokal /e/, penghilangan 

vokal /i/, penghilangan 

vokal /u/. Hal ini nampak 

dari data yang ditemukan, 

dalam komunitas Meme 

Comic Indonesia. 

c. Penanggalan Vokal 

Penanggalan yang 

dilakukan oleh pengguna 

facebook di komunitas 

Meme Comic Indonesia 

tersebut yaitu 

menggantikan 

kedudukan huruf vokal 

dengan tanda apostrof [„] 

yang berfungsi sebagai 

pengganti kata yang 

ditanggalkan.  

 

d. Bentuk Pelesapan 

Konsonan 

Pada perubahan 

fonologis bahasa alay, 

mengalami pelepasan 

konsonan. Hal ini tampak 

dari data yang ditemukan 
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dalam Meme Comic 

Indonesia. 

 

 

e. Bentuk Pelesapan Suku 

Kata Pertama 

a. Bentuk Pelesapan Suku 

Kata Pertama [nggak]-

[tidak] 

1. Kata nggak

 [tidak] 

 „tidak‟ 

Pada perubahan 

vokal  di segi 

penulisanTidak → 

nggak ; [tidak] → 

[nggak], pelafalan  

berubah kalimat di atas 

terdapat kata “nggak”, 

dimana kata “nggak” 

tersebut merupakan 

bentuk pelesapan suku 

kata pertama. Yang 

seharusnya kata yang 

benar adalah „tidak‟. 

f. Bentuk Tanda Baca 

Menggantikan Huruf 

Pada penulisan bahasa 

Alay di status pengguna 

facebookdi komunitas 

Meme Comic Indonesiajuga 

terdapat tanda baca yang 

berfungsi untuk 

menggantikan huruf. 

Berikut ini adalah tanda 

baca yang berubah fungsi 

menjadi huruf pada 

facebookdi komunitas 

Meme Comic Indonesia. [“] 

polos”.  

B. Bentuk Bahasa Alay dari Aspek 

Morfologi 

Berdasarkan hasil 

penelitian, terdapat bahasa alay 

yang bersifat morfologi terbagi 

dalam dua bentuk, yaitu bentuk 

berafiks dan bentuk reduplikatif 

berdasarkan katagori nomina, 

dan katagori adjektifa. Berikut 

akan dijelaskan penggunaa 

bahasa alay berdasarkan 

penjelasan di atas. 

 

 

a. Bentuk Kata yang 

Berafiks 

Bentuk kata yang 

berafiks ditemukan bahasa 

alay yang bersifat 

morfologis, berupa bentuk 

kata berafiks [kan] 

kedalam bentuk berafik 

[in], dalam Meme Comic 

Indonesia. Perubahan 

bentuk kata berafiks [kan] 

kedalam bentuk afiksasi 

[in]. 

b. Bentuk Kata Reduplikasi 

Bentuk kata 

reduplikasi, terdapat 

penggunaan bentuk 

reduplikasi bahasa alay 

dalam komunitas MCI. 

Adapun penggunaan 

bentuk reduplikasi 

tersebut, dikelompokkan 

dalam beberapa jenis-jenis 

penggunaan. 

1. Bentuk Kata 

Reduplikasi Katagori 

Nomina [a]-[ǝ] 

2. Bentuk Kata 

Reduplikatif Katagori 

Adjektifa 

3. Bentuk Kata Asing 
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2.  Frasa, Klausa dan Kalimat 

 

A. Frasa 

Bentuk Frasa yang Diselipkan Istilah 

Inggris 

51. Tidak avaaa baru bisa jangan pernah 

bilang sedih banget . 

„Tidak apa baru bias jangan pernah 

katakan sedih sekali‟ 

Dalam statusyang dibuat @bobby 

Rahman2 yaitu kata avaa meupakan 

inti yang berupa nomina,  sedangkan 

kata sedih banget merupakan inti yang 

berupa abjektifa. 

B.  Klausa 

Data berikut dikelompokkan kedalam 

tipe Klausa karena data berikut 

mengandung unsur predikasi. Bentuk 

klausa ini bercirikan diselipkan istilah 

Inggris. 

C. Kalimat  

Dalam kehidupan sehari-hari 

manusia selalu berkomunikasi dengan 

orang lain. Alat komunikasi verbal 

adalah bahasa. Dalam berbahasa, 

percakapan tersebut berlangsung dalam 

kesatuan-kesatuan yang dengan jelas 

dapat dibedakan antara kesatuan 

ucapan itu adalah kalimat.  

52. “Ayyah membaca koyan di teras 

depan.” 

 

„Ayah membaca koran di teras depan‟ 

     

  (kiriman Nunu) 

i. Bentuk Wacana 

Data berikut dikelompokkan ke 

dalam bentuk wacana karena data 

merupakan satuan bahasa yang terdiri 

dari beberapa kalimat yang 

menyatakan satu pesan atau satu 

maksud  yang utuh.  

53. Kata THANKS UDAH GODA NAFSU 

GUE 

Contoh: 

(43) “Buat teman teman di BBM yang 

udah ganti DP kalian jadi makanan, 

THANKS UDAH GODA NAFSU 

GUE.” 

„untuk teman-teman di BBM yang sudah 

ganti DP kalian menjadi makanan, terima 

kasih sudah goda nafsu saya.‟ 

Bentuk kesalahan, pada kalimat di 

atas terdapat penulisan kata “thanks udah 

goda nafsu gue”. Dimana kata “thanks 

udah goda nafsu gue” merupakan kata 

yang tidak baku karena disebabkan oleh 

kesalahan pada kata “thanks udah goda 

nafsu gue” tersebut. Seharusnya bentuk 

baku dari kata “thanks udah goda nafsu 

gue” di atas adalah „terima kasih sudah 

goda nafsu saya‟. 

Tadi saya tidak sempat sahur teman, jadi 

saya sarapan saja, supaya kuat puasanya. 

Anjing.‟ 

(kiriman Admin BBB) 

Bentuk kesalahan, pada kalimat di 

atas terdapat penulisan kata “njer”. 

Dimana kata “njer” merupakan kata yang 

tidak baku karena disebabkan oleh 

kesalahan pada kata “Tadi gue gak sempet 

sahur bro, jadi gue sarapan aja, biar kuat 

puasanya. Njer” tersebut. Seharusnya 

bentuk baku nya adalah “ Tadi saya tidak 

sempat sahur teman, jadi saya sarapan saja, 

supaya kuat puasanya. Anjing.” 

54. Kata BUKAN PAHALA YANG DI 

DAPET... MALAH DOSA COEG 

Contoh: 

(44) “Kata orang tidur di bulan puasa 

itu pahala” 

BUKAN PAHALA YANG DI DAPET... 

MALAH DOSA COEG 

Yaudah gue tidur dari sahur bangunnya 

ntar pas magrib.” 

„kata orang tidur di bulan puasa itu pahala, 

bukan pahala yang didapatkan malah dosa 
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cowok jelek. Iya sudah saya tidur dari 

sahur bangunya nanti disaat magrib.‟ 

 Bentuk kesalahan, pada kalimat di 

atas terdapat penulisan kata “bukan pahala 

yang di dapet... malah dosa coeg ”. 

Dimana kata “bukan pahala yang di 

dapet... malah dosa coeg ” merupakan kata 

yang tidak baku karena disebabkan oleh 

kesalahan pada kata tersebut. Seharusnya 

bentuk baku dari kata di atas adalah bukan 

pahala yang didapatkan malah dosa cowok 

jelek. 

 

55. Kata NYESEKNYA TUH DISINI 

Contoh: 

(45) “Jomblo bertahun-tahun aja kuat, 

puasa sebulan masa gak kuat.” 

NYESEKNYA TUH DISINI 

(kiriman Soni Patrio) 

„tidak memilik kekasih bertahun-

tahun saja tahan, puasa sebulan 

masa tidak kuat.‟ 

(kiriman Soni Patrio) 

Bentuk kesalahan, pada kalimat di 

atas terdapat penulisan kata 

“nyeseknya tuh disini”. Dimana 

kata “nyeseknya tuh disini” 

merupakan kata yang tidak baku 

karena disebabkan oleh kesalahan 

pada kata “nyeseknya tuh disini” 

tersebut. Seharusnya bentuk baku 

dari kata “nyeseknya tuh disini” 

di atas adalah „ sesaknya itu 

disini‟. 

56. Kata PAS MAU DI ADD GAK BISA. 

Contoh: 

(46) “Liat akun cewek cantik 

difacebook 

PAS MAU DI ADD GAK 

BISA..” 

(kiriman Bagane) 

„lihat daftar cewek cantik di 

facebook, disaat mau di 

tambahkan tidak bisa‟  

(kiriman Bagane) 

Bentuk kesalahan, pada kalimat di atas 

terdapat penulisan kata “pas mau di add 

gak bisa..”. Dimana kata “pas mau di add 

gak bisa..” merupakan kata yang tidak 

baku karena disebabkan oleh kesalahan 

pada kata “pas mau di add gak bisa..” 

tersebut. Seharusnya bentuk baku dari kata 

“pasmau di add gak bisa..” di atas adalah 

disaat mau di tambahkan tidak bisa. 

57. Kata EH...... TAUNYA... 

Contoh:  

(47) “Nadanya sama pelafalannya juga 

sama 

Kirain azan magrib 

EH...... TAUNYA.... 

Baru azan ashar.” 

(kiriman Danny Zeroun) 

  

„nadanya sama pelafalannya juga 

sama saya kira azan magrib, 

ternyata baru azan ashar. ‟ 

(kiriman Danny Zeroun) 

Bentuk kesalahan, pada kalimat di 

atas terdapat penulisan kata “eh...... 

taunya....”. Dimana kata “eh...... 

taunya....”..” merupakan kata yang 

tidak baku karena disebabkan oleh 

kesalahan pada kata “eh...... 

taunya....”.” tersebut. Seharusnya 

bentuk baku dari kata “eh...... 

taunya....”...” di atas adalah 

ternyata baru azan ashar. 

 

58. Kata LANSUNG BERUBAH JADI 

EMINEM 

Contoh: 

(48) “Disaat model rambut gw kaya 

gini ntah kenapa guru & kepala 

sekolah gw 

LANGSUNG BERUBAH JADI 

EMINEM.” 
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„disaat model rambut saya seperti 

ini, tidak tahu kenap guru dan 

kepala sekolah saya langsung 

berubah menjadi Eminem.‟ 

( 

Bentuk kesalahan, pada kalimat di 

atas terdapat penulisan kata 

“langsung berubah jadi eminem.”. 

Dimana kata “langsung berubah 

jadi eminem.” merupakan kata 

yang tidak baku karena disebabkan 

oleh kesalahan pada kata “langsung 

berubah jadi eminem”.  tersebut. 

Seharusnya bentuk baku dari kata 

“langsung berubah jadi eminem...” 

di atas adalah langsung berubah 

menjadi Eminem.  

59. Kata EH UJUNG UJUNGNYA MAH 

Contoh:  

(49) “Bilangnya sih mau 

“sholat tarawih” 

EH UJUNG UJUNGNYA MAH 

“main” 

Ada? Banyaaaaakkk!!!” 

  

„katanya mau “sholat tarawih” 

dan pada akhirnya “main” ada? 

Banyak !!!.‟ 

 

Percakapan di atas 

menunjukan seseorang yang 

kecewa terhadap seseorang yang 

pada awalnya sanggup untuk sholat 

tarawih namun pada akhirnya 

hanya datang main-main bukannya 

sholat. Eh ujung ujungnya mah,  

kalimat tersebut memperjelas 

bahwa apa yang dilakukan 

seseorang tersebut tidak sesuai 

dengan apa yang dikatakan 

sebelumnya. 

Bentuk kesalahan, pada 

kalimat di atas terdapat penulisan 

kata “Eh ujung ujungnya mah,  ”. 

Dimana kata “Eh ujung ujungnya 

mah,  ” merupakan kata yang 

tidak baku. Seharusnya bentuk 

baku nya adalah “ pada akhirnya.” 

60. Kata ayuk          [ayo]                „mari‟ 

Contoh: 

(50) “Sayang... bukber yuk 

Ayuk yang :D 

Kamu maunya dimana yang ? 

Terserah.” 

(kiriman agil mone) 

„sayang mari buka bersama 

Mari sayang :D 

Kamu mau dimana sayang ? 

Terserah.‟ 

(kiriman agil mone) 

Percakapan di atas 

menunjukan perubahan dari kata 

yang seharusnya ayo berubah 

menjadi ayuk. Ayuk, kata tersebut 

lebih condong menerangkan nama 

orang bukan sebuah kata ajakan. 

Bentuk kesalahan, pada 

kalimat di atas terdapat penulisan 

kata “Ayuk.”. Dimana kata “ayuk.” 

merupakan kata yang tidak baku. 

Seharusnya bentuk baku dari kata 

“ayuk” di atas adalah mari.  

61. Kata ok ok siap  [oke oke 

siap]  „baiklah saya 

bersedia‟ 

Contoh:  

(51) “Bro, bukber keluar yuk 

Ok ok siap 

Bukber dimana nih ? 

Di Resto XXX aja. 

Ok 

Sip.” 

      

   (kiriman Admin BBB) 

 

„teman, mari keluar buka bersama 

Baiklah saya bersedia 

Buka bersama dimana ? 
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Di Resto XXX aja. 

Ya 

Baiklah.‟ 

      

   (kiriman Admin BBB) 

 Percakapan tersebut 

menunjukan seseorang yang 

bersedia atau setuju terhadap 

keputusan ataupun ajakan 

temannya. Ok ok siap,  kata ini 

merupakan kata lain dari baiklah, 

kata ini merupakan kata yang 

menunjukan seseorang sudah 

sangat setuju terhadap sesuatu, 

adanya pengulangan kata ok 

semakin memperkuat pernyataan 

tersebut. 

Bentuk kesalahan, pada 

kalimat di atas terdapat penulisan 

kata “ok ok siap.”. Dimana kata 

“ok oke siap.” merupakan kata 

yang tidak baku. Seharusnya 

bentuk baku dari kata “ok ok siap” 

di atas adalah saya bersedia.  

 

4.1. Makna Variasi Bahasa Alay dalam 

Komunitas Comic Meme 

Indonesiapada Jejaring Sosial 

Facebook 

Berdasarkan rumusan masalah di 

atas, ditemukan makna bahasa alay 

dalam komunitas MCI. Adapun jenis 

penggunaan makna bahasa alay yang 

terdapat dalam komunitas MCI akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

4.2.1 Menunjukan Jati Diri 

Dalam ilmu linguistik, 

bahasa dapat diuraikan sebagai 

salah satu cara untuk 

mengidentifikasi diri. Bahasa 

merupkan simbol yang 

menunjukan jati diri, cara kita 

berbahasa dapat menampilkan 

gambaran mengenai jati diri kita 

yang sesunggunya. 

Menurut pengguna bahasa 

alay, bahasa alay memang bagi 

sebagian orang, apalagi yang 

sedang dalam pencarian jati diri 

(masa remaja) dapat 

diindikasikan sebagai cara 

mereka mengekspresikan diri 

mereka. Hal tersebut merupakan 

hal yang wajar, asalkan mereka 

tetap menggunakan bahasa baku 

yangbaik dan benar saat 

melakukan komunikasi secara 

oral atau langsung, karena 

bahasa alay umumnya 

digunakan sebagai bahasa tulis. 

Bahasa alay merupakan 

cerminan remaja. Masa remaja 

ditinjau dari segi perkembangan 

merupakan masa kehidupan 

manusia yang paling menarik 

dan mengesankan.  

 

4.2.2  Untuk Menunjukan 

Pergaulan 

Pergaulan remaja saat ini 

bisa dikatakan luas karena 

banyaknya media sosial dunia 

maya yang menghubungkan 

mereka satu sama lain. 

Facebookmisalnya, pada media 

inilah muncul dan berkembang 

bahasa Alay yang dituliskan 

pada status yang kemudian akan 

dibaca oleh remaja lain dan akan 

mengikuti pemakaian bahasa 

Alay sehingga semakin marak 

digunakan oleh para remaja. 

Bahasa ini berkembang di 

kalangan remaja, namun dalam 

pergaulan media jejaring sosial 

paling sering digunakan. 

Semakin lama bahasa ini kian 
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berkembang sehingga telah 

dianggap wajar pada 

kalangannya. Dalam bahasa 

Alay, remaja bebas menyingkat 

bahasa sesuai dengan keinginan 

mereka terutama pada pengguna 

facebookdi komunitas Meme 

Comic Indonesia. 

4.2.4 Mengandung Kefanatikan 

Kegemaran sesorang 

menonton sinetron, film bahkan 

iklan, sedikit mempengaruhi 

dalam pemakaian bahasa sehari-

hari. Bahasa yang digunakan 

oleh para remaja dikarenakan 

oleh apa yang mereka 

dengarkan. Pada telivisi 

misalnya, banyak sinetron, film 

bahkan iklan yang telah 

menggunakan dan ikut 

membantu mempopularkan 

bahasa Alay tersebut. Sehingga 

para remaja yang melihat akan 

mengikuti dan menggunakan 

bahasa Alay pada keseharian 

mereka sesama pengguna bahasa 

Alay agar dianggap gaul dan 

keren seperti para artis dan 

bintang iklan yang 

menggunakan bahasa Alay 

tersebut. Tanpa menyadari 

bahwa bahasa yang digunakan 

oleh publik figur itu hanya 

tuntutan skenario. 

   

4.3.2  Untuk Menunjuk Identitas 

Bahasa alay dalam 

komunitas ini adalah sebagai 

lambang identitas diri. Melalui 

penggunaan bahasa alay, mereka 

ingin mengaktualisasikan 

dirinya kepada semua teman 

yang ada di komunitas Meme 

Comic Indonesiapada Jejaring 

Sosial  Facebookbahwa mereka 

adalah seorang alayer. Dengan 

menunjukan identitas dirinya 

sebagai alayer mereka berharap 

akan dapat berteman dengan 

sesama pengguna bahasa bahasa 

alay lainnya sehingga mereka 

lebih mudah berbagi apa saja 

tentang apa yang mereka ingin 

ungkapkan, baik itu berbagi 

info, berbagi cerita, berbagi foto 

ataupun sekedar saling menyapa 

untuk mempererat persaudaraan 

di antara mereka. 

Hal ini peneliti ketahui 

dari hasil wawancara di 

facebook, baik itu pada halaman 

comic meme Indonesiaatau 

dalam fanpage. Berikut 

beberapa hasil wawancara yang 

didapatkan.  

(44) Yudhie 

Archimedeslhah 

Aku masuk grup emang 

karna gak sengaja aja, ada 

teman yang nge add aku 

karena lagi trennya bahasa 

alay ya jadi ikut-ikutan aja. 

gue pengen dianggap gak 

jadul karena lagi buming 

tuh bahasa campuran …. 

Nambah wawasan juga bisa 

tuh.   

4.3.3 Untuk Menunjukan Tingkat 

Keakraban  

Secara umum, makna 

yang terkandung dalam variasi 

bahasa alay dalam komunitas 

Comic meme Indonesiaini 

adalah makna solidaritas. Ini 

terlihat dari 50%data yang 

peneliti temukan mencerminkan 

hubungan tersebut. Makna 

persahabat dan keakraban yang 
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terjalin diantara pengguna 

bahasa alay, untuk mempererat 

hubungan, melalui status-status 

tersebut adalah untuk menyapa . 

Tujuan mereka saling menyapa 

ini adalah untuk saling 

mempererat tali persaudaraan 

diantara mereka. Selain 

menyapa mereka juga bisa 

berbagi, baik berbagi informasi 

dan sebagainya. Dengan 

kegiatan berbagi ini, mereka 

akan saling menyayangi dan 

menghormati satu sama lain 

sehingga hubungan diantara 

mereka semakin erat. 

Pemilihan bahasa alay ini 

juga dapat berfungsi sebagai alat 

untuk menunjukan tingkat 

keakraban di antara sesama 

komunitas comic meme 

Indonesia. Untuk dapat 

mengetahui tingkat keakraban 

dalam komunitas ini  dapat kita 

lihat sesama alayer. Dapat 

dilihat pada contoh berikut. 

(54) Yudhie 

Archimedeslhah>Chie 

Chans Astihottest 

Thingkiu saudara udah 

komfirm.. 

Sapaan tersebut dengan 

menyapa dengan sebutan 

„saudara‟ dapat dinyatakan 

tingkat keakraban. Karena sudah 

berkenalan dan tahu identitas 

satu sama lain, yakni nama, 

umur dan sama-sama pengguna 

bahasa alay  mereka merasa 

akrab  sehingga langsung 

mengganti kata sapaan yang 

digunakan dari saudara menjadi 

adik.  

 

4.3.4 Untuk Berbagi Sesama 

Komunitas Comic Meme 

Indonesia 

Dalam komunitas Comic 

Meme Indonesiaini, semakin 

banyak teman sesama komunitas  

maka semakin banyak pula 

teman berbagi., entah itu berbagi 

foto, berbagi info. Inilah salah 

satu fungsi penggunaan bahasa 

alay pada komunitas Comic 

Meme Indonesia. 

Untuk berbagi hal-hal 

tersebut, biasanya dapat kita 

lihat dari penggunaan kata yang 

digunakana misalnya kata  share 

„bagi‟, dan tag ‟tandai‟. Hal ini 

dilihat pada status-status berikut. 

(55) Amelia Zidnna 

ilma>admin,,, kl cara2 beli 

tiketnya gimana ? kl uda 

login itu,, tell me please 

jebal ^ _^  

 Pengguna bahasa alay di 

atas bertanya seputar tata cara 

pembelian tiket . Jadi fungsi 

bahasa alay yang digunakan 

adalah untuk berbagi informasi, 

yaitu informasi seputar cara 

pembelian tiket. 

4.3.5 Untuk Berekspresi 

Ada juga fungsi ekspresi 

dari bahasa alay dalam 

komunitas comic meme 

Indonesiaini. Bahasa-bahasa 

alay tersebut digunakan untuk 

mengungkapkan emosi melalui 

ekspresi wajah atau berekspresi 

oleh para pengguna bahasa alay, 

misalnya menunjukan ekspresi 

senang, kagum, sedih, dan 

sebagainya. Ini dapat dilihat 

pada contoh berikut. 
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(56) dhewwy thara 

Uwahhhh pacarku 

handsome KEREN BGT aq 

sukaaaaa bgt ^ _ ^  

Lebih baik disamping dia 

terus daripada far hehehe ^ 

_ ^ 

 Ekspresi yang ditunjukan 

oleh pengguna bahasa alay pada 

status di atas adalah ekspresi 

kagum melihat pacarnyayang 

handsome ‘tampan’. 

 

4.3.6. Untuk Mempromosikan 

Sesuatu 

Bahasa alay juga 

digunakan sebagai sarana untuk 

mempromosikan sesuatu, entah 

itu mempromosikan barang 

dagangan yang berupa pernak 

pernik,ataupun sekedar 

mempromosikan fanpage 

supaya banyak yang 

mengunjungi halaman 

komunitas comic meme 

Indonesia. Fungsi ini dapat 

dengan adanya penggunaan alay 

promote „promosi‟. Dapat 

dilihat pada contoh berikut. 

(57) Mega Novi Pratiwi> # NP 

numpang promot ya min, 

please no delete no spam…. 

Cri yang menyehatkan 

bukan hanya 

mengenyangkan. 

4.3.7. Untuk Menyapa 

Penggunaan bahasa alay 

ini juga berfungsi sebagai 

sapaan antara pengguna bahasa 

alay yang satu dengan yang lain. 

Kegiatan saling menyapa 

tersebut dimaksudkan untuk 

menyambung persaudaraan atau 

mempererat hubungan antara 

sesama pengguna bahasa alay. 

Fungsi ini biasanya ditandai 

dengan kata bro yang berarti 

teman.  
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