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BAB III 

KEBERAGAMAN PEMAKNAAN JOKES MEME YANG 

MENGGUNAKAN PEREMPUAN 

 

Setelah dilakukan wawancara kepada enam informan terkait dengan 

beberapa meme yang menjadi sample pada penelitian ini. Bagian ini akan 

menjelaskan bagaimana masing-masing meme dimaknai oleh para informan. Meme 

akan diperlihatkan dan ditunjukan bahwa meme memiliki pemaknaan yang 

beragam dari muncul pemikiran para informan. Berdasarkan hal tersebut, bisa 

dipahami bahwa memang sebuah meme bisa menghasilkan pemaknaan yang luas. 

Pemaknaan-pemaknaan tadi juga akan dikaitkan dengan beberapa teori yang ada. 

Hal ini akan mendasari bagaimana sebuah meme bisa memiliki pemaknaan yang 

berbeda dari masing-masing individu. 

 

3.1 Berdasarkan Likes dan Popularitas (Meme Awas Itu Hoax) 

Meme pertama yang menjadi bahasan disini adalah meme Awas itu Hoax. 

Meme ini termasuk salah satu meme yang popular di Instagram. Pembahasan yang 

dilakukan meme ini cukup dekat dengan masyarakat sehingga membuat meme ini 

cepat berkembang. Maka dari itu meme ini digolongkan pada kategori Likes dan 

popularitas. 
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Gambar 3.1 

 
    Sumber: Instagram @dagelan 

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, meme ini 

memang muncul dari banyaknya berita bohong atau hoax yang banyak tersebar di 

media sosial. Muncul dengan maksud bentuk kampanye melawan berita hoax, 

meme ini berkembang menjadi sebuah lelucon yang akhirnya menghadirkan 

perempuan sebagai unsur didalam jokes tersebut. Setelah dilakukan wawancara 

terkait dari pemaknaan meme ini kepada enam informan yang memiliki perbedaan 

latar pendidikan dan profesi. Hanya ada satu informan yang merasa apa yang 

disampaikan oleh meme tersebut tidak murni benar dan tergantung pada pribadi 

manusianya. Namun, semua informan lain merasa apa yang disampaikan oleh 

meme tersebut adalah benar. Selanjutnya, keenam informan memang menganggap 

meme tersebut merupakan hiburan dan bukan merupakan bentuk penghinaan 

terhadap wanita atau yang lainnya.  
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3.1 Tabel Pemaknaan Meme Awas Itu Hoax 
P

em
ak

n
aa

n
 Dalam Kehidupan 

Nyata Memang 

Perempuan Seperti 

Itu 

Jika Perempuan 

Hanya Mencari 

Kesetiaan 

Merupakan 

Kebohongan 

Perempuan 

Memang Perlu 

Jaminan 

Tergantung 

Bagaimana 

Individunya 

D
im

ak
n
ai

 o
le

h
 

- Informan 1 

(P/22/mahasiswa/

belum menikah). 

- Informan 2  

(L/21/mahasiswa/

belum menikah). 

- Informan 6  

(L/32/Anggota 

POLRI/menikah). 

- Informan 4 

(L/17/Pelajar/Belu

m Menikah) 

- Informan 5 

(P/37/Pekerja 

Swasta/menikah) 

- Informan 3 

(P/16/Pelajar/Belu

m Menikah) 

 

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari meme ini sendiri tercipta 4 pemaknaan 

yang secara berbeda muncul dari masing-masing informan. berikut pembahasan 

mengenai pemaknaan tersebut. 

 

3.1.1 Dalam Kehidupan Nyata Memang Perempuan Seperti Itu  

Meme ini bertuliskan “kalau ada perempuan yg mengatakan aku cuma 

butuh cowo setia, gak usah ganteng dan kaya deh Awas itu Hoax” yang bermakna 

bahwa perempuan akan selalu mencari pasangan dengan melihat hartanya. Dari hal 

tersebut tiga informan merasa memang dalam kehidupan nyata, perempuan akan 

seperti itu. Dimulai dengan informan 1, seorang perempuan yang belum menikah 

dan merupakan seorang mahasiswi. Informan 1 mengatakan ketika melihat tulisan 
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tersebut dirinya membenarkan apa yang dikatakan, karena menurutnya semua 

aspek dalam kehidupan akan dipertimbangkan dan jelas tidak mungkin sebagai 

perempuan hanya mau dengan kesetiaan saja.  

“kalo yang gua tangkep yaa, yang menurut gua sendiri yaa, yaa kaya ada 

iyanya juga sii, kaya pasti semua cewe itu pengen cowo yang sempurna, 

munafik deh kalo misalnya cewe ga pengen cowo yang ganteng cowo yang 

kaya, tapi dibalik itu semua kalo dikehidupan nyata pasti orang akan 

menimbang semuanya juga dong ga bakal yang, yang diharapkan memang 

yang tajir, yang kaya, yang ganteng, tapi sebenernya dalam kenyataan 

engga. Mungkin dalam meme itu, ada beberapa perempuan yang merasa, 

ih apa sih masa cewe kaya begitu, tapi ya emang gitu, ga mungkin cewe ga 

pengen cowo kaya gitu, jadi faktanya aja. Cuman yaa namanya becandaan 

anggep aja guyonan, anggep hiburan aja” 

 

Menurutnya memang mungkin ada perempuan yang setelah melihat meme 

tersebut merasa hal tersebut tidak benar. Namun Informan 1 disini menekankan 

kepada kenyataannya perempuan tidak mungkin tidak menginginkan harta dan 

pasti akan mempertimbangkan segala hal dalam menjalani kehidupannya. 

Meskipun merasa demikian informan 1 ini merasa tidak keberatan dengan jokes 

yang disampaikan meme. 

“kalo guyonan emang jelas laah namanya sosial media ngapain diambil 

serius banget laah, menurut gue ya, ada beberapa yang emang serius, kaya 

emang portal berita ada yang make sosial media itu bisa kita anggep 

sesuatu yang serius, tapi kan emang sosial media itu kontennta guyonan 

jadi kenapa kita harus serius gitu loh. Isi konten utamanya kan guyonan, 

jadi.. ngapain diseriusin emang tujuan dia untuk guyon gitu. Terus kenapa 

dianggap guyonan? Kalo dianggap fakta yaa, ya balik lagi, setiap 

perempuan pasti pengen punya cowo yang ganteng, yang tajir, ga mungkin 

kalo ga pengen.” 

 
Karena apa yang disampaikan meme ini adalah bagian dari media sosial. 

Tujuan meme ini diciptakan adalah semata-mata untuk guyonan saja. Maka dari itu 

informan hanya menganggap ini sebagai candaan saja. Bahkan dirnya merasa ini 

bukan suatu hal yang harus dianggap serius.  
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Selanjutnya Informan 2, seorang laki-laki yang belum menikah dan 

merupakan seorang mahasiswa membenarkan hal tersebut juga. Menurut 

pandangannya sebagai seorang laki-laki, dirinya merasa memang perempuan selalu 

seperti itu.  

“pertama niih, kalo pandangan ku sebagai cowo ya bener juga sih, jadi 

kaya.. yo.. ya kaya gitu memang pandangannya kaya gitu, pandangan di 

kehidupan oh yo koyok ngono kalo cewe itu” 
 
Selain dirinya memang informan 2 merasa memanng perempuan akan 

dipandang seperti itu oleh orang-orang dalam kehidupan nyata. Hal ini 

dirasakannya karena dalam kehidupannya informan 2 melihat fakta-fakta tersebut. 

“kalo ngalamin sih belom haha, karena ya aku ga ganteng-ganteng banget 

haha. Tapi kalo liat cewe, yang kaya sering-sering muncul di media sosial, 

tau kaya bahan omongan orang-orang tuh pasti kaya gitu lah intinya” 

 

Meskipun belum pernah mengalami secara langsung, Informan 2 ini melihat 

fakta dan omongan-omongan disekitarnya bahwa memang perempuan tidak akan 

benar-benar hanya mencari yang hanya sebatas setia, namun juga akan mencari 

harta dan ketampanan dari laki-laki. Informan 2 juga memilki perasaan yang sama 

dengan informan 1 bahwa meme ini dianggap bukan suatu hal yang serius. 

“ketawa sih itu pasti, pas liat langsung respon, senyum lah. Apa nyengir 

gitu tuh pasti. Terus respon ketawa pasti sih soalnya kan ini media sosial 

dagelan, yang emang isinya lucu-lucuan, yaudah dibuat fun aja, gausah 

dianggap serius.” 

 

Dirinya memang tertawa melihat meme tersebut karena memang 

menurutnya meme memang suatu yang berisi hal lucu dan apa yang ada di media 

sosial bukan juga hal yang harus dianggap serius. Maka dari itu dirinya tetap merasa 

meme ini adalah meme yang lucu. 
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Informan 6 yang sudah menikah dan memiliki dua anak dan sekarang 

bekerja sebagai anggota Polri, memiliki pendapat yang sama dengan informan 1 

dan informan 2. Informan 6 mengatakan bahwa menurutnya semua wanita sekarang 

ini bersifat seperti apa yang dibilang oleh meme tersebut.  

“yang gambar calon presiden apa apa gitu ya, terus soal apa itu cewe cewe 

banyak tuh. Kaya ada yang cewe hanya butuh kesetiaan gak perlu kaya.. 

nah ini kalo saya sih gak semua cewe ya.. matrialistis kali ya, emang ada 

sih cewe yang cuma butuh kesetiaan tapi jadi kaya seribu banding satu ya 

kalo untuk sekarang haha” 
 
Menurutnya hanya ada satu banding seribu wanita yang memang tidak 

memperhatikan harta dan ketampanan dalam mencari pasangan. Hal tersebut 

membuatnya setuju dengan apa yang disapaikan oleh meme. Memang dirinya masih 

merasa ada beberapa perempuan yang tidak seperti pada gambaran meme, atau 

yang diekspresikannya dengan materialistis. Namun dirinya tetap merasa hanya ada 

sedikit perempuan yang seperti itu. Dikarenakan hal tersebut juga maka informan 

6 ini merasa meme ini adalah sautu hal yang lucu. 

“iyaa ini kalo ngerendahin sih engga ya menurut saya, tapi yaa lucu aja 

gitu jadi kaya emang kenyataannya begini hahaha” 
 

Tanpa ada maksud merendahkan perempuan, meme ini terlihat lucu. Hal itu 

dikarenakan informan merasakan apa yang disampaikan meme dalam dunia 

nyata. Kesamaan kenyataan dan apa yang disampaikan sebagai jokes 

membuatnya merasa meme ini menjadi lucu. 
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3.1.2 Sebuah Kebohongan Jika Perempuan Hanya Mencari Kesetiaan 

Informan 4, seorang laki-laki yang masih duduk di bangku SMA yang 

bernama. Memaknai meme ini dengan merasa setuju dan mengatakan memang itu 

sebuah kebohongan jika perempuan hanya mencari kesetiaan.  

“iyaa itu bohong mas hahaha”. 

 

“iya mas haha soalnya kaya kadang itu ada cewe yang pacaran biar eksis 

aja gitu, apa lagi kalo cowonya asal ganteng tapi kelakuaknnya jelek tetep 

aja dipacarin gitu” 

 

Pemikiran informan ini berdasar pada hal yang dialami disekitarnya juga, 

dimana menerutnya perempuan jika mencari pasangan atau berpacaran adalah demi 

sebuah status atau agar dianggap “eksis” di lingkunganya. Perempuan juga akan 

menimbang laki-laki yang akan menjadi pasangannya tersebut terlihat tampan atau 

tidak tanpa memperhatikan sifat dan perilaku dari laki-laki tersebut. Jika sudah 

dianggap tampan, tidak perlu memiliki perilaku yang baik maka akan tetap 

dijadikan pasangan, begitu menurut informan keempat mengenai perempuan. 

Informan 4 ini juga tetap menganggap meme ini sebuah hal yang lucu. 

“yaa lucu ada.. benernya juga ada..” 
 

Kesamaan pendapat dirinya dan apa yang disampaikan meme, membuatnya 

merasa meme ini benar sebuah hal yang lucu. Tanpa ada anggapan bahwa meme 

ini merupakan sindiran dirinya tetap tertawa menyimak jokes yang disampaikan 

oleh meme tersebut. 
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3.1.3 Perempuan Memang Perlu Jaminan 

Informan 5, seorang ibu yang sudah memiliki dua anak dan bekerja sebagai 

peekrja swasta ini, merasa sangat setuju dengan yang disampaikan oleh meme 

tersebut.  

“hahahaha itu hoax bener, bener bener hoax hahahaha karena ya kita tetep 

butuh dong yaa kaya begini. Itu hoax bener hahaha” 

 

Dirinya merasa, sebagai perempuan, memang membutuhkan seperti apa 

yang disebutkan oleh meme yaitu harta dan ketampanan. Dengan begitu dirinya 

memang menganggap apa yang disampaikan meme adalah sebuah kebohongan. 

Karena memang harta juga menjadi suatu hal yang penting dalam menjalin 

kehidupan. 

“haha yaa perempuan, harus selalu dengan jaminan kan?” 
 
Menurut informan 5 perempuan itu memang perlu jaminan dalam 

berkehidupan. Sehingga hanya melihat kepada kesetiaan saja tidak akan cukup dan 

tidak logis, apa lagi dalam hal berpasangan dan untuk melanjutkan hidup 

kedepannya. Lalu penyampaian bahasa yang ringan juga membuat meme ini 

menjadi lucu menurut informan 5. 

“iya, karena kalimat-kalimatnya ini yang nyentil. kalimat kalimatnya yang 

lucu. Jadi ya gampang untuk diterima” 

 

Susuanan kalimatnya yang menurutnya ringan bisa menjadikan meme ini 

menjadi suatu hal yang lucu. Karena apa yang disampaikan meme bisa diterima 

dengan mudah. Meme juga bisa dijadikan bahan candaan dengan kesesama 

temannya di dunia nyata. 
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3.1.4 Tergantung Bagaimana Individunya 

Dari keenam informan, hanya informan 3, yang merupakan seorang siswi 

SMA yang merasa memang sekilas meme tersebut benar, namun jika dilihat dari 

sudut pandang lain sebenarnya meme tersebut tidak selalu benar.  

“bener siih.. tapi emang kalo diliat dari sudut pandang yang beda-beda.. 

awas itu hoax itu ada yang bener ada yang engga. Soalnya kan kaya, cewe 

butuh cowo setia, tapi juga butuh ganteng sama kayanya.. iya gak sih? 

Secara gitu udah jaman sekarang. Tapi emang ada juga sih cewe yang alim 

dan dari awal pikirannya ngerajut apalah bareng gituu. Itu sih menurut ku” 

 

Menurutnya pada zaman sekarang ini memang ketampanan dan kekayaan 

memang sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan oleh perempuan. Namun, dirinya 

tetap menegaskan bahwa dalam kehidupan masih banyak perempuan-perempuan 

yang memang bersifat baik atau yang disebut “alim” yang dari awal tidak 

memikirkan harta, dan berfikir untuk bersama menjalani hubungan bagaimanapun 

kondisinya. Namun karena meme ini muncul disaat yang tepat makan menurutnya 

meme ini tetap menjadi suatu hal yang lucu. 

“iyaa namanya lagi suntuk misalkan liat meme kaya gitu kan jadi lucu ajaa 

gitu” 

 
Saat dirinya suntuk, meme ini muncul di instagramnya dan membuatnya 

kembali terhibur. Maka dari itu dirinya tetap menganggap meme ini adalah meme 

yang lucu meskipun informan 3 ini memiliki pemaknaan yang berbeda dengan 

informan lain. 
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3.2 Berdasarkan Location (Meme Mahmud Challenge) 

Kategori selanjutnya adalah berdasarkan lokasi. Kategori ini dirasa cocok 

untuk meme mahmud challenge ini karena menampilkan perempuan pada dua 

tempat berbeda untuk dijadikan jokes. 

                          Gambar 3.2     Gambar 3.3 

  
 

Sumber: Instagram @dagelan 

 

Mamah muda Challenge atau Mahmud Challenge adalah meme dengan 

konsep dua foto yang dijadikan satu bingkai namun menunjukan dua kesan yang 

berbeda. Sebagaimana yang dibahas pada bab sebelumnya, meme ini juga menjadi 

viral dibuktikan dnegan adanya hastag #mahmudchallenge dan akun 

@mahmudchallenge yang memang sudah tidak aktif lagi. Meskipun demikian 

kedua hal ini menunjukan meme ini memang tersebar dan dikonsumsi di media 

masa. Meme ini dikategorikan pada jokes berdasarkan lokasinya karena jika dilihat 
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lebih teliti meme ini menyajikan dua posisi yang berbeda dari perempuan yang ada 

dalam fotonya, yang pertama didalam rumah dan yang kedua diluar rumah. 

 

3.2 Tabel Pemaknaan Meme Mahmud Challenge 

P
em

ak
n
aa

n
 

Perempuan Akan 

Cantik Meskipun 

Tanpa Berdanan 

Memang 

Perempuan Tidak 

Boleh Diremehkan 

Perempuan Akan 

Lebih Cantik 

Dengan Berdandan 

Perempuan Hanya 

Perlu Berdandan Jika 

Berada Diluar Saja 

D
im

ak
n
ai

 o
le

h
 

- Informan 4 

(L/17/Pelajar/Bel

um Menikah) 

- Informan 5 

(P/37/Pekerja 

Swasta/menikah) 

- Informan 6  

(L/32/Anggota 

POLRI/menikah)

. 

- Informan 1 

(P/22/mahasiswa/

belum menikah). 

 

- Informan 2  

(L/21/mahasiswa/

belum menikah). 

- Informan 3 

(P/16/Pelajar/Belum 

Menikah) 

 

 

Hampir sama dengan meme sebelumnya, meme ini juga menghasilkan 

empat pemaknaan yang dari masing-masing informan. meskipun ada beberapa 

informan yang memiliki pemaknaan serupa, namun merekap tetap memaknainya 

dengan alasan yang berbeda. Tabel diatas memperlihatkan apa saja pemaknaan 

yang timbul mengenai meme ini dari keenam informan. berikut pembahasan akan 

pemaknaan meme Mahmud challenge. 
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3.2.1 Perempuan Akan Cantik Meskipun Tanpa Berdanan 

Dimulai dengan Informan 4. Pada awalnya dirinya tidak mengerti apa yang 

coba disampaikan oleh meme ini.  

“mungkin karena masih pelajar juga kali ya? Jadi saya jujur aja kurang 

begitu nagkep apa yang dimaksud karena mungkin itu meme untuk yang 

lebih dewasa gitu kali ya mas jadi kurang kehibur aja” 
 
Informan 4 mengatakan bahwa dirinya merasa bahwa dia masih pelajar, 

dirinya kurang bisa menangkap apa yang maksud meme. Meme ini dirasa lebih 

diarahkan kepada seseorang yang memang sudah dewasa. Namun, setelah didalami 

lebih jaug Informan 4 ternyata merasa perempuan akan tetap cantik dalam kondisi 

apapun. Hal itu diungkapkan setelah ditanya apakah sebetulnya perempuan akan 

lebih cantik ketika berdandan ketimbang sedang berdaster. Dirinya menjawab 

sebagai berikut. 

“engga juga sih mas, soalnya kayaknya kalo dasteran juga ga ubah banyak 

banget gitu” 
 
Perempuan baik berdaster dan berdandan itu tidak ada perubahan yang 

begitu signifikan. Ibu-ibu yang berdaster tidak membuat dirinya menjadi sosok 

yang kucel atau kotor dan ibu-ibu yang berdandan pun tidak membuat dirinya 

menjadi lebih cantik dari yang hanya berdaster, begitu menurut Informan 4. 

Mengingat diawal dirinya merasa bahwa tidak begitu menangkap apa yang 

disampaikan meme, informan 4 ini merasa memang meme ini bersifat biasa saja. 

Tidak merasa melecehkan namun tidak juga lucu menurutnya. 

Selanjutnya Informan 5 yang menyebutkan bahwa menurutnya memang 

semua perempuan akan cantik dalam kondisi apapun. Pada dasarnya memang 

Informan 5 merasa meme ini tidak penting, tidak ada makna khusus yang 
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disampaikan. Namun akhirnya Informan 5 berpendapat bahwa menurutnya, meme 

ini hanya sebatas gambaran saja tentang ibu-ibu masa kini. 

“kalo masa sekarang, mungkin iya, ibu-ibu itu kaya yang.. kalo dulu itu 

lebih sering berdaster yaa, karena itu lebih longgar, kaya sampe sekarang 

pun mungkin banyak, tapi gak sebanyak dulu. Tapi ya namanya apa ya.. 

gambaran ibu ibu muda sekarang itu ibu-ibu yang kereen, ibu ibu yang 

kece, yang gak ketinggalan jaman style nya gitu. Yaa biar pun kalo dirumah 

ngopeni anak, tetep lah kalo keluar kita harus dengan style yang oke, tidak 

dengan style emak-emak. Kaya gitu aja” 
 
Karena pengaruh zaman maka dari itu ibu-ibu muda sekarang akan menjaga 

penampilannya agar tidak terlihat ketinggalan zaman. Jadi meskipun dirumah 

merawat anak namun penampilan harus tetap dijaga. Namun, informan 5 ini 

menegaskan bahwa make up atau berdaster itu hanya masalah penempatannya saja.  

“engga juga sih, ini kaya berdasterpun juga cantik gitu, kalo menurut saya. 

Cuma penempatannya aja” 
 

Daster itu hanya perihal pakaian saja, tidak berpengaruh kepada kecantikan 

perempuan yang memakainya. Perempuan yang berdaster tidak menyebabkan 

kencantikannya berkurang. Hampir sama dengan informan 4, informan 5 juga tidak 

menganggap ini adalah suatu hal yang lucu karena memang meme ini dianggapnya 

tidak menyampaikan suatu hal yang penting. 

Selanjutnya yang memiliki pendapat senada adalah informan 6 yang 

memang sudah berumah tangga. Informan 6 mengatkan berdandan bagi perempuan 

memang perlu berdandan namun sesuai dengan porsinya saja.  

“kalo Mahmud challenge ini yah, jadi seorang perempuan kalo dirumah ya 

seharusnya emang bisa jadi ibu rumah tangga, nah kalo keluar bisalah 

untuk berdandan gitu, biar suaminya atau pasangannya itu engga apa ya.. 

yaa supaya terlihat enak aja gitu” 
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Informan 6 memang kalo dirumah peran perempuan adalah seorang ibu, jadi 

tidak perlu repot berdandan. Tapi jika keluar rumah berdandan itu diperlukan 

meskipun dengan tetap kadar dandan yang sewajarnya dan tidak berlebihan. Alasan 

mengapa didalam rumah perempuan tidak perlu berdandan menurutnya adalah 

cantiknya perempuan itu tidak hanya sekedar dari dandanannya saja. 

“iyaa.. ibu-ibu yang cantik itu harus bisa jadi seorang ibu bagi anaknya, 

bisa juga jadi seorang sahabat dan sejenisnya. mungkin emang kalo diluar 

harus bersolek yaa, tapi jangan terlalu norak atau sewajarnya aja lah ya” 

 

 Bagaimana seorang perempuan berperan sebagai ibu bagi anak-anaknya 

adalah alasan utama kenapa dirinya merasa perempuan tidak perlu berdandan 

dirumah. Disisi lain Anjar mengatakan ketika keluar perempuan boleh berdandan, 

hal ini karena menurutnya dandan itu wujud untuk menyenangkan hati pasangan. 

Namun, tetap hal tersebut tidak menjadikan tolak ukur untuk kecantikan perempuan 

tadi. Selanjutnya, informan 6 ini memiliki pemikiran yang serupa dengan dua 

informan sebelumnya yaitu informan 4 dan 5 bahwa meme ini bukan suatu hal yang 

menghibur. 

“saya pribadi sih engga yaa, gak terlalu terhibur, biasa aja meme kaya gitu 

diliatnya” 

 

 Informan 6 juga menganggap meme ini biasa saja tidak melecehkan juga 

tidak menghibur.  
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3.2.2 Memang Perempuan Tidak Boleh Diremehkan 

Dari meme Mahmud challenge ini muncul pemaknaan bahwa perempuan 

tidak bisa diremehkan dari informan 1. Awalnya, informan 1 merasa memang 

semua perempuan itu cantik dan akan memiliki orang yang sayang kepadanya.  

“Dandan maupun ga dandan, ibaratnya Mahmud mamah muda, ibu ibu 

cantik, dia udah nikah udah laku dong? Dia ga dandan aja suaminya suka, 

sayang, apa lagi dia dandan gitu. Jadi kaya, cewe lu yang kaya gitu tuh 

udah ada yang sayang. Ketika dia cantik saingan lu bakal banyak. Lu 

jangan meremehkan wanita gitu, kadang ada cowo yang bilang, ah tuh 

cewe gasuka gua…. Tapi itu menurut gua kaya buat ke cowo malahan, 

karena apa, kan biasanya cowo-cowo bilang, ah gua sukanya cewe-cewe 

yang natural, tapi ketika ngeliat cewe dandan cantik, seneng juga iya kan? 

Kaya cowo kemakan omongannya sendiri, bilangnya suka cewe natural, ga 

dandan, tapi pas dandan ya seneng-seneng juga.. ih cantik ya.. ih badai.. 

gitu” 
 
 Informan 1 mengatakan bahwa baik dandan maupun tidak, seorang 

perempuan yang sudah menikah itu sudah memiliki pasangan dan pasangannya 

sayang kepada perempuan tersebut.  Bahkan dirinya juga menambahkan bahwa 

meme ini menurutnya justru menyindir laki-laki yang mengatakan menyukai 

perempuan yang natural atau tidak dandan, tapi tetap senang ketika permpuan tadi 

sudah dandan. Meskipun berdandan ada nilai jual lebih bagi perempuan, hal ini 

tidak membuat perempuan yang tidak berdandan tidak cantik menurutnya. 

Selanjutnya, dirinya juga merasa dari meme ini kita tahu justru perempuan itu 

makhluk yang kuat.  

“Kalo dari meme ini yah, kalo menurut gue itu, jangan meremehkan 

perempuan karena misalnya… gini di Indonesia kan ada yang namanya 

patriarki kan ya katanya, cewe didominasi sama cowo, nah ketika yang 

cewe dilumrahkan bahwa kerjanya didapur di rumah aja, tapi ternyata dia 

punya yang lain juga looh, contohnya kaya dia juga bisa mempercantik diri. 

Gitu sih paling, jangan meremehkan perempuan ketika dia didalam rumah 

aja gitu. Mungkin esensi lainnya ketika diruma dia biasa aja, tapi ketika dia 

bisa menunjukan kemampuannya diluar, dia juga bisa hebat gitu. Ituu 

diluar dari make up yaa” 
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Dimana ketika perempuan dilumrahkan untuk hanya bekerja didapur, 

ternyata perempuan bisa lebih dan menarik perhatian serta hati ketika sudah 

berdandan. Bukan hanya sekedar perempuan menurut untuk tidak usah dandan 

dirumah dan hanya berdandan ketika keluar rumah. Selanjutnya informan 1 ini juga 

mengatakan memang meme ini juga cukup menghiburnya yang terangkum dalam 

satu kalimat pernyataan yang dirinya lontarkan pada saat diwawancara mengenai 

meme rada deg-degan. 

“iya sama,, bisa bikin terhibur. Emang lebih terhibur ke yang Mahmud 

challenge sih, soalnya kan yang Mahmud challenge itu nampilin yang pake 

daster emang ga dandan sama sekali, itu lucu lah trus tau-tau pas dandan 

cantik banget haha. Kalo ini sih lebih ke kagum sih” 

 

Pernyataan diatas memang muncul saat ditanya mengenai meme rada deg-

degan. Namun pernyataan tersebut bisa menjelaskaan mengapa dirinya 

menganggap meme Mahmud challenge ini adalah suatu hal yang lucu. Informan 1 

ini merasakan suatu hal yang tidak diduganya yang membuatnya dirinya merasa 

lucu ketika melihat meme ini. dijelaskan diatas dirinya merasa kaget ketika seorang 

tadi tiba-tiba berubah cantik saat berdandan. hal seperti itulah yang membuatnya 

terhibur dengan meme ini. 

 

3.2.3 Perempuan Akan Lebih Cantik Dengan Berdandan 

Informan 2 merasa meme ini  menunjukan perempuan bisa menjadi cantik. 

Perempuan yang sudah merawat diri bisa cantik seperti yang ada di foto siapapun 

perempuan tersebut.  
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“lucu sih.. asik gitu, kaya nunjukin bahwa perempuan tuh bisa cantik gitu 

loh, ketika sudah dandan. Jadi jangan diremeih ketika kita liat orang tampil 

apa adanya, dia pasti bisa lebih canik sama yang biasa kamu liat. Misalnya 

kaya selebgram selebgram gitu, yang kalo kita liat itu cantik-cantik. Ketika 

cewe biasa udah dandan itu bisa kaya mereka gitu, gitu loh.” 
 
Menurutnya tidak perlu perempuan yang memang sudah menjadi public 

figure, wanita yang biasa juga asalkan sudah berdandan dan merawat diri bisa 

menjadi cantik. Dari keterangannya ini memang dirinya merasa perempuan akan 

cantik jika berdandan dan merawat dirinya. Informan 2 juga membenarkan bahwa 

kalo dirumah tidak perlu dandan dan memang ketika sudah dandan akan lebih 

menarik perhatian. Bahkan dirinya merasa meme ini bisa menjadi patokan dandan 

perempuan. 

“karena.. itu sih kita lihat dari media sosial, Instagram sendiri dia lebih ke 

foto, dan orang itu suka lihat.. kaya misalnya saya cowo nih, saya suka lihat 

foto cewe cantik, mangkannya yang viral, yang jadi pandangan orang kan 

yang lagi rame di media sosial gitu kan? Jadi karena orang-orang suka 

yang kaya gitu jadinya ibu-ibu muda pada seperti tadi itu” 

 

Apa yang menjadi viral di media sosial, bisa menjadi suatu hal yang diikuti 

oleh masyarakat. Meme ini menurut informan 2 menjadi salah satu contoh meme 

yang memiliki pengaruh tersebut dan bisa membuat ibu-ibu muda atau perempuan 

berdandan seperti apa yang diperlihatkan meme. Selanjutnya informan 2 juga 

merasa terhibur akan meme ini namun dengan cara yang berbeda. 

“kalo Mahmud challenge ini ga ketawa sih tapi lebih kepada.. ih lucu ih, 

cantik iih, kaya malah seneng sendiri gitu litanya bukan malah ketawa lucu 

tapi lebih seneng litanya gitu” 
 

Rasa lucu yang didapatkannya berasal dari potret perempuan cantik yang 

ditampilkan oleh meme. Memang dirinya menganggap meme ini lucu namun 
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tidak semata-mata karena jokesnya namun karena visual yang ditampilkan oleh 

meme. 

 

3.2.4 Perempuan Hanya Perlu Berdandan Jika Berada Diluar Saja 

Informan 3 mengatakan seiring dengan perkembangan zaman berdandan 

atau melakukan makeup itu menjadi suatu hal yang dibutuhkan.  

“bener gak ya… tapi mungkin ya, jaman makin kedepan kan banyak yang 

nikah muda, terus kan disini juga banyak perawatan gitu gitu jadi kan 

suami kerja cari uang buat istri. Nah istri juga harus mempercatik diri. Tapi 

kalo dirumah yaudah biasa aja, ngurus anak bla bla bla.. gitu” 

 
Menikah muda menjadi suatu lah yang muncul seiring dengan 

perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut, informan 3 merasa berdandan 

menjadi sebuah keharusan. Namun, masih menurunya, jika dirumah istri tidak perlu 

berdandan hanya perlu “biasa saja” dan melakukan tugasnya sebagai istri seperti 

mengurus anak dan sejeninsya.  

Ada sedikit pendapat berbeda dari informan 3 mengenai gamabran cantik 

ibu-ibu. Dirinya menejelaskan sebagai berikut. 

“menurutku yaa.. ibu ibu kalo cantik menurut ku.. kaya kalo ngurus anak 

itu udah keliatan cantik banget gitu loh, kaya sayang banget sama anaknya, 

ngayomi suami banget haha gitu siih” 
 
Ibu-ibu dengan mengayomi suami dan mengurus anaknya sudah bisa 

memperlihatkan kecantikannya. Hal ini seolah menjelaskan bahwa berdandan tidak 

menjadi patokan untuk kecantikan. Namun informan 3 kembali menegaskan bahwa 

lingkungan menjadi faktor juga bagaimana orang ingin terlihat cantik dan dianggap 

cantik. 
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“bergantung orangnya, banyak yang sekarang kaya ibu ibu sosialita gitu 

kaan, kalo kumpul arisan ama temennya kalo gak cantik ya gimana.. 

dikatain orang. Kalo biasa aja juga gimana.. jadi harus cantik gitu” 

 

Dari lingkungan penilian cantik bisa berubah. Maka dari itu pada dasarnya 

informan 3 merasa berdandan hanya perlu dilakukan diluar rumah saja sementara 

didalam rumah tidak perlu. Karena memang didalam rumah hanya perlu mengurus 

anak namun diluar ada tuntutan dari lingkungan untuk kita agar terlihat cantik. 

Mengingat pemaknaannya yang benar-benar mengarahkan kepada watak dari 

perempuan. Informan 3 ini juga tidak merasa meme ini lucu dan cenderung biasa 

saja. Meme ini menurutnya tidak menampilkan suatu hal yang menbuatnya terhibur 

dan juga merasa dirinya tidak suka. 

 

3.3 Berdasarkan Other Characters Present or Mentioned in The Joke (Meme 

Rada deg-degan) 

Karakter lain yang disebutkan dalam jokes menjadi kategori berkutnya. 

Meme Rada Deg-degan ini dirsa cocok dengan kategoti tersebut karena jokes ini 

akan tercipta jika ada dua karakter. Pada meme yang dijadikan sample pada 

penelitian ini, dua karakter tersebut adalah polwan manis dan teroris. 
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Gambar 3.4 

 
Sumber: Instagram @dagelan 

 

Meme yang muncul pada saat terjadi kasus terorisme di Bandung ini 

dikategorikan dalam jokes berdasarkan karakter lain yang muncul. Karena memang 

meme ini tidak akan terjadi jika hanya ada satu perempuan saja atau lebih khususnya 

polwan yang menjadi objek. Meme ini melibatkan polwan tersebut dengan tokoh 

teroris dalam meme tersebut yang hadir dalam bentuk teks. Meme ini mencoba 

menyampaikan seolah perempuan bisa menjadi pengalih perhatian dan bisa 

membuat laki-laki merasa gugup. Dari hasil wawancara yang dilakukan memang 

ada beberapa pemaknaan dari informan. 
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3.3 Tabel Pemaknaan Meme Rada Deg-Degan 
P

em
ak

n
aa

n
 

Perempuan Bisa Membuat 

Laki-Laki Gugup dan 

Teralihkan Perhatiannya 

Penyemangat Bagi Orang-

Orang Yang Masih Jomblo 

Ajakan Polri Agar Tidak 

Takut Kepada Teroris 

D
im

ak
n
ai

 o
le

h
 

- Informan 1 

(P/22/mahasiswa/belum 

menikah). 

- Informan 2  

(L/21/mahasiswa/belum 

menikah). 

- Informan 3 

(P/16/Pelajar/Belum 

Menikah) 

- Informan 4 

(L/17/Pelajar/Belum 

Menikah) 

 

- Informan 5 

(P/37/Pekerja 

Swasta/menikah) 

 

- Informan 6  

(L/32/Anggota 

POLRI/menikah). 

 

Berbeda dengan dua meme sebelumnya, meme ini hanya memunculkan tiga 

macam pemaknaan. Sebagaimana yang disajikan pada tabel diatas ada empat 

informan yang memiliki pemaknaan searah. Namun dua informan lain tetap 

menunjukan bahwa adanya perbedaan makna akan meme ini. Berikut pembahasan 

mengenai pemaknaan meme rada deg-degan ini. 
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3.3.1 Perempuan Bisa Membuat Laki-Laki Gugup dan Teralihkan 

Perhatiannya 

Informan 1 merasa memang menurutnya perempuan bisa membuat laki-laki 

gugup jika memang bisa berperan hebat atau lebih baik dari laki-laki.  

“Pendapatnya, ya bagus sih. Soalnya seakan-akan kaya perempuan itu juga 

bisa jadi penegak keamanan, penegak hukum, jadi kaya perempuan itu tidak 

bisa diremehkan, perempuan itu bisa punya aksi juga. Itu kan gua liat 

kasusnya itu waktu jangan remehkan polwan cantik gitu kan? Intinya 

semacam dia bisa beranu untuk ngatasin teroris itu gitu, kan itu kaya 

nunjukin perempuan itu sebenrnya bisa, kaya menunjukan.. apa ya.. 

emansipasi wanita lah, kalo perempuan bisa juga setara sama laki-laki, 

gitu” 

 
Pendapat ini terkait dengan kekagumannya melihat seorang polwan yang 

berani turun ke tengah-tengah lokasi yang sedang ada isu terorisme. Informan 1 

juga mengatakan memang laki-laki ketika melihat seorang perempuan yang bisa 

melakukan hal yang menurut laki-laki tadi hebat, maka jelas laki-laki tadi akan 

merasa “deg-degan” atau gugup karena dirinya tidak bisa melakukan apa yang 

dilakukan perempuan tersebut. 

“kalo menurut gua sih dari cowo, kan rada deg-degan, kaya kalo 

perempuan ngeliat wiih keren.. kalo cowo, wih gila, itu cewe aja berani, 

gua deg-degan. Kalo menurut gua, gua nangkepnya gitu yaa. Buat cewe 

atau pun cowo ngeliat polwannya berani amat, gereget banget berani gitu 

kan kayaknya, keren cewenya nih, jadi deg-degan gitu sebagai laki-laki kan 

yang harusnya punya power yang lebih kuat tapi ngeliat cewe.. oh dia bisa 

juga kaya gitu ya ternyata. Jadi kaya lebih dari cowo kecewe atau ke orang 

gitu sih” 

 

Informan 1 juga merasa meme ini tercipta dari pandangan laki-laki, yang 

melihat seorang polisi cantik melakukan suatu hal yang berani. Namun meskipun 

begitu, baik laki-laki dan perempuan akan merasakan hal yang sama jika melihat 

aksi berani dari seorang polwan. Hal tersebut lah yang menjadikan informan 1 
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justru merasa kagum pada polisi yang ada di dalam meme. Berdasar pada lah 

tersebut juga, informan 1 ini tidak merasakan lucu akan jokes yang disampaikan 

meme. Dirinya lebih merasa kagum seperti pada pernyataannya di atas pada bagian 

meme Mahmud challenge. 

Selanjutnya informan 2 mengatakan meme ini merupakan pujian bagi 

polwan yang ada di foto dan sebagai laki-laki dirinya merasa wajar jika melihat 

perempuan cantik maka menjadi gugup.  

“kaya dia memuji seorang polisi cantik gitu loh, apresiasi seorang fans 

kepada polisi cantik-cantik kaya gitu. Kan sekarang banyak tuh polwan 

polwan lucu, polwan yang cantik dideket deket sini juga ada hahaha” 

 
Informan 2 mengatakan meme ini merupakan apresiasi seorang fans pada 

perempuan yang diidolakannya. Meme ini juga seolah dibuat oleh seseorang 

khusunya laki-laki yang merasa kagum pada polwam yang ada di foto 

“dari yang buat meme ini, dari orang yang suka sama orang yang ada di 

foto. Kalo misalnya polwan kan ga mungkin cewe yang suka sama dia, jadi 

lebih ke laki-laki” 

 
Informan 2 mengatakan rasa gugup atau grogi adalah rasa yang wajar jika 

laki-laki melihat perempuan yang cantik. Lebih khususnya untuk meme ini polwan 

yang ada di foto seolah dilihat oleh laki-laki, lalu merasa suka pada perempuan 

tersebut. Ketika hal tersebut terjadi rasa gugup pasti terjadi pada diri laki-laki. Hal 

tersbut bisa terjadi meskipun ada kasus besar yang terjadi di sana. Informan 2 juga 

merasa terhibur dengan alasan yang sama antara meme ini dengan meme Mahmud 

challenge. 

“iya terhibur siih, gambarnya kan cewek cantik haha jadi tetep terhibur 

namanya cowo jadi kalo liat cewe ya gimana lah gitu haha” 
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Rasa terhibur dan membuatnya tertawa itu datang dari sosok perempuan 

cantik yang ditampilkan oleh meme. Sehingga dirinya merasa meme ini adalah hal 

yang lucu dan menghiburnya. 

Informan 3 juga merasa memang laki-laki bisa dibuat gugup oleh 

perempuan. Perempuan bisa membuat laki-laki gugup yang diekspresikan dengan 

kata-kata deg-degan dalam gambar meme tersebut. 

“iyaa hehe .. deg-degan bukan artian takut tapi kaya deg-degan.. wah cewe 

niih” 

 
Ketika diwawancara informan 3 mengatakan kata deg-degan dalam gambar 

bukan mengarah kepada deg-degan yang mengartikan takut. Namun, kata tersebut 

justru mengartikan seolah laki-laki melihat perempuan yang cantik dan merasa 

kagum. Sehingga, meskipun ada kasus kejahatan yang terjadi, laki-laki tadi akan 

teralihkan perhatiannya oleh sosok perempuan cantik yang dikaguminya tadi. 

“iya sih cantik, bohay, pakeannya ketat kan kalo polwan, udah kepatok 

dipikrian masyarakat polwan kan pakaiannya ketat dan tambah kalo dia 

bohay kan tambah deg-degan” 

 
Paras cantik dari seorang perempuan, khusunya polwan sebagaimana yang 

dibahas oleh meme, akan dengan mudah mengalihkan perhatian laki-laki dan 

membuatnya merasa gugup. Bahkan menurut informan 3 ini polwan sudah 

memiliki ciri fisik tersendiri di masyarakat. Jika ditambah lagi dengan paras yang 

cantik maka hal tersebut akan membuat orang lain dengan mudah merasa tambah 

gugup ketika melihatnya. Hal tersebut yang mendasari bahwa memang menurutnya 

polwan cantik bisa mengalihkan perhatian laki-laki. Informan 3 juga merasa meme 
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ini lucu ada alasan yang pasti. Dirinya merasa lucu dan terhibur dengan apa yang 

disampaikan oleh meme.  

Selanjutnya informan 4 yang awalnya mengatakan meme ini seolah 

mengambil sisi lain dari suatu kejadian. Kejadian isu terorisme yang biasanya 

menyita perhatian hanya pada permasalahan utama saja, kini menyita perhatian dari 

sudut pandang lain. 

“mungkin kayak pengen ngambil, sisi lain dari kegiatan, dari peristiwa itu 

kali. Kaya ada orang marah, lagi ada kondisi tegang tapi disebelahnya ada 

orang cantik. Terus mau diliat aja kaya tetep marah ga si nih cowo-cowo 

ini kalo dihadapi dengan orang cantik” 

 
Meme ini menurutnya, terjadi ketika ada suasana panas, atau tegang, lalu 

ada seorang perempuan cantik. Maka ketegangan yang terjadi akan teralihkan 

karena kehadiran perempuan cantik tersebut. Menurut informan 4 memang meme 

ini melambangkan bahwa polwan yang cantik akan lebih membuat kita gugup 

dibandingkan sebuah kejadian besar yang sedang terjadi. Lalu berdasarkan 

pengamatan saat interview, informan 4 ini juga merasa meme ini dalah meme yang 

lucu karena memang membuatnya tertawa ketika dirinya mengingat dan melihat 

meme tersebut. 

 

3.3.2 Penyemangat Bagi Orang-Orang Yang Masih Jomblo 

Dari enam informan, dua informan memiliki pemaknaan yang berbeda 

dengan empat informan lainnya. Pertama adalah informan 5 yang memaknai meme 

tersebut sebagai bentuk penyemangat kepada laki-laki yang masih lajang dalam 

hidupnya.  
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“sepertinya gitu yah, jadi kaya meme itu kan sebenernya disampaikan untuk 

orang lain gitu kan? Jadi si polwan ini emang objek yang dipake aja. ya dia 

memang oke, dikasih pesan yang gini pula. Jadi untuk jomblo kayaknya biar 

lebih semangat hahaha” 

 
Bukan hanya sekedar wanita bisa menarik perhatian. Sinta lebih merasa 

bahwa memang meme ini disampaikan untuk orang lain bukan justru untuk polwan 

yang ada di foto. Ada perempuan yang cantik seperti di foto harus bisa membuat 

para kaum pria yang masih “jomblo” atau lajang, lebih semangat dalam mencari 

pasangan yang cantik seperti perempuan yang ditampilkan. Karena pemaknaan 

yang dimilikinya membuat meme ini menjadi suatu hal yang memang lucu. 

Pengamatan yang dilakukan saat melakukan interview memang informan selalu 

tertawa ketika menceritakan bagaimana menurutnya meme ini memiliki makna 

seperti itu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa memang meme ini merupakan hal 

yang lucu menurutnya karena pemaknaannya. 

 

3.3.3 Ajakan Polri Agar Tidak Takut Kepada Teroris 

Selanjutnya informan 6 yang juga anggota Polri merasa meme ini justru 

tidak hanya sebuah jokes biasa. Awalnya memang dirinya merasa ini hanya sekedar 

polwan cantik bisa menarik perhatian orang yang bahkan sedang ada ditengah-

tengah kasus terorisme.  

“kalo ada polwan manis rada deg-degan itu kaya berdebar gitu.. gugup 

gitu haha. Dia kaya senang gitu loh kalo ada polwan manis, jadi kaya 

teroris ini diabaikan dan fokus ke polwan haha” 

 
Sama seperti informan yang lain pada awalnya informan 6 ini juga melihat 

meme dari sisi luarnya, dimana wanita bisa membuat oerhatian laki-laki teralihkan. 
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Namun jika dipantau lebih jauh lagi, informan 6 merasa meme ini tidak hanya 

sebatas itu.  

“kalo diliat yaa, bisa jadi ini dari polisi, dari anggota sendiri untuk 

masyarakat. ada teroris kami tidak gentar jadi kaya polisi mengajak 

masyarakat untuk tidak takut sama terroris. Tapi kalo polwan manis rada 

deg-degan, ini kaya kalo ada polisi dia senang. Senang lah kalo ada polisi 

jangan takut sama polisi” 

 
Jika dilihat dari teksnya, yang berkata ada teroris kami tak gentar, informan 

6 justru merasa bisa jadi, meme ini adalah ajakan dari polisi agar kita tidak takut 

kepada terorisme. Tidak hanya sekedar menampilkan polwan yang cantik dan 

menarik pehatian orang, meme ini juga merupakan bentuk bahwa polisi meminta 

masyarakat harus bisa senang ketika melihat polisi bukan justru merasa takut. 

Informan 6 ini menambahkan juga memang meme ini adalah meme yang lucu 

namun perlu pemaknaan lebih dalam juga untuk memaknai meme ini. 

“Lucu sih.. tapi ini harus diulang dulu kata-katanya. Memaknainya itu 

harus digodok dulu ga asal baca haha” 

 
Meme memang lucu, namun untuk bisa memahami kelucuan dan bagaimana 

sebenarnya maksud dari meme. Pemaknaan lebih jauh diperlukan sehingga meme 

bisa benar-benar dicerna oleh pembacanya. 

 

3.4 Berdasarkan The Role of The Woman in The Joke (Meme Alis Kekinian) 

Meme selanjutnya yang menjadi pembahasan adalah meme alis kekeninian. 

Meme ini digolongkan sebagai jokes yang berdasarkan peran perempuan 

didalamnya karena meme ini memperlihatkan karakter seorang perempuan yang 

memang menjadi bahan ejekan.  
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          Gambar 3.5 

 
Sumber: Instagram @dagelan 

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, meme ini tidak benar-benar 

menampilkan sebuah plot atau sebuah jalan cerita yang menjelaskan sebuah 

karakter. Namun, meme ini menggunakan perempuan yang memiliki alis yang 

tebal, yang seolah terbuat dari lakban yang ditempelkan dibagian alisnya. Sehingga 

mencipakan sebuah karakter tersendiri. Meme ini juga memiliki makna bahwa 

perempuan dituntut untuk bisa berdandan namun tetap terlihat natural. Berdasarkan 

hasil wawanara yang dilakukan kepada keenam informan mengenai pemaknaan 

meme ini, tidak muncul ada perbedaan. Semua informan merasa setuju dengan 

meme ini dan merasa meme ini adalah meme yang lucu. 
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3.4 Tabel Pemaknaan Meme Alis Kekinian 

P
em

ak
n
aa

n
 

Perempuan Disindir Bahwa Tidak Seharusnya Perempuan Berdandan Secara Berlebihan 

D
im

ak
n
ai

 o
le

h
 

- Informan 1 

(P/22/mahasiswa/belum menikah). 

- Informan 2  

(L/21/mahasiswa/belum menikah). 

- Informan 3 

(P/16/Pelajar/Belum Menikah) 

- Informan 4 

(L/17/Pelajar/Belum Menikah) 

- Informan 5 

(P/37/Pekerja Swasta/menikah) 

- Informan 6  

(L/32/Anggota POLRI/menikah). 

 

Berdasarkan tabel diatas, meme ini adalah satu-satunya meme yang 

memiliki pemaknaan serupa dari semua informan dibandingan keempat meme 

lainnya. Meme ini menampilkan sebuah pemakaan tunggal namun tetap dengan 

alasan yang sedikit berbeda dari setiap informan. Berikut pembahasannya. 

 

3.4.1 Perempuan Disindir Bahwa Tidak Seharusnya Perempuan Berdandan 

Secara Berlebihan 

Informan 1 mengatakan bahwa memang meme ini seperti ditujukan untuk 

perempuan yang kurang terampil dalam berdandan.  
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“iyaa haha, kalo memaknai yang kaya gitu sih ya, itu tuh cewe cewe yang 

salah… salah jalan kali yaa hahaha, dia pengen makeup pengen 

mempercantik diri, tapi berlebihan, jadi kesannya malah alisnya kliatan 

palsu banget gitu loh. Tebel berlebihan gitu. Tapi, ini juga sindiran juga ke 

cewe.. kaya cewe-cewe sekarang itu alisan semua, pakenya tebel-tebel 

semua, jadi sindiran kaya lu dandan ga gitu gitu juga kali, pake alis ada 

ukurannya juga kali yang bagus itu segimana, ga lebay sampe setebel itu 

kaya sindiran juga sih. Tapi meme ini lucu hahaha kocak aja alisnya segede 

jidat” 

 
Informan 1 merasa memang perempuan zaman sekarang banyak yang ingin 

mempercantik diri tapi malah berlebihan sehingga terlihat palsu dan tidak 

menjadikan dirinya cantik. Dirinya juga mengatakan bahwa perempuan sekarang 

banyak yang mementingkan tampilan fisiknya dan alis menjadi salah satu hal yang 

menjadi sorotan utama. Namun tetap dalam hal berdandan kita perlu 

memperhatikan untuk tidak jadi berlebihan dan tetap percaya diri sendiri.  

“kalo menurut gua malah gabeda jauh sama yang Mahmud challenge tadi, 

kaya nunjukin kalo perempuan sekarang itu, mementingkan tampilan fisik, 

menurut gua ya. Kurang percaya diri kalo misalnya kita ga keliatan cantik, 

sekarang-sekarang ini ya, soalnya kaya hampir seluruh perempuan, baik 

yang ada alis maupun engga. Menurut gua ya, pasti pake alis. Bahkan yang 

udah punya alis, tetep dibentuk-bentuk gimana gitu tuh alisnya. Jadi kaya 

perempuan kok lu ga pede banget sih kalo ga pake alis gitu kan, kaya biar 

kekinian harus pake alis gitu kaan” 

 
Disini ditegaskan bahwa informan 1 menegaskan kepada kepercayaan diri 

perempuan. Menurutnya perempuan zaman sekarang banyak yang merasa tidak 

percaya diri akan dirinya sendiri. Sehingga, dampak yang timbul adalah berdandan 

yang mengakibatkan dandanan mereka terlihat berlebihan. Maka dari itu, sebagai 

wujud kepercayaan pada diri kita, ada baiknya perempuan untuk tidak berdandan 

secara berlebihan. Meskipun demikian, berdasarkan visual yang ditampilkan oleh 

meme, informan 1 ini juga merasa terhibur dengan meme tersebut. 
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“tawa laah hahaha kocak gitu anjir alis kaya begitu haha” 

 
Tampilan foto perempuan yang menggunakan dandanan alis tebal menjadi 

alasan utamanya tertawa dan tehibur melihat meme tersebut. Dari pernyataannya, 

informan 1 memang merasa lucu dan tidak menyangka dengan bentuk alis yang 

dikenakan oleh perempuan dalam foto. Sehingga dirinya tertawa dan merasa 

terhibur. 

Selanjutnya, informan 2 juga menggatakan memang bahwa meme ini adalah 

sindiran kepada perempuan bahwa jika berdandan tidak perlu berlebihan cukup 

untuk membuat dirinya nyaman dilihat saja.  

“itu lebih kepada.. meme itu kaya sindiran buat cewe siih, kaya kalo makeup 

gausah tebel-tebel lah yang penting enak diliat aja. kadang kan ada tuh 

cewe dandan karena emang lagi rame alis tebel terus alisnya dibikin tebel-

tebel gitu. Nah, itu kadang kaya berlebihan dan kita ngeliatnya yang cowo 

nih, jadi kaya apa sih alis kaya gitu. Aku sendiri aja ga begitu suka ama 

cewe yang alisnya di tebel-tebelin gitu” 

 
Alis memang menjadi suatu hal yang hits sebagai bentuk dandanan 

perempuan kini. Namun, akis yang terlalu tebal justru akan membuat orang lain, 

khususnya laki-laki merasa tidak suka dengan perempuan tersebut. Maka dari itu 

informan 2 ini lebih menyukai perempuan yang memang tidak berdandan secara 

berlebihan.  

“ya kalo perempuan dandannya pas sih seneng. Tapi kalo aku pribadi 

gasuka liat perempuan yang dandannya berlebihan. Lebih suka yang 

natural-natrual gitu” 

 
Sebagai laki-laki dirinya merasa memang senang dengan perempuan yang 

berdandan, namun jika dandanan yang dikenakan sudah berlebihan, maka dirinya 

yakin para laki-laki pun akan merasa tidak suka dan bahkan merasa aneh dengan 
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hal tersebut. Dirinya juga menyetujui perempuan untuk dandan namun tetap natural 

dan sesuai porsinya. Karena hal itu juga, dirinya merasa meme ini lucu. 

“lucu sih pasti lucu, kaya goblok banget sih kaya.. ono wae sing koyok 

ngono hahaha” 

 
Tampilan berlebihan dan tidak terduga dari wanita yang ada di foto 

membuatnya merasa perempuan yang ada didalam meme tersebut dianggap bodoh 

oleh dirinya. Dirinya juga merasa “kok ada yang seperti itu” sehingga membuatnya 

tidak menyangka dan jadi tertawa. 

Berikutnya Informan 3 yang berpendapat bahwa meme ini memang bentuk 

sindiran pada perempuan yang memang tidak bisa berdandan dengan baik. Pertama 

informan merasa meme ini menyampaikan bahwa alis adalah tantangan yang 

terbesar dalam makeup.  

“memenya mau ngomong apa ya.. aku sih ngangkepnya lucu aja soalnya 

litanya juga sambil scrolling gitu kan, tapi kalo setangkepku itu… apa yaa.. 

sekarang kan banyak perempuan yang alisnya dicukur atau alisnya yang 

tipis gitu, terus dia susah banget gambar alis, kaya perempuan itu… yang 

alisnya tipis apa lagi. Kalo tantangan terbesar di makeup itu alis, gambar 

alis itu susah banget. Ya mungkin gara-gara kecoret, terus abis itu nambah 

lagi, nambah lagi, kan jadinya tebel.. jadi jangan dilukis dilabkan aja 

udah” 

 
Namun ditengah semua kesulitan yang dialami perempuan dalam 

menggambar alis, hal tersebut juga menjadi tuntutan agar seseorang bisa menjadi 

kekinian. Berdasar kepada hal tersebut, kepada kurang terampilnya perempuan 

dalam berdandan. Maka menurutnya meme ini muncul sebagai bentuk sindiran. 

Meskipun dirinya tetap merasa perempuan tidak perlu berdandan secara berlebihan. 

“iyaa, nah kalo emang mau makeup ditonjolin di bagian yang memang 

kelebhan dari mukamu, misalnya mata lebihin aja di matamu kaya 
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ditambah apa gitu, atau mulut misalnya di poleslah atau apa gitu ga harus 

bergantung sama alis” 

 
 Informan 3 ini merasa memang seharusnya perempuan tetap berdandan 

namun tidak perlu berlebihan. Cukup menonjolkan sisi terbaik dari diri perempuan 

tersebut saja. Alis tidak perlu dijadikan patokan dalam berdandan agar terlihat 

cantik. Meskipun demikian, meme tentang alis ini tetap membuatnya terhibur. 

“meme pertama yang aku pernah liat tentang alis ini dari akunnya 

devinaurel selebgram, terus karena aku liat videonya juga, aku ngakak 

parah sih haha” 

 
Meskipun buka meme yang serupa, namun meme ini dirasa lucu karena 

memang dari awal dia melihat meme yang sejenis sudah membuatnya tertawa atau 

dengan pernyataannya yaitu “ngakak parah”. Hal tersebut juga bisa dilihat 

bagaimana informan 3 memahami bahwa makeup dibagian alis itu sulit, dan meme 

ini menjadi candaan tentang apa yang dia mengerti. 

Informan 4 berpendapat bahwa meme ini ditujukan kepada perempuan yang 

berdandan norak dan berlebihan. Dirinya merasa bahwa senang melihat perempuan 

berdandan namun tidak seperti pada di meme dan meme ini muncul sebagai 

sindirian pada perempuan yang berdandan berlebihan tadi. 

“kaya buat, mungkin kaya ibu-ibu, atau orang atau ya cewe kalo dandan 

jangan berlebihan banget gitu, gak selalu bagus gitu, kaya bedaknya jangan 

tebel tebel banget”  

 

Informan 4 ini juga menambahkan bahwa perempuan memang perlu 

berdandan namun jangan sampai berlebihan. Peril diperhatikan bagaimana dirinya 

berdandan, dimana dirinya berdandan, untuk keperluan apa dirinya berdandan. 
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“ya kalo untuk.. mungkin kalo untuk acara resmi gitu gitu kan, ya 

pengennya keliatan bagus, kalo acara resmi sebaiknya dandan, Cuma kalo 

sehari-hari pilihan mereka aja sih” 

 
Jika memang untuk keperluan yang penting seperti ada acara atau ada 

kegiatan di luar, perempuan memang sebaiknya terlihat bagus atau berdandan. Jika 

hanya untuk kegiatan sehari-hari maka dirinya hanya perlu mengenakan makeup 

yang menjadi pilihan mereka. Namun tetap perlu diperhatikan agar tidak 

berlebihan. Informan 4 ini juga merasa meme ini lucu. 

“ga terlalu mas haha lebih kaya orangnya aneh aja ini mah” 

 

Sindiran halus yang dilakukan meme ini membuat dirinya merasa lucu 

kepada meme ini dan ditambah dengan tampilan gambar yang memang aneh 

sehingga membuatnya tertawa. 

Selanjutnya informan 5 pada dasarnya mengatakan bahwa meme ini 

memang ditujukan untuk perempuan. Dimana perempuan tersebut memang terlalu 

berlebih dalam berdandan.  

“perempuan, untuk para perempuan yang mungkin over makeup  yang dia 

musti tattoo mungkin, yang dia musti harus dandannya butuh waktu lama 

gitu. Ya gitu siih. Perempuan perempuan begitu kalo buat saya gak efektif 

gitu dan justru ngabisin waktu” 

 
Seharusnya perempuan tidak perlu terlihat berlebihan agar bisa terlihat 

cantik. Sinta mengatakan bahwa seharusnya perempuan tampil apa adanya saja 

tidak perlu terlalu berlebihan seperti pada foto yang ada digambar.  

“tapi gausah berlebihan gitu, sampaikan dirimu, sesuai apa yang akan 

kamu sampaikan. Kalo kamu mau terlihat menarik simple, yaudah gausah 

berlebihan. Kecuali kalo kamu mau dilihat sebagai seorang sosialita. 

Sosialita pun akan ada batasannya gitu seperti apa sosialita yang baik. 

Gitu” 
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Perempuan memang harus berdandan tapi cukup untuk bisa menyampaikan 

apa yang ingin dirinya sampaikan. Cukup terlihat menarik saja. Menjadi diri sendiri 

adalah cara terbaik untuk terlihat menarik. Kita tetap perlu memperhatikan batasan-

batasan bahkan ketika ingin menjadi atau ingin tampil cantik. Namun, tetap 

informan 5 juga merasa meme ini adalah meme yang lucu. 

“oo engga sih, jadi lucu haha” 

 
Meme ini dianggap lucu juga olehnya karena memang dirinya merasa ini 

hanyalah sebuah sindiran dan tidak merasa ini adalah bentuk hinaan kepada 

perempuan. Serta, penerapan makeup yang memang berlebhan itu juga yang 

membuatnya merasa lucu. 

Serupa dengan yang lain informan 6 pun merasa, perempuan boleh 

berdandan namun itidak perlu sampai berlebih. Meme ini memang muncul sebagai 

bentuk sindiran pada perempuan. Maka dari itupenting bagi perempuan untuk bisa 

memperhatian diri dalam berdandan. 

“karena gimana ya, untuk alis perempuan sendiri, dibikin tebel atau dikasih 

pensil alis yang tebel keliatan gimana gitu. Kita itu alami, jadi kalo menurut 

saya ya dikasih pensil alis boleh lah tapi gausah tebel tebel banget lah” 

 
Informan 6 ini mengatakan bahwa kita itu makhluk yang alami, jadi dalam 

berdandanpun cukup yang alami saja. Boleh menggunakan tambahan tetapi tetap 

jangan berlebihan. Sebagai laki-laki memang dirinya menyukai perempuan yang 

berdandan. Perempuan memang tetap harus berdadan menurutnya. Namun, tetap 

sesuai dengan porsinya. Selanjutnya, sama dengan beberapa informan lain, 

informan 6 juga menganggap meme ini lucu. 

“iya bentuk orangnya itu hahaha gambar foto yang ada disitu itu” 
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Hal lucu pada meme ini terletak sekali lagi pada foto yang ditampilkan oleh 

meme. Informan 6 mengatakan bahwa yang membuat dirinya tertawa adalah 

tampilan orang yang ada pada meme tersebut. 

 

3.5 Berdasarkan Sexual Content (Meme Tahu Aja Bulat) 

Meme yang terakhir adalah meme tahu aja bulat. Karena jenis candaannya 

meme ini dirasa cocok jika digolongkan pada kategori ini. Sebagaimana yang 

dijelaskan pada bab sebelumnya. Konten seksual yang dimaksud disini adalah 

bagaimana candaan yang dibawa kan itu memiliki referensi atau berhubungan 

dengan sesuatu yang berbau seksual. 

Gambar 2.12 

     
Sumber: Instagram @dagelan 

 

Meme “Tahu Aja Bulat Punya Mu Kok Datar” ini merupakan salah satu 

meme yang memang memiliki referensi terhadap suatu hal yang berbau seksual. 

Meme ini memang memunculkan candaan yang seolah menuntut perempuan untuk 
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bisa memiliki badan, atau ciri fisik tertentu yang sesuai dengan imajinasi orang lain 

khususnya laki-laki. Hasil wawancara mengenai meme ini pun memiliki hasil yang 

beragam dari setiap informannya. 

3.5 Tabel Pemaknaan Meme “Tahu Aja Bulat Punya Mu Kok Datar” 

P
em

ak
n
aa

n
 

Meme Ini 

Merupakan 

Sindirian Pada 

Perempuan Yang 

Memiliki Ciri 

Fisik “Datar” 

Tergantung 

Bagaimana 

Orang Yang 

Memaknai 

Laki-Laki Tidak 

Berhak 

Menuntut Apa 

Yang Ingin 

Diliat Dari 

Perempuan 

Meme Ini Murni 

Sebuah 

Pelecehan Bukan 

Sekedar Sindiran 

Meme Ini Bisa 

Berdampak 

Pada Bullying 

Didunia Nyata 

D
im

ak
n
ai

 o
le

h
 

- Informan 2  

(L/21/mahasisw

a/belum 

menikah). 

- Informan 4 

(L/17/Pelajar/Be

lum Menikah) 

 

- Informan 1 

(P/22/mahasis

wa/belum 

menikah). 

 

- Informan 3 

(P/16/Pelajar/

Belum 

Menikah) 

 

- Informan 5 

(P/37/Pekerja 

Swasta/menika

h) 

 

 
 

 

- Informan 6  

(L/32/Anggot

a 

POLRI/menik

ah) 

 

Tabel diatas menunjukan ragam pemaknaan pada meme tahu aja bulat. Bisa 

diperhatikan bahwa meme ini adalah meme yang memiliki pemaknaan yang paling 

beragam dibanding beberapa meme lain dalam penelitian ini. Hamir semua 

informan memiliki pemaknaan berbeda akan meme ini. Meskipun terlihat ada dua 

informan yang memiliki pemaknaan serupa, namun tetap pemaknaan tersebut tidak 

sepeneuhnya sama. Berikut penjelasan akan keberagaman pemaknaan meme tahu 

aja bulat. 
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3.5.1 Meme Ini Merupakan Sindirian Pada Perempuan Yang Memiliki Ciri 

Fisik “Datar” 

Informan 2 setuju memang bahwa meme ini menyindir perempuan. karena 

menurutnya meme ini mencerminkan bagaimana laki-laki dalam kehidupan nyata. 

Dirinya beralasan bahwa memang laki-laki pasti memiliki pandangan seperti itu. 

Informan 2 mengatakan bahwa meme ini adalah bentuk sindiran pada perempuan 

dan berhubungan dengan fisik perempuan. 

“namanya juga cowo gitu ya, cowo kalo liat cewe kaya yang tak omongi 

tadi itu dari mata ga turun ke hati tapi turunnya ke dada, jadi cowo itu 

ngeliatnya tuh body.. pasti body cewe lah diliat gitu sih”  

 

Menurutnya laki-laki memang akan selalu mencari atau memandang kearah 

badan dari seorang perempuan. Jarang aka nada laki-laki yang benar melihat 

bagaimana hati atau sifat dari seorang perempuan tadi. Sebagai laki-laki dirinya 

pribadi pun merasa ada sedikit pikiran bahwa perempuan itu harusnya memiliki ciri 

fisik yang “bulat” sesuai yang disebutkan oleh meme.  

“ada sih.. pasti ada kaya gitu sih, missal ada orang yang ngeliatnya itu dari 

muka, ada orang yang ngeliatnya dari badan gitu sih. Jadi tergantung 

cowonya juga. Jadi cowo itu kalo liat cewe misalnya.. kalo dia ga cantik, 

pasti yang diliat bodynya dulu” 

 
Laki-laki akan lebih sering melihat perempuan dari ciri fisiknya dulu baru 

ke hal lainnya, memang ada beberapa laki-laki yang melihat muka dan menilai 

perempuan tersebut catik atau tidak menurut laki-laki tersbut. Namun, dirinya 

mengatakan lebih banyak laki-laki yang akan lebih menilai kepada ciri fisik apa 

lagi setelah menganggap perempuan tersebut tidak cantik. Informan 2 ini juga 

menganggap meme ini adalah hal yang lucu. 
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“lucu sih, kaya kepikiran aja gitu bikin kaya gitu. Tahu aja bulat punya mu 

kok datar haha kok kepikiran. Padahal bulatnya tahu kan gaketauan, kalo 

bulatnya kecil apa besar haha” 

 

Menurutnya hal ini tidak terduga olehnya. Informan 2 mengatakan bahwa 

dirinya tidak menyangka ada yang membuat lawakan seperti ini dan bisa-bisanya 

dibandingkan dengan tahu bulat makanan yang memang sedang hits 

Seperti pada informan 2, Informan 4 juga merasa meme ini menyindir 

perempuan yang tidak memiliki bentuk badan yang termasuk dalam kategori 

“bulat” seperti pada jokes yang disampaikan meme. Ciri fisik tersebut menurutnya 

adalah payudara. Namun dirinya memiliki alasan lain karena memang ciri fiisik 

bisa menjadi suatu hal yang memiliki nilai jual lebih bagi seseorang. 

“kaya punyanya cewe gitu payudara gitu mas” … 

 

“kan kaya kalo payudara kan sering jadi alat penarik perhatian kadang 

cewe juga bangga gitu kalo gede gitu. Mungkin kadang kalo mereka ga gede 

jadi pikiran juga gitu mas” 

 

Ciri fisik perempuan seperti payudara bisa menjadi suatu hal yang memang 

dipikirkan  bahkan oleh perempuan itu sendiri jika memang hal tersebut tidak 

seperti yang diinginkan. Maka dari itu meme ini muncul sebagai bentuk sindiran 

pada perempuan yang memang tidak memiliki ciri fisik yang dainggap bagus.  

“engga juga sih, ga selalu kok. Yaa kalo nyari cantik emang ini tambahan. 

Tapi kan selain itu ada aspek-aspek lain kaya sifat. Nah kalo ini kaya 

penarik perhatian kaya buat mata doang gitu” 

 
Berdasarkan apa yang disampaiakannya, dirinya juga mengatakan bahwa 

meme ini memang sebuah hal yang lucu bagi laki-laki namun merupakan sindiran 

pada perempuan. Memang dirinya merasa tidak semua perempuan harus memiliki 

ciri fisik “bulat” karena ada aspek lain yang bisa dilihat dari seorang perempuan. 
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Tapi dirinya setuju hal tersbeut bisa menjadi nilai tambah bagi perempuan dan bisa 

menjadi penarik perhatian jika perempuan memiliki badan yang seperti dibilang 

oleh meme. Selain itu, Sama dengan informan 2. informan 4 juga merasa hal ini 

lucu. Memang tidak ada alasan yang pasti dikatakan olehnya namun, dirinya 

dengan jelas mengatakan hal ini lucu dan tertawa pada saat interview. 

 

3.5.2 Tergantung Bagaimana Orang Yang Memaknai 

Informan 1 justru merasa meme ini akan dimaknai tergantung dari sudut 

pandang orang yang melihatnya. Informan 1 memang setuju bahwa meme ini 

merupakan sindiran dan ditujukan kepada perempuan yang mempertanyakan 

bagian tubuh perempuan yakni payudara dan bokong.  

“hmm.. gimana yaa, lucu sih, soalnya kaya tahu aja bulet, punya kamu kok 

engga, kalo kita liat secara logika cewe sama cowo. Yang punya bagian 

tubuh yang bulet.. dan terlihat yaa.. itu kan cewe dong. Jadi meme itu kaya 

becandaan yang merujuk pada anggota tubuh perempuan. kaya.. yaa 

payudara kayaknya deh, menurut gua yaa. Kaya misalkan, gini, gua mikir 

juga kaya cowo tuh kalo liat cewe pasti.. ih gaada, rata, tepos, apa gimana. 

oh iya ga cuma payudara dan kayaknya bokong juga yaa. Jadi kaya bokong 

yang bulet, sekel, kan seksi lah ya buat perempuan, terus kaya cowo-cowo 

tuh kaya.. ga Cuma cowo siih cewe juga kadang becanda begitu ke sesama 

Tahu aja bulet masa elu engga gitu. Jadi emang ga selalu cowo ke cewe, 

cewe ke cewe, gua sama temen gua juga kadang suka becandain itu kaya.. 

kita dibandingkan dengan tahu gitu hahaha yang bulet” 

 
Kata punya yang disampaikan oleh meme juga merujuk kepada 

kepemilikian. Lebih khususnya kepemilikan anggota tubuh perempuan seperti 

payudara dan bokong yang selanjutnya jadi bahan bercandaan bagi semua orang. 

Tidak hanya laki-laki, perempuan juga menjadikan meme ini sebagai bahan 

bercandaan. Namun, dirinya juga menjelaskan bahwa pemaknaan ini tergantung 

dari orang yang membacanya.  
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“kalo pengucilan sih tergantung orangnya ya, tapi pengalaman gua yang 

kalo gua punya temen dan dadanya ga bulat misalkan, atau ga berbentuk 

yang dikatakan bulat gitu ya, dia bakal biasa aja sih, ketawa aja kalo 

diledekin, dia ga baper dan ga ngerasa gua ga sama kaya yang lain.. engga. 

Tapi tetep bakal tergantung orangnya. Gitu siih” 

 
Sekalipun orang tersebut memiliki ciri fisik seperti pada yang disindir oleh 

meme belum tentu orang tersebut akan merasa dikucilkan atau dilecehkan. Hal 

tersebut didasari karena memang ada teman dari informan 1 ini yang memiliki 

kriteria yang disindir oleh meme namun tidak pernah tersinggung oleh meme 

tersebut. Maka dari itu, meskipun dirinya tau ini adalah sindirian bagi perempuan, 

namun dirinya tepat menganggap bagaimana individu memaknai meme tersebut. 

Meskipun demikian, informan 1 tetap merasa meme ini adalah hal yang 

membuatnya tertawa. 

“iya tetep ketawa gua, jahat si sebenrnya tapi emang lucu, karena 

dibandinginnya ama tahu.. tahu bulat lagi dan pas-pasnya lagi hits 

kayaknya tuh tahu hahahaha” 

 
Informan 1 merasa meme ini memang lucu meskipun dirinya merasa 

memang jahat jika mengatakan hal tersebut. Hal lain yang membuatnya lucu adalah 

perbandingan antara tubuh dengan tahu. Selain itu informan 1 juga menjelaskan 

bahwa memang tidak ada bentuk intimidasi atau kekerasan pada perempuan dari 

meme ini. 
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3.5.3 Laki-Laki Tidak Berhak Menuntut Apa Yang Ingin Diliat Dari 

Perempuan 

Pada dasarnya, informan 3 juga merasa bahwa meme ini merupakan sebuah 

sindiran pada perempuan dan berkaitan dengan bagian tubuh perempuan. 

Menurutnya meme ini dirasa menuntut perempan untuk bisa mempunyai ciri fiisik 

yang menonjol. 

“hahaha punya apa yaa mas.. punya ya gitu deeehh.. eeeh.. tahu aja bulat 

punyamu aja datar, tahu bulat kan sekarang lagi booming banget tahu 

bulat. Nah badan kita itu kan kaya punya bagian yang bulat, yang cewe gitu 

apa lagi. Terus kaya nyindir aja sih itu, ada kan cewe yang mempunyai 

bagian yang menonjol itu datar atau yang menonjol banget gitu” 

 
Namun, ada penekanan berbeda dengan informan 2 dan 4 yang diberikan 

oleh informna 3. Dirinya merasa tidak suka dengan meme ini dan diekspresikannya 

dengan kata “sebel” dan “sakit” ketika melihat meme ini. Menurutnya tidak semua 

perempuan harus mempunya bagian yang menonjol dan menjadi konsumsi publik. 

“iya emang lo.. kaya emang perempuan itu harus punya bagian yang 

menonjol semuanya gitu? Diliat sama cowo tuh harus punya semua apa? 

Kan engga.” 

 
Informan 3 menganggap pada dasarnya memang perempuan itu dilahirkan 

berbeda baik secara fisik dan hal lainnya. Jadi, laki-laki tidak berhak untuk bisa 

melihat semua yang diinginkannya, dalam hal ini khususnya dari ciri fisik 

perempuan tadi. Berdasarkan pemaknaannya, informan 3 juga tidak merasa meme 

ini lucu. 

“nah kan temen ku itu ada yang datar juga kaan, nah temen ku itu yang 

ngasih tau ke aku, aku kok benci banget gitu yaa, terus aku ketawa aja hehe. 

Tapi kaya ya iya siih..” 
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Meskipun dirinya mengeluarkan ekspresi tertawa. Meme ini dianggap 

melecehkan perempuan dan lebih khusunya teman-teman perempuannya yang 

memang memiliki ciri fisik yang disindir oleh meme. Serta seperti dijelaskan diawal 

bahwa meme ini seolah membuat laki-laki percaya bisa melihat semua yang 

diinginkannya padahal tidak. Hal-hal tersebut lah yang membuatnya merasa seperti 

marah dengan meme ini. 

 

3.5.4 Meme Ini Murni Sebuah Pelecehan Bukan Sekedar Sindiran 

Informan 5 merasa meme ini bukan hanya sekedar sindiran tapi sudah 

merupakan pelecehan bagi perempuan.  

“oooh iya iya.. wah ini sih.. melecehkan hahahah” 

 
Informan 5 merasa cantiknya perempuan bukan dari bentuk badan atau ciri 

fisik lainnya. Awalnya memang informan 5 tidak langsung menangkap apa yang 

dimaksud dengan meme ini dan dirinya merasa meme ini bukan untuk perempuan 

melainkan berkaitan dengan perbincangan teori bumi bulat dan bumi datar. Namun 

pada akhirnya, dirinya sadar dan mengatakan ini melecehkan. Menurutnya 

cantiknya perempuan tidak diukur dari bagaimana alisnya, atau bagaimana 

badannya.  

“engga.. engga kalo saya sih engga hahaha. Apa ya.. Smart is new sexy.. 

gitu hahah jadi mau badan lu kaya apa juga, kalo orang udah liat kita 

smart, kita nyambung udah selesai, gak perlu dengan bodi bagaimana alis 

yang bagaimana gitu” 

 
Namun kecantikan perempuan diukur dari kepintaran dan sifat dari 

perempuan tersebut. Informan 5 mengistilahkannya dengan “Smart is new sexy” 
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yang dimaknai dengan bagaimanapun bentuk badannya, jika kita memang smart 

maka sudah cukup bagi kita. Maka dari itu, dirinya mengakui bahwa memang meme 

ini murni sebuah bentuk pelecehan bagi perempuan, bukan hanya sekedar 

menyindir. Sejalan dengan pemaknaananya yang tegas mengatakan meme ini 

pelecehan. Maka dari itu, informan 5 ini tidak sama sekali merasa meme ini lucu. 

Karena memang murni bentuk pelecehan pada perempuan 

 

3.5.5  Meme Ini Bisa Berdampak Pada Bullying Didunia Nyata  

Informan 6 juga mengatakan hal ini murni pelecehan. Nmaun berbeda 

dengan informan 5 dirinya mengatakan bahwa meme ini bisa termasuk dalam 

kategori bullying pada perempuan. 

“itu kaya.. secara gak langsung itu kaya nyindir sebenernya, atau membully 

sama perempuan yang.. maaf ya, datar gitu badannya”  

 

Meme ini secara tidak langsung mem-bully wanita yang memiliki ciri fisik 

“datar”. Ciri fisik yang dimaksud disini adalah bagian dada dari seorang perempuan 

yang menurut informan 6 perempuan tidak selamaya harus terlihat menonjol pada 

bagian tersebut. Lebih jauh lagi karena adanya meme ini anjar juga merasa ada 

kemungkinan bahwa perempuan yang memiliki ciri fisik seperti pada yang 

dimaksud oleh gambar, akan menjadi korban bully oleh lingkungan sekitarnya 

karena adanya candaan seperti ini. 

“iya karena nnti dilingkungan sekitarnya perempuan yang dikatakan datar 

ini bisa jadi bahan bully atau bahan sindirian gitu” 

 
Hal ini bisa dikarenakan latar belakangnya yang juga bertugas sebagai tim 

cyber police dari satuan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Memang menurutnya 
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meme ini tidak hanya sekedar sindiran saja namun akan memiliki dampak lebih luas 

yang mungkin diri kita sendiri tidak menyadari hal tersebut.  

Selanjutnya, sama dengan Informan 5, informan 6 juga merasa hal ini tidak 

lucu karena memang secara jelas dirinya mengatakan meme ini murni melecehkan 

perempuan. Sebagaimana pemahamannya yang mengatakan bahwa meme ini bisa 

termasuk pada bullying dan bisa berdampak pada dunia nyata. Berdasarkan hal 

tersebut lah dirinya merasa meme ini murni pelecehan dan bukan merupakan hal 

yang lucu. 

 

3.6 Keaktifan Khalayak dalam Memaknai Meme 

Pemaknaan yang muncul dari semua informan membuktikan aktifnya peran 

khalayak dalam mengkonsumi meme yang ada di Instagram. Stuart Hall (dalam 

Baran dan Davis, 2012 : 257) menjelaskan memang penerimaan pada konten media 

bisa bergantung pada aduiensnya itu sendiri. Begitu juga dalam meme yang 

menggunakan perempuan dalam penelitian ini yang terbukti dari keberagaman 

yang tercipta akan pemaknaan tiap-tiap meme. Sebagaimana yang kita bisa 

perhatikan diatas, meskipun ada beberapa meme yang dimaknai sama oleh para 

informan, namun mereka memiliki alasan tersendiri tentang bagaimana mereka 

memaknai seperti itu.  

Seperti pada meme alis kekinian dimana semua informan memiliki pendapat 

serupa bahwa memang perempuan boleh berdandan namun tidak berlebihan. Hal 

tersebut juga serupa dengan makna dominan yang disampaikan meme. Namun bisa 

diperhatikan informan 1, 3, dan 5 sebagai perempuan lebih menekankan kepada 
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percaya pada diri sendiri. Sementara informan 2, 4, dan 6 yang memang seorang 

laki-laki menekankan kepada nyaman untuk dilihat. Meskipun pemaknaan serupa 

dengan makna dominan namun alasan dibalik pemaknaan tidak persis sama di 

setiap informannya.  

Selanjutnya kepada meme Awas itu hoax dan meme Tahu aja bulat. Kedua 

meme ini memunculkan pemaknaan yang beragam juga dan berbeda dari setiap 

informnanya. Namun perlu ditekankan bahwa di kedua meme ini muncul 

pemaknaan yang mengatakan bergantung kepada individu yang melihat meme 

tersebut. Dimulai dari meme awas itu hoax yang menceritakan seolah perempuan 

akan selalu mencari ketampanan dan harta dari pasangannya. Meme ini 

memunculkan kurang lebih empat pemakaan. Informan 1, 2, dan 6 memiliki 

pemakaan yang serupa. Informan 4, 5, dan 3 memiliki pemaknaan berbeda dengan 

semua informan lainnya. Kita tekankan pada informan 3 yang mengatakan bahwa 

pemaknaan dari apa yang dikatakan meme itu tergantung pada individu yang 

melihatnya. Hal ini membuktikan bahwa informan 3 tidak secara mentah menerima 

info yang diberikan oleh meme tentang perempuan yang bersifat materialistis. 

Berlanjut kepada informan 5 yang mengatakan memang perempuan harus 

memiliki jaminan dalam kehidupan. Hal tersebut memang merupaka hal yang 

searah dengan makna dominan yang disebutkan oleh meme. Namun, alasan yang 

diberikan ini merupakan bukti bahwa keaktifan khalayak berperan disini. Alasan 

yang diberikan oleh informan 5 ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh 

informan lainnya meskipun jika dipantau, keempat infoman lain juga memiliki 

makna yang searah dengan meme. Alasan dari informan 5 ini bisa berlatar kepada 
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dirinya yang memang sudah menikah dan mengerti bagaimana seorang perempuan 

dalam kehidupan memang perlu jaminan berupa harta, sehingga kesetiaan aja tidak 

akan cukup untuk menjalankan kehidupan. 

Selanjutnya kepada informan 1, 2, dan 6 yang memaknai meme awas itu 

hoax dengan pernyataan bahwa memang perempuan didunia nyata seperti apa yang 

dikatakan meme. Namun masing-masing dari mereka memiliki alasan yang berbeda 

meskipun memiliki pemaknaan yang serupa. Informan 1 sebagai perempuan 

memang merasa perempuan akan seperti itu didunia nyata dan bahkan merasa 

dirinya juga seperti itu, akan menimbang pada aspek ketampanan dan harta dalam 

mencari pasangan. Informan 2 mengatakan hal demikian karena merasa dirinya 

sebagai laki-laki melihat kenyataan lingkuangan sekitarnya bahwa perempuan tidak 

akan hanya mementingkan kesetiaan saja. Sedangkan informan 6 yang juga seorang 

laki-laki namun sudah menikah ini, mengekspresikannya dengan hanya ada satu 

banding seribu perempuan yang hanya mencari kesetiaan. 

Masih untuk meme yang sama, ada satu informan yang memang setuju 

dengan meme ini yaitu informan 4. Informan 4 merasa memang sebuah kebohongan 

jika perempuan hanya mencari kesetiaan dalam berpasangan. Hal tersebut sangat 

searah dengan apa yang disampaikan meme. Namun alasan dirinya mengatakan hal 

tersebut adalah karena fakta yang dilihatnya dalam kehidupan. Dirinya mengatakan 

memang pernah melihat perempuan yang tidak mementingkan kesetiaan dan hanya 

melihat kepada ciri fisik laki-laki untuk dijadikan pasangan atau pacar. Hal ini juga 

membuktikan, meskipun dirinya memiliki pemikiran yang sejalan dengan meme, 
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alasan dibalik pemikiran tersebut bergantung pada dirinya. Hal tersebut jelas 

memperlihatkan keaktifan khalayak dalam pemaknaan meme Awas itu hoax ini. 

Sementara meme Tahu aja bulat memunculkan banyak pemaknaan dan juga 

muncul pemaknaan yang mengatakan bahwa semua bergantung pada individu yang 

melihat meme tersebut. Pemaknaan tersebut muncul dari informan 1. Hal tersebut 

didasari karena pada kehidupan nyata dirinya menemukan fakta bahwa orang-irang 

disekitarnya meskipun memiliki ciri fisik seperti pada yang disindir oleh meme, 

tetap tidak akan langsung merasa dilecehkan dan tetap tertawa ketika diperlihatkan 

meme tersebut. 

Pemaknaan dari kelima informan lain pun jelas berbeda satu sama lain. 

seperti informan 5 yang jelas merasa ini adalah murni sebuah pelecehan bukan 

sekedar sindira. Lalu informan 6 yang mengatakan meme ini bisa memberikan 

dmapak pada kehidupan nyata. Informan 3 yang merasaperempuan tidak berhak 

dituntut dalam berpenampilannya. Serta informan 2 dan 4 yang memang searah 

dengan meme dan mengatakan ini merupakan sindiran pada perempuan. Perbedaan 

ini jelas memperlihatkan adanya peran aktif dari khalayak dalam mengkonsumsi 

meme. 

Berikutnya untuk meme Mahmud challenge. Keberagaman pemaknaan juga 

terlihat pada meme ini da nada infoman yang justru merasa kurang setuju dengan 

apa yang disampaikan meme. Meme ini menyampaikan bahwa seolah perempuan 

hanya akan catik setelah berdandan dan ada diluar rumah. Namun informan 4, 5, 

dan 6 merasakan hal yang berbeda dengan meme tersebut. Informan 4, 5, dan 6 

memaknai bahwa memang perempuan akan cantik baik berdandan maupun tidak. 
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Sama seperti meme sebelumnya, informan yang memiliki pemaknaan serupa ini 

pun memiliki alasan yang berbeda. Seperti yang dijelaskan diatas, informan 4 

menjelaskan bahwa hanya dengan dasteran tidak akan merubah banyak tampilan 

dari seorang perempuan. Lalu untuk informan 5 dan 6 menekankan bahwa 

kecantikan seorang wanita atau ibu tidak diukur dari tampilannya melainkan 

bagaimana dirinya mengayomi anak dan suami dalam rumah tangga. 

Informan 1 memiliki pemaknaan sendiri yang menjelaskan bahwa dirinya 

justru merasa perempuan tidak bisa diremehkan. Seperti yang dijelaskan diatas, 

perempuan bisa menarik perhatian jika sudah berdandan dan merawat diri 

meskipun perempuan dilumrahkan untuk bekerja didalam rumah saja. Hal tersebut 

menjadi dasar pemaknaan informan 1 yang justru lebih kepada kagum ketika 

melihat meme. Bukan sekedar merasa perempuan perlu atau tidak perlu melakukan 

makeup. 

Informan 2 dan informan 3 memiliki pemakaan yang hampir serupa dengan 

meme. Informan 2 merasa memang perempuan akan terlihat cantik setelah 

berdandan. sementara informan 3 merasa memang seharusnya perempuan hanya 

berdandan diluar rumah saja. Meskipun kedua informan ini terlihat searah dengan 

meme namun mereka memiliki alasan masing-masing. Semua penjelasan diatas 

kembali memperlihatkan adanya keaktifan dari khalayak dalam mengkonsumi 

meme yang dijadikan sample. 

Berikutnya meme rada deg-degan yang seolah mengartikan bahwa 

perempuan bisa mengalihkan perhatian atau membuat laki-laki menjadi gugup. 

Namun pemaknaan berbeda kembali muncul. Seperti pemaknaan yang muncul dari 
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informan 6 yang juga seorang anggota polri. Dirinya merasa meme ini justru adalah 

sebuah ajakan dari kepolisian. Pemaknaan ini sangat terkait dengan latar belakang 

dari informan. Memang awalnya dirinya merasa sautu hal yang searah dengan 

meme yaitu perempuan cantik bisa membuat laki-laki deg-degan. Namun, dirinya 

menegaskan bahwa meme ini jika dilihat lebih jauh memiliki makna lain. 

Informan 5 juga memiliki pemaknaan yang jelas berbeda dari makna 

dominan meme. Informan 5 tidak menerima pesan secara umum, dirinya justru 

merasa meme ini adalah bentuk ujaran semangat untuk kaum jomblo agar segera 

mencari psangan. Hal itu didasari dengan pendapatnya bahwa meme itu ditujuan 

untuk orang lain, bukan semata-mata perempuan yang ada didalam meme. Maka 

dari itu dengan ditambahkan sosok wanita cantik, dirinya merasa ini bentuk 

penyemangat untuk laki-laki segera mencari pasangan. 

Informan 1, 2, 3, dan 4 memiliki pemaknaan yang searah dengan meme yaitu 

memang perempuan bisa membuat laki-laki gugup atau merasa teralhikna 

perhatiannya. Meskipun demikian mereka memiliki penekanan masing-masing 

pada meme tersebut. Seperti informan 1 yang mengatakan bahwa perempuan bisa 

membuat laki-laki gugup dengan mengerjakan suatu hal yang laki-laki tersebut 

tidak bisa melakukannya sehingga akan menimbulkan kekaguman baik laki-laki 

dan perempuan. Informan 2 mengatakan sebagai laki-laki dirinya merasa memang 

akan gugup jika melihat seorang perempuan yang cantik. Selanjutnya informan 3 

seorang polwan di masyarakat sudah memiliki pandangan tersendiri yang jelas akan 

membuat orang lain akan meras gugup ketika melihatnya. Sementara informan 4 
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merasa meme ini mengambil sisi lain dari suatu kejadian, dimana kecantikan 

perempuan bisa mengalihkan isu hebat yang sedang terjadi. 

Keaktifan khalayak dalam memaknai meme ini sangat terlihat karena latar 

belakang sangat berpengaruh dalam pemakanaan meme ini. seperti yang dijelaskan 

diawal tadi bahwa pekerjaan sebagai anggota polri memperngaruhi makna yang 

muncul. Selanjutnya penjelasan lain yang jelas memiliki perbedaan alasan dalam 

pemaknaan. Semua hal tersebut membuktikan keaktifan khalayak yang tidak 

semata-mata menerima dan memaknai meme dengan mudah. 

 

3.7 Meme Sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik 

Seperti yang dijelaskan pada bab pertama bahwa kekekerasan simbolik 

adalah sebuah kekerasan yang halus, tidak terasa, dan tidak terlihat bahkan bagi 

korbannya itu sendiri, hal ini bisa menyerang kepada unsur-unsur simbolis seperti 

bahasa, lambang-lambang, stigma atau pemikiran, gaya hidup, dan yang paling 

menonjol dan sewenang-wenang adalah penyerangan pada properti jasmani seperti 

warna kulit, bentuk tubuh dan sejenisnya (Bordieu, 2007 : 2). Namun setelah 

interview dilakukan mengenai beberapa meme yang menjadi sample. Hanya ada 

satu meme yang memang dimaknai sebagai meme yang melakukan kekerasan. 

Meme tersebut adalah meme Tahu Aja Bulat. 

Meskipun dijelaskan dalam memaknai meme tahu aja bulat ini masing-

masing informan memiliki pemahamannya sendiri. Namun, tetap ada makna 

kekerasan yang disampaikan oleh meme ini khususnya dari para informan 

perempuan. Seperti pada informan 5 yang secara jelas mengatakan meme ini adalah 
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pelecehan karena melakukan penilaian terhadap bentuk tubuh perempuan. 

Menurutnya perempuan tidak dilihat cantik atau tidak dari bentuk badannya. Maka 

dari itu dirinya merasa ini melecehkan perempuan. 

Informan 3 yang juga seorang perempuan merasakan ini adalah bentuk 

pelecehan karena dalam kehidupannya banyak temannya yang seolah disindir oleh 

meme ini dan menurutny aitu adalah sebuah hal yang jahat. Sebagaimana yang 

dijelaskan diatas, Dirinya juga menegaskan badan perempuan bukan suatu hal yang 

bisa dituntut untuk berbentuk seperti apa yang diinginkan orang lain. 

Lalu untuk informan 1 yang memang merasa tergantung bagaimana indivdu 

memaknai meme ini. Namun, sebagai perempuan dirinya tetap merasa jahat jika 

dirinya merasa memang meme ini adalah meme yang lucu. Bahkan informan 6 yang 

seorang laki-laki merasa meme ini akan memiliki dampak buruk didunia nyata 

karena jokes yang disampaikannya.  

Perasaan-perasaan tersakiti yang muncul dari semua informan perempuan 

dan setujunya semua informan bahwa meme ini mengarahkan pada bagian tubuh 

perempuan. namun pada meme tidak benar-benar diperlihatkan adanya bagian 

tubuh yang dijadikan jokes. Membuktikan juga meme ini memang memiliki unsur 

kekerasan atau pelecehan secara tidak langsung. 

 

3.8 Humor Membuat Suatu Hal Bisa Dimaklumi 

Salah satu fungsi humor seperti yang dijelaskan oleh Sujoko (dalam 

Rahmanadji, 2007 : 218) adalah membuat orang mentoleransi sesuatu. Seperti yang 

dijelaskan pada bab pertama juga bahwa memang humor sendiri memang bisa 
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menjadi suatu media untuk menyampaikan ide yang bahkan sebenarnya ide tersebut 

merupakan sebuah ide yang berlawanan dengan budaya yang ada. Ide tersebut bisa 

ditoleransi oleh orang-orang karena berbentuk humor. 

Hal ini terjadi pada beberapa meme yang diteliti. Seperti pada meme Awas 

Itu Hoax. Jika diperhatikan diatas, banyak pemaknaan muncul dari meme ini yang 

berbunyi perempuan memiliki sifat materialistis. Hanya ada satu informan yang 

merasa meme tersebut akan dimaknai bagaimana individu yang membacanya. 

Namun semua informan menganggap meme ini merupakan murni lelucon dan 

menganggap meme ini lucu. 

Begitu juga pada meme alis kekinian semua informan menyetujui bahwa 

meme tersebut adalah sindirian pada perempuan. Bahkan, semua merasa hal 

tersebut adalah lucu karena tampilan foto yang diberikan meme. Kedua meme ini 

menjelaskan bahwa sebuah sindirian atau ejekan pada perempuan akhirnya bisa 

dianggap santai, atau dianggap bukan suatu hal yang serius karena dibungkus rapih 

oleh jokes. 

Pada meme lain hal ini juga terjadi, seperti pada meme Tahu Aja Bulat. 

Masih ada beberapa informan yang menganggap hal tersebut hanya sebuah lawakan 

semata jadi tidak perlu dianggap serius dan ada juga yang menganggap hal tersebut 

lucu. Meskipun sudah jelas bahwa beberapa informan lain menganggap meme 

tersebut adalah kekerasan dan hampir semua informan setuju bahwa meme itu 

menyinggung fisik perempuan demi kepuasan laki-laki. Tetap, meme tersebut 

masih dipandang jokes oleh beberapa informan khususnya informan 1, 2, dan 4. 
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Hal ini juga membuktikan bagaiman jokes bisa membungkus suatu hal menjadi bisa 

ditoleransi. Bahkan untk pelecehan sekalipun. 

 

3.9 Keganjilan Menimbulkan Tawa 

Sebagaimana yang telah dijelaskan juga pada bab pertama. Secara umum 

incongruity theory (teori keganjilan) menjelaskan, orang-orang akan tertawa 

mengenai apa yang membuat mereka terkejut, yang tidak diperkirakan oleh mereka, 

atau tentang suatu hal yang aneh namun tidak mebahayakan diri mereka sendiri (A. 

A. Berger, dalam Meyer, 2000 : 313). Teori ini dibuktikan dengan beberapa 

pernyataaan informan pada jokes diatas ketika menganggap jokes tersebut lucu. 

Memang tidak semua informan mengalami ini. Namun, masih ada beberapa 

informan yang memang tertawa, atau menganggap meme lucu karena suatu hal 

yang tidak diduga. 

Seperti pada pendapat informan 1 pada meme Alis Kekinian yang memang 

dirinya merasa tidak menyangka ada tampilan perempuan seperti pada digambar. 

Dimana perempuan tersebut mengenakan dandanan alis yang begitu tebal sehingga 

membuatnya kaget dan tertawa. Lalu informan 2 pada meme yang sama. Informan 

2 mengatkan hal seperti itu adalah ada-ada saja. Hal tersebut menunjukan ke 

bingungannya namun tetap dirinya tertawa ketika melihat hal tersebut. Informan 6 

juga mengakui sajian foto yang ada pada meme Alis Kekinian ini membuatnya 

tertawa karena menurutnya orang yang ada difoto tersebut seperti berdandan tidak 

wajar dan akhirnya menjadi hiburan baginya. 
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Selanjutnya pada meme Tahu Aja Bulat. Informan 2 mengatkan dirinya 

merasa meme ini lucu karena memang meme ini tidak pernah terpikir olehnya. 

Perbangdingan tahu bulat dan fisik perempuan menjadi suatu hal yang itdak 

diduganya maka dari itu dirinya menganggap meme ini menjadi suatu hal yang lucu. 

Begitu juga informan 1 yang mengatakan hal serupa dengan informan 2. Infrman 

satu juga merasa aneh dengan membandingkan fisik perempuan dengan tahu bulat 

walau memang makanan tersebut sedang terkenal. 

Beberapa pendapat informan diatas memang membuktikan bahwa suatu hal 

bisa menjadi lucu jika kita tidak mengira atau merasa ada yang salah pada hal 

tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh teori keganjilan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




