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ARY INDAH MUSTIKASARI, 

Aryindahmustikasari@gmail.com 
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Abstrak, Tujuan penelitian ini ada tiga. Pertama, mendiskripsikan tindak tutur 

perlokusi penjual jamu di daerah stasiun Balapan Solo. Kedua, mendiskripsikan 

efek perlokusi yang dialami pembeli jamu di daerah stasiun Balapan Solo. Ketiga, 

mendiskripsikan persamaan dan perbedaan perlokusi antarpenjual jamu di 

daerah stasiun Balapan Solo. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di daerah stasiun Balapan Solo 

dengan objek penelitianyatindak tutur perlokusi penjual jamu, efek perlokusi 

pembeli jamu, persamaan dan perbedaan perlokusi antarpenjual jamu di daerah 

stasiun Balapan Solo. Teknik dan instrumen pengumpul data dilakukan dengan 

menggunakan metode simak.Teknik dasarnya yaitu teknik sadap yang meliputi 

teknik simak libat cakap dan teknik simak bebas libat cakap. Teknik sadap diikuti 

oleh teknik lanjutan yaitu teknik rekam dan catat. Teknik analisis data pada 

penelitian ini menggunakan metode padan. Jenis metode padan yang digunakan 

metode padan pragmatis yang alat penentunya lawan atau mitra tutur wicara. 

Teknik yang digunakan teknik pilah unsur penentu dan daya pilah pragmatis. 

Terdapat delapan belas tuturan, dari delapan belas tuturan  terbagi 

menjadi tujuh tindak tutur perlokusi yaitu; menganjurkan mitra tutur, meyakinkan 

mitra tutur, mengalihkan mitra tutur, memuji mitra tutur, mengurangi ketegangan 

mitra tutur, menarik perhatian mitra tutur, dan mengilhami mitra tutur. Efek 

perlokusi yang dialami pembeli jamu dibagi menjadi dua yaitu; efek perlokusi 

positif (setuju dengan perlokusi penjual) dan efek perlokusi negatif (tidak setuju 

dengan perlokusi penjual).Persamaan dan perbedaan perlokusi  antara penjual 

jamu di daerah stasiun Balapan Solo, sama-sama menggunakan promosi 

penjualan dengan personalselling  (tatap muka langsung dengan pembeli). 

Perbedaanya depot jamu Tegar memberikan bonus kepada pembeli ketika sudah 

3 kali minum jamu dapat gratis 1 kali minum. Depot jamu Barokah membuat 

racikan jamu kuat khusus laki-laki yang berbeda dengan depot jamu lain. Depot 

jamu Untung mengutamakan dan menanamkan kepercayaanserta mempunyai trik 

khusus dalam menghadapi penjual. 

 

Kata kunci : tindak tutur perlokusi, perdagangan jamu, efek perlokusi. 

A. Pendahuluan 

Bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam 

interaksi manusia. Bahasa dapat digunakan manusia untuk menyampaikan 

ide, gagasan, keinginan, perasaan, dan pengalaman pada orang lain. “Setiap 

anggota masyarakat dan komunitas selalu terlibat dalam komunikasi bahasa, 
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baik dia bertindak sebagai komunikator (pembicara) maupun sebagai 

komunikan (mitra bicara)” Sumarlam (2008:1 ). 

Dalam aktivitas sosial seperti interaksi dengan seseorang, bertutur 

menjadi suatu hal pokok yang harus dilakukan. Kegiatan bertutur baru dapat 

terwujud apabila manusia terlibat didalamnya.Menurut Yulle (2006: 82-84) 

tindak tutur adalah tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat tuturan. Penutur 

biasanya berharap maksud komunikasinya akan dimengerti oleh 

pendengar.Searle (dalam Wijana, 2009:20) mengemukakan bahwa secara 

pragmatis setidak-tidaknya ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan 

oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi (locutionary act), tindak ilokusi 

(ilucotionary act), dan tindak perlokusi (perlocutionary act). Berbicara 

mengenai pragmatik, Rohmadi (2004:2) mengambil kesimpulan bahwa 

pragmatik adalah studi kebahasaan yang terikat konteks. Konteks memiliki 

peranan kuat dalam menentukan maksud penutur dalam berinteraksi dengan  

lawan tuturnya. 

Tindak tutur perlokusi menurut Wijana (2009:23-24) adalah sebuah 

tuturan yang diutarakan oleh seseorang yang mempunyai daya pengaruh 

(perlocutionary force)atau efek bagi yang mendengarkannya. Efek atau daya 

pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh 

penuturnya. Tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk 

mempengaruhi lawan tutur disebut perlokusi. Chaer (2004: 53) berpendapat 

bahwa perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan 

orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku nonlinguistik dan orang lain 

itu. 

Pada penelitian ini penulis meneliti tindak tutur perlokusi perdagangan 

jamu di stasiun Balapan Solo.Alasanya, stasiun Balapan Solo merupakan 

salah satu stasiun yang ramai di kota Surakarta. Di daerah sekitar stasiun 

banyak berjajar pedagang-pedagang yang menjajakan beraneka daganganya. 

Salah satunya adalah pedagang jamu. Di antara hiruk pikuk pedagang 

makanan serta pedagang yang menjual kebutuhan sehari-hari pedagang jamu 

terlihat berbeda dengan pedagang lainnya karena stasiun tempat orang 

bepergian biasanya serbuan konsumen itu pada makanan.Namun, pedagang 

jamu ini tetap eksis dengan daganganya tanpa rasa takut ataupun gentar untuk 

berpindah ke dagangan lainnya. Mereka tetap menawarkan daganganya 

dengan kelihaian tawaran yang diutarakan dengan para konsumen.Walaupun, 

kenyataannya pedagang jamu di daerah sekitar Balapan itu sedikit. 

Stasiun Balapan Solo banyak penjual yang beraneka ragam yang tidak 

hanya berasal dari kota Solo melainkan dari luar Solo.Penulis ingin 

mengetahui tindak tutur yang digunakan dari beraneka ragam penjual ditinjau 

dari aspek perlokusi, efek tindak tutur perlokusi serta persamaan dan 

perbedaan perlokusi antarpenjual. Menariknya, tindak tutur perlokusi 

merupakan tuturan yang diutarakan oleh seseorang yang mempunyai daya 

pengaruh atau efek bagi yang mendengarkannya. Jadi, tuturan yang 

dituturkan oleh penjual jamu tersebut tidak sekedar untuk memberi informasi 

namun dimaksudkan dapat mempengaruhi pembeli jamu. 
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Penelitian yang berhubungan dengan penelitian tindak tutur perlokusi 

dalam perdagangan penelitian skripsi Desyanti yang berjudul “Analisis 

Tindak tutur Wacana Jual Beli di Pasar Kadipolo Surakarta (sebuah Kajian 

Pragmatik)”.Penelitian ini mendeskripsikan (1), bentuk tindak tutur yang 

banyak muncul yaitu bentuk tindak tutur yang hanya memiliki fungsi 

predikat. (2), dari keseluruhan maksud yang ada, yang paling banyak 

terkandung dalam sebuah tuturan yaitu maksud memberitahu dan maksud 

menolak tawaran. (3), efek tuturan dalam tindak tutur perlokusi adalah 

meyakinkan, mempengaruhi, menakuti atau mengancam, dan membuat 

pendengar melakukan sesuatu atau memerintah. (4), faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan tindak tutur di pasar Kadipolo Surakarta yaitu 

faktor sosiologis, faktor antropologis, faktor psikologis, faktor semantik, 

faktor mekanis, dan faktor ekologis.  

Terdapat tiga rumusan masalah pada penelitian ini;(1), bagaimana 

tindak tutur perlokusi perdagangan jamu di daerah stasiun Balapan Solo?, (2) 

efek perlokusi apa saja yang dialami pembeli jamu di daerah stasiun Balapan 

Solo?, (3) bagaiamana persamaan dan perbedaan perlokusi antarpenjual jamu 

di daerah stasiun Balapan Solo?.Tujuannya (1) mendiskripsikan tindak tutur 

perlokusi perdagangan jamu di daerah stasiun balapan Solo, (2) 

mendiskripsikan efek perlokusi yang dialami pembeli jamu di daerah stasiun 

Balapan Solo, (3) mendiskripsikan persamaan dan perbedaan perlokusi 

antarpenjual jamu di daerah stasiun Balapan Solo.  

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di daerah stasiun Balapan Solo.Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Nopember 2011- Februari 2012. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif  yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini 

adalah perdagangan jamu di daerah stasiun Balapan Solo. Objek penelitian 

adalah tindak tutur perlokusi penjual jamu, efek perlokusi pembeli jamu, dan 

perbedaan tindak tutur antarpedagang jamu di daerah stasiun Balapan Solo. 

Sumber data penelitian ini adalah tindak tutur perdagangan jamu di daerah 

Stasiun Balapan Solo yang berupa dialog yang mengandung tindak tutur 

perlokusi yang dituturkan bulan Nopember 2011 sampai dengan Februari 

2012. Data primer penelitian ini adalah tindak tutur perdagangan jamu yang 

mengandung tindak tutur perlokusi. Data sekunder penelitian ini adalah  hasil 

–hasil penelitian terdahulu dan buku-buku tentang analisis pragmatik.  

Tahap pengumpulan data peneliti menggunakan metode simak  

diwujudkan lewat teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasarnya disebut 

teknik sadap, sedangkan teknik lanjutannya disebut teknik simak libat cakap 

dan teknik simak bebas libat cakap, serta teknik lanjutan teknik rekam dan 

teknik catat (Kesuma, 2007:43-45).Pengumupulan data penelitian ini 

menggunakan metode simak diwujudkan lewat teknik dasar: teknik sadap, 

yakni peneliti menyadap pembicaraan penggunaan bahasa yang dilakukan 

dalam perdagangan jamu. Teknik lanjutan I: Teknik simak libat cakap. 

Kegiatan ini dilakukan pertama-tama dengan berpartisipasi sambil menyimak. 
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Berpartisipasi dalam pembicaraan dan menyimak pembicaraan. Teknik 

lanjutan II teknik simak bebas libat cakap. Kegiatan ini dilakukan dengan 

tidak berpartisipasi ketika menyimak, penulis tidak terlibat dalam dialog. 

Teknik lanjutan III teknik rekam.Teknik lanjutan IV teknik catat, kegiatan 

pencatatan mengenai tuturan yang dituturkan oleh penjual dan pembeli jamu 

di daerah Stasiun Balapan Solo. 

Keabsahan data dalam penelitian ini dengan triangulasi sumber dan 

metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan 

mengecek balik informasi satu dengan informasi yang lainnya. Adapun 

triangulasi metode dilaksanakan dengan memanfaatkan penggunaan beberapa 

metode yaitu observasi dan dokumentasi untuk informasi dengan harapan 

keabsahan data dapat diperhatikan.Teknik analisis data menggunakan teknik 

pilah unsur penentu, daya pilah pragmatis yaitu daya pilah yang 

menggunakan mitra wicara  sebagai penentu.  

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Tindak Tutur Perlokusi Penjual Jamu di daerah stasiun Balapan Solo  

Berdasarkan tindak tutur perlokusi penjual jamu di daerah stasiun 

Balapan Solo, ditemukan delapan belas tuturan yang terbagi dalam tujuh 

tindak tutur perlokusi.  

a. Tindak tutur perlokusi mendorong mitra tutur menganjurkan 

Tuturan yang dimaksud  dapat dijelaskan pada penggalan tuturan 

berikut. 

 Konteks tuturan : 

Percakapan terjadi di depot jamu Tegar (Mr. X). Pembeli jamu 

bertanya kepada penjual jamu (Mr.X) mencari jamu untuk 

mengatasi jerawat.  

(1a) Pembeli        :          Pak, mau beli jamu yang mengatasi 

jerawat. 

(1b) Penjual         : Oiya, jamunipun menika wonten 3 macem; 

model diunjuk,  model krim merk ipun 

Mulu produk Jago juga mbak, dan yang 

model serbuk lulur merkipun Camaline.  

Lha mau yang mana? 

(Oiya, jamu nya ada 3 macam model; 

model minum, model krim merknya Mulu 

dari produk  Jago juga, dan yang model 
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serbuk lulur merknya Camaline). 

(1c) Pembeli        :                         Ya udah pak, beli model krim. Tapi 

khasiatnya cepet mana pak? 

(1d) Penjual       : Mending dua-duanya mbak, yang model 

krim penyembuhan dari luar dan yang 

model minum (seduh) penyembuhan 

dari dalam. 

(1e) Pembeli        : Emmm.....gitu ya pak, yaudah aku beli 

dua-duanya aja. 

Pada data di atas jenis tindak tutur perlokusi menganjurkan 

pembeli terdapat pada kalimat (1d). Tindakan menganjurkan 

dilakukan dengan memakai jamu kedua-duanya, model krim dan 

seduh agar lebih cepat menyembuhkan jerawat. Jadi tindak perlokusi 

menganjurkan kepada pembeli untuk memakai jamu model krim 

(penyembuhan dari luar) dan model seduh (penyembuhan dari 

dalam) lebih cepat menyembuhkan jerawat. 

b. Tindak tutur perlokusi meyakinkan 

Tuturan yang dimaksud dapat dijelaskan pada penggalan tuturan 

berikut. 

Konteks tuturan: 

Percakapan terjadi di depot jamu Tegar. Seorang pemuda 

menanyakan kepada penjual (Mr.X) mengenai jamu khusus untuk 

perokok.  

(1a) Pembeli         : Pak ada jamu anti rokok ? 

(2b) Penjual         : Wonten mas anti nikotin niki jos tenan 

kathah ding cocok lho mas cocok buat 

para perokok, bisa mengurangi nikotin 

akibat merokok, ada 2 macam serbuk dan 

kapsul. 

(ada mas  anti nikotin ini bener-bener jos 

banyak yang cocok lho mas cocok buat 

para perokok, bisa mengurangi nikotin 

akibat merokok,  ada 2 macam serbuk dan 

kapsul) 

(3c) Pembeli         : yang seduh aj pak....? 

(4d) Penjual          : Minta di seduh disini atau dirumah? 
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(5e) Pembeli         : Di sini aj pak... 

Pada data di atas jenis tindak tutur perlokusi meyakinkan 

terdapat pada kalimat (5b). Tindakan meyakinkan pembeli 

dilakukan dengan mengatakan bahwa jamu itu jos (bagus) cocok 

buat para perokok dan banyak yang cocok yang berfungsi dapat 

mengurangi nikotin yang ada dalam tubuh akibat mengonsumsi 

rokok. Jadi tindak perlokusi meyakinkan kepada pembeli dengan 

mengatakan bahwa jamu tersebut jos (bagus) dan banyak yang 

cocok, yang bertujuan untuk meyakinkan pembeli agar pembeli 

yakin bahwa jamu tersebut bagus dan tertarik mau membeli produk 

yang ditawarkan. 

c. Tindak tutur perlokusi mengalihkan 

Tuturan yang dimaksud dapat dijelaskan pada penggalan tuturan 

berikut. 

  Konteks tuturan : 

Percakapan terjadi di depot jamu Tegar (Mr.X). Seorang bapak 

yang merupakan pelanggan di depot jamu tersebut, mencari jamu 

seperti biasa (jamu yang sering dibeli) namun, ternyata jamu yang 

dicari sedang tidak ada. Penjual (Mr.X) mencoba mengalihkan ke 

jamu yang bermerk beda namun, pembeli tersebut tidak mau. 

(1a) Penjual         : Nopo pak... 

(apa pak....?) 

(1b) Pembeli        :           Byasa (jamu asam urat) putri sakti 

(1c) Penjual       : Sing ireng mboten enten, nembe kosong 

pak dereng sempet blonjo, entene niki. 

Ngunjuk niki mawon pak ding abang. 

Niki khasiate ngeh sami mawon, nggih 

sae niki. Kathah ding pados nggihan 

pak. 

 (yang hitam gak ada, baru kosong belum 

sempat belanja, adanya yang ini. Minum 

ini aja pak yang merah, niki khasiate ya 

sama, ya bagus ini. Banyak yang nyari 

juga kok pak). 

(1d) Pembeli        : Wah.....ra cocok aku yen abang... 

(wah ....gak cocok aku yang merah) 
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Pada data di atas jenis tindak tutur perlokusi mengalihkan 

terdapat pada kalimat (1c). Tindakan mengalihkan pembeli untuk 

mencoba produk yang lain (warna merah) karena produk yang 

dicari (warna hitam) sedang tidak ada. Jadi tindak perlokusi 

mengalihkan kepada pembeli untuk mencoba jamu yang lain 

karena jamu yang dicari sedang tidak ada. Penjual mengalihkan 

pembeli untuk membeli jamu yang hampir sama, tetapiproduknya 

berbeda. Tujuan penjual tersebut agar pembeli tetap membeli jamu 

di toko jamu tersebut. 

 

d. Tindak perlokusi mendorong mitra tutur memuji 

Tuturan yang dimaksud dapat dijelaskan pada penggalan tuturan 

berikut. 

 Konteks tuturan: 

Percakapan terjadi di depot jamu Tegar (Mr.X). Seorang ibu 

(pelanggan depot jamu tersebut) mencari jamu yang biasa diminum. 

(1a) Pembeli         : Pak...beli jamu yang merah itu lagi ya...? 

(1b) Penjual         : Eh...ibue. wah lah sekarang ada 

peningkatan bu..dah terlihat berisi, 

dah gak kurus lagi gitu kok. Naik 

berapa kilo bu? Oke bu siapp. 

(1c) Pembeli         : sudah terlihat to pak...dah gak kurus lagi 

to? wah trimakasih kalo gitu atas jamu 

ramuanya pak. Kemarin aku nimbang itu 

naik 5 kilo pak. Wah senang aku pak. 

Ramuanya masih to pak. Cepet dibuatkan 

ya. Tak minum sini aja. 

(1d) Penjual          : Iya bu..siap. Nafsu makane naik terus to 

bu? 

(1e) Pembeli         : iya pak...tapi tak berengi dengan olahraga 

biar gemuk e siset, gak gemuk gendut tu. 

(1f) Penjual          : wah..bagus itu bu. Niki bu... 

Pada data di atas jenis tindak tutur perlokusi memuji terdapat 

pada kalimat (1b). Tindakan memuji pembeli dilakukan dengan  

memberikan pujian kepada pembeli bahwa badan pembeli sudah 

sedikit berisi setelah minum jamu yang ditawarkan oleh penjual 

tersebut. Jadi tindak perlokusi memuji pembeli dilakukan dengan 

memberikan pujian kepada pembeli dengan mengatakan bahwa 



 

 
8 

badan pembeli sudah sedikit berisi dan tidak kurus seperti dulu. 

Tujuan dari memberikan pujian tersebut agar pembeli kembali lagi 

untuk membeli produk tersebut. 

e. Tindak tutur perlokusi mengurangi ketegangan 

Tuturan yang dimaksud dapat dijelaskan pada penggalan tuturan 

berikut. 

  Konteks tuturan : 

Percakapan terjadi di depot jamu Untung. Seorang ibu 

berkonsultasi kepada Mr.Z mengenai penyakit yang sedang 

dideritanya. 

(1a) Penjual            : Ada yang bisa saya bantu bu....? 

(1b) Pembeli          : Begini lho pak, saya itu terkena penyakit 

keputihan yang tidak sembuh-sembuh. 

Sudah periksa ke dokter, minum obat dari 

dokter juga tapi tidak sembuh-sembuh, 

malah semakin menjadi, dokternya malah 

mengeluarkan statment  yang membuat 

panik pikiran saya bahwa penyakit 

keputihan saya tidak bisa sembuh. 

(1c) Penjual          : Tenang bu, semua penyakit itu ada 

obatnya kok. 

(1d) Pembeli           :  lha iya pak,, maka dari itu saya datang 

kemari. Kata orang-orang jamu ramuan 

bapak bisa menyembuhkan, dan sudah 

terkenal banyak yang cocok. 

(1e) Penjual          : ya seperti itu lah bu...sudah banyak 

yang merasakan sendiri kok bu. Jadi 

ibu tenang saja, coba ditelateni minum 

jamu ramuan yang saya ramu sendiri 

ini bu namanya Kinasih, ini hanya ada 

di toko saya karena ini jamu ramuan 

yang saya ramu sendiri.  

(1f) Pembeli          : Terimakasih ya pak....semoga bisa 

menyembuhkan penyakit saya. 

(1g) Penjual            : iya bu semoga Tuhan segera memberikan 

kesembuhan. 
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Pada data di atas jenis tindak tutur perlokusi mengurangi 

ketegangan terdapat pada kalimat (1c) dan (1e). Tindakan 

mengurangi ketegangan pembeli dilakukan dengan mengatakan 

kepada pembeli bahwa semua penyakit yang diderita oleh manusia 

itu ada obatnya. Jadi, tindak perlokusi mengurangi ketegangan 

pembeli dilakukan dengan mengatakan kepada pembeli bahwa  

semua penyakit ada obatnya. Hal tersebut betujuan untuk 

mengurangi ketegangan pembeli, agar pembeli merasa tenang 

setelah mendengar penjelasan yang diutarakan oleh penjual 

tersebut. 

 

f. Tindak tutur perlokusi menarik perhatian 

Tuturan yang dimaksud  dapat dijelaskan pada penggalan tuturan 

berikut. 

 Konteks tuturan : 

Percakapan terjadi di dept jamu Untung. Seorang ibu bertanya 

kepada penjual (Mr.Z) mengenai jamu yang bisa menyembuhkan 

kencing batu yang sedang diderita suaminya. 

(1a) Penjual            : Ada yang bisa saya bantu bu...? 

(1b) 

 

Pembeli           : Suami saya itu kalo mau kencing terasa 

panas dan pinggangnya terasa sakit 

semua, kata dokter waktu periksa dulu 

sakit kencing batu. Tapi kalau ke dokter 

terus gak kuat pak mahal banget obatnya. 

Ini saja sudah berhenti 1 minggu pak. Itu 

kalau ganti jamu ada jamunya gak pak? 

(1c) Penjual          : Iya ada bu...? nama jamunya Sirna 

Karang itu untuk sakit kencing batu, 

kalau minum jamu malah ngirit 

bu,,,selain itu jamu itu efek 

sampingnya lebih minim bu daripada 

obat kimia. Jadi ibu tidak usah 

mengeluarkan uang banyak untuk 

pergi ke rumah sakit buat berobat. 

Cukup ditelateni minum jamu itu nanti 

akan sembuh. 

(1d) Pembeli           : iya ya pak. Kan lebih meminimalisasai 

pengeluaran.  

(1e) Penjual            : La bagaimana bu....?  
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(1f) Pembeli           : iya pak saya coba dulu, khasiatnya 

bagaimana ya pak bisa dijelaskan? 

(1g) Penjual          : iya bisa ibu, dengan senang hati akan 

saya jelaskan khasiatnya 

menyembuhkan kencing batu dan 

mengurangi sakit di pinggang. Namun 

nanti kalau sudah sembuh dan telah 

ada perubahan sudah tidak sakit lagi. 

Konsumsi jamunya dihentikan, karena 

kalau tetap dilanjutkan tidak baik dan 

berefek pada ginjal bu. 

(1h) Pembeli           : iya, terimakasih ya pak atas 

penjelasannya. 

Pada data di atas jenis tindak tutur perlokusi menarik perhatian 

terdapat pada kalimat (1c). Tindakan menarik perhatian pembeli 

dilakukan dengan menganjurkan bahwa dengan telaten „sabar‟ 

minum jamu juga akan menyembuhkan penyakit dan jamu lebih 

aman untuk dikonsumsi karena efek sampingnya lebih minimal 

daripada obat kimia serta akan lebih hemat. Pada kalimat (1g) 

tindakan bertahan menarik perhatian pembeli dilakukan dengan  

menerangkan secara detail kelebihan dan kekurangan jamu yang 

ditawarkan tersebut karena biasanya penjual hanya akan 

menjelaskan secara detail kelebihan jamu saja tetapi berbeda 

dengan penjual jamu ini. Jadi tindak perlokusi menarik perhatian 

pembeli karena pembeli tertarik dengan penjelasan penjual 

mengenai kelebihan dan kekurangan dari jamu yang ditawarkan. 

g. Tindak perlokusi mengilhami 

Tuturan yang dimaksud dapat dijelaskan pada penggalan tuturan 

berikut. 

 Konteks tuturan : 

Percakapan terjadi di depot jamu Tegar. Seorang bapak 

menyampaikan keluhan dan sekaligus menanyakan jamunya 

kepada penjual karena kondisi badanya sedang tidak enak. 

(1a) Pembeli       : Pak awaku kulo ngregges, watuk, pilek, 

jamune nopo nggeh? 

(Pak badan saya sakit, batuk pilek, 

jamunya apa ya?) 

(1b) Penjual      : Wooo....., masuk angin niku, ngunjuk 

jamunipun Basmingin mawon pak? 



 

 
11 

(wooo....., masuk angin itu, minum jamu 

Basmingin   aja pak?) 

(1c) Pembeli       : Niku saestu ngilangi masuk angin to 

pak...? 

(itu beneran menghilangkan masuk angin 

kan pak?) 

(1d) Penjual         :  Nggeh pak..kathah sing pados niku, 

jamunipun wonten 2 variasi, sirup lan 

seduh. La panjenengan ngersakke ding 

pundi pak? 

(iya pak ...banyak yang nyari, jamunya 

ada 2 variasi, sirup dan seduh, la bapak 

mau yang mana? 

(1e) Pembeli        : Seduh pak, tak minum sini aja. Sekalian 

tak ketemu teman-teman di sini. 

(1f) Penjual         : Iya pak, ini pak? 

(1g) Pembeli        : Iya....maksih ya 

 Penjual         : (setelah beberapa lama) gimana pak udah 

enakan? 

(1h) Pembeli         : Iya i pak... dah lumayan. 

Pada data di atas jenis tindak tutur perlokusi mengilhami 

terdapat pada kalimat (1b). Tindakan mengilhami pembeli 

dilakukan dengan menyuruh pembeli untuk minum jamu 

Basmingin. Pembeli merasa diilhami karena setelah minum jamu 

yang ditawarkan oleh penjual, sakit masuk anginnya sudah mulai 

sembuh.  

2. Efek perlokusi yang dialami pembeli jamu di daerah stasiun Balapan 

Solo. 

Berdasarkan tindak tutur perlokusi penjual jamu dapat ditemukan efek 

perlokusi yang dialami oleh pembeli. Adapun efek perlokusi yang dialami 

pembeli dapat dibagi menjadi dua. Efek perlokusi positif (setuju dengan 

perlokusi penjual) dan efek perlokusi negatif (tidak setuju dengan 

perlokusi penjual). Tuturan yang dimaksud dapat dijelaskan pada 

penggalan tuturan berikut. 

 

 



 

 
12 

a. Efek perlokusi positif (setuju dengan perlokusi penjual). 

Efek perlokusi positif (setuju dengan perlokusi penjual) pada 

penelitian ini dibagi menjadi dua. Puas dengan pelayanan penjual dan 

mengucapkan terimakasih dan puas dengan pelayanan penjual dan 

memuji penjual. Efek perlokusi tersebut dapat dijelaskan pada 

penggalan tuturan berikut. 

1) Puas dengan pelayanan penjual dan mengucapkan 

terimakasih. 

(1a) Penjual             : Eh mbak e...bagaimana mbak ada 

perubahan tidak ? tapi sudah mulai 

bersih kok mbak? 

(1b) Pembeli           : iya pak alhamdulilah ada perubahan 

jerawat saya sudah mulai hilang. 

Terimaksih lho pak atas anjurannya. 

(1c) Penjual             : iya mbak sama-sama yang penting 

telaten dan sabar. 

(1d) Pembeli            : iya pak. Saya beli lagi ya pak soalnya 

sudah habis. 

(1e) Penjual             :       oke mbak. 

Pada data di atas efek perlokusi adalah pembeli merasa puas 

dengan produk yang dianjurkan oleh penjual karena tidak 

mengecewakan pembeli serta pelayanan yang baik oleh penjual 

tersebut hal ini terdapat pada kalimat (1b). Pembeli merasa puas 

dan berterimakasih kepada penjual karena pelayanannya tidak 

mengecewakan dan jerawat diwajah pembeli sudah mulai hilang 

setelah minum jamu yang dianjurkan oleh si penjual jamu 

tersebut. 

2) Puas dengan pelayanan penjual dan memuji  penjual. 

(5a) Penjual           : Bagaimana mas setelah minum jamu, 

ada perubahan tidak? 

(5b) Pembeli         : Ada pak...saya jadi tidak khawatir 

lagi kalau merokok soalnya sudah ada 

jamunya,  cocok kok dada saya dah 

gak sesak lagi. Dah enakan lah 

pokoknya. 

(5c) Penjual           : Ow...pantes dah ke sini lagi. Jadi  

berlangganan di depot jamu saya ni. 
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hehehe 

(5d) Pembeli         : Iya pak saya jadi berlangganan di 

depot jamu ini soalnya selain saya 

cocok dengan jamunya, pelayanan di 

sini sangat memuaskan. Bapak 

menjelaskan dengan sebenarnya.  

Pada data di atas efek perlokusinya adalah pembeli merasa 

puas atas pelayanan penjualan dan puas dengan produk yang 

dianjurkan oleh penjual karena tidak mengecewakan pembeli. Hal 

ini terdapat pada kalimat (5b) dan (5d). Pembeli merasa puas dan 

memuji penjual karena pelayanan yang tidak mengecewakan dan 

sekaligus sesak nafasnya sudah mulai hilang setelah sekali minum 

jamu anti nikotin yang dianjurkan oleh si penjual jamu tersebut. 

b. Efek perlokusi negatif (tidak setuju dengan perlokusi penjual). 

Efek perlokusi tersebut dapat dijelaskan pada penggalan tuturan 

berikut. 

(1a) Penjual           : gimana pak....udah reaksi? 

(1b) Pembeli         : sama aja nie...kayaknya gak cocok 

aku, minum jamu ini. Besok sediakan 

jamu yang biasanya ya? 

(1c) Penjual        : ow...gak cocok to pak? Wah maaf ya pak 

kalau gitu. Iya besok saya sediakan pak, 

tenang. 

Pada data di atas efek perlokusi adalah pembeli merasa 

tidak puas dan tidak cocok dengan produk yang dianjurkan oleh 

penjual karena mengecewakan pembeli hal ini terdapat pada 

kalimat (1b). Pembeli merasa tidak puas karena tidak ada 

perubahan pada sakitnya tetap sama saja keadaannya setelah 

minum jamu yang dianjurkan oleh si penjual jamu tersebut. 

3. Persamaan dan perbedaan perlokusi antara penjual jamu di daerah 

stasiun Balapan Solo.  

a) Persamaan perlokusi antarpenjual jamu di daerah stasiun 

Balapan Solo. 

Terdapat persamaan perlokusi antara penjual jamu di daerah 

stasiun Balapan Solo, yaitu sama-sama menggunakan promosi 

penjualan dengan personal selling (tatap muka) penjualan dengan 

tatap muka langsung dengan pembeli. 
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b) Perbedaan perlokusi antara penjual jamu di daerah stasiun 

Balapan Solo. 

Pada penelitian ini terdapat perbedaan perlokusi antara penjual 

jamu di daerah stasiun Balapan Solo. Adapun perbedaan perlokusi 

dapat dijelaskan di bawah ini. 

1) Mr. X (depot jamu Tegar ) 

Perlokusi yang dilakukan penjual dengan melakukan 

pelayanan terbaik, memberikan bonus kepada pembeli ketika 

sudah 3 kali minum jamu di depot jamu tersebut pembeli 

mendapatkan bonus minum jamu gratis 1 kali, memberikan 

perhatian penuh terhadap pembeli, dan selalu beramah tamah 

dengan pembeli. 

 

2) Mr. Y (depot jamu Barokah) 

Perlokusi yang dilakukan oleh penjual untuk menarik 

perhatian pembeli, penjual memberikan pelayanan yang terbaik, 

dengan membuat racikan-racikan jamu kuat yang berbeda-beda 

karena pangsa pasarnya adalah para lelaki. Untuk itu mayoritas 

pembeli di depot ini adalah para lelaki.  

3) Mr. Z  (depot jamu Untung) 

Perlokusi yang dilakukan penjual dengan melayani pembeli 

dengan sepenuh hati dia mempunyai pameo bahwa “pembeli 

adalah yang utama” jadi pembeli selalu diutamakan dan tidak 

boleh dikecewakan. Penjual menanamkan kepercayaan pada 

pembeli dengan memberikan pelayanan yang terbaik seperti 

penjual memberitahukan kelebihan dan kekurangan jamu yang 

dijual serta memberitahukan efek-efek yang akan dirasakan 

setelah minum jamu.  

Depot jamu Untung ini juga mempunyai trik dalam menjual 

yang berbeda dengan penjual lainnya. Depot jamu Untung ini 

apabila konsumen mencari jamu, penjual ini akan bilang ada 

walaupun sebenarnya tidak ada namun penjual akan berusaha 

untuk mencari dan baru bilang bahwa jamu yang dicari sedang 

habis trik itu digunakan agar tidak mengecewakan pembeli, dan 

pembeli akan berasumsi bahwa di depot jamu ini biasanya 

menjual produk tersebut. Jadi penjual berasumsi pembeli 

tersebut suatu saat akan kembali lagi untuk mencari jamu yang 

sedang dibutuhkan tersebut.  

 

D. Kesimpulan 

Penelitian tindak tutur perlokusi dalam perdagangan jamu di daerah 

stasiun Balapan Solo. Penelitian ini dapat diambil simpulan mengenai 

beberapa temuan dari hasil pembahasan. 
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1. Tindak tutur perlokusi dalam perdagangan jamu di daerah stasiun Balapan 

Solo terdapat 18 data. Dari 18 tuturan tersebut terbagi menjadi 7 tindak 

tutur perlokusi, yaitu; mendorong mitra tutur menganjurkan, meyakinkan 

mitra tutur, mengalihkan mitra tutur, mendorong mitra tutur memuji, 

mengurangi ketegangan mitra tutur, menarik perhatian mitra tutur, dan 

mengilhami mitra tutur. 

2. Efek perlokusi yang dialami pembeli jamu di daerah stasiun Balapan Solo 

dapat dibagi menjadi dua, yakni efek perlokusi positif (setuju dengan 

perlokusi penjual) dan efek perlokusi negatif (tidak setuju dengan 

perlokusi penjual). Jadi, pada penelitian ini ditemukan bahwa efek 

perlokusi dari penjual tidak selamanya selalu sukses atau berhasil dalam 

mempengaruhi pembeli. 

3. Persamaan dan Perbedaan efek perlokusi antara penjual jamu di daerah 

stasiun Balapan Solo. Persamaannya sama-sama menggunakan promosi 

penjualan dengan personal selling (tatap muka langsung dengan pembeli). 

Perbedaanya depot jamu Tegar memberikan bonus kepada pembeli ketika 

sudah 3 kali minum jamu dapat gratis 1 kali minum. Depot jamu Barokah 

membuat racikan jamu kuat khusus laki-laki yang berbeda dengan depot 

jamu lain kaena pangsa pasar depot ini adalah para lelaki. Depot jamu 

Untung mengutamakan, menanamkan kepercayaan, dan mempunyai trik 

khusus dalam mengahadapi penjual. 
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