
44

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN SAJIAN DATA

4.1. Profil Singkat Tumblr “YeahMahasiswa”

Tumblr “YeahMahasiswa” berdiri pada tahun 2010 tepatnya pada tanggal 30 

Desember. Tumblr ini dapat diakses dengan alamat situsnya di www.yeahmahasiswa.com.

Ketika pertama kali membuka situs FYM (panggilan akrab dari Tumblr 

“YeahMahasiswa”), maka akan terasa sekali suasana kehidupan mahasiswa. Dalam 

website Tumblr “YeahMahasiswa” terdapat judul halaman pembuka yaitu Hidup 

Mahasiswa!, dengan kalimat pelengkapnya yaitu “Jadi Mahasiswa ngga perlu menderita”.

Selain itu, pemilik situs mengungkapkan bahwa:

“Disclaimer: semua yang ada di tumblr, twitter fuckyeahmahasiswa berisi kehidupan 
nyata yang dialami Mahasiswa dan tidak bermaksud mendiskreditkan pihak manapun”
(Anonim7)16.

Hal ini berarti si pemilik situs menjadi pihak yang mendukung kehidupan 

mahasiswa sehingga tergambarkan dengan jelas melalui kata-kata maupun gambar yang 

dipakai untuk mendeskripsikan kehidupan mahasiswa masa sekarang. 

Ketertarikan terhadap dunia mahasiswa membawa “YeahMahasiswa” sendiri 

mencoba menggunakan media sosial lain untuk melengkapi diskusi yang berlangsung 

dengan networkers. Sehingga, tidak hanya Tumblr saja sebagai media untuk mem-posting

tetapi juga Twitter dan Facebook dijadikan sarana untuk berbagi cerita tentang mahasiswa. 

Berikut ini adalah beberapa percakapan mengenai “YeahMahasiswa” sendiri yang 

terangkum dalam wawancara yang dilakukan oleh nyunyuTEAM17 pada 6 Februari 2012 

dalam blognya. Wawancara tersebut mengungkapkan berbagai hal berkenaan terbentuknya 

situs dan bagaimana perjalanan situs tersebut di dunia maya. Pemilik situs 

menggambarkan dirinya sebagai mahasiswa tingkat akhir yang sedang berusaha 

menyelesaikan tugas akhirnya atau disebut juga sebagai skripsi. Ia menganggap bahwa 

dirinya mewakili para followers sebagai alter-ego mereka di dunia maya. Followers dari 

Yeah Mahasiswa sendiri kebanyakan mahasiswa maupun alumni. Namun, tidak hanya itu, 

pemilik situs juga mengakui bahwa siswa SMA maupun dosen juga ada yang ikut 

membaca pesan-pesan yang disampaikan.

16
Anonim7. Hidup Mahasiswa!. yeahmahasiswa.com/about, diakses pada 14 Februari 2013, 01.10 WIB.

17NyunyuTeam. 2012. www.nyunyu.com/seleb-twit/detail/yeahmahasiswa.html, diakses pada 14 Februari 
2013, 01.30 WIB.
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Berawal dari sejarah terbentuknya, ia mengatakan bahwa Tumblr 

“YeahMahasiswa” atau yang disebut juga sebagai FYM (Fuck Yeah Mahasiswa) ini 

merupakan kegiatan iseng untuk memotret kehidupan mahasiswa yang beragam. 

Munculnya Twitter menjadi pelengkap Tumblr. Namun, interaksi dua arah berlangsung 

dengan efektif dalam Twitter, karena banyak followers yang memberikan feedback secara 

langsung terhadap twit yang disampaikan. 

Selain itu, pemilik situs juga mengungkapkan tujuan setiap post dan twit yang 

disampaikan. Pemilik situs ingin mencoba ‘nampar’ melalui pesan-pesan yang diberikan 

sekaligus mengingatkan diri pemilik situs sendiri sebagai motivasi dalam diri untuk 

menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Namun, tidak hanya itu pemilik situs ini juga 

ingin membangkitkan critical thinking capabilities. Salah satu kemampuan mahasiswa 

yang semakin berkurang di masa sekarang. Oleh karena itu, setiap pesan yang dibuat 

memang sengaja bersifat menyindir, karena memang YeahMahasiswa diciptakan 

berkarakter songong, kritis, nyebelin, sehingga karakter ini dapat membangkitkan jiwa 

kritis mahasiswa.

Wawancara di atas merupakan gambaran singkat mengenai Tumblr 

“YeahMahasiswa” dan media sosial lain yang digunakan oleh pemilik situs untuk 

melengkapi Tumblr dan interaksi yang lebih luas kepada para followers-nya. Dalam kurun 

waktu dua tahun, banyak sekali postingan yang dihasilkan dalam Tumblr, baik bersifat 

komersial, informasi, maupun hiburan. Total postingannya yang dihasilkan berkisar 1000-

an post. Semua postingan tersebut dibuat sesuai dengan pendekatan internet meme yang 

tren di kalangan anak muda terkhusus di Indonesia sejak tahun 2010 (sejak kemunculan 

9GAG.com pada tahun 2008). Jadi, memang isi yang terkandung di dalam Tumblr, 

menjelaskan secara garis besar kehidupan perkuliahan mahasiswa.

4.2. Ikon Tumblr “YeahMahasiswa”

Pada awalnya Tumblr ini diberi nama Fuckyeahmahasiswa, namun pada tahun 

2012 sampai sekarang, nama Tumblr pun menjadi yeahmahasiswa saja (tapi dalam 

keberlangsungannya sekarang, nama Tumblr yang lama masih sering digunakan). Tumblr 

“YeahMahasiswa” menggunakan meme yang sedang terkenal di kalangan anak muda, 

(sejak kemunculan 9GAG pada tahun 2008). Kehadiran 9GAG dan situs-situs meme

lainnya ini menciptakan budaya trolling, dimana para pengguna internet dapat 

menggunakan meme generator untuk mengekspresikan pengalaman, pandangan atau 

pemikirannya mengenai sesuatu sehingga memberikan reaksi kepada para pembacanya. 



Meme dapat diambil di situs 

yang dapat dipakai, atau bahkan pengguna internet dapat membuatnya

mengungkapkan apa yang dipikirkan.

Meme yang menjadi ikon dari Tumblr ini adalah sebagai berikut:

Gambar 5. Ikon Meme F*ck Yea sebagai Ikon Tumblr “YeahMahasiswa”

Setiap jenis meme biasanya memiliki makna sendiri, sehingga pengguna bisa 

menggunakannya untuk berbagai keperluan. Seperti 

“YeahMahasiswa” ini memiliki makna:

“Fuck Yea is a series of four
self-complacent and quite frankly, for all the right reasons. Originally posted via /b/ board on 
February 11, 2010, these cartoons illustrate all sorts of triumphant moments in our daily lives that 
make us feel awesome, like when you wake up a few secon
This phenomenon can be also seen as the antithesis to Rageguy comics, another four
originating from 4chan circa late 2008. (knowyourmeme.com/memes/fck

Jenis meme satu ini berkarakter 

terjadi untuk semua alasan yang benar. Biasanya dipakai untuk menggambarkan semua 

jenis momen kemenangan dalam kehidupan sehari

mengagumkan.  

Sesuai dengan judul situs dalam Tum

ini menjelaskan gambaran mahasiswa yang menjalani lika

Dengan motivasi yang tertuang bahwa mahasiswa tidak perlu menderita berarti mahasiswa 

menjalani masa-masa ini dengan perasaan kemenan

mengikuti proses kegiatan belajar

dalam perkuliahan menjadi sesuatu yang mengagumkan.

18
Anonim8. http://knowyourmeme.com/memes/
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Meme dapat diambil di situs knowyourmeme.com. Di situs ini, banyak meme generator 

yang dapat dipakai, atau bahkan pengguna internet dapat membuatnya sendiri untuk 

mengungkapkan apa yang dipikirkan.

Meme yang menjadi ikon dari Tumblr ini adalah sebagai berikut:

Gambar 5. Ikon Meme F*ck Yea sebagai Ikon Tumblr “YeahMahasiswa”

biasanya memiliki makna sendiri, sehingga pengguna bisa 

menggunakannya untuk berbagai keperluan. Seperti meme F*ck Yea dalam Tumblr 

ahasiswa” ini memiliki makna:

“Fuck Yea is a series of four-pane cartoon strips featuring a stick figure looking rath
complacent and quite frankly, for all the right reasons. Originally posted via /b/ board on 

February 11, 2010, these cartoons illustrate all sorts of triumphant moments in our daily lives that 
make us feel awesome, like when you wake up a few seconds before the morning alarm goes off. 
This phenomenon can be also seen as the antithesis to Rageguy comics, another four
originating from 4chan circa late 2008. (knowyourmeme.com/memes/fck-yea) (Anonim

Jenis meme satu ini berkarakter ‘agak’ puas diri dan terus terang. Karakter ini 

terjadi untuk semua alasan yang benar. Biasanya dipakai untuk menggambarkan semua 

jenis momen kemenangan dalam kehidupan sehari-hari yang membuat kita merasa 

Sesuai dengan judul situs dalam Tumblr FYM yaitu Hidup Mahasiswa!, maka ikon 

ini menjelaskan gambaran mahasiswa yang menjalani lika-liku kehidupan mahasiswa. 

Dengan motivasi yang tertuang bahwa mahasiswa tidak perlu menderita berarti mahasiswa 

masa ini dengan perasaan kemenangan sebagai seorang mahasiswa yang 

mengikuti proses kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi, sehingga apa yang dicapai 

dalam perkuliahan menjadi sesuatu yang mengagumkan.

http://knowyourmeme.com/memes/fck-yea, diakses pada 20 Maret 2013: 0.52 WIB

F*ck Yea

Part of a series on Rage 

meme generator 

sendiri untuk 

Gambar 5. Ikon Meme F*ck Yea sebagai Ikon Tumblr “YeahMahasiswa”

biasanya memiliki makna sendiri, sehingga pengguna bisa 

F*ck Yea dalam Tumblr 

pane cartoon strips featuring a stick figure looking rather 
complacent and quite frankly, for all the right reasons. Originally posted via /b/ board on 

February 11, 2010, these cartoons illustrate all sorts of triumphant moments in our daily lives that 
ds before the morning alarm goes off. 

This phenomenon can be also seen as the antithesis to Rageguy comics, another four-pane series 
(Anonim8)18.

‘agak’ puas diri dan terus terang. Karakter ini 

terjadi untuk semua alasan yang benar. Biasanya dipakai untuk menggambarkan semua 

hari yang membuat kita merasa 

blr FYM yaitu Hidup Mahasiswa!, maka ikon 

liku kehidupan mahasiswa. 

Dengan motivasi yang tertuang bahwa mahasiswa tidak perlu menderita berarti mahasiswa 

gan sebagai seorang mahasiswa yang 

mengajar di perguruan tinggi, sehingga apa yang dicapai 

52 WIB.



4.3. Pesan yang Diunggah ke Tumblr “

Dalam Tumblr, mengunggah pesan dapat dilakukan oleh siapapun dengan cara 

menyerahkan (submit) hasil karya yang akan dipublikasikan ke dalam Tumblr ini. Pemilik 

situs pun menguraikan bagaimana cara mengunggah pesan dari pihak lain yang ingin 

berbagi dalam Tumblr ini. Berikut adalah tahapan

   
Langkah 1
Pilih jenis submit yang ingin dipakai

    
Langkah 3
Penulis dapat menggunakan ID yang
diinginkan

1.

3.
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Pesan yang Diunggah ke Tumblr “YeahMahasiswa”

Dalam Tumblr, mengunggah pesan dapat dilakukan oleh siapapun dengan cara 

) hasil karya yang akan dipublikasikan ke dalam Tumblr ini. Pemilik 

situs pun menguraikan bagaimana cara mengunggah pesan dari pihak lain yang ingin 

Berikut adalah tahapan-tahapannya:

     
Langkah 2

yang ingin dipakai Log Out untuk mengubah ID 

           
Langkah 4

Penulis dapat menggunakan ID yang Men-submit dengan menggabungkan
link lain

2.

4.

Dalam Tumblr, mengunggah pesan dapat dilakukan oleh siapapun dengan cara 

) hasil karya yang akan dipublikasikan ke dalam Tumblr ini. Pemilik 

situs pun menguraikan bagaimana cara mengunggah pesan dari pihak lain yang ingin 

untuk mengubah ID submit 

dengan menggabungkan



Langkah 5
Ketik link yang ingin dihubungkan dengan post 

Gambar 6. Langkah-langkah “How to Submit” Pesan ke Tumblr “YeahMahasiswa”

Dengan langkah-langkah di atas, Tumblr “

publik dalam dunia maya, yang menggambarkan 

Semua orang dapat mengakses, membaca, memberikan partisipasi bahkan mengunggah 

karyanya sebagai bukti keberadaan mahasiswa di Indonesia dalam mengeluarkan suaranya.  

Demikian yang diakui oleh pemilik situs

mewakili mahasiswa dalam mengekspresikan pendapat maupun kritiknya dalam berkuliah.

Meskipun beragam gambar, 

“YeahMahasiswa”, namun sebagian besar suasana internet meme sangat jelas tergamabr 

dalam isi Tumblr tersebut. Sejak maraknya internet meme di kalangan anak muda, maka 

penggunaan ikon meme yang terdapat dalam Tumblr ini sangat banyak sekitar 1000

post dengan menggambarkan siklus kehidupan mahasiswa. 

tersebut memberikan gambaran baru dalam dunia komunikasi karena penggunaan ikon 

meme dapat mengartikan ekpresi dan makna tertentu. 

4.4. Sajian Data 32 Komik Meme di Tumblr “

Sebelum dimensi-dimensi dalam model Norman Fairclough dianalisis, penulis akan 

membahas tentang order of discourse

di antara tipe yang berbeda, seperti tipe diskursif, ruang kelas, dan kerja, semuanya 

memberikan batas-batas bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi (Eriyanto, 288). 

Dalam website Tumblr “Yeah

Mahasiswa!, dengan kalimat pelengkapnya yaitu “

5.
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yang ingin dihubungkan dengan post 

langkah “How to Submit” Pesan ke Tumblr “YeahMahasiswa”

langkah di atas, Tumblr “YeahMahasiswa” menjadi sebuah ruang 

publik dalam dunia maya, yang menggambarkan warna-warni kehidupan 

Semua orang dapat mengakses, membaca, memberikan partisipasi bahkan mengunggah 

karyanya sebagai bukti keberadaan mahasiswa di Indonesia dalam mengeluarkan suaranya.  

emilik situs yang membuat Tumblr ini sebagai wadah u

mewakili mahasiswa dalam mengekspresikan pendapat maupun kritiknya dalam berkuliah.

beragam gambar, quote, teks, video dan lainnya ter-posting dalam Tumblr 

“YeahMahasiswa”, namun sebagian besar suasana internet meme sangat jelas tergamabr 

ejak maraknya internet meme di kalangan anak muda, maka 

yang terdapat dalam Tumblr ini sangat banyak sekitar 1000

post dengan menggambarkan siklus kehidupan mahasiswa. Karakter-karakter 

kan gambaran baru dalam dunia komunikasi karena penggunaan ikon 

meme dapat mengartikan ekpresi dan makna tertentu. 

32 Komik Meme di Tumblr “YeahMahasiswa”

dimensi dalam model Norman Fairclough dianalisis, penulis akan 

order of discourse dari Tumblr ini. Order of discourse adalah hubungan 

di antara tipe yang berbeda, seperti tipe diskursif, ruang kelas, dan kerja, semuanya 

batas bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi (Eriyanto, 288). 

eahMahasiswa” terdapat judul halaman pembuka yaitu 

, dengan kalimat pelengkapnya yaitu “Jadi Mahasiswa ngga perlu menderita

langkah “How to Submit” Pesan ke Tumblr “YeahMahasiswa”

ahasiswa” menjadi sebuah ruang 

kehidupan mahasiswa. 

Semua orang dapat mengakses, membaca, memberikan partisipasi bahkan mengunggah 

karyanya sebagai bukti keberadaan mahasiswa di Indonesia dalam mengeluarkan suaranya.  

yang membuat Tumblr ini sebagai wadah untuk 

mewakili mahasiswa dalam mengekspresikan pendapat maupun kritiknya dalam berkuliah.

dalam Tumblr 

“YeahMahasiswa”, namun sebagian besar suasana internet meme sangat jelas tergamabr 

ejak maraknya internet meme di kalangan anak muda, maka 

yang terdapat dalam Tumblr ini sangat banyak sekitar 1000-an 

karakter meme

kan gambaran baru dalam dunia komunikasi karena penggunaan ikon 

dimensi dalam model Norman Fairclough dianalisis, penulis akan 

adalah hubungan 

di antara tipe yang berbeda, seperti tipe diskursif, ruang kelas, dan kerja, semuanya 

batas bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi (Eriyanto, 288). 

ahasiswa” terdapat judul halaman pembuka yaitu Hidup 

Jadi Mahasiswa ngga perlu menderita”. 
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Dari judul halaman ini dapat diketahui bahwa isi dari Tumblr ini adalah segala hal yang 

berhubungan dengan mahasiswa. Kehidupan mahasiswa yang dihiasi dengan gambar-

gambar dari meme sebagian besar menggambarkan pengalaman mahasiswa selama mereka 

berkuliah. Dengan demikian, order of discourse dalam Tumblr yang akan dianalisis 

penulis berupa komik meme yang menggambarkan potret mahasiswa dengan dosen.

Setelah memilah pesan-pesan yang diunggah ke Tumblr, sebanyak 96 post

menggambarkan terciptanya kejadian terkait dosen dan mahasiswa. Namun, penulis 

memfokuskan 32 post yang menggunakan komik meme untuk menggambarkan bentuk 

kekuasaan dalam perkuliahan, karena dari percakapan mahasiswa dengan dosen itulah, 

penulis dapat menganalisis pesan secara mendalam terhadap komik yang disampaikan.

Pembacaan komik dari atas ke bawah  dan dari kiri ke kanan.

Selain itu, dalam 32 komik meme yang akan dibahas oleh penulis, ada banyak 

macam jenis meme yang digunakan seperti Forever Alone, Me Gusta, “Y U No” Guy, 

Rage Guy (FFFFFFUUUUUUU-), Challenge Accepted, Cereal Guy dan lain sebagainya.

Penulis akan memberikan gambaran singkat mengenai pemaknaan ikon-ikon yang sering 

dipakai tersebut.



Tabel 1. Sajian Data 32 Komik Meme Tumblr “YeahMahasiswa”

Jan 17 '11
SIA-SIA KUKORBANKAN SELAMA INI
1 note

Mar 28 '11
kala kuliah satu semester tak lagi berguna..
dari didz
38 notes
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Tabel 1. Sajian Data 32 Komik Meme Tumblr “YeahMahasiswa”

Mar 19 '11
Enaknya jadi dosen - part II
100 notes

Mar 25 '11
Nggak enaknya jadi Dosen 
15 notes

May 9 '11
Saat yang ditunggu-tunggu ternyata
dari ohitsbanana
118 notes

May 15 '11
Hari terakhir kuliah memang menyenangkan
55 notes

Nggak enaknya jadi Dosen - part 2.

Hari terakhir kuliah memang menyenangkan



Jan 26 '12
Troll has an u-turn.
Meanwhile at campus.
dari Sandegank
37 notes

Jan 23 '12
Teh IPucuk
dari AKA (Source: youtube.com)
185 notes

51

Jul 6 '11
Fuck Yea Jadwal Semester Pendek
Di saat semua jadwal seenak jidat bokong dosen, 
termasuk jadwal pulang kampung…
-dari icalledruth
47 notes

Nov 5 '11
Dosen jenis kayak gini pasti ada, percayalah..
dari meizalagi

1 Juli 2011
Dosen Trolling
-dari ourp
87 notes

May 8 '12
dari guezahra-hs
126 notes

Dosen jenis kayak gini pasti ada, percayalah..



Mar 29 '12
Dosen,YU NO BUAT SOAL LEBIH 
GAMPANG….dari Wisnu 
92 notes

Jun 13 '11
Percayalah bahwa ini akan terjadi sebentar lagi 
*lirik yang minta ngeposting ini di sini*
dari theOtherPromise
46 notes

52

Nov 29 '12
ketika dosen lah sang dewa
dari msrahmawati
20 notes

Dec 14 '12
Balada Mencari Dosbing
dari iztihejo
15 notes

Mar 4 '11
Enaknya jadi DOSEN
103 notes

19 Maret 2011
Dosen yang nggak ngerti bedanya lama 10 detik sama “dari 
tadi”.
44 notes

Balada Mencari Dosbing

Dosen yang nggak ngerti bedanya lama 10 detik sama “dari 



Apr 4 '11
dosen yang sangat berdedikasi
dari frozenweb
40 notes
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Apr 17 '11
dari xenocerebral
36 notes May 3 '11

98 notes



Mar 24 '11
Kami mengerti Bapak, tapi mengapa Bapak tidak 
mengerti kami ??
dari domdilemma
87 notes

54

Jun 25 '11
Kata-Kata Ajaib dari Pembimbing.
pokoknya ada pasti di google -_-” - dari yosamara
66 notes

Jun 30 '11
Dosen boleh baik, tapi nasib tetap sama
-dari iyan
72 notes

Dosen boleh baik, tapi nasib tetap sama



Oct 16 '11
Ketika Tugas Tidak Berguna
dari dimasumbara

55

Nov 26 '11
Tugas Beruntun
dari airyz

Feb 18 '12
Ketika Dosen Berdusta
dari goodlookinguy
51 notes

Ketika Dosen Berdusta



Sep 23 '12
Mahasiswa, Deadline, dan Dosen.
dari thexwarrior
52 notes

56

Nov 28 '12
ITS TRUE… TRUST ME…. :p
48 notes

Oct 3 '11
“Mahasiswa jangan pernah dilawan, karena mereka lebih 
cerdas & licik dari dosennya. Sampai
mencontek pun ber-
*Jangan ditiru ya…mahasiswa yang baik itu pantang 
menyontek :D
Dari Safitra A Pranoto

“Mahasiswa jangan pernah dilawan, karena mereka lebih 
cerdas & licik dari dosennya. Sampai-sampai teori 

-evolusi”
angan ditiru ya…mahasiswa yang baik itu pantang 

Dari Safitra A Pranoto



Mar 25 '11
Nggak enaknya jadi Dosen
*Dikira jadi dosen enak ngadepin mahasiswa-
mahasiswa yang bandel.
14 notes

57

Jan 8 '12
Pak IP-nya Pak…dari sayid reihan
96 notes


