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ABSTRAK 

 YULIUS PRASETYO NUGROHO. NIM 1311109313.  Skripsi. 

Analisis Jenis dan Fungsi Kalimat di Media Sosial. Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

 

Media sosial merupakan wadah yang mampu menyatukan antara 

teknologi, manusia, dan Informasi. Pada penelitian ini, objek penelitian akan 

dibatasi pada kalimat pada kiriman di media sosial Blog dan Microblog (Twitter 

dan Instagram), dan situs jejaring sosial (Facebook) berupa opini publik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis dan fungsi kalimat yang 

digunakan di media sosial. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah jenis kalimat yang digunakan di media sosial? Dan 

bagaimanakah fungsi kalimat yang digunakan di media sosial?. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan 

demikian, laporan  penelitan nantinya berisi kutipan-kutipan data yang berupa 

kalimat-kalimat untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut, sedangkan 

sumber data dalam penelitian ini adalah 40 kiriman di media sosial. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi.  

 Berdasarkan hasil analisis, ditemukan jenis kalimat berdasarkan jumlah 

klausanya meliputi 9 kalimat tunggal dan 3 kalimat majemuk. Kalimat tunggal 

terdiri dari 3 kalimat berpredikat verba, 2 kalimat berpredikat adjektiva, 2 kalimat 

berpredikat nomina, 2 kalimat berpredikat numeral dan 1 kalimat berpredikat frasa 

propesional. Kemudian kalimat majemuk terdiri dari 1 kalimat majemuk setara, 1 

kalimat majemuk bertingkat, dan 1 kalimat majemuk kompleks. Ditemukan pula 

jenis kalimat berdasarkan bentuk atau kategori sintaksisnya sejumlah 18 kalimat, 

yang terdiri dari 8 kalimat deklaratif, 5 kalimat imperatif, 2 kalimat interogatif, 

dan 3 kalimat ekslamatif. Berdasarkan analisis, fungsi kalimat yang ditemukan 

dibagi 4 fungsi, yaitu fungsi kalimat pernyataan sebanyak 18 kalimat, fungsi 

kalimat pertanyaan sebanyak 4 kalimat, fungsi kalimat seruan sebanyak 4 kalimat, 

dan fungsi kalimat perintah sebanyak 4 kalimat, 

 

Kata Kunci : Media Sosial, Jumlah Kalimat, Fungsi Kalimat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Teknologi komunikasi memberikan dampak sangat besar bagi 

perkembangan media khususnya di era globalisasi ini. Kegiatan manusia tak lepas 

dari produk teknologi dan media komunikasi akibat pengaruh dari perkembangan 

teknologi. Kini manusia berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan 

perangkat teknologi media baru. Media saat ini tidak hanya berupa media massa 

dan media elektronik, namun media pada dimensi baru yang semakin berkembang 

dan populer yaitu media jejaring sosial di dunia maya. Media baru ini digunakan 

masyarakat untuk mengekspresikan diri dan menyampaikan segala pandangan 

terhadap suatu hal. 

Secara umum, media sosial mengacu pada media atau alat interaksi antar 

manusia yang berbasis komputerisasi dimana setiap orang dapat menciptakan, 

membagikan, dan bertukar informasi di dalamnya melalui internet (Ahlqvist dkk, 

2008; 34). Media sosial merupakan wadah yang mampu menyatukan antara 

teknologi, manusia, dan informasi. Media sosial memungkinkan orang untuk 

menyimpan, mempublikasi, berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan termasuk di 

dalamnya mempengaruhi masyarakat (Jalonen, 2014: 49). Tiga teratas media 

sosial yang digemari oleh masyarakat Indonesia adalah Facebook, Twitter, dan 

Instagram. 
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Kemudahan yang disuguhkan media sosial mampu memempersempit jarak 

dan waktu. Informasi dari manapun dapat langsung diakses dengan cara yang 

amat mudah dan murah. Maraknya penggunaan media sosial diantaranya 

Facebook, Twitter dan Instagram memudahkan seseorang untuk berbagi, 

berkomunikasi, dan mendapatkan informasi secara instan. Fasilitas yang 

ditawarkan media sosial khususnya Facebook, Twitter dan Instagram menjadi 

lahan baru untuk melakukan kegiatan sosial. 

Menurut Nur (2018: 33), sekitar 97,9% pengguna internet di Indonesia 

menggunakan media sosial. Rata-rata penggunaan internet di Indonesia adalah 8 

jam 51 menit, dan rata-rata penggunaan media sosial adalah 3 jam 23 menit tiap 

harinya. Hal tersebut menerangkan bahwa penggunaan media sosial sudah sangat 

marak di Indonesia. 

Media sosial umunya digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk 

mengekspresikan diri atau menuangkan buah pikiran mereka dalam bentuk tulisan 

atau gambar. Banyak diantara pengguna media sosial di dunia maya atau sering 

disebut netizen membuat kiriman berupa beberapa kalimat sederhana mengenai 

apa yang sedang mereka pikirkan.  

Kaplan & Haenlein (dalam Abbas, 2014: 26) membagi media sosial dalam 

beberapa jenis yaitu: (1) proyek kolaborasi, (2) blog dan microblog, (3) content, 

(4) situs jejaring sosial, (5) virtual game world, dan (6) virtual sosial world.  

Media sosial yang marak digunakan masyarakat Indonesia adalah media 

sosial Blog dan microblog (contohnya Twitter dan Instagram), dan situs jejaring 

sosial (contohnya Facebook). 
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Menurut Alwi, (2010: 317) mengatakan bahwa kalimat merupakan satuan 

bahasa terkecil dalam bentuk lisan maupun tulisan dan digunakan untuk 

mengungkapkan pikiran secara utuh. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat 

merupakan unsur penting untuk mengungkapakan isi pikiran. Labih lanjut, untuk 

mengungkapkan suatu pikiran, tentunya suatu kalimat harus disusun dengan baik 

dan benar. 

Sebuah kalimat yang baik dan benar tentunya memiliki struktur yang baik 

dan benar pula. Struktur kalimat dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan unsur 

subjek (S), predikat (P), objek (O), dan keterangan (K). Menurut Alwi, (2010: 

328), kalimat yang baik harus memiliki sekurang-kurangnya konstituen pengisi 

unsur subjek dan predikat. Kehadiran konstituen lainnya ditentukan oleh kedua 

konstituen tersebut. 

Pengetahuan tentang struktur kalimat itu dapat menjadi dasar seseorang 

menentukan jenis-jenis kalimat yang akan dibuat. Pengetahuan tentang jenis 

kalimat juga perlu diketahui para netizen agar kiriman-kiriman mereka dapat 

mudah dipahami oleh netizen lainnya sehingga tidak menimbulkan 

kesalahpahaman yang dapat berakibat buruk. Akibat-akibat buruk yang dapat 

ditimbulkan kesalahpahaman dalam memahami sebuah kiriman di media sosial 

diantaranya pencemaran nama baik, penistaan agama, penyebaran berita bohong 

atau hoax, dan berkenaan dengan SARA(Suku, Agama, Ras, dan Antar 

golongan). Oleh karena itu, penggunaan kalimat yang baik dan benar menjadi 

urgensi dalam menggunakan media sosial. 
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Menurut Chaer (2009: 45), jenis kalimat dapat dibagi menjadi tiga 

golongan yakni, berdasarkan kategori klausanya, berdasarkan jumlah klausanya, 

dan berdasarkan modusnya. Jenis kalimat merupakan salah satu hal penting dalam 

pengembangan kalimat yang harus dipahami oleh para netizen karena kalimat 

yang baik dan benar memiliki jenis yang tepat sesuai fungsi kalimat tersebut. 

Cara komunikasi utama yang digunakan dalam media sosial adalah 

komunikasi tulis. Komunikasi tulis adalah komunikasi yang dilakukan dengan 

perantara tulisan tanpa adanya pembicaraan secara langsung, dengan 

menggunakan bahasa yang singkat, jelas dan dapat dimengerti oleh penerima. 

Fungsi terpenting dari bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi ( 

Sobur, 2006:303). Begitupun sebaliknya komunikasi tanpa bahasa adalah sesuatu 

yang mustahil. Proses komunikasi dapat digambarkan sebagai penyampaian 

pesan-pesan (messages) dari seseorang atau pihak tertentu kepada orang lain atau 

pihak lain secara berhasil. Maka pada konteks ini komunikasi mencakup juga 

“penularan” pengetahuan mengenai suatu hal. Namun, proses komunikasi lebih 

lanjut tidaklah sekedar penyampaian informasi saja, melainkan proses interaksi 

pengetahuan dan kebenaran antara pihak pertama dan pihak kedua dan seterusnya. 

Secara singkat peran dan fungsi bahasa sangatlah penting dalam berkomunikasi 

(Sobur,2006:37) 

Penggunaan bahasa dalam menyampaikan pesan dan informasi melalui 

media sosial tidak hanya dapat dikaji jenisnya saja. Dalam penelitian ini fungsi 

kalimat pada media sosial dalam interaksi sosial juga akan dikaji. Fungsi interaksi 

begitu erat kaitannya dengan media sosial karena pesan yang dipublikasikan 
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melalui media sosial dapat menciptakan sebuah interaksi antara penulis dengan 

pembaca pesan. Selain fungsi interaksi masih banyak fungsi-fungsi bahasa pada 

media sosial yang akan menjadi salah satu objek kajian penelitian ini. 

 

B. Batasan Masalah 

Batasan masalah berfungsi untuk memperjelas ruang lingkup objek yang 

akan diteliti. Batasan masalah pada dasarnya tidak dilakukan hanya untuk 

mengungkapkan sesuatu yang dilihat dari luarnya saja tapi juga menyentuh 

persoalan pada bagian-bagian tertentu yang tersembunyi dalam suatu teks atau 

subjek penelitian. Pada penelitian ini, objek penelitian akan dibatasi pada kalimat 

pada kiriman di media sosial Blog dan microblog (Twitter dan Instagram), dan 

situs jejaring sosial (Facebook) berupa opini publik. Pemilihan Twitter, 

Instagram, dan Facebook didasarkan pada banyaknya pengguna ketiga media 

sosial tersebut di Indonesia. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah jenis kalimat yang digunakan di media sosial? 

2. Bagaimanakah fungsi kalimat yang digunakan di media sosial? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang 

ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan jenis kalimat yang digunakan di media sosial. 

2. Mendeskripsikan fungsi kalimat yang digunakan di media sosial. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1. Teoretik 

Secara teoretik penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan yang 

berkaitan dengan penggunaan Bahasa Indonesia, khususnya berkenaan 

dengan jenis dan fungsi kalimat. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan seabagai masukan bagi para 

netizen atau khalayak umum, dan menjadi referensi dalam kepentingan 

menyusun suatu kalimat yang baik dan benar. Selain itu, penelitian ini 

juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian mendatang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan jenis kalimat berdasarkan 

jumlah klausanya meliputi 9 kalimat tunggal dan 3 kalimat majemuk. 

Kalimat tunggal terdiri dari 3 kalimat berpredikat verba, 1 kalimat 

berpredikat adjektiva, 2 kalimat berpredikat nomina, 2 kalimat berpredikat 

numeral dan 1 kalimat bepredikat frasa preposisional. Kemudian kalimat 

majemuk terdiri dari 1 kalimat majemuk setara, 1 kalimat majemuk 

bertingkat, dan 1 kalimat majemuk kompleks. Ditemukan pula jenis 

kalimat berdasarkan bentuk atau kategori sintaksisnya sejumlah 18 kalimat 

yang terdiri dari 8 kalimat deklaratif, 5 kalimat imperatif, 2 kalimat 

interogatif, dan 3 kalimat eksklamatif. 

Berdasarkan analisis, fungsi kalimat yang ditemukan dibagi 4 

fungsi, yaitu fungsi kalimat pernyataan sebanyak 18 kalimat, fungsi 

kalimat pertanyaan sebanyak 4 kalimat, fungsi kalimat seruan sebanyak 4, 

dan fungsi kalimat perintah sebanyak 4 kalimat. 
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B. Saran 

Pada umumnya sosial media digunakan oleh berbagai kalangan dan 

telah menjadi konsumsi publik. Pentingnya peranan para ahli bahasa untuk 

mengamati jenis dan fungsi kalimat yang digunakan pengguna sosial 

media, sehingga sosial media dapat digunakan secara bijak dan tidak 

menyinggung pihak lain. Hasil penetian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya. 
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