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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Manusia tidak terlepas dari berinteraksi karena hakikat manusia itu 

sendiri sebagai makluk sosial. Dalam proses interaksi tersebut manusia 

menggunakan bahasa sebagai medianya, dalam prosesnya berinteraksi 

menggunakan bahasa harus ada penutur dan mitra tutur agar berjalan dengan 

semestinya. Proses interaksi antara penutur dan mitra tutur seringkali 

mempunyai latar belakang yang berbeda, seperti suku, golongan, dan jabatan. 

Contoh dari proses interaksi tersebut yaitu Jokowi memberi pernyataan dan 

berdialog dengan masyarakat mengenai masalah-masalah yang berkaitan 

dengan pemerintahan Kota Jakarta. 

Penggunaan bahasa dalam pemakaian secara konkret, tuturan 

pernyataan tidak hanya digunakan oleh penutur untuk menyatakan maksud 

kepada mitra tutur. Pemakaian secara konkret menyatakan bahwa sebuah 

tuturan jelas siapa penuturnya, kapan diucapkan, dimana tuturan itu 

berlangsung, segala sesuatu yang ada di sekitar pertuturan. Penutur sering 

menggunakan tuturan pernyataan tidak hanya untuk menyampaikan satu 

maksud saja, tetapi lebih dari satu maksud apa yang dikatakanya, atau bisa 

dikatakan beragam maksud. 

Penggunaan tuturan pernyataan sering dan wajar untuk mengutarakan 

beragam maksud secara tidak langsung. Hal ini didasarkan pada menjaga 



2 

 

 

kesopanan terhadap mitra tutur. Penutur lebih menghindari penggunaan 

pernyataan secara langsung karena dapat mengkhawatirkan dampak dari 

pernyataan yang diutarakan. Penutur yang baik harus menjaga pernyataan 

yang diucapkan agar terjaga persahabatan, menghindari pemaksaan, dan 

memberikan kesan yang baik kepada mitra tutur namun maksud dan pengaruh 

atau efek yang dikreasikan dapat dipahami mitra tutur. 

Tuturan pernyataan seringkali menimbulkan efek bagi mitra tuturnya, 

hal itu disebut dengan perlokusi. Seorang penutur mengutarakan sebuah 

pernyataan baik disengaja ataupun tidak disengaja mempunyai daya perlokusi 

tersebut bagi mitra tuturnya ataupun yang mendengarnya. Bentuk perlokusi 

dari sebuah pernyataan yang disampaikan beragam, ada yang bersifat 

meminta, menyuruh, mengharap, mengajak, memohon, mengingatkan, 

mengarahkan, memaksa, memarahi, melarang, mencegah, meminjam, 

memberikan. Semua penutur dari latar belakang masyarakat yang beragam 

jika mengutarakan  tuturan akan menimbulkan daya perlokusi bagi mitra 

tuturnya, tak terkecuali seorang atasan atau pimpinan dalam sebuah instansi 

pemerintahan. Seorang pemimpin jika mengutarakan sebuah pernyataan akan 

menimbulkan daya perlokusi yang bagi para bawahanya ataupun 

masyarakatnya. 

Jokowi sebagai kepala pemerintahan DKI Jakarta mempunyai gaya 

berbicara yang khas, ramah di kalanngan masyarakat dan penampilanya 

berbaju kotak-kotak menambah kesan Jokowi di mata masyarakat Jakarta. 

Gaya dalam memimpin Kota Jakarta yang tidak banyak berubah ketika masih 
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menjadi Walikota Solo yaitu gaya bicara yang khas, ramah kepada 

masyarakat membuat Jokowi leluasa memberikan pernyataan-pernyataan 

yang menyangkut pemerintahan Kota Jakarta. Banyak pernyataan-

pernyatanya yang mudah diingat dan membangun yang keluar dari bicaranya 

seperti, “pokoknya cepat kerja cepat selesaikan”. Membuat kesan tersendiri di 

mata masyarakat. Tidak banyak masyarakat memberikan sebuah tanggapan 

dari pernyataan-pernyataan Jokowi tersebut. Tanggapan positif dan negatif 

mewarnai berbagai tanggapan masyarakat. Banyak mendukung dan banyak 

pula yang menyanggah.   

Pernyataan-pernyataan Jokowi inilah banyak menimbulkan daya 

perlokusi kepada para staf dan masyarakat DKI Jakarta. Daya yang 

ditimbulkan bermacam-macam ada yang meyakinkan, menenangkan, 

memotifasi, mengapokkan, kesadaran diri, mengurangi ketegangan, dan 

percaya diri.. Hal itu berkaitan dengan kebijakanya sebagai kepala 

pemerintahan DKI Jakarta. Semua pernyataan yang diutarakan menjadi 

sebuah berita yang dimuat di media cetak ataupun media elektronik, sehingga 

semua masyarakat baik di lingkup DKI Jakarta ataupun masyarakat luar 

mengetahui apa yang di utarakanya.   

Pernyataan-pernyataan Jokowi ini diambil sebagai sasaran penelitian 

karena Jokowi dianggap sebagai public figur bagi masyarakat khususnya 

daerah Ibu Kota Jakarta dan Kota Surakarta sendiri, mengingat Jokowi pernah 

menjadi Walikota Surakarta sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. 

Sepengetahuan peneliti, sejauh perkembangan penelitian terhadap bidang 
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kajian pragmatik belum ada yang mengkaji daya perlokusi pernyataan-

pernyataan Jokowi. Alasan lain yang menarik peneliti yaitu kekhasan 

pernyataan-pernyataan Jokowi yang diucapkan. Kekhasan pernyataan-

pernyataan Jokowi inilah membuat masyarakat mudah mengenal sosok 

Jokowi. 

Pemaparan di atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

perlokusi dari pernyataan-pernyataan Jokowi. Oleh karena itu, peneliti 

memilih judul “Daya Perlokusi di Balik Pernyataan-Pernyataan Jokowi 

Sebagai Kepala Pemerintahan DKI Jakarta”. Peneliti berkeinginan untuk 

meneliti dan menganalisis tentang pernyataan-pernyataan Jokowi sebagai 

kepala pemerintahan DKI Jakarta yang bisa disingkat menjadi PJKSKPDKI, 

karena Jokowi merupakan sosok pemimpin yang memberikan sebuah 

pernyataan yang khas dan mudah diingat oleh masyarakat. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dibuat agar penelitian tetap fokus dan tidak 

menyimpang dari topik permasalahan yang dikaji peneliti. Adapun 

pembatasan masalah dalam penelitian ini yakni daya perlokusi dibalik 

pernyataan-pernyataan Jokowi sebagai kepala pemerintahan DKI Jakarta. 

Data-data dalam penelitian ini memiliki batasan yakni kata, frasa, kalimat, 

dan wacana dalam pernyataan-pernyataan yang diutarakan Jokowi sebagai 

kepala pemerintahan DKI Jakarta. 

 



5 

 

 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti 

mengambil dua rumusan masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana bentuk strategi PJKSKPDKI? 

2. Bagaimana daya perlokusi pada PJKSKPDKI? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini ada dua 

tujuan yang ingin dicapai yakni. 

1. Mendeskripsikan bentuk strategi PJKSKPDKI.  

2. Mendeskripsikan daya perlokusi PJKSKPDKI. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berhasil dengan baik dan dapat mencapai 

tujuan penelitian secara optimal, mampu menghasilkan laporan yang 

sistematis dan mempunyai manfaat teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini disusun guna memberikan masukan (sumbangan 

pikiran) dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam studi 

Bahasa Indonesia terutama yang menyangkut tentang ilmu pragmatik, 

dalam hal ini yang menyangkut daya perlokusi dari sebuah pernyataan-

pernyataan seseorang kepala pemerintahan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dengan penelitian-penelitian yang lain yang telah ada 

sebelumnya, khususnya dengan menganalisis perlokusi pada 

pernyataan-pernyataan seorang kepala pemerintahan. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

acuan bagi mahasiswa untuk memotivasi ide atau gagasan baru yang 

lebih kreatif dan inovatif demi kemajuan diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


