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ABSTRAK 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu, (1) memaparkan 

bentuk bahasa graffiti tembok di kota Surakarta, (2) menjelaskan 

makna bahasa graffiti tembok di kota Surakarta, (3) memaparkan 

fungsi bahasa graffiti tembok di kota Surakarta, (4) memaparkan 

tanggapan masyarakat sekitar mengenai bahasa graffiti tembok di 

kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi 

kualitatif, yang menjadi objek penelitian ini yaitu, ungkapan pada 

graffiti di Kota Surakarta. Teknik dokumentasi, teknik catat, dan 

teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini. Setelah data terkumpul penelitian ini menggunakan 

teknik analisis data metode agih; teknik ubah ujud, teknik perluas 

dan metode padan; teknik refensial, teknik pragmatis. Hasil 

penelitian ini berupa,  (1) lima bentuk bahasa graffiti di kota 

Surakarta yaitu, kata, frase, klausa, kalimat, wacana. (2) 

Ungkapan pada graffiti tembok di Kota Surakarta berisi kritik 

sosial berupa kritik terhadap pemerintah, layanan di rumah sakit, 

serta masalah kehidupan sosial;dukungan kepada Persis 

Solo;perasaan gembira dan cinta tanah air; kebudayaan 

batik;peringatan;ucapan bela sungkawa;sapaan. (3) Terdapat  

lima fungsi ungkapan pada graffiti tembok di Kota Surakarta 

yaitu, (a) fungsi ekpresif, (b) fungsi informasional, (c) fungsi 

direktif, (d) fungsi kontektual, (e) fungsi metalingul, dan (f) fungsi 

puitik. (4) tanggapan masyarakat mengenai bahasa graffiti yaitu, 

bahasa graffiti identitas penulis, bahasa graffiti bagian karya anak 

bangsa, dan graffiti sebagai media komunikasi, serta bahasa 

graffiti sebagai penyampain pesan. 

Kata kunci : Graffiti, Bahasa, Makna, Sosiolinguistik 

A. Pendahuluan 

Graffiti merupakan bagian dari seni lukis menggunakan media 

tembok. Pelukisan seni graffiti menggunakan komposisi warna, garis, 

volume, tulisan, gambar, tulisan dan gambar. Melukis graffiti di tembok 
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selalu disertai bahasa unik dan menarik untuk merespon penikmat atau 

pembaca graffiti tersebut. Ungkapan pada graffiti memiliki bentuk, makna, 

serta fungsi berbeda. Bahasa pada seni graffiti di tembok mengandung 

pesan untuk disampaikan penulis graffiti tersebut. 

Bentuk–bentuk graffiti tembok tidak hanya sekedar tulisan-tulisan. 

Berbagai bentuk graffiti yang ada di Kota Surakarta memiliki makna, 

fungsi yang berbeda. Seni graffiti yang terdiri dari coretan-coretan, 

gambar, warna, garis, dan volume. Setiap daerah memiliki karakteristik 

penggunaan bahasa berbeda. Bahasa yang digunakan dalam graffiti 

mengandung pesan untuk disampaikan. 

Kota Surakarta merupakan kota yang terdiri dari berbagai 

masyarakat yang berbeda. Berbagai budaya dan seni ada di Surakarta. Hal 

itu menggambarkan bahwa Surakarta adalah kota budaya. Seniman–

seniman tidak hanya dalam satu bidang. Salah satu seniman yang ada yaitu 

komunitas Graffiti. Komunitas ini berusaha mengekspresikan diri dengan 

menulis ungkapan-ungkapan pada graffiti di Kota Surakarata. Kota 

Surakarta memiliki 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Jebres, Laweyan, 

Banjarsari, Pasar Kliwon, dan Serengan.  

Menganalisis bahasa dalam masyarakat yaitu dengan ilmu 

sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah studi atau pembahasaan dari bahasa 

sehubungan dengan penutur bahasa itu sebagai anggota masyarakat. 

Bahasa graffiti di Kota Surakarta merupakan bagian dari bahasa 

masyarakat. Jadi, bahasa graffiti tersebut merupakan cerminan masyarakat 

sekitar. Chaer (2012:2) berpendapat Sosiolinguistik adalah bidang ilmu 

antardisiplin ilmu yang mempelajari bahasa dalam kaitanya dengan 

penggunaan bahasa itu dalam masyarakat.  

Kajian penelitian yang relevan sebagi  rujukan keaslian penelitian 

ini. Penelitian Roymonda (2008) berjudul "The Study of Sociolingustic 

Graffiti Arts Digunakan di Surakarta". Makalah penelitian ini mempelajari 
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register, fungsi, dan gaya seni grafiti. Hasil riset ini adalah: pertama, ada 

tiga jenis register yang dikategorikan berdasarkan kelas kata. Register 

berada dalam bentuk kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Kedua, ada 

tujuh fungsi gambar seni graffiti ditemukan di Surakarta: fungsi (1) 

menyebarkan popularitas, (2) meminta orang untuk melakukan kebaikan, 

(3) merayakan peristiwa, (4) mengakui perasaan koruptor itu, (5) 

memotivasi orang , (6) iklan toko, dan (7) memberikan hadiah perpisahan. 

Ketiga, ada tujuh gaya seni grafiti yang ditulis oleh komunitas  lokal 

Surakarta. Gaya yang bubble, memudar, 3D, suku, membuang-up, 

blockbuster, dan Wack. 

Penelitian Zilda Alamanda (2010) berjudul “Graffiti Berbahasa 

Minangkabau pada Angkutan Kota di Kota Padang”. Tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui bentuk lingual, fungsi, dan makna dari sebuah tradisi 

tulisan yang mnggunakan media angkutan kota. Hasil penelitian ini 

ditemukan 3 bentuk lingual dari graffiti yaitu: 1) kata, 2) Frasa, 3) 

Kalimat. Berikutnya ditemukan ada 7 fungsi dari graffiti, yaitu: 1) Graffiti 

sebagai alat untuk melakukan sesuatu (Instrumental), 2) mempengaruhi 

lawan bicara, 3) berfungsi untuk membuat pertanyaan (Representation), 4) 

memelihara hubungan sosial (Interaksional), 5) mengekpresikan perasaan 

(Personal), 6) memperoleh pengetahuan (Heuristik), 7) melahirkan sesuatu 

gagasan (Imajinatif).  Selanjutnya, makna graffiti dapat dikelompokkan 

menjadi 3, yaitu : 1) makna leksikal, 2) makna gramatikal, 3) makna 

kontekstual. 

Penelitian Samuel (2011) berjudul “Makna Ungkapan pada Mural 

yang Terdapat di Jakarta Timur (Analisis Semiotika)”. Tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui makna ungkapan Mural yang terdapat di Jakarta 

Timur melalui analisis semiotika. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terhadap titik mural di kawasan Jakarta Timur melalui 

pendekatan atau analisis semiotika diperoleh hasil penelitian sebagai 

berikut: (1) Kawasan Matraman (1-6) Pesan simbolik tentang tertib lalu 

lintas, (2) Kawasan Jl. Pemuda (7-10) pesan simbolik tentang persatuan, 



4 

(3) Kawasan UNJ (16-28) Pesan simbolik tentang semangat dan hiburan, 

(4) Kawasan Rawamangun (11-15) pesan simbolik tentang pendidikan, (5) 

Kawasan  Cawang-Penas-Utaka (29-76) pesan simbolik tentang 

penghijauan, lingkungan, narkoba, dan seks bebas.  

Berdasarkan keterangan di atas, penelitian ini bertujuan 

memaparkan apa saja bentuk bahasa graffiti, menjelaskan makna 

ungkapan pada graffiti, memaparkan fungsi bahasa graffiti, dan 

memaparkan tanggapan masyarakat mengenai bahasa graffiti di Kota 

Surakarta.  

B. Metode Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini di Kota Surakarta terfokus sekitar Kecamatan 

Laweyan, Banjarsari (Manahan), dan Jebres karena tempat tersebut lebih 

banyak ditemukan bahasa graffiti tembok. Waktu penelitian ini yaitu, 

dilakasanakan bulan Oktober 2013 sampai selesai penulisan laporan. 

2. Jenis dan Strategi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitaif. Metode penelitian 

kualilitaif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai kunci, dan 

hasil penelitian lebih menekankan makna (Sugiyono, 2006:1). 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah  seseorang yang terjun langsung di 

dalam penelitian, kemudian ia menganalisis suatu penelitian 

(Arikunto, 2010:162–163). Subjek penelitian ini adalah peneliti 

sendiri terjun secara langsung dalam menggali, mengakaji dan 

menganalisis data berupa bahasa graffiti tembok di sekitar Kota 
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Surakarta, khususnya sekitar Kecamatan Laweyan, Banjarsari 

(Manahan), dan Jebres. 

b. Objek Penelitian 

Adapun, objek penelitian ini adalah  ungkapan pada graffiti tembok 

di Kota Surakarta yang terfokus di sekitar Kecamatan Laweyan, 

Jebres, Banjarsari dengan mengacu dua aspek (1) kejelasan tulisan, 

(2) mengandung pesan, dan masyarakat sekitar. 

4. Teknik dan Istrumen Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, teknik catat, 

dan teknik wawancara. Teknik dokumentasi digunakan untuk 

mendokumentasikan bahasa graffiti di Surakarta. Selanjutnya,  

digunakan teknik catat. Mahsun (2006:90) berpendapat bahwa teknik 

catat sebagai teknik dasar dalam teknik simak karena pada hakikatnya 

penyimakan dilakukan dengan mencatat penggunaan bahasa graffiti. 

Peneliti mencatat penggunaaan bahasa graffiti pada tembok di kota 

Surakarta, dengan membaca ungkapan pada  graffiti tembok di sekitar 

daerah Laweyan, Jebres, dan Banjarsari (Manahan). Selain teknik 

catat, digunakan teknik cakap (wawancara) adalah berupa percakapan 

antara peneliti dengan masyarakat sekitar mengenai tanggapan bahasa 

grafiiti. 

5. Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori. Teori 

triangulasi teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat 

diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. 

Keabsahan data akan menunjukkan bahwa yang akan diamati peneliti 

sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada pada lokasi penelitian dan 

penjelasan dari deskripsi permasalahan sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya (Meleong, 2011:321).  
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6. Teknik Analisis Data 

  Analisis data adalah upaya yang dilakukan untuk 

mengklasifikasi, mengelompokkan data, pada tahap ini dilakukan 

upaya mengelompokan, menyamakan data yang sama dan yang 

memang berbeda, serta  menyisihkan pada kelompok lain data yang 

serupa, tetapi tak sama (Mahsun, 2006:253). Setelah data terkumpul, 

penelitiaan ini menggunakan teknik analisis data metode agih: teknik 

ubah ujud, teknik perluas dan metode padan: teknik referensial, teknik 

pragmatis. Metode agih itu alat penentunya justru bagian dari bahasa 

yang bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto, 1993:15). Teknik ubah 

ujud yaitu dengan memparafrasa data yang diperoleh. Parafrasa hasil 

pengubahan wujud bukan saja harus mempertahankan informasi 

semula, tetapi juga harus tetap bermakna sepenuhnya. Setelah data 

terkumpul, peneliti melakukan teknik analisis dengan memparafrasa 

sehingga peneliti mengetahui makna konstituen sintaksis yang disebut 

“peran”. 

Metode padan merupakan analisis yang dilakukan dengan 

menghubungkan, membandingkan unsur–unsur yang bersifat lingul. 

Teknik referensial yaitu teknik dasar metode padan dengan daya pilah 

sebagai pembeda refensial. Teknik pragmatis yaitu daya pilah mitra 

wicara sebagai reaksi dan kadar kedengarannya (Sudaryanto, 1993: 

25). Penelitian ini menganalisis data mengenai bentuk bahasa graffiti 

menggunakan teknik referensial, makna bahasa graffiti menggunakan 

teknik perluas, dan fungsi bahasa graffiti menggunakan teknik ubah 

ujud. Contoh analisis data sebagai berikut 

(1) NKRI harga mati  

a. Bentuk bahasa graffiti 

NKRI harga mati, bahasa graffiti  yang susunan 

gramatikal terdiri atas tiga kata. Bentuk bahasa tersebut 
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disebut kalimat karena  terdapat  P. Analisis  bahasa 

tersebut sebagai berikut 

NKRI  harga mati  

S       P       

Berdasarkan analisis, ungkapan pada graffiti tersebut 

berupa kalimat berita berpola SP. 

b. Makna bahasa graffiti 

Teknik perluas digunakan untuk menganalisis segi 

kemaknaan bahasa graffiti. Berikut contoh teknik perluas 

ungkapan pada graffiti. 

NKRI harga mati, ungkapan pada graffiti mengacu 

pada cina tanah air. Ungkapan pada  graffiti tersebut 

diperluas belakang menjadi NKRI harga mati;selalu di hati. 

NKRI kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Harga mati bermakna tidak dapat dijual belikan, 

ungkapan pada  graffiti berupa ajakan untuk menjaga 

keutuhan dan kesatuan NKRI. Jadi, ungkapan pada graffiti 

data tersebut berupa rasa  kecintaan pada tanah air 

Indonesia.  

c. Fungsi bahasa graffiti 

Teknik ubah ujud digunakan untuk menganalisis fungsi 

bahasa graffiti. Teknik ubah ujud artinya memparafrasa 

tanpa mengubah sebuah makna. Berikut contoh teknik 

parafrasa 

Wujud parafrasa bahasa graffiti tersebut, yaitu 

N(egara) K(esatuan) R(epublik) I(ndonesia) (ber)harga 

mati. Berdasarkan wujud parafrasa bahasa graffiti tersebut 

terfokus menginformasikan bahwa NKRI berharga mati.  

Ungkapan graffiti tersebut menginformasikan kepada 
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pembaca graffiti. Jadi, ungkapan pada  graffiti tersebut 

berupa fungsi informasional. 

7. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan serangkaian proses dalam penelitian. 

Ada tiga tahap dalam penelitian ini yaitu, tahap pengumpulan data, 

tahap analisis data, dan tahap simpulan. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Bentuk Bahasa Graffiti di Kota Surakarta 

a. Bentuk kata bahasa graffiti di Kota Surakarta 

Bentuk kata bahasa graffiti di Kota Surakarta terlihat pada data sebagai 

berikut 

(31) Hola 

Bahasa graffiti hola merupakan bahasa graffiti terdiri K-V-

K-V. Kata hola dianalisis dengan dipertukarkan posisi vokal a ke 

vokal o. Jadi, bahasa graffiti tersebut berbunyi halo. Kata halo 

sama halnya seperti kata wahai dan hai, yaitu kata seru. Jadi, 

ungkapan pada graffiti tersebut berupa kata seru.  

b. Bentuk FN graffiti di Kota Surakarta terdapat pada data 

sebagai berikut 

(4) Bukan barang musiman 

Wujud data yaitu, bukan barang musiman. Bahasa pada 

graffiti tersebut terdiri atas tiga kata dan tidak terdapat aspek 

predikat. Bentuk bahasa pada graffiti data 4 berupa frase. Adapun, 

proses pembentukan berupa frase yaitu kata bukan adalah 

ungkapan negatif, kata barang musiman merupakan bentuk FN. 

Ungkapan pada graffiti tersebut dibentuk berupa FN dibetuk dari 

ungkapan negasi diikuti FN.  

c. Bentuk Klausa Bahasa Graffiti di Kota Surakarta 

Bentuk klausa pada graffiti di Kota Surakarta terlihat pada data 

sebagai berikut 
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(1) Have a nice day 

Bentuk bahasa graffiti data 1 yaitu, klausa. Have a nice day 

merupakan bentuk klausa, dalam Bahasa Indonesia berarti semoga 

harimu menyenangkan. Jadi, ungkapan pada graffiti tersebut 

berupa Klausa. Data tersebut memiliki unsur pengisi S dan P. Jadi, 

klausa tersebut merupakan klausa lengkap. 

d. Bentuk Kalimat Bahasa Graffiti di Kota Surakarta 

Bentuk kalimat berita bahasa graffiti di Kota Surakarta terlihat 

pada data sebagai berikut 

(5) Batik identitas Indonesia 

Bahasa graffiti “batik identitas indonesia’  terdiri atas tiga 

kata. Bentuk graffiti tersebut merupakan gabungan kata yang 

memiliki satu pengertian. Jadi, bentuk bahasa graffiti tersebut 

berbentuk kalimat. Bahasa graffiti terebut terdapat unsur S, P dan 

O. Analisis sebagai berikut 

Batik (adalah) identitas   Indonesia 

S P   O 

Jadi, bahasa graffiti tersebut berupa kalimat berita. 

e. Bentuk Wacana Bahasa Graffiti di Kota Surakarta 

Bentuk wacana bahasa graffiti di Kota Surakarta terdapat pada data 

sebagai berikut 

(6) Agar anak sehat sewaktu bayi bergizi dan imunisasi, jangan lupa 

setiap tgl 6 ke posyandu Widuri Joho 

Bahasa graffiti data 7 yaitu, agar anak sehat sewaktu bayi bergizi 

dan imunisasi, jangan lupa setiap tgl 6 ke posyandu Widuru Joho. 

Ungkapan pada graffiti tersebut berupa Wacana yang bersifat 
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mengajak. Jadi, ungkapan pada graffiti  tersebut berupa wacana 

persuasif. 

2. Makna Bahasa Graffiti Tembok di Kota Surakarta 

a. Bahasa graffiti di Kota Surakarta Bermakna Sosial atau 

Kritik Sosial 

Bahasa graffiti tembok di Kota Surakarta bermakna masalah 

sosial atau krtik sosial terlihat pada data sebagai berikut 

(2) Beri kami ruang 

Data 3 yaitu, beri kami ruang;graffiti bermakna kritik 

sosial. Ungakapan pada graffiti tersebut berupa kritikan. Kritikan 

sosial terhadap pemerintah kota Surakarta untuk memberikan 

ruang untuk melukis graffiti.  Kata kami yang mengacu para 

penulis graffiti, dan ruang yang mengacu tempat atau media untuk 

menulis graffiti. Ungkapan pada graffiti tersebut berupa kritikan 

sosial, bahwa belum tersedianya ruang untuk menulis graffiti.  

b. Bahasa Graffiti Tembok Di Kota Surakarta Bermakna 

Memberikan Dukungan Terhadap Persis Solo 

Bahasa graffiti tembok di Kota Surakarta bermakna memberikan 

dukungan terhadap club Sepak  Bola Persis Solo terlihat pada data 

berikut 

(2) Persis 1923 

Persis 1923, makna bahasa graffiti data 2 yaitu, kata Persis 

merupakan club sepak bola di Solo. Persis kepanjangan dari 

persatuan sepak bola Indonesia Solo. Ungkapan pada graffiti 

tersebut diperluas menjadi jayalah;Persis 1923. Persis 1923 

merupakan ekpresi dukungan penulis terhadap club sepak bola kota 

Solo. Persis Solo yang lahir pada tahun 1923. Ungkapan pada 

graffiti berupa dukungan terhadap Persis. 



11 

c. Makna Bahasa Graffiti Tembok di Kota Surakarta 

Mengacu terhadap Budaya 

Bahasa graffiti tembok di Kota Surakarta mengacu terhadap 

kebudayaan terlihat pada data sebagai berikut 

(6) Batik identitas Indonesia 

  Wujud parafrasa dari data 6 yaitu, batik (adalah) identitas 

Indonesia. Bahasa gaffiti tersebut bermakna kebudayaan. Bahasa 

graffiti tersebut mengacu terhadap batik yang merupakan budaya 

indonesia, Kota Solo merupakan salah satu kota batik . Jadi, 

ungkapan pada graffiti tersebut berupa ungkapan terhadap budaya 

batik. 

d. Makna Bahasa Graffiti Tembok di Kota Surakarta 

Mengacu Ucapan Bela Sungkawa 

Makna bahasa graffiti tembok di Kota Surakarta berupa  ucapan 

bela sungkawa terlihat pada data sebagai berikut 

(15) Diego. M 33 R.I.P 

Bahasa graffiti Diego. M 33 R.I.P, mengacu pada nama 

pemain Persis Solo yang telah meninggal dunia. Diego Maendita 

nomor punggung 33. Kata R.I.P merupakan kepanjangan Rest  in 

Peace. Maknanya, bahasa graffiti tersebut merupakan ungkapan 

duka cita dengan meninggalnya Diego. 

3. Fungsi Bahasa Graffiti Tembok di Kota Surakarta 

a. Fungsi Ekspresif Bahasa Graffiti Tembok di Kota Surakata 

Fungsi ekpresi bahasa graffiti tembok di Kota Surakarta terlihata pada 

data sebagai berikut 

(16) Anti anak racing labil dan polisi korup 

Wujud bahasa graffiti anti anak racing labil dan polisi 

korup, sedangkangkan bentuk prafrasa bahasa graffiti yaitu, anti 

anak (motor) racing dan polisi korup(si). Artinya bahasa graffiti 

tersebut mengungkapkan rasa tidak suka kepada anak-anak motor 

racing yang labil dan polisi korupsi. Ungkapan pada graffiti 
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tersebut berupa perasaan tidak suka. Jadi, ungkapan pada graffiti 

data tersebut sebagai fungsi ekspresif. 

b. Fungsi Informasional Bahasa Graffiti Tembok di Kota 

Surakarta 

Fungsi informasional bahasa graffiti tembok di kota Surakarta 

terlihat pada data sebagai berikut 

(15) Fest. Film solo 2013 

Bahasa graffiti tersebut merupakan bentuk graffiti yang 

memberikan informasi tentang fes(tival) film solo tahun 2013. 

Setiap tahun kota Solo menggelar festival film Solo (FFS). FFS 

dilakasanakan pada tanggal 1-5 Mei 2013 di Taman Besar ISI dan 

Taman Budaya Surakarta. Jadi, ungkapan pada graffiti tersebut 

didayagunakan sebagai fungsi informasional. 

c. Fungsi Direktif Bahasa Graffiti Tembok di Kota Surakarta 

Fungsi direktif bahasa graffiti tembok di kota Surakarta terlihat 

pada data sebagai berikut 

(3) Agar anak sehat sewaktu bayi bergizi dan imunisasi, jangan lupa 

setiap tgl 6 ke posyandu Widuri Joho 

Bahasa graffiti tersebut  berupa perintah. Maksudnya, 

ungkapan pada  graffiti tersebut mengajak warga Joho yang 

memiliki anak balita agar sehat bergizi serta imunisasi untuk 

datang ke Posyandu. Bahasa graffiti tersebut memerintah kepada 

komunikan agar terpengaruh untuk datang. Jadi, ungkapan pada  

graffiti tersebut sebagai fungsi direktif. Berdasarkan itu ‘jangan 

lupa setiap tgl 6 ke posyandu Widuri Joho’ kalimat tersebut 

merupakan bentuk perintah dengan ditandai kata ‘jangan lupa’.  

d. Fungsi Kontekstual Bahasa Graffiti Tembok di Kota 

Surakarta 

Fungsi kontekstual bahasa graffiti tembok di kota Surakarta terlihat 

pada data sebagai berikut 

(1) Persis 1923 
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Bahasa graffiti Persis 1923, merupakan bahasa graffiti 

bukan ditulis pada tahun 1923. Bahasa graffiti tersebut berfokus 

pada konteks lahirnya persis solo. Bahasa graffiti dipahami 

berdasarkan konteks bahasa tersebut. Jadi, ungkapan pada  graffiti 

tersebut sebagai fungsi kontekstual. 

e. Fungsi Metalingual Bahasa Graffiti Tembok di Kota 

Surakarta 

Fungsi metalingual bahasa graffiti tembok di kota Surakarta 

terlihat pada data sebagai berikut 

(7) Persis Solo 

Wujud parafrasa bahasa “Persis Solo”  yaitu, per(satuan) 

sepak bola Indonesia Solo. Bahasa graffiti tersebut merupakan 

kode yang melambangkan nama club sepak bola di Kota Surakarta. 

Jadi, ungkapan pada graffiti tersebut didayagunakan sebagai fungsi 

metalingual. 

f. Fungsi Puitik Bahasa Graffiti Tembok di Kota Surakarata 

Fungsi puitik bahasa graffiti tembok di kota Surakarta terlihat pada 

data sebagai berikut 

(8) Njuk tali njuk emping, ojo lali siskampling 

Wujud bahasa graffiti “njuk tali njuk emping” “ojo lali 

siskampling” merupakan bentuk bahasa yang mempunyai unsur 

seni rima. Unsur rima terdapat pada kata emping dan siskampling. 

Berdasarkan analisis bahasa graffiti tersebut memilki unsur rima 

atau akhiran sama  yaitu, -ing. Jadi, ungkapan pada graffiti tersebut 

didayagunakan sebagai fungsi Puitik. 

4. Tanggapan Masyarakat Sekitar Terhadap Bahasa Graffiti Di 

Kota Surakarta. 

Secara umum pendapat mengenai bahasa graffiti tembok di 

Kota Surakarta beragam. Penulis graffiti di Surakarta memiliki 

motivasi serta tujuan berbeda. Graffiti sebagai karya seni yang 

memberikan keindahan kota. Tembok-tembok di kota apabila tidak 
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dimanfaatkan dengan seni graffiti pasti akan termakan jamur 

sehingga memberikan kesan kumuh terhadap sebuah kota. Bahasa 

graffiti di dayagunakan seniman graffiti sebagai media ungkapan 

ekspresi serta media untuk berkarya. Setiap daerah memberikan 

apresiasi kepada seniman untuk berkarya. Bahasa graffiti 

mengandung pesan-pesan positif.  

Bahasa graffiti sebagai media komunikasi terhadap 

masyarakat dan pemerintah. Bahasa graffiti merupakan bentuk 

media untuk penyampain pesan atau kritikan. Ungkapan pada 

graffiti ditulis sebagai bentuk komunikasi. Graffiti merupakan  

karya anak bangsa yang harus dihargai oleh semua pihak. Graffiti 

bukan hanya sebuah coretan dinding atau tulisan-tulisan. Bahasa 

graffiti ditulis sebagai penunjuk identitas penulis. Identitas penulis 

graffiti  ditulis sebagai kode terhadap penulis graffiti yang lain 

serta mempopulerkan komunitas tersebut. 

D. Simpulan 

Berdasarkan analisis data, ungkapan pada graffiti di Kota Surakarta dapat 

disimpulkan sebagai berikut 

1. Terdapat 5 bentuk ungkapan pada  graffiti di kota Surakarta  yaitu, 

kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. 

2. Ungkapan pada graffiti tembok di Kota Surakarta berupa kritik sosial 

berupa kritikan terhadap pemerintah, serta masalah kehidupan sosial; 

dukungan kepada Persis Solo;kebudayaan batik;ucapan bela 

sungkawa.  

3. Terdapat 6 Fungsi ungkapan pada graffiti tembok di Kota Surakarta 

yaitu, (1) fungsi ekpresif, (2) fungsi informasional, (3) fungsi direktif, 

(4) fungsi kontektual, (5) fungsi metalingul, dan (6) fungsi puitik. 

4. Tanggapan masyarakat mengenai bahasa graffiti di kota Surakarta 

yaitu, bahasa graffiti sebagai media penyampaia pesan, bahasa graffiti 

sebagi media komunikasi, bahasa graffiti merupakan karya anak 
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bangsa yang perlu dihargai, serta bahasa graffiti sebagai identitas 

penulis. 
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