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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sosial media dan Internet merupakan bagian yang tidak dapat dari kehidupan 

sehari-hari masyarakat modern. Sejak kemunculan internet memberikan gairah baru 

dalam masyarakat dalam berkomunikasi. Berdasarkan hasil dari data Internet 

World Stats, penggunaan internet Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa pada Maret 

2021. Dengan pengguna banyak tersebut, Indonesia menempati peringkat ketiga 

dengan penggunaan internet terbanyak di Asia. Media sosial sendiri memberikan 

wadah serta ruang dalam berdemokrasi bagi para pengguna internet. Demokrasi ini 

memberikan akses bagi masyarakat untuk dapat berdemokrasi dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. Dalam hal ini demokrasi digital merupakan 

arena kontestasi ruang yang memiliki kontrol dan kebebasaan (Rudiantara, 2016, 

hlm. 53). 

Kehadiran internet memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk 

memberikan informasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Penggunaan internet 

yang sering berjalannya waktu bertambah khususnya di Indonesia, dimana 

Indonesia menempati urutan ke-3 penggunaan terbanyak di Asia. Penggunaan 

internet yang semakin banyak membuat masyarakat lebih intens dalam 

menggunakan jasa internet dalam mencari informasi maupun berkomunikasi. Hal 

inilah yang menyebabkan informasi lebih mudah didapatkan karena kemudahan 

aksesnya dibandingkan melalui media cetak. Menurut survei Nielsen Consumer & 

Media View hingga triwulan ketiga 2017 menjelaskan bahwa, kebiasaan membaca 

orang Indonesia telah mengalami pergeseran.  

Internet di Indonesia mempunyai peran penting dalam memajukan demokrasi 

di Indonesia (D. M. Dewi & Widyawati, 2021, hlm. 47). Karena internet memiliki 

posisi kuat dalam menciptakan keterbukaan dan kesadaran dalam dunia politik. 

Internet juga memberikan ruang kepada seluruh kreatifitas negara dalam 

menyampaikan isu politik dan sosial. Terlebih dengan adanya media sosial isu-isu 

yang berkaitan dengan politik maupun sosial yang tidak muncul di media massa 

dapat ditemukan dan berkembang menjadi diskusi publik. Media sosial yang 
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awalnya hanya untuk berkomunikasi sekarang telah berkembang menjadi wadah 

bagi diskusi publik yang mendorong terjadinya gerakan sosial. Pada situasi 

tersebut, kecepatan dari penyebaran informasi tanpa sumber yang terpercaya 

cenderung berdampak buruk terhadap dunia dan kehidupan politik  (Susanto, 2017, 

hlm. 379). Internet menjadi wadah baru Generasi Z untuk berdemokrasi. Demokrasi 

menggunakan internet kian hangat di Indonesia. Banyak yang menggunakan 

Internet untuk memberi masukan ataupun kritik kepada pemerintah tidak terkecuali 

generasi z.  

Dengan adanya internet penyaluran aspirasi masyarakat jadi lebih mudah 

karena internet sendiri menghilangkan batasan-batasan yang menghambat aspirasi 

ke pemerintah. generasi Z sendiri dapat menyalurkan aspirasinya dalam bentuk 

tulisan ataupun berupa meme. Di era yang serba digital ini siapa yang tidak tau 

tentang meme. Istilah meme sendiri diperkenalakan oleh Dawkins (2006, hlm. 189) 

satuan kecil untuk mengukur kebiasan ataupun kebudayaan dari manusia. Meme 

bekerja sebagai satuan non material yang cara kerjanya seperti gen. Sehingga bisa 

mengetahui asal usul sebuah kebudayaan bukan berdasarkan dari biologinya tetapi 

dari ide. 

Meme pada dasarnya memuat suatu sebuah fenomena sosial dalam yang 

berbentuk visual seperti video, gambar atau tulisan untuk kemudian disebarkan 

secara masal di media sosial. Meme memberikan gambar untuk diedit kemudian 

ditambahkan dengan kata-kata yang menjadi fenomena yang sedang hangat. Meme 

saat ini bukan hanya lelucon semata namun meme berubah menjadi sebuah alat 

untuk mengkritik ataupun digunakan sebagai kampanye politik. Saat ini meme 

bertransformasi menjadi bentuk budaya di internet yang mempengaruhi 

masyarakat. 

Di Indonesia meme berkembang dan sangat populer sampai saat ini. kehadiran 

meme pada situs yeahmahasiswa.com di tahun 2009, awalnya meme dijadikan 

sebagai hiburan dari kehidupan mahasiswa seperti skripsi, tugas akhir, hingga 

indeks prestasi lainnya. Kemudian fenomena meme bertransformasi kedalam hal 

yang lebih luas seperti ekonomi, budaya dan politik. perkembangan meme menjadi 

sebuah gaya komunikasi baru yang tidak mampu mengandung muatan politik atau 

sarana guna mengkritisi kebijakan elit negara (Allifiansyah, 2017, hlm. 153). 
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Meme sebagai suatu humor politik, dimana meme bukan sekedar lelucon 

belaka, melainkan sebagai sarana komunikasi baru di antara para pengguna sosial 

media yang lainnya. Salah satunya meme bermuatan politik yang mampu 

memberikan sudut pandang pembuat meme terhadap konteks politik atau isu 

tertentu dengan cara ringan, humor yang tidak meninggalkan essensi dari konten 

dan meme sebagai suatu kritik sosial. Di Indonesia meme politik sangat populer 

terhadap fenomena politik terkini. melalui penyiaran yang masif menjadi salah satu 

sarana penyebaran informasi. Ketika ada pemberitaan politik yang patut dijadikan 

bahan diskusi, saat itu juga meme terkait isu tersebut akan cepat menyebar dalam 

berbagai rupa, cara dan desain. meme adalah ide ilmiah, yang menyebabkan 

penyebarannya akan tergantung pada bagaimana diterima meme tersebut (Dawkins, 

2006, hlm. 325). 

Meme politik dapat menjadikan perkenalan bagi sebagaian orang untuk 

memahami situasi politik terkini. Meme politik kerap menjadi viral dan dapat 

menyebarkan  fenomena politik dengan cepat. Meme politik sering kali disebarkan 

melalui berbagai platform media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dsb. 

Meme politik melalui dapat menjalakan peranan penting dalam penyebaran wacana 

politik, sebab ia tidak hanya bisa menanggapi orang yang aktif saja tetapi meme 

politik dapat membantu mereka yang tidak aktif berpartisipasi dalam diskusi politik 

menjadi lebih aktif dan dapat memahami isu-isu politik terkini. Meme menjadikan 

sarana edukasi politik alternatif, paling tidak membuat orang-orang yang pasif 

menjadi lebih aktif dalam mengkritisi fenomena politik yang sedang terjadi. Meme 

politik merupakan pop culture yang sering digunakan baik oleh masyarakat ataupun 

mahasiswa untuk menganggat isu-isu politik karena meme sendiri mudah viral 

dalam hitungan menit. 

Meme pada dasarnya mengimitasi sebuah fenomena sosial dalam bentuk visual 

seperti video, gambar atau tulisan untuk kemudian disebarkan secara masal di 

media sosial. Meme memberikan gambar untuk diedit kemudian ditambahkan 

dengan kata-kata yang menjadi fenomena yang sedang hangat. Meme saat ini bukan 

hanya lelucon semata namun meme berubah menjadi sebuah alat untuk mengkritik 

ataupun digunakan sebagai kampanye politik. Saat ini meme bertransformasi 

menjadi bentuk budaya di internet yang mempengaruhi masyarakat. 
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Meski mengandung unsur menghibur, meme politik berakar dari suatu 

fenomena yang nampak dan latar situasi sosial yang terbaru. Karena itu, tidak dapat 

mengherankan jika meme politik selain memiliki kritis dan humor, meme politik 

sendiri memiliki unsur informatif. Walaupun meme politik sendiri tidak dapat 

disamakan dengan jurnalistik, akan tetapi meme politik berpotensi untuk dapat 

memberikan literasi politik kepada masyarakat. Paparan meme politik mampu 

mendorong seseorang untuk mencari informasi lebih dalam melalui sumber yang 

kredibel. Ini artinya meme politik dapat bermanfaat sebagai suatu titik awal untuk 

memahami suatu ide yang kompleks serta masalah yang sistematis (Fatanti & 

Prabawangi, 2021, hlm. 169).  

Remaja maupun generasi Z seringkali menggunakan kemampuan visualnya 

dalam menerima dan menyampaikan informasi. Karena dalam generasi z lebih 

dekat dengan teknologi dan informasi tentang entertainment seolah menjadi 

kebutuhan pokok. Dalam penelitian Indonesia Gen Z And Millennial Report 2020: 

The Battle Of Our Generation yang diteliti oleh Ali dkk., (2020) mayoritas gen z 

lebih senang mencari informasi terkini dan lifestyle dibandingkan dengan berita 

politik. Baginya dunia politik berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat 

sehingga sangat penting untuk diikuti, sedangkan generasi z malas dengan dunia 

politik. Bagi mereka, dunia politik merupakan dunia serius dan menjenuhkan. Pada 

dasarnya mereka bukan anti politik tetapi tidak mau terlibat lebih jauh persoalan 

politik. 

Rendahnya minat akan politik sendiri memunculkan suatu indikasi dari 

rendahnya tingkat literasi politik generasi z. Hal tersebut juga akan menjadi 

kekhawatiran tersendiri, karena dengan rendahnya literasi politik ataupun tidak 

melek akan politik generasi tersebut akan mendapatkan kesulitan dalam 

menentukan pilihannya. Dengan rendahnya literasi politik akan mempengaruhi 

sikap generasi z menjadi lebih apatis terhadap proses demokrasi dan isu-isu politik 

yang ada di masyarakat dan hal tersebut memudahkan kelompok berkepentingan 

untuk memobilisasi suara politiknya.  

Solusi untuk mengatasi rendahnya minat generasi z terhadap politik adalah 

dengan membuat konten-konten yang memberikan informasi politik dan 

menyesuaikan dengan yang mereka minati agar lebih mudah diterima oleh generasi 
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z. Dengan adanya penyesuaian ini para agen komunikasi politik harus selalu up to  

update, seperti hal pesan-pesan politik yang ada dikemas dalam humor atau 

candaan seperti meme politik. Meme politik sendiri memuat informasi politik 

terkini yang dibalut oleh humor dan jenaka. Meme politik sendiri sangat relevan 

untuk digunakan dalam memberikan pesan politik kepada masyarakat yang kurang 

aktif dan generasi muda karena meme sendiri mudah untuk dipahami. 

Dalam penelitian Karakaya & Glazier (2019) menyatakan partisipasi politik 

kahalayak yang terpapar atau menggunakan media online untuk mendapatkan 

informasi cenderung lebih tinggi. Dimana sosial media memengang kunci utama 

dalam menyampaikan informasi tanpa batas yang kemudian berdampak kepada 

partisipasi politik kahalayak.  

Penelitian Velasquez & Quenette (2018) menyatakan bahwa ekspresi politik 

dalam penggunaan sosial media mempengaruhi efikasi, ekspresi dan keterlibatan di 

masyarakat. Kemudian penelitian Shifman, (2013) membagi meme menjadi tiga 

dimensi yaitu content, form, dan stance. Diman tiga dimensi utama yang berasal 

dari meme memiliki relevansi khusus dengan analisis kontemporer kebudayaan 

digital. Yang pertama, meme paling baik dipahami sebagai informasi budaya yang 

diturunkan dari orang ke orang, namun secara bertahap berkembang menjadi 

fenomena sosial bersama. Meskipun mereka menyebar di mikro Pada dasarnya, 

meme berdampak secara makro: Meme membentuk pola pikir, bentuk perilaku, dan 

tindakan sosial kelompok. 

Meme Politik sering kali di jumpai di medai sosial. Meme sendiri terbagi 

menjadi dua jenis ada yang bersifat gambar dan video. Meme politik sendiri 

memiliki tujuan untuk dapat dijadikan sebagai sumber informatif bagi masyarakat. 

Dimana yang awalnya meme dianggap sebagai bahan hiburan ataupun candaan 

berubah menjadi sarana edukasi politik untuk meningkatkan literasi bagi remaja 

serta penting karena penelitian ini menyangkut tentang literasi politik,. Oleh 

karenanya berdasarkan latar belakang diatas dan penelitian terdahulu penulis 

bermaksud mengadakan penelitian yang mengambil sebuah judul tentang 

“Pengaruh Meme Politik Terhadap Literasi Politik Generasi Z” 

1.2. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan  apa yang telah diuraikan di latar belakang mengenai masalah yang 

ada,  penulis mengkonstruksikannya dalam rumusan masalah penelitian sehingga 

berorientasi dan relevan dengan masalah yang sudah dibahas, disebutkan di latar 

belakang, sekaligus membangun masalah penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi literasi politik generasi z dalam 

penggunaan meme politik di media sosial ? 

2. Pengaruh meme politik di media sosial terhadap literasi politik  generasi z? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini untuk dapat mengkaji serta memperoleh hasil 

mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat literasi politik Generasi Z terhadap 

meme politik. Adapun penelitian ini secara khusus memiliki tujuan sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi literasi politik generasi z 

dalam penggunaan meme politik di media sosial 

2. Untuk mengetahui pengaruh meme politik di media sosial terhadap literasi 

politik  generasi z 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat 

baik bagi diri penulis maupun bagi khalayak umum yang membacanya. 

1.4.1. Dari Segi Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis memiliki peranan penting bagi Pkn, dilihat dari 

objek kajian civic yaitu mengkaji dalam bidang politik. Penelitian ini bertujuan 

memberi manfaat bagi ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu politik, 

khususnya komunikasi politik, literasi politik serta pendidikan politik. Serta 

memberikan kajian secara akademik kepada khalayak, khususnya perguruan tinggi 

mengenai pentinnya memperbaharui komunikasi politik dan pendidikan politik 

yang relefan dengan jaman sekarang serta memberikan pemahaman bagi 

masyarakat untuk dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk 

meningkatkan literasi ataupun kemelekan akan politik. 

1.4.2. Secara Praktis  

Pada segi praktis, penelitian ini bermanfaat memberikan informasi secara 

aktual dan objektif mengenai pengaruh meme Politik terhadap tingkat literasi politik 
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Generasi Z. Adapun penjelasan secara spesifik mengenai manfaat praktis penelitian 

ini terhadap beberapa pihak adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Generasi Z 

Bagi generasi z penelitian ini akan memberikan motivasi kepada generasi z 

tentang pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian 

pesan-pesan politik yang bertujuan untuk meningkatkan literasi politik, 

sehingga kesadaran politik yang tinggi.  

2. Bagi Lembaga Penelitian 

Diharapkan bisa menambahkan dan memberikan masukan mengenai kondisi 

serta fenomena politik yang terjadi di kalangan Mahasiswa, sehingga bagi 

lembaga penelitian bisa lebih memperhatikan dan memberikan pendekatan 

khusus. 

3. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan 

Untuk dijadikan sebagai salah satu refenresi keilmuan dalam Pkn khususnya 

dalam ilmu politik mengenai komunikasi politik dan pendidikan politik. 

4. Bagi Penulis  

Mampu meningkatkan wawasan, dan memperoleh pengalaman langsung 

dalam pengaruh meme politik terhadap peningkatan literasi politik generasi z. 

1.4.3. Segi Kebijakan 

Manfaat kebijakan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dan peneltian bagi pemeritah ataupun pihak yang terkait dalam upaya 

peningkatan literasi politik generasi z. 

1.4.4. Segi Isu 

Penelitian ini diharapkan dapat kepada semua pihak baik itu masyarakat, 

pemeritah atupun partai politik tentang pentingnya mengmebangkan literasi politik 

dengan menggunakan media yang kreatif di era sekarang mengingat pentingnya 

literasi politik bagi masyarakat agar tidak awam dalam dunia politik. 

1.5. Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam penyusunan penelitian yang sistematis, maka penulis membagi struktur 

organisasi yang digunakan menjadi 5 bab, yaitu : 

BAB I: Pendahuluan 
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Sebagai bab 1 atau bab pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini diuraikan 

tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II: Kajian Pustaka 

Dalam bab ini berisikan teori-teori yang mendukung penelitian ini, pendapat para 

ahli serta hasil penelitian-penelitian terdahulu dijadikan penulis sebagai bahan 

kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian. 

BAB III: Metode Penelitian 

Pada bab ini diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan. 

BAB IV : Temuan dan Pembahasan 

Pada bab ini penulis melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan 

teori-teori yang ada serta data-data yang dapat mendukung. Dengan langkah 

tersebut akan terlihat masalah-masalah yang akan diteliti serta memberikan 

pemecahan masalahnya. 

BAB V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi 

Sebagai bagian penutup atau akhir dalam karya ilmiah skripsi, pada bab ini penulis 

memberikan kesimpulan, memaparkan implikasi dan menyajikan rekomendasi 

terhadap pihak yang terkait sebagai salah satu solusi dari hasil penelitian terhadap 

permasalahan yang telah diidentifikasikan dalam bab IV. 


