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RINGKASAN 

 Penggunaan bahasa dalam  pembelajaran di kelas merupakan realitas komunikasi yang 

berlangsung dalam interaksi kelas. Dalam interaksi kelas, guru selalu menggunakan bahasa untuk 

memperlancar proses interaksi pembelajaran. Guru harus mampu berkomunikasi dengan baik 

untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu guru memiliki tugas untuk 

mengelola kegiatan pembelajaran yang memungkinkan berlangsungnya pembelajaran yang aktif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sejalan dengan pernyataan-pernyataan tersebut, salah satu 

wujud dari menciptakan pembelajaran yang menyenangkan atau joyfull learning adalah dengan 

menggunakan bahasa dalam pembelajaran. Untuk itu masalah dalam penelitian ini adalah  

membahas dengan  lebih teliti dan seksama pengaruh tindak tutur guru dalam interaksi di kelas, 

serta  penggunaan  bahasa sehingga dapat memberikan perasaan senang kepada  siswa pada saat 

kegiatan belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian grouded  theory  dengan menggunakan gabungan teori tindak tutur dan joyfull learning. 

Data penelitian ini berupa kalimat yang diperoleh dengan catatan lapangan. Analisis data 

dilakukan  melalui prosedur yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan  

menyimpulkan data atau verifikasi. Analisis dilakukan oleh peneliti dengan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.  

 

Kata kunci: joyfull learning, pembelajaran bahasa Indonesia. 
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BAB  I PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan orang lain, dengan bahasa, orang 

dapat menuangkan gagasan dan keinginan, baik secara lisan maupun tulis. Percakapan dalam 

proses pembelajaran di kelas merupakan realitas komunikasi penggunaan bahasa yang 

berlangsung dalam interaksi kelas. Interaksi memiliki peran yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Hal ini terjadi karena dengan adamya interaksi, proses pembelajaran seorang siswa 

akan tampak setelah siswa melakukan interaksi, baik dengan guru maupun dengan objek yang 

dipelajarinya. Begitu pula dengan siswa, guru tidak dapat mengomunikasikan materi pelajaran 

apabila dalam proses pembelajaran tidak terjadi interaksi yang baik antara guru, siswa, dan materi 

yang disampaikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa interaksi kelas dapat berlangsung apabila semua 

komponen yang mendukung saling berinteraksi. 

Dalam interaksi kelas, guru selalu menggunakan bahasa untuk memperlancar proses 

interaksi. Materi pelajaran yang disampaikan oleh guru akan dipahami oleh siswa, apabila dengan 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti siswa dan disampaikan secara komunikatif. 

Interaksi semacam ini disebut tindak tutur. Tindak tutur adalah rangkaian ucapan yang 

terorganisasi untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan oleh seseorang. Dalam kegiatan 

belajar mengajar tindak tutur juga digunakan oleh guru. Guru sebagai penutur dan siswa sebagai 

petutur. Tindak tutur yang baik menjadikan proses belajar mengajar menjadi efektif. Oleh karena 

itu, penutur dan petutur perlu memperhatikan prinsip kerja sama maupun kesantunan dalam 

bertutur. Prinsip kerja sama cenderung mengarah pada efektivitas penyampaian pesan, sedangkan 

prinsip kesantunan mengarah pada upaya-upaya pemeliharaan hubungan sosial atau personal 

dalam proses komunikasi [Jumadi, 2005: 48]. 

Penggunaan bahasa dalam komunikasi dapat diidentifikasikan fungsi-fungsinya. 

Berdasarkan tanggapan atau respon mitra tutur fungsi bahasa dalam komunikasi ada dua macam, 

pertama, fungsi transaksional apabila dalam komunikasi itu yang dipentingkan isi komunikasi. 
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Dengan fungsi bahasa tersebut, bahasa dapat digunakan sebagai penyalur informasi. Kedua fungsi 

interaksional tersebut apabila yang dipentingkan dalam penggunaan bahasa adalah hubungan 

timbal balik [interaksi] antara penyapadan  pesapa. Fungsi bahasa interaksional tampak dalam 

percakapan sehari-hari. Bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan dari seseorang kepada 

orang lain, dari pembicara atau penulis kepada pendengar atau pembaca. Fungsi bahasa yang 

pokok adalah fungsi komunikasi, selain fungsi ekspresi diri. Komunikasi dan ekspresi diri 

merupakan dua fungsi bahasa yang tidak dapat dipisahkan meskipun secara konsep dapat 

dibedakan. Apabila kedua fungsi tersebut diurutkan menurut prosesnya, maka fungsi pertama 

bahasa adalah fungsi ekspresi sedangkan fungsi kedua adalah fungsi komunikasi. 

Pendidikan di era sekarang sekolah masih dianggap suatu aktifitas yang mengasyikan justru 

di luar jam pelajaran, tetapi bila di dalam kelas mereka merasa terbebani. Hal ini tampak dari sorak 

sorai siswa bila mereka mendengar pengumuman pulang pagi karena guru ada kegiatan rapat. 

Wajah mereka berseri-seri seakan terbebas dari belenggu yang menjerat lehernya. Sementara di 

dalam sistem pendidikan Indonesia guru itu adalah pusat segala ilmu pengetahuan yang diajarkan. 

Untuk itu guru selalu berupaya agar dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan 

sehingga peserta didik merasa betah dalam kegiatan pembelajaran di  sekolah. Kegiatan belajar 

mengajar di kelas merupakan  kewajiban siswa menerima pembelajaran dengan  penggunaan 

bahasa guru. Bahasa yang digunakan oleh guru seharusnya  menciptakan joyfull learning teaching, 

sehingga suasana pada saat pembelajaran akan menjadi kondusif. 

Adapun  konsep, strategi, serta praktik pembelajaran joyfull learning bersinergi dengan 

pembelajaran bermakna, yaitu siswa akan bersemangat dan gembira karena belajar sesuai minat 

dan hobinya [meaningful learning]. Untuk mengetahui  makna dan guna belajar dapat memadukan 

konsep pembelajaran yang sedang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, bahkan dengan 

berbagai topik yang sedang berkembang di masyarakat.Siswa  dapat belajar dari lingkungannya, 

baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya [contextual teaching and learning]. 

Pembelajaran dengan menggunakan  teori kontruktivisme, siswa dapat memulai sesuatu yang telah 

dimiliki sendiri, siswa juga bergembira dalam pelaksanaan  pem belajaran, karena pembelajaran 

bersifat  aktif, sehingga timbul rasa percaya diri yang  akan menimbulkan perasaan diakui dan 

diharga.i Siswa juga  diberi kesempatan untuk mengekspresikan dirinya sesuai ciri-ciri 

perkembangan fisiologis dan psikologinya, psikologi perkembangan anak.Hal tersebut akan 



7 
 

memotivasi siswa  untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran karena atmosfir pembelajaran 

yang sesuai dengan kepentingan dan diciptakan sendiri.  

Joyfull learning merupakan pendekatan belajar mengajar yang menyenangkan. Menurut 

Gorden Dryden bahwa belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Di 

samping suasana dan lingkungan yang menyenangkan, bahasa juga sangat berpengaruh dalam 

proses kegiatan belajar mengajar, karena kegiatan interaksi kelas tidak lepas dari penggunaan 

bahasa. Belajar adalah kegiatan seumur hidup yang dapat dilakukan dengan cara menyenangkan 

agar berhasil. Untuk mendukung proses joyfull learning maka perlu disiapkan lingkungan 

sehingga semua siswa merasa penting, aman dan nyaman. Ini dimulai dengan lingkungan fisik 

yang kondusif dapat diperindah dengan  hiasan tanaman dan sebagainya, sarana dan prasarana 

yang memadai, metode belajar yang bervariasi, efektif dan efisien serta tidak kalah pentingnya 

penggunaan bahasa yang dapat menjadikan peserta didik merasa nyaman dan senang. 

Prinsip pembelajaran yang menyenangkan [joyfull learning teaching], adalah membuat 

siswa senang dan tahu tujuan dia belajar, salah satu faktor untuk menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan yaitu selain menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, 

menciptakan suasana kelas yang penuh kegembiraan, penggunaan  bahasa guru juga dapat 

merangsang anak untuk senang dalam belajar dalam konteks proses pembelajaran didalam kelas. 

Guru merupakan cermin bagi siswa dalam berbahasa. Baik buruknya suatu ujaran guru 

disadari atau tidak akan menjadikan pembelajaran bagi siswa. Hal tersebut sangat terlihat ketika 

guru memarahi, menghardik, jengkel serta ketidaksetujuan dan sebagainya terhadap peserta didik. 

Ujaran yang demikian akan menciptakan reaksi yang beragam bagi siswa, seperti anak akan malas 

belajar, tidak berani bertanya, tidak mau melakukan perintah gurunya, bahkan setiap pembelajaran 

anak tidak mau masuk kelas. Atau sebaliknya anak akan lebih bergairah, semangat, aktif, kreatif, 

bahkan berprestasi. Hal tersebut merupakan salah satu reaksi dari tuturan yang dilakukan oleh guru 

dalam pembelajarandi kelas. 

Penelitian tindak tutur guru di kelas yang dilakukan ini relevan dengan  penelitian terdahulu 

yang pernah dilakukan oleh Khotimah Aprilianti, Tahun 2008, yaitu tentang tindak tutur guru 

dalam interaksi kelas Bahasa Indonesia di SMP Negeri 6 Malang, yang menghasilkan temuan: 1] 

tindak tutur guru, 2] fungsi tindak tutur guru, dan, 3] makna tindak tutur guru dalam interaksi kelas 

bahasa Indonesia di SMP Negeri 6 Malang. 
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Jenis tindak tutur yang ditemukan adalah, 1] tindak asertif, meliputi tindak tutur menyetujui, 

tindak tutur memberi penjelasan, dan tindak tutur menyatakan sesuatu; 2] tindak direktif, meliputi 

tindak tutur melarang, tindak tutur memerintah, dan tindak tutur memberi nasihat; 3] tindak 

komisif, meliputi tindak tutur berjanji, tindak tutur menawarkan , tindak tutur bertanya; 4] tindak 

ekspresif, meliputi tindak tutur menjawab salam, tindak tutur mengekspresikan rasa marah, tindak 

tutur mengekspresikan pujian, tindak tutur mengekspresikan teguran, tindak tutur 

mengekspresikan gurauan; dan 5] tindak deklarasi, meliputi tindak memenuhi kebutuhan. Fungsi 

yang ditemukan adalah,1] fungsi untuk menyatakan tukar menukar informasi faktual, 2] fungsi 

untuk mennyatakan tukar menukar emosi, 3] fungsi untuk menyatakan tukar menukar informasi 

intelektual, 4] fungsi untuk menyatakan sikap moral, 5] fungsi untuk meyakinkan atau 

memperngaruhi, dan 6] fungsi untuk bersosialisasi. Sedangkan makna yang ditemukan adalah, 1] 

makna konseptual, 2] makna stilistika, 3] makna refleksi, 4] makna konotatif, 5] makna tematik, 

6] makna emotif, 7] makna deskriptif, 8] makna piktorial. 

 Sedangkan dalam penelitian tentang  “Menciptakan  Joyfull Learning Teaching dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Siswa Kelas VII SMP Plus Alkautsar  MalangTahun 

Pelajaran 2016/2017“ meliputi 1] Wujud penggunaan bahasa guru, 2]  Fungsi penggunaan bahasa 

guru, dan pesan yang diterima dari penggunaan bahasa guru.Wujud penggunaan bahasa tersebut 

yaitu, bahasa ketika guru marah, jengkel, dan ketidaksetujuan. Fungsi penggunaan bahasa 

meliputi; 1] tukar-menukar informasi faktual, 2] tukar-menukar informasi intelektual, 3] tukar-

menukar emosi, 4] tukar-menukar sikap moral, 5] meyakinkan atau mempengaruhi. Adapun pesan 

yang diterima meliputi : 1] siswa merasa dirinya dipercaya, 2] siswa menjadi lebih berani bertanya 

dan mengembangkan bakatnya, 3]siswa merasa dirinya dihargai. Oleh karena itu, permasalahan 

utama yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah Menciptakan Joyfull Learning 

Teaching  dengan menggunakantidak tutur oleh guru. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Wujud penggunaan bahasa Indonesia oleh guru untuk menciptakan Joyfull  Learning  

    Teaching. 

2. Fungsi penggunaan bahasa Indonesia oleh guru untuk menciptakan Joyfull Learning  

   Teaching. 

3. Pesan yang diterima dalam penggunaan bahasa Indonesia oleh guru untuk menciptakan 
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   Joyfull Learning Teaching. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan  untuk mendeskripsikan penggunaan, fungsi dan pesan  tindak tutur 

guru secara verbal dalam interaksi di kelas.  

 

1.4 Batasan Masalah 

 Dalam penelitian ini akan dibatasi pada pengaruh tindak tutur guru dalam interaksi kelas 

yaitu bagaimana guru menggunakan bahasa sehingga dapat memberikan perasaan senang kepada 

peserta didik pada saat kegiatan belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

1.4 Definisi Operasional 

 Joyfull learning berasal dari bahasa Inggris, Joyfull berarti’ kegembiraan’ sedangkan 

learning berarti’ pengetahuan’. Artinya kegembiraan belajar atau proses pembelajaran yang 

menyenangkan.Pembelajaran yang menyenangkan bukan semata-mata pembelajaran yang 

mengharuskan peserta didik untuk tertawa terbahak-bahak, melainkan sebuah pembelajaran yang 

di dalamnya terdapat kohesi yang kuat antara guru dan murid dalam suasana yang sama sekali 

tidak ada tekanan baik fisik maupun psikologi. 

 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Tindak Tutur 

 2.1.1 Konsep Tindak Tutur 

 Teori tindak tutur pada mulanya dikembangkan oleh filosofis Inggris, Austin [1956] dalam 

bukunya How to do thing with words. Pada dasarnya, Austin memandang bahwa dengan 

menggunakan bahasa, manusia dapat melakukan tindakan-tindakan yang disebut tindak tutur 

[speech act] konsep yang mendasar dari pandangan Austin adalah tuturan [speech] sebagai 

tindakan [ac]. 

 Labov dan Fansel [1977: 29] menyatakan bahwa sebagian besar tuturan dalam percakapan 

dapat dipahami sebagai pernyataan beberapa tindak tutur sekaligus. Percakapan bukanlah 

merupakan untaian tuturan melainkan lebih menyerupai matriks tuturan dan tindakan yang 

bersamaan terikat dengan rangkaian pengertian dan tanggapan. 
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 Dari perian yang telah dikemukakan dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya di dalam 

percakapan atau berbahasa, seorang partisipan tutur tidak hanya menuturkan atau mengucapkan 

ujaran tetapi juga sekaligus melakukan tindak tutur. Sebagian tuturan atau ujaran itu dapat 

dipahami sebagai pernyataan beberapa tindak tutur sekaligus. 

2.1.2 Jenis Tindak Tutur 

 Di dalam tuturan seorang penutur tidak semata-mata menuturkan sesuatu dengan kalimat, 

melainkan juga menindakkan sesuatu atau melakukan tindak tutur [Purwo, 1990: 19 dan Wijana 

1996: 23]. Pandangan Purwo dan Wijana itu didasarkan pada pandangan Austin [1962] yang 

menyatakan bahwa dalam mengutarakan tuturan, penutur dapat melakukan sesuatu, selain 

mengatakan sesuatu. 

 Austin [1962] membedakan dua macam tuturan, yakni tuturan performatif dan tuturan 

konstatif. Tuturan performatif adalah tuturan yang bertujuan melakukan sesuatu. Tuturan konstatif 

adalah tuturan yang bertujuan mengatakan sesuatu. Berkaitan dengan jenis tindak tutur, dapat 

dikemukakan bahwa secara umum tindak tutur dapat dibedakan atas tiga jenis, yakni tindak lokasi 

[locutionary act], tindak ilokusi [ilocutionary act], dan tindak perlokusi [perlolocutionary act] 

[Searle, 1969]. 

Tindak lokusi adalah tindak tutur yang digunakan untuk menyatakan sesuatu. Pada tindak 

lokusi, penutur semata-mata menginformasikan sesuatu, apalagi untuk mempengaruhi mitra tutur. 

Tindak ilokusi adalah tindak tutur yang digunakan selain untuk menyatakan atau 

menginformasikan sesuatu, juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu sejauh situasi atau 

konteksnya dipertimbangkan. Tindak perlokusi adalah tindak tutur yang mempunyai daya 

pengaruh (perlolocutionary force) atau efek bagi mitra tutur untuk melakukan sesuatu. 

2.1.3 Fungsi Tindak Tutur 

 Berkaitan dengan fungsi tindak tutur, Searle [dalam Sukardi, 2001: 31-32] 

mendeskripsikan fungsi tuturan yang didasarkan pada makna itu sendiri. Searle mengindentifikasi 

fungsi tuturan dari pendekatan tentang tindak tutur. Jadi, fungsi yang di deskripsikan Searle bukan 

fungsi tuturan itu dalam wujud lingual, melainkan fungsi tindakan yang dilakukan oleh penutur 

dalam kegiatan berkomunikasi. Fungsi yang dikemukakan oleh Searle tersebut diklasifikasikan 

atas enam fungsi tindak tutur, yaitu untuk menyatakan [1] tukar-menukar informasi faktual, [2] 

tukar- menukar informasi intelektual, [3] tukar- menukar emosi, [4] tukar-menukar sikap moral, 
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[5] meyakinkan atau mempengaruhi, dan  [6] bersosialisasi. Keenam fungsi tindak tutur tersebut 

dirangkum dalam paparan berikut ini. 

 Tindak tutur untuk menyatakan tukar menukar informasi faktual berfungsi untuk 

melaporkan, bertanya, mengindentifikasikan, dan menyatakan sesuatu. Tindak tutur untuk tukar- 

menukar emosi berfungsi untuk menyatakan berbagai macam emosi atau perasaan, seperti 

perasaan kecewa, senang, tidak senang, marah, gembira dan sebagainya. Tindak tutur untuk 

meyakinkan atau mempengaruhi berfungsi, mempengaruhi mitra tutur supaya melakukan suatu 

tindakan yang dikehendaki oleh penutur. Tindak tutur untuk bersosialisasi berfungsi untuk 

mengakrabkan hubungan diantara partisipan tutur.  

Berdasarkan pengelompokkan tindak tutur Searle, suyono [1991: 16 – 17] menjabarkan 

fungsi tindak tutur berdasarkan frekuensi penggunaannya dalam proses belajar mengajar. Fungsi 

tindak tutur dalam proses belajar mengajar adalah untuk [1] menyapa, [2] mengundang, [3] 

memuji, [4] mengucapkan selamat, [5] menyanjung atau merayu, [6] memohon, [7] meminta,[8] 

mengharapkan, [9] mengelak, [10] mengkritik, [11] menegur, [12] memperingatkan, [13] 

menyangkal, [14] menyetujui, [15] menolak, [16] meyakinkan, [17] melaporkan, [18] 

mempengaruhi, [19] mengingatkan, [20] menegaskan, [21] menasihati, [22] menanyakan, [23] 

menaruh simpatik, [24] menyatakan belasungkawa, dan [25] meminta maaf. 

 Klasifikasi fungsi tindak tutur Searle [1969]  tersebut disajikan sebagai bahan pendukung 

untuk menganalisis data jenis tindak tutur, fungsi tindak tutur dan pesan tindak tutur dalam 

interaksi kelas. 

2.2 Interaksi kelas 

2.2.1  Interaksi 

 Kegiatan interaksi sama halnya dengan tindak tutur, dipengaruhi oleh berbagai faktor 

sebagai penutur, mitra tutur, setting, situasi, tujuan, dan topik pembicaraan. Faktor-faktor ini 

mempengaruhi ragam interaksi seperti interaksi jual beli, interaksi keluarga dan interaksi kelas. 

 Allan dan Guy  [1978: 25]  menyatakan bahwa interaksi pada dasarnya merupakan bentuk 

kerjasama antarindividu yang dilakukan dengan menggunakan media verbal, nonverbal atau 

gabungan keduanya. Dalam kegiatan interaksi terjadi suatu pertukaran tingkah laku yang 

kompleks, sistematis, dan dipengaruhi oleh tempat serta waktu. Sedangkan secara istilah, interaksi 

berarti kontak antara dua individu atau lebih dengan menggunakan media verbal atau nonverbal, 
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atau gabungan keduanya [Basuki, dkk. 1991: 9]. Ini berarti pelaku interaksi melakukan pengiriman 

pesan secara timbal balik. Pengiriman pesan tersebut terwujud dalam bentuk giliran bicara. 

Interaksi terdiri dari berbagai macam. Macam interaksi dapat ditinjau dari segi tujuan, 

fungsi, partisipan, situasi, media, dan topik interaksi [Basuki, dkk. 1991: 9] sebagai contoh, macam 

interaksi dapat dilihat dari segi situasi dibedakan menjadi interaksi intim, formal, keluarga, 

masyarakat, kelas sekolah, dan kantor. Basuki, dkk. [1991: 9] juga menyatakan bahwa macam 

interaksi juga dapat dilihat dari segi hubungan antar unsur pembentuk kegiatan interaksi, misalnya 

dari segi fungsi, partisipan dan bentuk. 

Dalam komunikasi, interaksi memegang peranan yang samgat penting. Komunikasi akan 

terwujud apabila komponen-komponen komunikasi saling interaksi, demikian sebaliknya, 

komunikasi tidak akan pernah terjadi apabila tidak ada interaksi antar komponen dalam 

komunikasi. Jadi, dapat dikatakan bahwa komponen-komponen komunikasi tidak akan berperan 

tanpa operasi [Suyitno dan Priatni, 1995: 1]. Sebagai contoh, seorang komunikator tidak akan 

dapat menyampaikan pesan kepada komunikan tanpa melakukan interaksi. Begitupun seorang 

komunikan, dia tidak dapat memberikan respon tanpa adanya interaksi. 

Interaksi memiliki peranan yang sagat penting dalam proses belajar mengajar. Interaksi ini 

tidak hanya terjadi secara searah, tapi juga terjadi secara dua arah. Thomas [dalam Suyitno dan 

Priatni, 1995: 14] menegaskan bahwa interaksi bukan sekedar perbuatan aksi yang diikuti reaksi, 

tetapi perlu adanya perbuatan aksi dan reaksi secara timbal balik. 

Kegiatan interaksi, menurut Rofi’udin [1994: 52], dibentuk oleh tiga komponen pokok, 

yaitu [1] media yang digunakan, [2] pelaku interaksi, dan 

 [3] konteks yang melatarinya. Media yang dimaksud adalah media bahasa, baik secara verbal atau 

nonverbal. Media verbal antara lain berupa pernyataan, perintah, dan pertanyaan. Media nonverbal 

antara lain berupa gerak-gerik dan ekspresi wajah. 

Pelaku interaksi adalah penutur dan mitra tutur. Penutur bertindak tutur dan mitra tutur 

bertindak menangkap atau memahami, dan merespon tujuan itu. Sedangkan konteks berupa fisik 

maupun nonfisik. Konteks fisik juga berupa budaya, norma serta konvensi-konvensi sosial. 

Dalam kegiatan interaksi, faktor-faktor sosiokultur memegang peranan penting. Faktor-

faktor sosiokultur tersebut meliputi penutur, mitra tutur, pesan, tujuan, norma, aktivitas dan sarana. 

Beragamnya faktor tersebut melahirkan berbagai interaksi, misalnya interaksi dalam sosial, 
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politik, dan pendidikan. Salah satu dari interaksi tersebut berupa interaksi pendidikan yang berarti 

interaksi yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan [Surakhmad, 1984]. 

2.2.2 Interaksi Kelas 

 Secara etiomologis, kata interaksi kelas berasal dari bahasa Inggris interaction yang 

berarti’timbal balik’ dan class yang berarti’ ruang untuk belajar mengajar’. Belajar [learning] 

diartikan sebagai proses melihat, mengenal, mengamati dan memahami sesuatu sehingga terjadi 

perubahan tingkah laku pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik pada diri pembelajar atau 

siswa. Sedangkan mengajar [teaching] lebih mengarah pada pengertian membimbing, mengelola, 

mengorganisasikan, menginformasikan, menanamkan, dan menindakkan sesuatu dari pengajar 

atau guru kepada pembelajar atau siswa. Tindak tutur dapat ditemukan di dalam interaksi kelas, 

misalnya menginformasikan, bertanya, menolak, menyetujui atau tidak menyetujui pesan 

instruksional yang dituturkan. Interaksi kelas dapat dikatakan sebagai peristiwa komunikatif. 

Dikatakan demikian, karena di dalam kelas terdapat atau terjadi pengiriman dan penerimaan pesan. 

Pesan ini mempunyai komponen antara lain; partisipan, topik, urutan berbicara, bentuk pesan, cara 

menyampaikan, dan ragam bahasa yang digunakan. 

 

2.3. Joyfull Learning 

2.3.1 KonsepJoyfull Learning 

Pembelajaran yang menyenangkan [Joyfull Learning] bukan semata-mata pembelajaran 

yang mengharuskan anak-anak untuk tertawa terbahak-bahak, melainkan sebuah pembelajaran 

yang di dalamnya terdapat kohesi yang kuat antara guru dan murid dalam suasana yang sama sekali 

tidak ada tekanan. Yang ada hanyalah jalinan komunikasi yang saling mendukung, [Achmad 

Sapari, 2003]. 

Ada beberapa definisi tentang Pendekatan atau metode Joyfull Learning, antara lain sebagai 

berikut. 

a] Menurut Paula Fraire, Joyfull Learning adalah pembelajaran yang di dalamnya tidak ada lagi 

tekanan, baik tekanan fisik maupun psikologis. Sebab, tekanan apa pun namanya hanya akan 

mengerdilkan pikiran siswa, sedangkan kebebasan apa pun wujudnya akan dapat mendorong 

terciptanya iklim pembelajaran [learning climate] yang kondusif. 

b] Pendekatan joyfull learning yaitu belajar dengan melakukan, hal ini menuntut kreaktifitas guru 

dan siswa serta diharapkan anak didik dapat mengembangkan karakter kecintaan belajar yang 
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mudah. [http://www.almuslim.web.idindex]. 

c] Joyfull Learning yaitu pendekatan yang dilakukan tahap demi tahap, tak perlu mengejar semua 

materi  pelajaran, yang penting apa yang dipelajari dapat dipahami, dikuasai dan karena itu  

dapat diterapkan dalam hidup. Belajar bukan demi nilai, melainkan demi hidup. 

(http://www.stnicholas.com/jhs/index.htm) 

d] Joyfull Learning yaitu membuat kelas jadi menyenangkan, jangan monoton. [Bambang 

Yulianto; http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=281931] 

e] Joyfull Learning yaitu suasana belajar-mengajar yang menyenangkan sehingga siswa 

memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya tinggi. 

(http://www.mbs-sd.org/isi.php?id=4] 

f]  Joyfull Learning yaitu pendekatan yang dapat membuat siswa memiliki motivasi untuk terus 

mencari tahu, untuk terus belajar. [Yanu Armanto; [http://bruderfic.or.id/h-129/peran-guru-

dalam-membangkitkan-motivasi-belajar-siswa.html] 

g] Joyfull Learning yaitu pendekatan yang di dalamnya terdapat keterampilan mengajar seperti 

keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan 

menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar 

kelompok kecil dan perorangan. [Rosmini; http://www.sman2mks.com/content/view/170/] 

Joyfull learning merupakan pendekatan belajar mengajar yang menyenangkan. Belajar 

adalah kegiatan seumur hidup yang dapat dilakukan dengan cara menyenangkan dan berhasil. 

Untuk mendukung proses joyfull learning maka perlu menyiapkan lingkungan sehingga semua 

siswa merasa penting aman dan nyaman. Ini dimulai dengan lingkungan fisik yang kondusif. 

Ruangan harus merasa pas untuk kegiatan belajar mengajar seoptimal mungkin serta penggunaan 

bahasa guru yang dapat memberikan rasa nyaman dan senang pada diri peserta didik. 

Prinsip pembelajaran yang menyenangkan [joyfull learning], adalah apabila siswa senang 

dan tahu untuk apa dia belajar. Faktor untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan 

[joyfull learning] adalah terciptanya lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan 

merangsang anak untuk belajar. Suasana kelas yang diciptakan dengan penuh kegembiraan serta 

penggunaan bahasa guru yang menyenangkan, akan membawa kegembiraan pula dalam belajar. 

2.3.2 Unsur-unsur Joyfull Learning 

a] Paradigma Belajar Mengajar 

http://www.stnicholas.com/jhs/index.htm
http://bruderfic.or.id/h-129/peran-guru-dalam-membangkitkan-motivasi-belajar-siswa.html
http://bruderfic.or.id/h-129/peran-guru-dalam-membangkitkan-motivasi-belajar-siswa.html
http://www.sman2mks.com/content/view/170/
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Hal mendasar dalam pembelajaran agar mampu menumbuhkan suasana yang 

menyenangkan adalah merubah paradigma mengajar. Selama ini di sekolah masih berorentasi pada 

“teaching centre” bukan “student centre”. 

Paradigma yang harus dikembangkan untuk mendukung pembeajaran yang menyenangkan 

adalah : 1] belajar itu sangat penting dan menyenangkan, 2] siswa patut dihargai dan disayangi 

sebagai pribadi yang unik, 3] siswa hendaknya menjadi pelajar yang aktif, mereka perlu didorong 

untuk membawa pengalaman, gagasan, minat dan media di kelas, 4] siswa perlu merasa nyaman 

dan memiliki kebanggaan di kelas. Ruang kelas adalah milik siswa dan bertanggung jawab untuk 

mengaturnya, 5] guru merupakan nara sumber, bukan polisi atau dewa, 6] siswa perlu merasa 

bebas untuk mendiskusikan masalah secara terbuka baik dengan guru maupun dengan teman 

sebaya, 7] kerja sama selalu lebih baik dari pada kompetisi, dan 8] pengalaman belajar hendaknya 

dekat dengan pengalaman dari dunia nyata.  

b] Karakteristik Guru 

Semua siswa di sekolah memerlukan guru yang baik. Guru menentukan tujuan dan sasaran 

belajar membantu pembentukan nilai-nilai pada siswa. Memilihkan pengalaman belajar. Menjadi 

model perilaku [tauladan] bagi siswa. Namun, bagaimanapun, tidak semua guru dapat mengajar 

secara menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan mengisyaratkan guru yang memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 1] bersikap demokratis, 2] ramah dan memberi perhatian terhadap 

masalah siswa secara perorangan, 3] bersifat sabar, 4] mempunyai minat luas sebagai guru, 5] 

berpenampilan menyenangkan, adil dan tidak memihak,  6] berprilaku konsisten dan menjadi 

tauladan, 7] bersikap luwes,  8] menggunakan penghargaan dan pujian, 9] mempunyai kemahiran 

yang luar biasa dalam mengajarkan subyek tertentu, dan 10] mempunyai rasa humor. 

a] Rancangan Ruang Kelas 

Ruang kelas hendaknya merangsang secara visual, dengan cara diisi berbagai hasil karya 

siswa, misalnya: lukisan, foto, karangan, patung dan lain-lain. Siswa boleh memilih karyanya yang 

akan dipajang, dan boleh diganti sesuai dengan keinginannya. 

Siswa  dapat dilibatkan mengusahakan media untuk menghias kelasnya. Siswa dapat membawa 

obyek-obyek dari rumah, atau berbagai materi. Jadikan kelas sebagai pusat sains, artinya di dalam 

kelas mengandung berbagai materi yang memungkinkan melakukan banyak kegiatan dan 

eksperimen, sehingga kelas menjadi pusat aktivitas di mana mereka bermain, bereksperimen 
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dengan bermacam-macam bahan dan kondisi ini akan sangat merangsang minat belajar dan 

kreativitas anak. 

Dalam satu kelas biasanya kemampuan siswa berbeda-beda. Bila diberikan materi yang 

sama, pada saat yang sama pula, maka akan terdapat daya serap yang berbeda. Kelebihannya siswa 

yang cerdas dapat membantu siswa yang kurang kemampuannya (tutor teman sebaya). Sedangkan 

kerugiannya, sering kali siswa yang sangat cerdas merasa bosan di dalam kelas dengan siswa yang 

berkemampuan rata-rata, karena daya serap dan kecepatan belajarnya lebih tinggi. Dengan adanya  

kebosanan tersebut mungkin  kurang memperhatikan pelajaran, sehingga menjadi acuh tak acuh 

dan mengganggu siswa lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebaiknya menyediakan waktu 

khusus untuk siswa  yang cerdas atau kreatif dapat bekerja dalam kelompok khusus, melakukan 

kegiatan-kegiatan sesuai dengan bakat dan minatnya. Jika dalam suatu sekolah tidak ada 

kemungkinan untuk pengelompokkan khusus pada waktu-waktu tertentu [misalnya satu atau dua 

kali seminggu], maka sebaliknya di dalam kelas tersedia bahan-bahan untuk siswa-siswa yang 

sangat cerdas, sehingga jika siswa telah selesai mengerjakan tugasnya, maka diperbolehkan 

melakukan hal lain sesuai dengan minat siswa. Misalnya di sudut kelas ada perpustakaan kecil. 

Lebih ideal lagi jika setiap sekolah mempunyai ruang sumber belajar [resource room] khusus bagi 

anak-anak yang cerdas dan kreatif di mana mereka pada waktu-waktu tertentu berkumpul. 

d] Strategi Mengajar 

Dalam pembelajaran hendaknya menekankan pada cara belajar yang kreatif dan tidak 

semata-mata menekankan pada materi pembelajaran yang diberikan oleh guru, dan anak harus 

menghafalnya. Menerima secara pasif bahan yang ditentukan oleh guru dan kemudian 

memproduksinya tidak menunjukkan cara belajar yang menyenangkan. Tentu saja ada bahan-

bahan tertentu yang harus dikuasai oleh semua siswa, tetapi disamping itu siswa kadang-kadang 

juga diberi kebebasan untuk menentukan sendiri apa yang ngin dipelajari. 

Siswa juga dibiasakan mencari sendiri apa yang ingin diketahuinya, misalnya di dalam 

kamus ensiklopedi. Siswa belajar dengan mengajukan pertanyaan (jadi tidak hanya guru yang 

mengajukan pertanyaan), berdiskusi, menemukan sendiri, atau melakukan sesuatu berdasarkan 

bahan pelajaran yang telah diberikan, seperti membandingkan, melakukan, eksperimen,dan 

sebagainya. 

Di sekolah, yang ditekankan biasanya menemukan satu jawaban yang benar atau paling 

tepat terhadap suatu persoalan. Cara memperoleh jawaban itu pun sering sudah ditetapkan 
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olehguru, dan tidak boleh menyimpang dari satu-satunya cara itu. Ini tidak merangsang anak 

menjadi aktif, bahkan bisa sebaliknya, siswa menjadi kaku, bosan dan sempit berpikir dalam 

memecahkan masalah. 

Guru sebaliknya tidak membekali anak dengan jawaban atau cara yang sudah siap pakai, 

untuk memecahkan masalah di masa depan. Untuk itu yang dapat dilakukan guru ialah membekali 

membekali dengan keterampilan berpikir dan sikap yang memungkinkan menghadapi tantangan 

hari esok secara kreatif dan inovatif. Mengajar adalah bagaimana harus belajar penekanan pada 

proses lebih penting dari pada mengajar apa yang harus dipelajari. Materi pelajaran yang sekarang 

diberikan belum tentu berguna bagi siswa, jika dewasa nanti. Siswa yang telah belajar akan dapat 

menemukan apa yang dibutuhkan. 

e] Penilaian 

Menurut Amabile bahwa penilaian guru terhadap pekerjaan siswa mungkin merupakan 

pembunuh kreatifitas anak paling besar. Penilaian menurut pola pendidikan tradisional, guru 

memberikan tugas dan tes kepada siswa yang dikoreksi dan dikembalikan dengan nilai angka dan 

tanda-tanda pada jawaban yang salah. 

Guru dapat mengikut sertakan siswa untuk menilai pekerjaannya sendiri agar siswa tidak 

kecewa jika pekerjaannya kurang baik, guru hendaknya memperhatikan bagian atau soal mana 

yang dibuat cukup baik, dan memberi penghargaan, misalnya dengan memberi tanda bintang. 

Selain itu, guru menunjukkan pengertian bahwa siswa mengalami masalah dalam mengerjakan 

soal-soal tertentu dan mengajaknya mencari cara lain agar siswa memahami kesalahannya. 

Dalam memberi penilaian, guru hendaknya menghindari kalimat yang bernada negatif, 

misalnya, “kamu membuat salah lagi!” lebih baik bila guru mengungkapkannya dengan kalimat 

“Dapatkah kamu memikirkan cara lain untuk membuat itu?” atau “Mari saya tunjukkan cara lain 

untuk melakukan itu”. Untuk itu yang penting adalah siswa memahami makna dari membuat 

kesalahan tersebut.  

Siswa senang menerima hadiah dan kadang-kadang melakukan sesuatu untuk 

memerolehnya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa jika perhatian siswa terpusat untuk 

mendapat hadiah sebagai alasan sehingga melakukan sesuatu, maka motivasi instrinsik dan 

kreativitas siswa akan menurun. Hadiah untuk pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik tidak 

harus berupa materi [intangible]. Justru yang terbaik berupa senyuman atau anggukan, kata 

penghargaan, kesempatan untuk menampilkan dan mempresentasikan pekerjaan sendiri, dan 
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pekerjaan tambahan. Jika iklim kelas sedemikian rupa hingga belajar menjadi menarik dan 

menyenangkan, pekerjaan tambahan dapat merupakan hadiah. Hadiah yang diberikan hendaknya 

berkaitan erat dengan kegiatanya, misalnya mendeklamasikan sajak yang dibuat, atau 

membacakan di depan kelas karangan yang dibuat dengan baik, sehingga meningkatkan motivasi 

instrinsik dan kreativitas. 

Guru harus memberikan kesempatan kepada anak ntuk memilih, misalnya boleh memilih 

topik karanganya sendiri, atau memilih tema menggambar sendiri. Kreativitas tidak akan 

berkembang jika anak hanya dapat melakukan sesuatu dengan satu cara. Anak sebaiknya diberi 

kegiatan yang bersifat bebas dalam batas struktur tertentu, misalnya anak diberi tugas mengarang 

tentang “kegiatan di waktu luang” namun judul karangan boleh dipilih sendiri. Anak memerlukan 

arah tujuan, batasan dan garis besar dalam memerlukan suatu tugas. Tetapi, dalam batas-batas ini, 

hendaknya mereka dimungkinkan untuk membuat pilihan. 

Jadi menurut penulis bahwa dalam pendidikan harus ada penilaian. Namun hendaknya 

penilaian itu bertujuan meningkatkan cara belajar siswa. Guru dalam melaksanakan penilaian 

harus memperhatikan cara-cara penilaian yang baik dan melibatkan siswa untuk ikut serta 

memberikan penilaian terhadap apa yang telah dikerjakan siswa. 

 

2.3.3 Cara Menciptakan Joyfull Learning 

a] Mengawali kegiatan dengan hal yang menyenangkan 

Seorang guru yang kreatif tentu dapat menciptakan “kondisi” (ice breaking) yang tepat 

dalam mengajak siswa memulai mengerjakan tugas-tugas atau mengkondisikan kembali suasana 

belajar yang mulai membosankan dan melelahkan menjadi kembali bersemangat. 

a]  Menjauhi berbagai gaya berkomunikasi yang kurang patut. Gaya komunikasi yang   

      kurang patut, akan sangat berdampak negative terhadap  murid. 

1]   Menguasai keterampilan dasar mengajar 

Karena setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka bagi  

pengajar harus mengimbanginya dengan berbagai macam keterampilan mengajar.  

2]   Menggunakan metode pengajaran yang bervariasi, cara atau jalan yang harus dilalui  

       untuk mencapai suatu tujuan, selain itu ada pula yang mengatakan bahwa metode   

       adalah suatu sarana untuk menemukan, menguji dan menyusun data yang diperlukan  

       bagi pengembangan disiplin tersebut.  
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3]   Dapat memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi, pemberian hadiah  

      mmerupakan positif reinforcement bagi anak. Cara ini merupakan cara mendidik  

      anak yang bersifat prefensif dan regresif yang menyenangkan dan dapat menjadi  

      motivator belajar bagi anak. 

4]  Belajar dengan melakukan [Learning by doing]. Pada hakikatnya siswa senang  

     apabila belajar sambil bekerja atau melakukan aktivitas. Siswa akan punya harga diri  

     apabila diberi kesempatan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Untuk itu, siswa  

     perlu diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan nyata yang melibatkan otot dan  

     pikirannya, sehingga anak belajar bagaimana cara  ia belajar, menemukan, mencari  

     dan menyelesaikan permasalahan. 

b] Pengondisian Lingkungan Belajar 

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik dan psikis. Pengondisian ini ditempuh 

karena belajar akan efektif jika ada keamanan secara fisik dan emosional dalam diri siswa. 

Lingkungan anak berarti segala situasi fisik dan emosional dalam diri anak. Lingkungan siswa 

berarti segala situasi fisik yang diciptakan disekitar ruangan belajar yang meliputi penataan kelas, 

asesoris kelas, taman, musik dan sebagainya. Pengondisian lingkungan fisik ini harus dilakukan 

sedemikian rupa sehingga melahirkan suasana lain bagi anak untuk belajar. pengetahuan tentang 

realitas fisik yang berasal dari panca indra. 

  Lingkungan psikis berarti segala situasi psikologis yang diciptakan di sekitar ruang kelas 

termasuk emosi, motivasi, harga diri dan komunikasi yang interaktif dan harmonis antara siswa 

dan guru. Pengondisian psikis penting karena kondisi belajar paling baik dan efektif adalah jika 

manusia berada dalam kondisi penuh kasih sayang, kehangatan, dorongan,dan dukungan. Thomas 

Amstrong mengatakan “bahwa perubahan arah pendidikan yang paling penting adalah dimulai dari 

penghargaan diri”. 

Pengondisian secara psikis memfasilitasi kebutuhan otak lembik, yaitu bagian otak 

manusia yang menyimpan perasaan, pengalaman, dan intelektual. Jika kebutuhan otak ini secara 

emosional dan intelektual terpenuhi, maka dapat memicu neokorteks, yaitu bagian otak tempat 

bersemayamnya kecerdasan manusia dan sasaran pembelajaran akan lancar, karena pusat emosi 

otak manusia juga berhubungan erat dengan sistem penyimpanan memori jangka panjang. Itulah 

sebabnya melibatkan siswa secara emosional dalam proses pembelajaran akan memudahkan siswa 

mengingat kembali apa yang mereka pelajari. 
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 Jadi menurut penulis bahwa pengondisian lingkungan belajar mengajar sangatlah penting, 

dan membawa dampak yang sangat positif. Dalam belajar siswa memerlukan lingkungan fisik dan 

psikis yang mendukung. Karena kedua lingkungan ini sangat berpengaruh dalam belajar siswa. 

Seandainya lingkungan tempat siswa belajar saja kurang kondusif, maka bisa menghambat proses 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

 

2.3.4 Tujuan Joyfull Learning 

Tujuan dari pembelajaran yang menyenangkan [joyfull learning] adalah untuk mengugah 

sepenuhnya kemampuan belajar para pelajar, membuat belajar menyenangkan dan memuaskan 

bagi mereka, serta memberikan sumbangan sepenuhnya pada kebahagiaan, kecerdasan, 

kompetensi dan keberhasilan mereka sebagai manusia. 

 

2.3.5 Manfaat Joyfull Learning 

Aspek menarik yang dapat dihasilkan dengan pembelajaran “fun” adalah : 

1] Memberi hak pada hati 

 Hati mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewarnai aktifitas hidup.   

 Suasana hati yang sedih sering kali menghalangi bentuk-bentuk kreatifitas, menguras  

 banyak energi dan antusias seseorang. 

2] Memacu kecerdasan 

 Metode belajar yang menggerakkan seluruh potensi tubuh, mulai dari gerak kasar  

 sampai halus bahkan olah rasa akan memacu daya kerja otak. 

3] Menggali potensi 

Orang kreatif adalah mereka  yang unggul dalam pekerjaan, yang menemukan berbagai produk, 

melahirkan ide dan gagasan yang cemerlang, yang menyalurkan berbagai karya keindahan. 

4] Mempermudah dalam mengajar 

Dalam banyak hal suasana yang menyenangkan memudahkan proses kreatif. Hal tersebut bisa 

terjadi karena proses belajar dengan bermain menghilangkan tekanan untuk menghasilkan 

sesuatu, atau rasa cemas akan melakukan kesalahan dan mendorong untuk mencoba hal baru 

dan membantu dalam mencapai tujuan manusia. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 
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3.1 Pendekatan Penelitian  

Menciptakan joyfull learning teaching merupakan obyek yang akan diteliti dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif.Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan 

pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran komplek, meneliti kata-

kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi alami [Creswell, 

1988: 1]. Menurut Bogdan dan Taylor  

[Moleong, 2007: 3] metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati.Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan 

itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan 

oleh setiap individu [Sukmadinata:2005]. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah 

dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya 

dengan situasi sosial mereka [Danim:2002]. 

 Sifat penelitian kualitatif adalah deskriptif analitik, jadi data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan, analisis dokumen catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian tidak 

dituangkan dalam bentuk angka, tetapi hasilnya berupa pemaparan yang disajikan dalam bentuk 

naratif. Penelitian kualitatif mengutamakan makna. Makna yang diungkap berkisar pada persepsi 

orang mengenai suatu peristiwa. Dalam penelitian penggunaan bahasa Indonesia oleh guru untuk 

menciptakan  joyfull learning teaching, peneliti memusatkan perhatian pada bahasa yang 

digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Peneliti berusaha menemukan 

bagaimana wujud bahasa yang digunakan guru dalam interaksi kelas dan bagaimana fungsi bahasa 

yang digunakan oleh guru serta pesan apa nantinya yang akan diterima setelah bahasa guru itu 

digunakan.  

 

3.2 Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif grounded theory. Walaupun 

suatu studi pendekatan grounded theory adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori 

yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi di mana individu saling berhubungan, bertindak 

atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Inti dari pendekatan 
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grounded theory adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks 

peristiwa yang dipelajari. 

 Temuan penelitian tentang menciptakan  joyfull learning teaching  ini nantinya akan 

dibangun dan dikembangkan dari lapangan bukan dari teori yang ada, artinya peneliti akan  

berusaha menemukan prinsip dan konsep-konsep atas dasar fakta, peneliti tidak berupaya 

menerapkan teori atau konsep yang terkait dengan penggunaan bahasa oleh guru atau tindak tutur 

guru akan tetapi berusaha menemukan konsep berdasarkan fakta dari lapangan, sesuai dengan ciri 

penelitian kualitatif . 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

Data dari penelitian ini yaitu penggunaan bahasa oleh guru untuk menciptakan joyfull 

learning pada kelas VII  SMP Plus Alkautsar Malang. Sumber data merupakan obyek observasi. 

Obyek penelitian yang diobservasi menurut Spradly dinamakan situasi social, yang terdiri atas tiga 

komponen yaitu : place [tempat], actor [pelaku] dan activities [aktivitas]. Pada penelitian ini 

subyek datanya yaitu para guru yang mengajar di SMP Plus Alkautsar Malang kelas VII dan 

memiliki kriteria guru yang baik. Adapun criteria guru yang baik sebagai berikut. 

 Untuk menjadi seorang pendidik yang baik, Imam Al Ghozali menetapkan beberapa 

kriteria yang dipenuhi oleh seorang guru yaitu: [1] jika praktek mengajar merupakan kerahlian dan 

profesi dari seorang guru, maka sifat terpenting yang harus dimilikinya adalah rasa kasih sayang. 

Sifat ini dinilai penting karena akan dapat menimbulkan rasa percaya diri dan rasa tenteram pada 

diri murid terhadap gurunya. Hal ini pada gilirannya dapat menciptakan situasi yang mendorong 

murid untuk menguasai ilmu yang diajarkan oleh guru, [2] karena mengajarkan ilmu merupakan 

kewajiban agama bagi setiap orang alim [berilmu] maka seorang guru tidak boleh menuntut upah 

atas jerih payah mengajarnya itu, [3] seorang guru yang baik hendaknya berfungsi juga sebagai 

pengarah dan penyuluh yang jujur dan benar di hadapan murid-muridnya, [4] dalam KBM guru 

yang baik menggunakan cara yang simpatik, halus, dan tidak menggunakan kekerasan, cacian, 

makian dan sebagainya, [5] seorang guru yang baik tampil sebagai teladan atau panutan yang baik 

dihadapan murid- muridnya, [6] memiliki prinsip mengakui adanya perbedaan yang dimiliki 

muridnya, [7] disamping memahami perbedaan tingkat kemampuan dan kecerdasan muridnya juga 

memahami bakat, tabiat dan kejiwaan murid sesuai dengan tingkat perbedaan usianya, (8) guru 
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yang berpegang teguh pada prinsip yang diucapnya, serta berupaya merealisasikannnya 

sedemikian rupa. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai human instrument, 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumberdata, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan 

atas temanya. 

 Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian belum 

jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. 

Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki 

obyekpenelitian. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan 

instrument penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas sama  sekali. Oleh karena itu dalam 

penelitian kualitatif “the researcher is the key instrument”, peneliti adalah merupakan instrumen 

kunci ke dalam penelitian kualitatif. 

  Nasution [1988] menyatakan bahwa, dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain 

daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala 

sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, 

hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan 

secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian 

itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya 

peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya. 

 Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, dalam penelitian kualitatif 

awalnya permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. 

Tetapi setelah masalah yang akan dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen. 

Data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi dimasukkan di dalam instrumen [alat 

mengumpukkan data], instrumen data dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk catatan pada 

lembaran khusus, berisi format-format sebagai berikut. 

 

No Hari dan tanggal Data tuturan Fungsi tuturan 
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3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada penelitian penggunaan bahasa Indonesia oleh guru untuk 

menciptakan  joyfull learning teaching, dilakukan melalui prosedur-prosedur penelitian kualitatif  

antara lain yaitu:sebelum peneletian dimulai, peneliti memilih permasalahan penelitian dan 

pendekatan sebagai prespektif dalam memahami gejala sosial berdasarkan berbagai teori dan 

membaca hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Dengan kata lain, peneliti berusaha menguasai teori, konsep dan paradigma yang terkait 

dengan masalah penelitian penggunaan bahasa Indonesia oleh guru untuk menciptakan  joyfull 

learning teaching.Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yaitu observasi 

partisipatif, dan studi dokumentasi. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi ini dilakukan dengan mengamati penggunaan 

bahasa guru ketika dalam kegiatan belajar mengajar atau interaksi kelas, yang nantinya peneliti 

akan mengumpulkan data-data yang berupa wujud bahasa guru,  fungsibahasa yang digunakan 

oleh guru, serta pesan yang diterima dari penggunaan bahasa guru. Sedangkan untuk teknik 

pengambilan dokumen, peneliti akan merekam penggunaan bahasa guru ketika melakukan 

interaksi di dalam kelas. 

 

 

 

3.6 Keabsahan Data 

 Uji kredibilitas data atas kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain 

dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, diskusi 

dengan teman sejawat, dan menggunakan bahan referensi. 

1] Perpanjangan pengamatan 

  Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, 

Masa perpanjangan pengamatan ini dilakukan sangat tegantung pada kedalaman, keluasan data. 
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Kedalaman artinya apakah peneliti ingin menggali data sampai pada tingkat makna. Makna berarti 

data dibalik yang tampak, seperti halnya penelitian penggunaan bahasa Indonesia oleh guru untuk 

menciptakan  joyfull learning teaching, nantinya akan dilakukan perpanjangan pengamatan untuk 

menguji keabsahan data. 

 Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, difokuskan pada 

pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali 

ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak, bila setelah di cek kembali ke lapangan data 

sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. 

2] Meningkatkan ketekunan 

  Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti dan sistematis, dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat 

melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak dan dengan 

ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa 

yang diamati. 

  Sebagai bekal peneliti meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca referensi  

buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang 

diteliti. Dengan membaca maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat 

digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar, dipercaya atau tidak. 

3] Menggunakan bahan referensi 

 Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan 

oleh peneliti. Sebagai contoh data tentang interaksi di kelas perlu didukung oleh rekaman 

dokumentasi. 

 

3.7 Analisis Data 

Dalam  hal analisis data kualitatif, Bog dan menyatakan bahwa analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya  ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola. Memilih mana 
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yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan pada orang 

lain. 

Menurut Susan Stainback, bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses 

penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data 

sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan di evaluasi. Spardly [1980] berpendapat bahwa 

analisis dalam jenis penelitian apapun adalah merupakan cara berfikir. 

Berdasarkan hal di atas penelitian penggunaan bahasa Indonesia oleh guru untuk 

menciptakan  joyfull learning teaching ini akan dilakukan oleh peneliti dengan menganalisis 

datanya sebagai berikut : proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil observasi, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain.  

Jadwal Kegiatan 

No Uraian   B u l a n  k e -  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Pembuatan propsal v            

2.  Perijinan  v           

3.  Observasi di sekolah   v v         

4.  Pengambilkan data dengan 

mengamati penggunaan bahasa 

guru ketika dalam kegiatan 

belajar mengajar 

    v v       

5.  Menganalisis hasilpengamatan 

penggunaan bahasa guru ketika 

dalam kegiatan belajar 

mengajar 

      v v v    

6.  Menyusun laporan penelitian          v v  

7.  Menyusun jurnal dan publikasi            v 
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BAB IV HASIL PENELITIAN  

 Penelitian ini menggunakan gabungan teori, yaitu teori tindak tutur dan teori Joyfull 

Learning. Teori yang ditemukan adalah bahwa dalam kegiatan belajar mengajar agar dapat 

tercapai tujuan pembelajaran dengan hasil yang optimal, selain keterampilan dan bahan-bahan 

yang disiapkan oleh guru, juga dibutuhkan kemampuan guru untuk mengendalikan kelas dengan 

menggunakan tindak tutur yang positif, dimana tindak tutur yang digunakan mengandung unsur 

kehangatan, keakraban, kekeluargaan, dan keantusiasan. 

 Perwujudan belajar siswa di Sekolah, tidak terlepas dari adanya motivasi siswa. Motivasi 

belajar siswa memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong siswa untuk belajar, aktif 

dalam proses pembelajaran di Sekolah, menyelesaikan tugas dari guru dan dapat mencapai prestasi 

yang gemilang di Sekolah. Peran guru sangat diperlukan memotivasi agar terwujud hasil 

pembelajaran yang tepat bagi siswa. Sehingga guru bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi 

guru berkewajiban untuk tetap menjadi pendamping. Sebagai pendidik yang bijaksana dan mampu 

memotivasi siswa dalam melaksanakan pembelajaran yang tepat di Sekolah. 

 Salah satu cara untuk memotivasi siswa belajar adalah dengan menggunakan bahasa guru. 

Penggunaan bahasa dalam interaksi kelas ini, untuk  dapat menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkansguru dapat memilih kata mana yang paling harmonis untuk mewakili maksud atau 

gagasanya. 

Keraf [2007: 24] dalam bukunya yang berjudul Diksi dan Gaya Bahasa menyatakan bahwa 

pilihan kata tidak hanya mempersoalkan ketepatan pemakaian kata, tetapi juga mempersoalkan 

apakah kata yang dipilih itu dapat juga diterima atau tidak merusak suasana yang ada. Sebuah kata 

yang tepat untuk menyatakan suatu maksud tertentu, belum tentu dapat diterima oleh para hadirin 

atau orang yang diajak bicara. Masyarakat yang diikat oleh berbagai norma menghendaki pula 

agar setiap kata yang dipergunakan harus cocok atau serasi dengan norma-norma masyarakat, 

harus sesuai dengan situasi yang dihadapi. 

 Begitu pula penggunaan bahasa dalam interksi kelas ini, guru harus dapat 

mempertimbangkan tindak tutur yang patut diujarkan dalam interksi kelas dengan menggunakan 

pilihan kata yang tepat sehingga keharmonisan dalam komunikasi dalam konteks kegiatan belajar 

mengajar tetap terjaga. Proses pembelajaran di SMP Plus Alkautsar Malang ini sudah mulai 

menerapkan dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas. Salah 



28 
 

satunya dengan menggunakan tindak tutur guru yang dapat menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditemukan bahwa, 

penggunaan bahasa Indonesia guru untuk menciptakan Joyfull Learning Teaching pada kelas VII 

SMP Sunan Kalijogo Jabung Malang. Dengan menggunakan gabungan teori tindak tutur dan 

joyfull learning yang menghasilkan wujud, fungsi, serta pesan penggunaan bahasa guru yang 

mengasosiasikan  [1] kehangatan, [2] keakraban, [3] kekeluargaan, dan  [4] keantusiasan. Adapun 

wujud, fungsi, dan pesan penggunaan bahasa guru tersebut akan dipaparkan sebagai berikut. 

4.1 Wujud Penggunaan Bahasa Indonesia Guru untuk menciptakan Joyfull 

       Learning Teaching  

 Penggunaan bahasa oleh guru untuk menciptakan joyful learning dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas VII SMP Plus Alkautsar Malang dapat dikualifikasikan dalam jenis tindak tutur 

yaitu tindak lokusi (Locutionary act), tindak ilokusi (Ilocutionary act) dan tindak perlokasi 

[Perlocutionary act]. Untuk tindak ilokusi Austin telah dikembangkan oleh Searle [1997] dengan 

mengklasifikasikan menjadi 5 macam, yaitu [1] tindak asertif, [2] tindak direktif, [3] tindak 

komisif, [4] tindak ekspresif, dan [5] tindak deklarasi. Adapun wujud bahasa yang digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar Bahasa Indonesia dengan tema “Menjelaskan kembali berita dari 

berbagai sumber” sebagai berikut ini. 

1] Bukalah buku paket Bahasa Indonesia  halaman 4! 

2] Masalah “menjelaskan kembali berita dari berbagai sumber” ini kalian bisa  

     menyampaikan sesuai dengan pemahaman masing-masing. 

3] Tidak apa-apa yang penting kalian mengerti. 

4] Apakah ada yang ditanyakan kembali? 

5] Tidak sama sekali? tidak mengerti atau  tidak ada pertanyaan? 

 

6] Kinanti, kamu bisa gitu lo! 

7] Saya yakin jika kalian mau mendengarkan, pasti bisa. 

8] Silahkan dijawab, salahpun ibu tidak akan marah. 

9] Tolong, yang belakang jangan ramai! 

10] Khusus yang tidak membaca, mulai nanti ada sanksinya. 

11] Tirukanlah  ibu membaca teks ini! 
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Siapa yang tidak mau menirukan, nanti membaca sendiri di depan kelas.. 

12] Ayo kepalanya jangan ditaruh di meja! 

13] Saya beri pertanyaan mau atau tidak? 

14] Begitulah, jawabanmu bagus sekali! 

 Tuturan-tuturan  tersebut di atas merupakan  wujud penggunaan bahasa guru dalam 

interaksi kelas yang berupa: [1] kalimat Tanya, [2] kalimat perintah, [3] kalimat larangan, dan [4] 

kalimat berita. Adapun tuturan-tuturan tersebut dikelompokkan pada tindak ilokusi seperti yang 

telah dikembangkan oleh Searle sebagai berikut. 

a] Kalimat perintah 

Pada tuturan [1] yang berbunyi : 

Bukalah buku  paket Bahasa Indonesia  halaman 4! 

Tuturan [1] tersebut tidak hanya mengandung tindak lokusi tetapi mengandung tindak 

ilokusi dan perlokusi. Pada tindak lokusi, ujaran [1] diutarakan oleh penuturnya semata-mata untuk 

menyatakan sesuatu. Bila ujaran [1] dituturkan oleh guru kepada siswanya, maka ilokusinya adalah 

kekuatan yang ditimbulkan oleh ujaran [1] tersebut sebagai perintah dan termasuk tindak direktif, 

adapun efek dari perlokusinya yaitu agar siswa membuka buku paket Bahasa Indonesia halaman 

4. 

Pada tuturan nomer [8] yang berbunyi : 

Silahkan dijawab, salahpun ibu tidak akan marah. 

 Tuturan [8] tersebut tidak hanya mengandung lokusi yaitu ujaran yang semata-mata 

menyatakan sesuatu yang diujarkan oleh guru, ilokusinya merupakan tindak direktif yang 

termasuk memerintah, adapun efek perlokusinya yaitu agar peserta didik menjawab atau 

mengerjakan tugas yang diberikannya. 

 Tuturan tersebut memiliki kekuatan, yaitu mampu menimbulkan motivasi pada diri siswa. 

Siswa akan lebih bersemangat dalam mengusahakan kemampuannya menyelesaikan tugas, 

mencoba memahami meskipun berawal dari kesulitan-kesulitan karena belum dapat memahami 

materi. Dengan penggunaan tuturan oleh guru yang mencerminkan siswa termotivasi, maka 

semangat untuk mencoba mengerjakan dan memelajari tampak meningkat. Melalui kegiatan 

observasi langsung selama penggalian data, maka terlihat dalam hasil penelitian bahwa siswa 

mengalami perubahan peningkatan prilaku menjadi termotivasi setelah guru bertutur demikian dan 

akhirnya terwujud pembelajaran yang menyenangkan. 
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Pada tuturan nomor [11] yang berbunyi : 

Tirukanlah  ibu membaca teks ini! 

Tuturan [11] tersebut tidak hanya mengandung lokusi yaitu ujaran yang semata-mata 

menyatakan sesuatu, tetapi ilokusinya merupakan tindak direktif yang termasuk tindak tutur 

memerintah. Adapun efek dari perlokusinya yaitu agar siswa nantinya lancar dalam membaca. 

 

b] Kalimat Tanya 

Pada tuturan nomor [4] yang berbunyi:  

Apakah ada yang ditanyakan kembali? 

Tuturan [4] tersebut tidak hanya mengandung tindak lokusi yaitu ujaran yang semata mata 

mengatakan sesuatu yang dituturkan oleh guru kepada siswanya dan ilokusinya merupakan tindak 

komisif yang termasuk dalam tindak tutur menawarkan yaitu memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya, adapun efek dari perlokusinya adalah agar peserta didik bertanya 

tentang materi yang belum dimengerti 

Pada tuturan nomor [5] yang berbunyi  

Tidak sama sekali? tidak mengerti atau  tidak ada pertanyaan? 

Tuturan [5] tidak hanya mengandung lokusi yaitu ujaran yang semata-mata menyatakan sesuatu 

yang diujarkan guru kepada siswanya, ilokusi tuturan tersebut memiliki tujuan memerintah agar 

peserta didik bertanya kepada guru yang termasuk dalam tindak direktif, adapun efek dari 

perlokusinya dapat membuat siswa bertanya kembali. 

 Selain pemaknaan tersebut, tuturan itu mencerminkan bahwa guru mencoba menyambung 

education network, atau hubungan dalam dunia pendidikan yang dicoba dilakukan oleh guru 

kepada siswa. Dengan penggunaan tuturan demikian, guru telah berusaha mengakrabkan diri 

dengan siswa, mencoba akrab dengan memasukkan unsur-unsur humor dalam pembelajaran tetapi 

tidak berlebihan, dengan tuturan tersebut maksud guru adalah bertanya kepada siswa apakah 

benar-benar telah memahami materi yang disampaikan atau sebaliknya. Namun dengan 

penggunaan tuturan [5] guru dapat menimbulkan keakraban positif dengan siswa agar terwujud 

pembelajaran yang menyenangkan. 

Pada tuturan nomor [13] yang berbunyi  

Saya beri pertanyaan mau apa nggak? 
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Tuturan [13] tersebut tidak hanya mengandung lokusi yaitu ujaran yang semata-mata 

menyatakan sesuatu yang diujarkan guru, ilokusinya merupakan tindak komisif yang termasuk 

tindak tutur  menawarkan. Adapun efek perlokusinya adalah agar siswa memilih tugas yang akan 

diberikan oleh guru dan tugas itu ditawarkan untuk dipilih oleh siswa. Adapun tugas tersebut 

berupa pertanyaan atau mencari berita diberbagai sumber. 

 

c] Kalimat berita 

Pada tuturan nomer (2) yang berbunyi : 

Masalah “menjelaskan kembali berita dari berbagai sumber” ini kalian bisa 

menyampaikan sesuai dengan pemahaman masing-masing. 

Tuturan  [2] tersebut tidak hanya mengandung tindakan lokusi menyatakan sesuatu, tetapi 

tindakan ilokusinya termasuk tindak asertif yang berupa menyatakan sesuatu yaitu ujaran tersebut 

dituturkan oleh guru kepada siswanya, adapun efek dari perlokusinya yaitu agar siswa dapat 

mengungkapkan pengertian ekonomi dengan menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan 

pemahamannya. 

Pada tuturan nomor [3] yang berbunyi : 

Tidak apa-apa yang penting kalian mengerti. 

Tuturan [3] tersebut tidak hanya mengandung tindakan ilokusi yaitu ujaran yang semata-

mata untuk menyatakan sesuatu. Ujaran tersebut dituturkan oleh guru kepada siswa. Maka 

ilokusinya adalah anak-anak dapat menjawab, menjelaskan materi yang duajarkan, ilokusinya 

termasuk tindak asertif yang berupa menyetujui. Adapun efek dari perlokusinya adalah agar anak-

anak tidak merasa tertekan dan mudah memahami materi yang disampaikan. 

Pada tuturan nomor [6] yang berbunyi : 

Kinanti, kamu bisa gitu lo! 

Tuturan [6] tersebut tidak hanya mengandung lokusi yaitu ujaran yang semata-mata 

menyatakan sesuatu yang diujarkan oleh guru kepada siswanya, maka ilokusinya merupakan 

tindak ekspresif yang termasuk dalam tindak tutur memuji yaitu dana bisa memberikan jawaban 

atau menjawab pertanyaan, adapun efek dari perlokusinya adalah agar peserta didik atau dana 

setiap kali ada pertanyaan dana mau menjawabnya. 

Tuturan tersebut dapat dimaknai sebagai salah satu wujud nilai rasa kehangatan, sebab sesuai 

dengan konsep dalam KBBI, kehangatan bermakna suatu tindakan, atau ujaran yang dapat 
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menimbulkan kegembiraan, rasa senang, dan suka cita. Tuturan guru tersebut menimbulkan efek 

senang kepada siswa, setelah guru bertutur demikian. Rasa senang, kegembiraan, dan suka cita 

serta timbul semangat baru sebab guru telah mengapresiasi keberhasilan siswa dengan ujaran-

ujaran yang menyenangkan. Dari tuturan-tuturan atau penggunaan bahasa demikian guru telah 

berusaha menciptakan joyfull learning teaching dalam pembelajaran. 

Pada tuturan nomor [7 ] yang berbunyi : 

   Saya yakin jika kalian mau mendengarkan, kalian pasti bisa. 

Tuturan [7] tersebut tidak hanya mengandung lokusi yaitu ujaran yang semata-mata 

menyatakan sesuatu yang diujarkan oleh guru, ilokusinya merupakan tindak asertif yang termasuk 

tindak tutur menyetujui dan memberi penjelasan kepada peserta didik. Adapun efek dari 

perlokusinya adalah agar peserta didik selalu mendengarkan setiap materi yang disampaikan oleh 

guru. 

Pada tuturan nomer [10] yang berbunyi : 

Khusus yang tidak membaca, mulai nanti ada sanksinya. 

Tuturan [10] tersebut tidak hanya mengandung lokusi yaitu ujaran yang semata-mata 

menginformasikan sesuatu yang diujarkan, maka ilokusinya merupakan tindak direktif yang 

termasuk meminta dan memberi nasehat, adapun efek dari perlokusinya adalah agar anak-anak 

lancar membaca karena ada hubungannya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan. 

Sebenarnya guru kecewa, melihat anak-anak yang tidak dapat membaca lancar, namun guru 

menggunakan bahasa yang dapat menyampaikan gagasan dan  siswa tidak merasa tertekan dengan 

penggunaan Bahasa guru tersebut, yaitu menuntut anak agar dapat membaca lancar. Seperti pada 

tuturan [10] tersebut. 

Pada tuturan nomor [14 ] yang berbunyi : 

Begitulah, jawabanmu bagus sekali! 

Pada tuturan [14] tidak hanya mengandung lokusi yang semata-mata menyatakan sesuatu 

yang diujarkan, maka ilokusinya merupakan tindak asertif yang termasuk dalam tindak tutur 

menyetujui yaitu bahwa guru telah menyetujui jawaban dari seorang siswa. Adapun efek dari 

perlokusinya yaitu agar siswa tersebut termotivasi dalam meningkatkan belajarnya. 

 

d] Kalimat Larangan.  

Pada tuturan nomer [9] yang berbunyi : 
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Tolong, yang belakang jangan ramai! 

 Tuturan [9] tersebut tidak hanya mengandung lokusi yaitu ujaran yang semata-mata 

menyatakan sesuatu yang diujarkan oleh guru kepada siswanya, akan tetapi mengandung ilokusi 

yang merupakan tindak direktif yaitu tindak tutur melarang. Adapun efek dari perlokusinya yaitu 

agar siswa yang duduk di belakang tidak ramai atau bicara sendiri, supaya mereka memperhatikan. 

Sebenarnya pada saat guru menerangkan  siswa berbicara sendiri dan tidak memperhatikan, guru 

bisa saja menuturkan kemarahan sesuai  dengan apa yang dilihat. Namun untuk tetap dapat 

menjaga keharmonisan dalam berinteraksi serta mengupayakan untuk  menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan, guru menggunakan pilihan kata [diksi] yang sesuai [cocok] dengan situasi 

dan nilai rasa yang dimiliki pesertadidik, yaitu dengan menggunakan kata’tolong’. 

 Pemaknaan lain untuk tuturan ini dengan dihubungkan pada prinsip pembelajaran yang 

menyenangkan, yaitu nilai rasa kekeluargaan. Dimaknai sebagai nilai rasa kekeluargaan sebab 

guru peduli terhadap siswa yang tidak memerhatikan, maksud guru memberikan peringatan dalam 

bentuk larangan demikian agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, 

kepedulian guru tersebut dengan tuturan yang menggunakan intonasi halus penuh perhatian 

menunjukkan bahwa guru peduli dan menyampaikannya sebagai wujud nilai rasa kekeluargaan 

yang menciptakan joyfull learning teaching. 

Pada tuturan nomor [12] yang berbunyi : 

   Ayo kepalanya jangan ditaruh! 

 Tuturan [12] tersebut tidak hanya mengandung lokusi yaitu ujaran yang semata-mata 

menyatakan sesuatu yang diujarkan oleh guru, ilokusinya merupakan tindak direktif yang 

termasuk tindak tutur melarang agar tidak tidur di kelas. Adapun efek perlokusinya adalah agar 

siswa serius atau sungguh-sungguh untuk memperhatikan pelajaran. 

Guru tidak setuju melihat siswa yang suka menaruh kepalanya, karena itu menunjukan siswa 

tersebut tidak serius, dan dalam menasehati guru menggunakan pilihan kata yang sesuai dengan 

situasi, sebagaimana pada tuturan [12]. Jika guru tanpa mempedulikan nilai rasa yang dimiliki 

siswa, maka guru menuturkan ketidak setujuannya seperti pada tuturan berikut ini. 

Guru: “Jangan tidur saja kamu”.   

 Pada pelaksanaan observasi peneliti telah menemukan wujud penggunaan Bahasa Indonesia 

oleh guru termasuk dalam jenis tindak tutur yaitu lokusi, ilokusi dan perlokusi. Sesuai teori tindak 

tutur Austin yang dikembangkan oleh Searle [1979] yaitu mengklasifikasikan tindak ilokusi 
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menjadi 5 macam antara lain, [1] tindak asertif, [2] tindak direktif, [3] tindak komisif, [4] tindak 

ekspresif dan  [5] tindak deklarasi. Adapun wujud bahasa yang ditemukan oleh peneliti yang sesuai 

dengan jenis tindak ilokusi yaitu tindak asertif yang berupa menyatakan sesuatu dan menyetujui, 

tindak direktif yang berupa melarang, memerintah, menuntut dan memberi nasehat, tindak komisif 

yang berupa menawarkan, tindak ekspresiif yang berupa memuji dan tindak deklarasi yang berupa 

menjatuhkan hukuman.  

 

4.2 Fungsi Penggunaan Bahasa Indonesia oleh guru untuk menciptakan Joyfull  

      Learning Teaching  

 Hampir setiap barang yang ada di dunia ini baik yang abstrak maupun yang kongkrit 

memiliki fungsi masing-masing. Sebagai wujud bahasa yang digunakan oleh guru untuk 

menciptakan joyfull learning teaching ini akan dikualifikasikan berdasarkan fungsinya. 

Berdasarkan pengelompokkan tindak tutur Searle, Suyono [1991: 16-17] menjabarkan fungsi 

tindak tutur berdasarkan frekuensi penggunaan dalam proses belajar mengajar adalah untuk; 

[1] menyapa, [2] mengundang, [3] memuji, [4] mengucapkan selamat, [5] menyanjung atau 

merayu, [6] memohon, [7] meminta, [8] mengharapkan, [9] mengelak, [10] mengkritik,  [11] 

menegur, [12] mengingatkan, [13] menyangkal, [14] menyetujui, [15] menolak, [16] meyakinkan, 

[17] melaporkan, [18] mempengaruhi,  [19] menegaskan, [20] menasehati, [21] menanyakan, [22] 

menaruh simpatik, [23] menyatakan bela sungkawa, dan [24] meminta maaf. 

 Adapun fungsi tindak tutur tersebut disesuaikan dengan wujud penggunaan bahasa dalam 

interaksi kelas VII di SMP Plus Alkautsar Malang sebagai berikut. 

Pada tuturan [1] yang berbunyi : 

Bukalah buku paket Bahasa Indonesia  halaman 4! 

  Tuturan [1] tersebut memiliki fungsi tindak tutur meminta, mengajak yaitu memberi  

perintah kepada siswa untuk  membuka Bukalah buku paket Bahasa Indonesia  halaman 4 untuk 

dipelajari bersama.  

Pada tuturan [2] yang berbunyi : 

Masalah menjelaskan kembali berita dari berbagai sumber ini kalian bisa 

menyampaikan sesuai dengan pemahaman kalian.  
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Tuturan [2] tersebut memiliki fungsi tindak tutur mengharapkan yaitu seorang guru 

berharap agar siswa dapat menjelaskan kembali berita dari berbagai sumber dengan menggunakan 

bahasanya sendiri. 

Pada tuturan [3] yang berbunyi : 

Tidak apa-apa yang penting kalian mengerti. 

Tuturan [3] tersebut memiliki fingsi menyetujui yaitu menyetujui jawaban siswa, sekalipun 

kalimat yang diucapkan oleh siswa tidak persis seperti di buku. 

Pada tuturan [4] yang berbunyi : 

Apakah ada yang ditanyakan kembali? 

Tuturan ini mempunyai fungsi menanyakan yaitu memberi kesempatan untuk bertanya dan 

menanyakan apa masih ada yang belum mengerti tentang materi yang dipelajari. 

Pada tuturan [5] yang berbunyi : 

Tidak sama sekali? tidak mengerti atau  tidak ada pertanyaan? 

Tuturan (5) tersebut memiliki fungsi menanyakan kondisi pemahaman siswa. 

Pada tuturan [6] yang berbunyi : 

Kinanti, kamu bisa gitu lo! 

Tuturan ini memiliki fungsi memuji, yaitu memuji atas keberhasilan seorang dana menjawab 

pertanyaan. 

Pada tuturan [7] yang berbunyi : 

Saya yakin jika kalian mau mendengarkan, pasti bisa. 

Tuturan [7] ini memiliki fungsi meyakinkan yaitu memberikan keyakinan kepada siswa jika 

mereka bersungguh-sungguh dalam belajar termasuk mau mendengarkan penjelasan guru pada 

saat kegiatan belajar mengajar. 

Pada tuturan [8] yang berbunyi : 

Silahkan dijawab, salahpun ibu tidak akan marah. 

Tuturan [8] ini memiliki pesan mempengaruhi yaitu tuturan seorang guru yang disampaikan 

kepada siswa agar mengerjakan tugas dan tidak takut salah. 

Pada tuturan [9] yang berbunyi : 

Tolong, yang belakang jangan ramai! 
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Tuturan [9] tersebut memiliki fungsi mengingatkan yaitu tuturan seorang guru agar siswa 

yang berada dibangku belakang mendengarkan atau memperhatikan materi yang disampaikan oleh 

guru. 

Pada tuturan [10] yang berbunyi : 

Khusus yang tidak membaca, mulai nanti ada sanksinya. 

 Tuturan [10] tersebut memiliki fungsi mengundang para siswa atau 5 siswa pada kelas VII 

yang kurang lancar dalam membaca teks wacana  bahasa Indonesia. 

Pada tuturan [11] yang berbunyi : 

Tirukanlah  ibu membaca teks ini! 

Siapa yang tidak mau menirukan, nanti membaca sendiri di depan kelas. 

Tuturan [11[ tersebut memiliki fungsi meminta yaitu meminta kepada siswa agar menirukan 

ucapan guru. 

Pada tuturan [12] yang berbunyi : 

Ayo kepalanya jangan ditaruh di meja! 

 Tuturan [12] tersebut memiliki fungsi menegur, melarang yaitu bahwa agar siswa tidak 

menaruh kepalanya di meja, pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung dan diharapkan agar 

siswa mendengarkan materi yang disampaikan dengan sungguh-sungguh. 

Pada tuturan [13] yang berbunyi : 

Saya beri pertanyaan mau atau tidak? 

  Tuturan [13] tersebut memiliki fungsi menanyakan dan menawarkan yaitu seorang guru 

menanyakan kepada siswa, apakah siswa itu nantinya mau menjawab pertanyaan apa tidak jika 

tidak mau menjawab pertanyaan guru akan langsung memberikan tugas. 

  Demikian fungsi tindak tutur sesuai dengan wujud penggunaan bahasa guru dalam proses 

kegiatan belajar mengajar di SMP Plus Alkautsar Malang. 

 

4.3 Pesan Dari Penggunaan Bahasa Indonesia oleh Guru Untuk  Menciptakan Joyfull 

Learning Teaching  

 Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari upaya 

peningkatan kualitas pendidikan yang sekarang ini sedang menjadi sorotan dan harapan banyak 

orang. Wujud dari proses pendidikan yang paling nyata terjadi di lapangan yang berupa kegiatan 

belajar mengajar pada tingkat satuan pendidikan. Kualitas kegiatan belajar mengajar, sering 
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disebut dengan proses pembelajaran tentu saja akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan yang 

luarannya [output] berupa sumber daya manusia. 

 Kegiatan belajar mengajar merupakan proses transformasi pesan edukatif berupa materi 

belajar dari sumber belajar kepada pembelajar. Dalam pembelajaran terjadi proses komunikasi 

untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada siswa dengan tujuan agar pesan dapat diterima 

dengan baik dan berpengaruh terhadap pemahaman serta perubahan tingkah laku. Salah satu cara 

untuk mencapai tujuan itu adalah guru menggunakan bahasa yang s dapat menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan, karena dengan rasa senang itu siswa akan termotivasi untuk 

belajar serta dapat menerima pesan yang disampaikan oleh guru kepadanya. Pembelajaran yang 

menyenangkan tersebut dapat diwujudkan dengan penggunaan tuturan yang mengasosiasikan nilai 

rasa kehangatan, keakraban, kekeluargaan, dan keantusiasan. Dengan demikian keberhasilan 

kegiatan pembelajaran sangat tergantung kepada proses komunikasi yang terjadi dalam 

pembelajaran tersebut dengan mengimplementasikan nilai rasa tersebut.  

 Sardirman A.M. (2005) dalam bukunya yang berjudul “Interaksi dan motivasi dalam Belajar 

Mengajar” menyebut istilah pembelajaran dengan interaksi edukatif. Menurut beliau, yang 

dianggap interaksi edukatif adalah interaksi yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan 

untuk mendidik dalam rangka mengantar siswa di dalam kehidupannya, yakni membimbing, 

mengembangkan diri sesuai dengan tugas perkembangan yang harus dijalani, proses edukatif 

memiliki ciri-ciri: 1] ada tujuan yang ingin dicapai, 2] ada pesan yang akan ditransfer, 3] ada 

pelajar, 4] ada guru, 5] ada metode, 6] ada situasi dan penilaian. 

 Terdapat beberapa faktor yang secara langsung berpengaruh terhadap proses pembelajaran, 

yaitu : pendidik, peserta didik, sumber belajar, alat belajar, dan kurikulum [Once Kurniawan: 

2005]. Association for educationce communication and technology (AECT) menegaskan bahwa 

pembelajaran (instructional) merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari komponen-

komponen sistem intruksional yaitu komponen pesan, orang, bahan, peralatan, teknik dan latar 

atau lingkungan.      Dengan demikian pembelajaran dapat 

dimaknai sebagai interaksi antara siswa yang dilakukan secara sengaja dan terencana serta 

memiliki tujuan yang positif. Keberhasilan pembelajaran harus didukung oleh komponen-

komponen intruksional yang terdiri dari pesan berupa materi pembelajaran, penyampai pesan yaitu 

pengajar, bahan untuk mewujudkan pesan, peralatan yang mendukung kegiatan belajar, teknik atau 

metode yang sesuai serta latar atau situasi yang kondusif. Seperti halnya penggunaan bahasa oleh 
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guru untuk menciptakan joyfull learning di kelas VII SMP Plus Alkautsar Malang dapat 

diwujudkan dalam interaksi pembelajaran seperti yang telah disebutkan pada pembahasan 

sebelumnya. Bahasa yang digunakan tersebut mengandung pesan yaitu siswa akan bersemangat 

dan senang dalam belajar karena mereka tahu apa makna dan gunanya belajar, siswa merasa 

dipercaya dan hal itu akan menimbulkan perasaan diakui, dihargai serta siswa merasa diperhatikan 

oleh gurunya. Oleh karena itu  kelebihan dalam hal tersebut siswa dapat menemukan pengalaman 

baru dan tumbuhnya perasaan tidak takut dalam melaksanakan pembelajaran.   

    Demikian pesan yang terkandung dalam penggunaan bahasa guru pada 

kelas VII SMP Plus Alkautsar Malang. 

 

BAB V  PENUTUP 

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang sampai dengan pembahasan  

dapat disimpulkan dan  memberikan saran-saran. Kesimpulan ini dibuat untuk memudahkan 

pembaca dalam menangkap isi laporan, sedangkan saran-saran dimanfaatkan untuk mengadakan 

peningkatan mutu, sasaran penelitian atau pihak lain yang turut mempengaruhi mutu sasaran 

penelitian. 

5.1 Simpulan 

Kesimpulan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Untuk menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan selain guru menggunakan berbagai 

macam metode, sarana dan sebagainya, guru juga menggunakan bahasa sebagai media penyampai 

materi, dalam menggunakan bahasa tersebut guru dapat menciptakan rasa nyaman, aman sehingga 

anak-anak merasa senang untuk belajar. 

Penggunaan bahasa dalam interaksi kelas tersebut dirancang sehingga dapat menciptakan 

suasana kelas yang penuh kegembiraan, keakraban, kehangatan dan kekeluargaan, dengan 

demikian dapat menumbuhkan keantusiasan siswa dalam belajar, dengan menggunakan pilihan 

kata atau diksi sehingga dapat membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang 

ingin disampaikan serta sesuai (cocok) dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh siswa.  

1) Pesan yang diterima dari pengguna bahasa guru pada kelas VII di SMP Plus Alkautsar Malang 

sebagai berikut. 

(a) Siswa merasa dirinya dipercaya. 

(b) Siswa merasa tidak takut atau menjadi pribadi yang berani. 
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(c) Siswa merasa dirinya dihargai. 

5.2 Saran 

 Guru sebagai pengganti orang tua di Sekolah, pelindung, pendidik yang bijaksana 

merupakan harapan bagi semua siswa, untuk itu guru harus dapat menciptakan suasana yang 

menyenangkan minimal dengan menggunakan bahasanya. Agar dapat memberikan rasa nyaman 

kepada siswa, selain itu dapat mencapai tujuan pembelajaran guru hendaknya dapat menciptakan 

suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya dan mengemukakan gagasan, menciptakan 

kegiatan yang beragam serta mampu membuat alat bantu / media belajar sederhana yang dapat 

memudahkan pemahaman siswa. 

Dengan demikian dengan menciptakan rasa nyaman, disiplin dan terarah akan dapat 

menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan dan dapat mencapai suatu tujuan 

pembelajaran. 

Hasil penelitian penggunaan bahasa Indonesia oleh guru untuk menciptakan joyfull 

learning teaching ini, peneliti berharap agar nantinya dapat di tindak lanjuti atau disempurnakan 

lagi agar bisa menjadi lebih baik.  

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan teman-teman guru pada 

umumnya. Amin.  
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