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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

     Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan cara 

berkomunikasi. Dalam melakukan komunikasi setiap orang dapat menggunakan 

kode bahasa yang dikuasai. Seseorang yang menguasai lebih dari satu kode 

bahasa dapat memilih kode bahasa mana yang akan digunakan dalam 

berkomunikasi. Pilihan kode bahasa yang digunakan memiliki fungsi dan tujuan 

masing-masing sesuai apa yang dikehendaki.  Tak terkecuali pilihan kode bahasa 

yang digunakan oleh pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat. 

     Khofifah Indar Parawansa adalah gubernur Jawa Timur yang menguasai lebih 

dari satu kode bahasa. Sehingga wujud pilihan kode yang digunakan dalam 

berkomunikasi memiliki variasi. Sebagai gubernur Jawa Timur, Khofifah 

menggunakan lebih dari satu kode tutur karena masyarakat Jawa Timur 

merupakan masyarakat multilingual. Banyak pendatang dari luar Jawa Timur 

memutuskan berdomisili di sana dengan berbagai alasan, diataranya untuk belajar 

dan bekerja. Kode yang dikuasali oleh masyarakat Jawa Timur pada umumnya 

adalah kode Jawa dan kode Indonesia. Namun tidak sedikit juga yang menguasai 

kode Inggris. Dalam situasi formal dan berbicara dengan orang dari luar daerah 

maka akan cenderung menggunakan kode Indonesia. Sedangkan kode Jawa 

digunakan untuk komunikasi informal sehari-hari dan untuk berkomunikasi 

dengan orang tua sebagai bentuk penghormatan. Karena hal tersebut, kode-kode 
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yang digunakan Khofifah untuk berkomunikasi bermacam-macam sesuai yang 

diinginkan. 

    Komunikasi yang dilakukan Khofifah Indar Parawansa sebagai pejabat 

pemerintah tergolong sebagai komunikasi politik. Nimmo (2007: 8) mengatakan 

bahwa, komunikasi politik merupakan proses penyampaian pendapat, sikap dan 

tingkah laku orang, lembaga, atau kekuatan politik, dalam rangka mempengaruhi 

pengambilan keputusan politik. Secara fleksibel, komunikasi politik merupakan 

komunikasi yang mengacu pada kegiatan politik. 

     Komunikasi politik dapat dengan mudah dengan kita jumpai di berbagai 

media, baik cetak maupun online. Hal ini sejalan dengan pendapat Rochajat 

Harun dan Sumarno (2006: 3) yang mengatakan bahwa, Komunikasi politik dapat 

dilakukan secara tersurat maupun tersirat yang bersifat serba hadir di mana dan 

kapan saja. Komunikasi politik juga dideskripsikan sebagai suatu pesan yang 

memiliki ciri politik, yaitu hubungannya dengan kenegaraan, pemerintah dan 

masyarakat. Hampir setiap media massa selalu membahas pesan yang dikatakan 

oleh pejabat pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya selain untuk 

menyampaikan pesan juga untuk mengkritisi. Seperti yang dikatakan Ridwan 

Kamil (2014:13) yaitu, media sosial berperan penting dalam reformasi birokrasi 

dan kontrol manajemen. 

     Komunikasi politik digunakan hampir dalam setiap komunikasi di masyarakat, 

baik interaksi lisan maupun tulis. Pada interaksi tulis, media yang paling sering 

digunakan untuk berkomunikasi adalah media sosial (Puntoadi, 2011). Media 

sosial digunakan karene dapat menyebarkan informasi dengan cepat dibandingkan 
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dengan media lainnya. Sejalan dengan hal itu, Eko Haryry Susanto (2017:381) 

mengemukakan, dengan kekuatan penyebaran informasi tersebut, media sosial 

dapat dipakai sebagai alat untuk bertukar pesan dengan mudah tanpa terhalang 

oleh jarak, waktu, dan karakter pembeda lainnya. Namun dalam koridor 

kebebasan komunikasi, media sosial juga sebagai entitas yang cenderung 

dimanfaatkan untuk menilai kebijakan publik yang dijalankan oleh lembaga 

pemerintah atau badan publik. Bahkan di era kebebasan komunikasi, dalam 

kondisi tertentu masyarakat lebih percaya terhadap media sosial meskipun 

menyadari bahwa akurasinya tidak terjamin. 

     Di zaman ini hampir semua pelaku politik yang menjadi pejabat pemerintahan 

memiliki media sosial, terutama instagram. Fitur utama instagram adalah untuk 

mengunggah foto atau video yang dapat disertai keterangan berupa teks atau 

tulisan di bawah foto tersebut. Fitur seperti itu memudahkan para pejabat 

pemerintahan untuk membagikan informasi apapun dalam bentuk foto dan 

keterangan kepada masyarakat pengguna media sosial instagram. Pada foto yang 

diunggah, siapapun dapat memberi komentar kepada pengunggahnya. Fitur 

komentar pada instagram memudahkan pejabat pemerintah untuk menjaring 

aspirasi masyarakat, sekaligus melakukan pengawasan. Masyarakat pengguna 

media sosial instagram dapat melapor mengenai hal-hal di sekitarnya yang harus 

segera diatasi oleh pemerintah. 

     Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa adalah salah satu pejabat 

pemerintahan yang menggunakan media sosial instagram. Beliau aktif 

membagikan informasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa 
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Timur di akun instagram miliknya. Selain sebagai laporan pertanggungjawaban 

kepada masyarakat, komunikasi politik yang dilakukan melalui unggahan pada 

instagram Khofifah berisi informasi hal-hal seputar Jawa Timur. Seperti, acara 

besar, program baru, tempat wisata, kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah 

Jawa Timur, dan lain sebagainya. Komunikasi politik yang dilakukan Khofifah 

pada instagram berbentuk lisan dan tulis. Terkadang  menggunakan video yang 

disertai keterangan. Namun, lebih banyak menggunakan tulis. 

 

     Kode-kode tutur yang digunakan  Khofifah Indar Parawansa memilki wujud 

yang dapat dikaji menggunakan sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu 

antardisiplin antara sosiologi dan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang 

mempunyai kaitan sangat erat (Sayama Malabar, 2015:2). Sosiolinguistik 

memandang komunikasi politik sebagai pola komunikasi karena memiliki 

karakter tersendiri. Karakter dalam pola komunikasi politik dapat dilihat  

berdasarkan kode tutur yang digunakan oleh pelaku politik. Abdul Chaer dan 

Leonie Agustina (2010:31) mendefinisikan bahwa, kode tutur merupakan ujaran 

atau tuturan (parole) sebagai bentuk pelaksanaan dari sebuah sistem lambang 

bunyi (langue) yang digunakan anggota masyarakat dalam berkomunikasi. Lebih 

dalam lagi, Fathur Rokhman (2013:25) mengatakan, Kode memiliki berbagai 

variasi, yaitu bahasa, dialek dan idiolek, ragam, register, dan tingkat tutur atau 

undha-usuk. 

     Kode tutur yang digunakan oleh Khofifah Indar Parawansa dalam komunikasi 

politik bervariasi sesuai tujuan dan fungsinya.  Contohnya adalah 
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     Tuturan: “Maturnuwun atas kerawuhannya Pak @jokowi pada pengukuhan 

Guru Besar Prof. Dr. K. H Asep Saifuddin Chalim, M. Ag.” (instagram Khofifah 

Indar Parawansa, tanggal 29 Februari 2020 

 

Dalam tuturan tersebut, Khofifah Indar Parawansa menggunakan kode Indonesia 

dan kode Jawa. Variasi yang digunakan Khofifah Indar Parawansa adalah 

penggunaan kode Jawa yang diberi prefiks dari kode Indonesia. Abdul Chaer dan 

Leonie Agustina (2010: 62) berpendapat bahwa variasi atau ragam bahasa ini ada 

dua pandangan. Pertama, variasi atau  ragam bahasa itu dilihat dari sebagai akibat 

adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu. 

Kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya 

sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beranekaragam. 

     Pada akun instagram Khofifah Indar Parawansa terdapat variasi bahasa yang 

digunakan dalam berkomunikasi politik, berupa tunggal kode dan campur kode. 

Tidak ditemukan adanya alih kode. Tunggal kode adalah variasi bahasa yang 

digunakan dalam satu kode yang sama. Abdul Chaer dan Leoni Agustina (2004: 

107) mendefinisikan campur kode bahwa, campur kode merupakan suatu gejala 

pencampuran pemakaian bahasa karena berubahnya situasi sedangkan alih kode 

merupakan suatu gejala peralihan pemakaian bhasa karena berubahnya situasi. 

Dalam instagram Khofifah Indar Parawansa tidak ditemukan perubahan situasi 

pada masing-masing unggahan. 

     Variasi bahasa tunggal kode dan campur kode dalam komunikasi politik 

Khofifah Indar Parawansa di media sosial instagram memiliki pola yang menarik 

untuk diteliti. Menurut Fashol (1984:180) pemilihan bahasa untuk berkomunikasi 

tidaklah sesederhana yang dipikirkan, yakni memilih sebuah bahasa secara 
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keseluruhan (whole language) dalam suatu peristiwa komunikasi. Seseorang yang 

menguasai dua bahasa atau lebih harus memilih bahasa mana yang akan 

digunakannya. Misalnya Bu Khofifah yang menguasai bahasa Jawa dan bahasa 

Indonesia maka dia harus memilih bahasa satu diantara kedua bahasa itu ketika 

berbicara dengan orang lain dalam sebuah proses komunikasi. Lebih jauh Rahardi 

(dalam Ixsir Eliya dan Ida Zulaeha, 2017) mengemukakan bahwa pola pilihan 

kode tutur atau bahasa melibatkan dua dimensi sosial manusia, yakni dimensi 

horizontal danvertikal. Dimensi horizontal menyangkut hubungan penutur dan 

mitra tutur yang sederajat dan memiliki suatu hubungan keakraban. Dimensi 

vertikal berhubungan dengan kekuasaan, yakni berkaitan dengan hubungan sosial, 

kedudukan, dan status sosial antara penutur dan mitra tutur. 

     Wujud pilihan kode tutur dalam komunikasi politik Khofifah Indar Parawansa 

di media sosial instagram menggunakan tinjauan sosiolinguistik adalah topik yang 

menarik untuk diteliti. Penelitian sosiolinguistik serupa pernah dilakukan oleh 

Ixsir Eliya dan Ida Zulaeha (2017), Umi Kholidah Haryadi (2017), Perdana 

(2019). Namun penelitian yang menggunakan instagram Khofifah Indar 

Parawansa sebagai objek kajian sosiolinguistik belum ada. Penelitian ini akan 

mendeskripsikan wujud tunggal kode, alih kode dan campur kode dalam 

komunikasi politik Khofifah Indar Parawansa di media sosial instagram. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana wujud tunggal kode dalam komunikasi politik Khofifah Indar 

Parawansa di media sosial instagram? 

2. Bagaimana wujud campur kode dalam komunikasi politik Khofifah Indar 

Parawansa di media sosial instagram? 

3. Bagaimana bagan pola pilihan kode dalam komunikasi politik Khofifah 

Indar Parawansa di media sosial instagram? 

1.3 Tujuan Penelitian 

     Tujuan penelitian pola komunikasi politik Khofifah Indar Parawansa di media 

sosial instagram berkaitan dengan rumusan di atas adalah: 

1. Mendeskripsikan wujud tunggal kode dalam komunikasi politik Khofifah 

Indar Parawansa di media sosial instagram. 

2. Mendeskripsikan wujud campur kode dalam komunikasi politik Khofifah 

Indar Parawansa di media sosial instagram. 

3. Membentuk bagan pola pilihan kode dalam komunikasi politik Khofifah 

Indar Parawansa di media sosial instagram 

1.4 Manfaat Penelitian 

     Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat 

teoritis diharapkan berguna bagi kepentingan pengembangan teori kebahasaan dan 

memperkaya khasanah kepustakaan kebahasaan, khususnya dalam bidang 

sosiolinguistik. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang 

senada dalam membahas penggunaan tunggal kode, alih kode dan campur kode 

dalam komunikasi politik pada konteks tertentu. 
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     Manfaat praktis penelitian ini bagi mahasiswa linguistik adalah untuk 

menambah wawasan yang berhubungan dengan sosiolinguistik. Sedangkan untuk 

masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur untuk membantu mereka 

memahami pilihan kode tutur dalam komunikasi politik Khofifah Indar Parawansa 

yang merupakan pejabat pemerintah Jawa Timur. 

1.5 Operasionalisasi Konsep 

     Operasionalisasi konsep memiliki peran penting dalam metode penelitian. 

Operasionalisasi konsep berisi tentang penjelasan istilah yang jelas dan gambaran 

yang terarah. Beberapa konsep yang dioperasionalkan sebagai berikut: 

1. Sosiolinguistik adalah ilmu yang mengkaji penggunaan bahasa dalam 

suatu kelompok masyarakat, baik variasi yang ada dan faktor yang 

menyebabkan penggunaan bahasa tersebut. 

2. Kode berupa variasi bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Kode 

yang digunakan oleh Khofifah Indar Parawansa di akun instagram 

miliknya untuk melakukan komunikasi politik adalah kode Indonesia, 

kode Jawa dan kode Inggris. Dalam video atau keterangan foto yang 

diunggahnya di instagram, Khofifah menggunakan kode-kode tersebut 

tergantung untuk siapa dan dalam situasi tertentu. 

3. Satu kode bahasa yang konsisten digunakan Khofifah Indar Parawansa 

dalam melakukan komunikasi politik di media sosial instagram adalah 

kode bahasa Indonesia, kode bahasa Jawa, dan kode bahasa Inggris. 

4. Campur kode yaitu peristiwa berbahasa yang menyisipkan bahasa lain 

dalam berkomunikasi. Bentuk campur kode yang dilakukan oleh Khofifah 
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Indar Parawansa dalam melakukan komunikasi politik di media sosial 

instagram berupa kata dan frasa dalam kode bahasa Jawa, kode bahasa 

Inggris, kode bahasa Korea dan kode bahasa Arab. 

5. Alih kode adalah peristiwa komunikasi yang menggunakan satu kode 

kemudian berubah ke kode lain dikarenakan perubaha situasi. Dalam 

komunikasi politik Khofifah Indar Parawansa tidak ditemukan adanya alih 

kode karena situasi dalam masing-masing unggahannya tidak berubah. 

6. Komunikasi politik adalah komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari 

pelaku politik, atau pesan-pesan yang berisi mengenai hal-hal seputar 

kekuasaan dan kebijakan pemerintah yang ada hubungannya dengan 

masyarakat. 

7. Bagan pilihan kode tutur dalam komunikasi politik Khofifah Indar 

Parawansa di media sosial instagram dapat dibentuk setelah 

mendeskripsikan wujud pilihan kode tutur Khofifah Indar Parawansa di 

media sosial instagram. Bagan akan dibentuk berdasarkan wujud pilihan 

kode yang digunakan untuk berkomunkasi dengan partisipan dan situasi 

yang melingkupi. 

1.6 Sistematika Penelitian 

     Sistematika penelitian digunakan agar penelitian lebih terarah karena 

pembahasan dikelompokan oleh bab-bab. Sistematika penelitian ini terdiri dari 

lima bab dimana setiap bab berisi bahasan yang menunjang penelitian. 
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A. Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian secara teoritis dan 

praktis, operasionalisasi konsep, dan sistematika penelitian. 

B. Bab II merupakan tinjauan pustaka yang memuat penelitian sebelumnya 

dan landasan teori yang digunakan. 

C. Bab III merupakan metode penelitian yang memuat metode, sumber data, 

metode pengumpulan data, metode analisis, dan metode penyajian. 

D. Bab IV merupakan analisis data yang memuat hasil temuan wujud pilihan 

kode tutur dalam komunikasi politik Khofifah Indar Parawansa di media 

sosial instagram menggunakan tinjauan sosiolinguistik. 

E. Bab V merupakan simpulan dan saran dari penelitian. 

 

 

 

 

 


