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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 disebut communion, yang mempunyai makna „kebersamaan, persatuan, 

persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan‟. Karena untuk ber-communio 

diperlukan adanya usaha dan kerja, maka kata communion di buat kata kerja 

communicare yang berarti‟ membagi sesuatu dengan seseorang, tukar menukar, 

membicarakan sesuatu dengan orang, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, 

bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan, atau berteman‟. Dengan 

demikian, komunikasi mempunyai makna pemberitahuan, pembicaraan, 

percakapan, pertukaran pikiran atau hubungan.
11

  

A. Kerangka Teoritis  

1. Komunikasi Guru  

a. Pengertian Komunikasi Guru  

Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu cum, 

sebuah kata depan yang artinya „dengan‟, atau „bersama dengan‟, dan kata 

umus, sebuah kata bilangan yang berarti „satu‟. Dua kata tersebut 

membentuk kata benda communio, yang dalam bahasa inggris 

Menurut Everett M. Rogers dalam Hafied Cangara, Komunikasi 

adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu 

penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku 

mereka”.
12
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 Hafied Cangara, Op.Cit,  hal. 20 

8 

 



9 

 

Komunikasi merupakan landasan bagi berlangsungnya suatu proses 

belajar-mengajar yang efektif. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu 

proses pemindahan informasi antara dua orang manusia atau lebih dengan 

menggunakan simbol-simbol bersama. Komunikasi sekurang-kurangnya 

melibatkan dua partisipan yaitu pemberi dan penerima. Komunikasi akan 

lebih efektif apabila tercapai saling pemahaman, yaitu pesan yang 

disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh penerima.
13

 

Komunikasi adalah proses pengiriman ide atau pertukaran 

informasi dari sumber kepada penerima dalam satu interaksi yang saling 

mempengaruhi tingkah laku dalam satu pengertian yang mendalam, baik 

disengaja maupun tidak dan dilakukan dengan bahasa verbal, ekspresi 

muka, dan teknologi.
14

 Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-Rahman; 

1 - 4, Al-Qur‟an diturunkan dan diajarkan oleh Allah yang maha pemurah. 

Allah memberitahukan tentang karunia dan rahmat-Nya untuk semua 

makhluk bahwa Dia menurunkan Al-Quran untuk para hamba-Nya. Dia 

memudahkan hafalan dan pemahamannya atas siapa yang Dia rahmati, 

Allah berfirman:  

                     

Artinya: “(Rabb) Tuhanyang Maha pemurah,yang telah mengajarkan Al 

Quran, Dia menciptakan manusia,  Mengajarnya pandai 

berbicara. 

 

Al-Hasan dalam Syaikh Shafiyyur Al-Mubarak berkata, “Maknanya, 

Allah mengajar manusia bicara. Hal itu karena konteks ayat ini adalah 
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tentang pengajaran Al-Qur‟an dari Allah yang intinya adalah 

membacanya. Hal tersebut bisa terwujud bila Allah memudahkan 

makhluk-Nya berbicara dan memudahkan keluarnya huruf-huruf dari 

makhraj (tempat keluar) nya masing-masing, baik dari tenggorokan, lisan 

serta kedua bibir dengan berbagai macam makhraj dan perbedaannya.”
15

 

 

Berdasarkan pengertian komunikasi diatas dapat penulis simpulkan  

bahwa komunikasi guru adalah suatu proses penyampaian ideatau informasi 

baik verbal maupun non verbal dalam proses pembelajaran yang dapat 

mempengaruhi tingkah laku peserta didik.Umpan balik secara verbal adalah 

tanggapan komunikan yang dinyatakan dengan kata-kata, baik secara 

singkat maupun panjang lebar. Umpan balik secara nonverbal adalah 

tanggapan komunikan yang dinyatakan bukan dengan kata-kata; komunikan 

menganggukkan kepala berarti ia setuju; sebaliknya kalau ia menggelengkan 

kepala, berarti ia tidak setuju atau tidak mau. 

b. Pola Komunikasi  

Ada tiga pola komunikasi antara guru dan peserta didik dalam 

proses interaksi edukatif, yakni komunikasi sebagai aksi, komunikasi 

sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. Berikut 

penjelasannya.
16

 

1. Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah 

Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah menempatkan guru 

sebagai pemberi aksi dan peserta didik sebagai penerima aksi. Guru 

aktif, dan peserta didik pasif. Mengajar dipandang sebagai kegiatan 

menyampaikan bahan pelajaran.  

                                                 
15
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Komunikasi satu arah ini dapat digambarkan seperti di bawah ini. 

 G   G   = Guru  

                                     PD = Peserta Didik 

 

         PD         PD PD 

2. Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah 

Dalam komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah, guru 

berperan sebagai pemberi aksi atau penerima aksi. Demikian pula halnya 

peserta didik, bias sebagai penerima aksi, bisa pula sebagai pemberi aksi. 

Antara guru dan peserta didik akan terjadi dialog. Komunikasi dua arah 

ini dapat di gambarkan seperti di bawah ini.  

G      G   = Guru  

                                     PD = Peserta Didik 

 

          PD        PD PD 

3. Komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah 

Dalam komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah. 

Komunikasi tidak hanya terjadi antara guru dan peserta didik. Peserta 

didik di tuntut lebih aktif dari pada guru, seperti halnya guru, dapat 

berfungsi sebagai sumber belajar bagi peserta didik lain. 
17

 

Komunikasi banyak arah ini dapat digambarkan seperti di bawah ini. 

G      G   = Guru  

    PD = Peserta Didik 

 

           PD       PD  PD 

                                                 
17
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Kegiatan interaksi pembelajaran sangat beraneka ragam coraknya, 

mulai dari kegiatan yang didominasi oleh guru sampai kegiatan mandiri 

yang dilakukan oleh peserta didik. Hal ini tentu saja bergantung pada 

keterampilan guru dalam mengelola kegiatan interaksi pembelajaran. 

Penggunaan variasi pola interaksi mutlak dilakukan oleh guru. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan, serta untuk 

menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan peserta didik dalam 

mencapai tujuan.  

Ada lima pola komunikasi antara guru dan peserta didik, yakni 

sebagai berikut. 

1) Pola guru – peserta didik, yakni komunikasi sebagai aksi satu arah. 

2) Pola guru – peserta didik – guru, yakni komunikasi menunjukkan ada 

balikan (Feedback) bagi guru, tidak ada interaksi antarsiswa 

(komunikasi sebagai interaksi). 

3) Pola guru - peserta didik - peserta didik, yakni komunikasi 

menunjukkan ada balikan guru, peserta didik saling belajar satu sama 

lain.
18

 

4) Pola guru – peserta didik, peserta didik – guru, peserta didik-peserta 

didik, yakni komunikasi menunjukkan adanya interaksi optimal antara 

guru dan peserta didik dan antara peserta didik dengan peserta didik 

(komunikasi sebagai transaksi, multi arah).  

                                                 
18
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5) Pola melingkar, yakni komunikasi yang menunjukkan setiap peserta 

didik mendapat giliran untuk mengemukakan sambutan atau jawaban, 

tidak diperkenankan berbicara dua kali apabila setiap peserta didik 

belum mendapat giliran.  

Proses interaksi pembelajaran bisa terjadi dalam berbagai pola 

komunikasi di atas, akan tetapi komunikasi sebagai transaksi yang di 

anggap sesuai dengan konsep pembelajaran aktif (active learning) 

sebagaimana yang dikehendaki oleh para ahli dalam pendidikan modern 

dan kurikulum 2013. 

c. Proses Komunikasi  

Menurut Hendra proses komunikasi melibatkan beberapa 

unsur,yaitu:
19

 

1) Komunikator, yaitu seseorang yang menyampaikan pesan yang sering 

di sebut dengan pembicara.  

2) Komunikan, yaitu seseorang yang menerima suatu pesan, yang sering 

di sebut dengan pendengar.  

3) Pesan, yaitu informasi yang disampaikan dari pembicara kepada 

pendengar. 

4) Media, yaitu informasi yang disampaikan dari pembicara kepada 

pendengar. 

5) Feedback, yaitu umpan balik dari pendengar kepada pembicara.  

 

                                                 
19
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Media  

 

     Pesan   

    

             Feedback 

 

Gambar II.1 Proses Komunikasi 

 

Gambar diatas menunjukkan bahwa proses komunikasi terjadi bila 

ada seorang penyampai pesan (komunikator) yang menyampaikan 

informasi kepada penerima pesan (komunikan) baik melalui media 

maupun tidak dan di respon balik oleh komunikan tersebut. Dengan 

demikian, unsur pesan dalam proses komunikasi sebelum dikirim 

disandikan (encoding) ke dalam simbol-simbol untuk diinterpretasikan 

maksudnya oleh komunikan dengan cepat dan tepat. Unsur pesan 

dikirimkan melalui saluran atau media tertentu yang kemudian di 

transformasikan kembali (decoding) menjadi bahasa yang dimengerti 

sesuai dengan pikiran komunikan sehingga menjadi pesan yang 

diharapkan (perceived message).  

Pada akhirnya proses komunikasi juga akan menghasilkan tindakan 

atau pun perubahan sikap penerima sesuai dengan keinginan pengirim 

yang di sebabkan oleh pengaruh makna pesan berdasarkan 

konteksnya.Selanjutnya dalam proses komunikasi juga akan terjadi umpan 

balik untuk menunjukkan bahwa komunikasi terjadi dua arah, dimana 

antar pihak yang terlibat dalam komunikasi dapat berperan sebagai 

pengirim sekaligus penerima pesan dalam satu interaksi. Seberapa baik 

Komunikator    Komunikan 
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pesan yang dikirim dapat diterima akan dapat dilihat dalam interaksi 

tersebut. 

Berdasarkan proses komunikasi diatas dapat penulis simpulkan 

bahwa proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian 

pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain 

(komunikan) baik melalui media maupun tidak menggunakan media 

karena ada respon pikiran yang bisa berupa gagasan, informasi, opini, dan 

lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, 

kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, 

kegairahan, dan  sebagainya yang timbul dari lubuk hati.  

d. Kompetensi Komunikasi Guru  

Menurut Summinar dalam Mohamad Surya menyebutkan bahwa 

guru merupakan komunikator pendidikan.
20

 Hal itu Dikemukakan melalui 

penelitian yang kemudian dituangkan dalam disertasi yang berjudul 

“Konstruksi Identitas Guru Professional Sebagai Komunikator Pendidikan: 

Studi Fenomenologis Komunikasi Pendidikan mengenai Identitas Guru 

Professional Di Kota Bandung”. Berdasarkan penelitian tersebut dia 

menyebutkan tujuh kompetensi guru sebagai komunikator, yaitu: 

1. Retorika, yaitu kemampuan berbicara dengan bahasa yang tepat. 

2. Pendengar yang baik, yaitu kemampuan menyimak apa yang 

dinginkan siswa. 

3. Persuasif, yaitu kemampuan mempengaruhi dengan cara yang tepat. 
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4. Performance, yaitu penampilan yang menarik agar siswa tertarik pada 

pesan yang disampaikan. 

5. Analisis khalayak, yaitu kemampuan untuk membaca kondisi siswa. 

6. Body language (bahasa tubuh), yaitu perilaku yang meyakinkan dan 

pantas melalui penampilan tubuh. 

7. Media yang tepat, yaitu memanfaatkan media ajar yang tepat bagi 

siswa. 

Dikatakan selanjutnya bahwa keterampilan dasar komunikasi yang 

harus dikuasai untuk menjadi komunikator pendidikan yang efektif adalah 

kemampuan; (1) Speaking atau Bertutur yaitu kemampuan menyampaikan 

pesan melalui tutur kata secara lisan, (2) Listening atau Menyimak, yaitu 

kemampuan menangkap dan memahami pesan melalui pendengaran, (3) 

Writing atau Menulis, yaitu kemampuan menyampaikan pesan melalui 

tutur kata secara tertulis, (4) Reading atau Membaca yaitu kemampuan 

menangkap dan memahami pesan melalui aktivitas membaca.
21

 

Menurut Mohamad Surya, Fungsi menyimak dalam komunikasi 

antar pribadi (guru dengan peserta didik) adalah sebagai bentuk 

memperoleh: rasa senang, informasi, dan bantuan. Sedangkan maksud 

menyimak adalah untuk: (1) membuat pendengar mengecek pemahaman 

secara tepat, (2) menyatakan penerimaan perasaan pembicara, (3) 

merangsang pembicara agar memperluas perasaan pembicara, (4) 

memberitahukan kepada pembicara mengenai reaksi pendengar, (5) 
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memberikan bimbingan kepada pembicara untuk menyesuaikan isi pesan-

pesannya. 
22

 

Adapun salah satu dari keterampilan berkomunikasi yang harus 

dikuasai oleh guru, yakni keterampilan merangkumkan. Dapat dilakukan 

dengan cara seperti berikut:
23

 

a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

ungkapannya secara lengkap. 

b. Menunjukkan sikap memberikan perhatian dan menyimaknya dengan 

penuh perhatian. 

c. Membuat catatan-catatan seperlunya untuk merangkum pembicaraan. 

d. Pada akhir siswa menyampaikan ungkapannya, guru memberikan 

respon dalam bentuk menyampaikan rangkuman ungkapan siswa. 

2. Tingkah Laku  

a. Pengertian Tingkah Laku 

Tingkah laku bisa berarti sembarang respon yang mungkin berupa 

reaksi, tanggapan, jawaban atau balasan yang dilakukan oleh organisme. 

Tingkah laku juga bisa berarti suatu gerak atau koleks gerak gerik, dan 

secara khusus tingkah laku juga bisa berarti suatu perbuatan atau aktifitas.  

Sementara itu menurut Budiarjo dalam Hanafi, menyatakan bahwa 

tingkah laku merupakan tanggapan atau rangkaian tanggapan yang dibuat 

oleh sejumlah makhluk hidup. 
24

 Dalam hal ini tingkah laku itu walaupun 

harus mengikut sertakan tanggapan pada suatu organisme, termasuk yang 

                                                 
22

Ibid,hal. 346 
23

Ibid,hal. 339 
24

Hanafi, Loc.Cit, Hal. 182 



18 

 

di otak, bahasa, pemikiran, impian-impian, harapan-harapan dan 

sebagainya, tetapi ia juga menyangkut mental sampai pada aktifitas fisik. 

Berdasarkan pendapat ini, sesungguhnya tingkah laku itu bukan saja 

menyangkut aspek fisik semata, melainkan juga aspek psikis mental.  

Menurut Baum dalam Desmita, menyatakan bahwa tingkah laku 

penyesuaian diri diawali dengan stres, yaitu suatu keadaan di mana 

lingkungan mengancam atau membahayakan keberadaan atau 

kesejahteraan atau kenyamanan diri seseorang.
25

 Setiap individu 

memberikan reaksi yang berbeda dalam menghadapi situasi tertentu sesuai 

dengan proses pendekatan yang digunakannya. Seseorang mungkin dapat 

bereaksi tanpa adanya beban, tetapi orang lain mungkin menganggapnya 

sebagai situasi yang membebaninya atau mengancamnya. Adanya 

perbedaan tersebut berkaitan erat dengan bagaimana seseorang 

mempersepsi, menilai dan mengevaluasi situasi yang dihadapinya. 

Persepsi, penilaian dan evaluasi terhadap realitas inilah yang disebut 

sebagai realitas individu.  

Dari beberapa pengertian tingkah laku tersebut, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa tingkah laku merupakan suatu aktifitas yang 

timbul dari dalam diri kita sendiri karena ada respon dari luar sehingga 

terbentuklah tingkah laku yang positif atau sebaliknya menjadi tingkah 

laku yang negatif. 
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b. Tingkah Laku Peserta Didik  

1. Pengembangan tingkah laku belajar adalah sebagai berikut ini: 
26

 

a. Datang dikelas pada waktunya. 

b. Berpartisipasi dalam belajar dan merespon guru. 

c. Menunjukkan hasil tes-tes dengan baik.  

d. Mengerjakan pekerjaan rumah. 

2. Pengendalian tingkah laku peserta didik adalah sebagai berikut: 
27

 

a. Memperkuat tingkah laku bersaing 

Dalam usaha mengubah tingkah laku yang tak diinginkan, 

diadakan penguatan tingkah laku yang diinginkan misalnya dengan 

kegiatan-kegiatan kerja sama, membaca, dan bekerja di satu meja 

untuk mengatasi kelakuan-kelakuan menentang, melamun, dan 

hilir mudik.  

b. Ekstingsi  

Ekstingsi dilakukan dengan membuang/meniadakan 

peristiwa-peristiwa penguat tingkah laku. Ekstingsi berlangsung 

terutama jika reinforcement adalah perhatian. Apabila murid 

memperhatikan kesana kemari, maka perubahan interaksi guru-

guru murid akan menghentikan tingkah laku murid tersebut. 

Misalnya: Murid mengacungkan tangan ketika hendak menjawab 

pertanyaan guru, suatu hari kemudian murid tidak mau lagi 

                                                 
26
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mengacungkan tangannya ketika guru meminta para murid untuk 

menjawab pertanyaannya, meskipun ia bisa menjawabnya.  

3. Cara belajar siswa aktif dapat dilihat dari tingkah laku. 
28

 

a. Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan, 

permasalahannya. 

b. Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan persiapan, proses, dan kelanjutan belajar. 

c. Penampilan berbagai usaha/kekreatifan belajar dalam menjalani 

dan menyelesaikan kegiatan belajar mengajar sampai mencapai 

keberhasilan. 

d. Kebebasan atau keleluasaan melakukan hal tersebut tanpa tekanan 

guru/pihak lainnnya (kemandirian belajar). 

e. Usaha mendorong, membina gairah belajar, dan berpartisipasi 

aktif. 

f. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar menurut cara 

dan keadaan masing-masing. 

g. Program cukup jelas dapat dimengerti siswa dan menantang siswa 

untuk melakukan kegiatan belajar. 

h. Gairah serta kegembiraan belajar siswa sehingga siswa memiliki 

motivasi yang kuat serta keleluasaan mengembangkan cara belajar 

masing-masing. 
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4. Ciri khas kecenderungan tingkah laku:
29

 

a. Hasrat ingin tau, yaitu sifat seseorang yang ingin mengetahui apa 

saja yang ada disekitarnya. Didalam pikiran orang tersebut selalu 

timbul berbagai pertanyaan, dimana ia selalu berusaha untuk 

mencari jawabannya, baik dengan bertanya kepada orang lain 

maupun dengan mencari jawaban sendiri. 

b. Respek kepada fakta, yaitusuatu sifat dimana selalu merasa tidak 

puas dengan pertanyaan atau penjelasan tanpa fakta yang 

mendasari pernyataan itu.   

c. Fleksibel dalam berpikir dan bertindak, yaitu suatu sifat seseorang 

yang tidak kaku, moderat, mau diajak kompromi, dan cepat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan.  

d. Mempunyai pikiran kritis, yaitu suatu sifat pada diri seseorang 

yang tidak mau menerima begitu saja apa yang dikatakan oleh 

orang lain, tanpa pemikiran rasional dan kritis.  

e. Peka terhadap lingkungan/kehidupan, yaitu suatu sifat seseorang 

dimana ia selalu sensitif terhadap apa saja yang ada di sekitarnya.  

3. Pengaruh Komunikasi Guru Ekonomi terhadap Tingkah Laku 

Peserta Didik 

Dalam komunikasi pembelajaran, guru memainkan peran sebagai 

pengatur dan pengarah alur aktivitas. Selain harus membekali diri dengan 

pengetahuan yang memadai tentang isi pembelajaran yang akan disajikan 
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dan metode penyampaiannya, guru juga harus memiliki kemampuan 

dalam mendesain komunikasi yang efektif dengan siswa.
30

 

Komunikasi yang baik dengan peserta didik sangat di perlukan 

dalam dunia pendidikan, terutama pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Tanpa komunikasi yang baik (interaksi yang baik antara 

pendidik dengan peserta didik), pesan yang menjadi tujuan pendidikan itu 

sendiri akan sulit di pahami atau di mengerti oleh penerima pesan / peserta 

didik. Terkadang juga pendidik kurang bisa mengomunikasikan pesan, 

maka peserta didik akan sulit dalam menerima pelajaran (pesan) bahkan 

akan cepat bosan dan tidak bergairah dalam belajar.  

Dengan demikian komunikasi yang baik dengan peserta didik 

dapat di tunjukkan dengan adanya; 
31

 

1. Kejelasan 

Hal ini dimaksudkan bahwa dalam komunikasi dengan peserta 

didik guru harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi secara 

jelas, sehingga mudah di terima dan di pahami oleh peserta didik. 

2. Ketepatan  

Ketepatan atau akurasi ini menyangkut penggunaan bahasa 

yang benar dan kebenaran informasi yang di sampaikan. Dalam 

komunikasi dengan peserta didik, guru harus menggunakan bahasa 

yang baik dan benar serta informasi yang di sampaikan juga harus 

benar. 
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3. Konteks 

Konteks atau sering di sebut dengan situasi, maksudnya adalah 

bahwa bahasa dan informasi yang di sampaikan harus sesuai dengan 

keadaan dan lingkungan dimana komunikasi itu terjadi. Guru dalam 

berkomunikasi dengan peserta didik perlu memperhatikan keadaan dan 

situasi yang di hadapi. 

4. Alur 

Bahasa dan informasi yang akan di sajikan oleh guru dalam 

komunikasi dengan peserta didik harus di susun dengan alur atau 

sistematika yang jelas, sehingga pihak yang menerima informasi yaitu 

peserta didik cepat tanggap. 

5. Budaya  

Aspek ini tidak saja menyangkut bahasa dan informasi, tetapi 

juga berkaitan dengan tata krama dan etika. Artinya dalam 

berkomunikasi dengan peserta didik guru harus menyesuaikan dengan 

budaya peserta didik, baik dalam penggunaan bahasa verbal maupun 

non verbal agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi.  

Menurut Dirman dan Cicih Juarsih, dengan komunikasi yang baik 

dengan peserta didik, guru dapat mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Dengan 

komunikasi yang baik guru dapat mempengaruhi tingkah laku peserta 

didik ke arah yang diharapkan, membujuk peserta didik agar dapat 

mengubah tingkah lakunya, serta menghibur peserta didik agar terhindar 

dari rasa bosan dan pikiran yang penat pada saat proses pembelajaran 

berlangsung.
32
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Siswa yang hadir dikelasnya adalah siswa dengan keberagaman latar 

belakang. Siswa-siswa yang duduk di bangku kelasnya adalah orang yang 

berbeda-beda orientasi, tujuan, minat, bakat, kondisi sosio-ekonomi, dan 

keluarga.
33

 Para siswa pun memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada siswa 

yang hanya bisa belajar jika dalam kelompok, ada yang hanya mampu belajar 

jika sendiri, ada yang bisa belajar lebih baik bila menggunakan media visual, 

audio, atau kinestetis. Ada siswa yang hebat pada satu mata pelajaran, tetapi 

lemah pada mata pelajaran lain. Siswa yang ada di kelas pun sudah memiliki 

pengalaman belajar dan pengalaman tersebut membentuk persepsinya atas 

nama pelajaran. Semua faktor tersebut akan berpengaruh pada bagaimana 

siswa membentuk sikap dalam berkomunikasi. 

Guru harus mampu mengajukan pertanyaan pada siswa, mendorong 

siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, mampu mengajukan pertanyaan 

yang mendorong siswa mendalami sendiri materi belajar, menggunakan 

pertanyaan yang mendorong penalaran tingkat tinggi, mampu memfasilitasi 

sebagai pertanyaan dan komentar siswa, mampu menggunakan media 

komunikasi non verbal secara efektif dan terampil dalam berbagai teknik 

interaksi guna mencegah kebosanan. 

Jadi, dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa komunikasi 

guru adalah suatu interaksi guru dengan peserta didik yang berpengaruh 

terhadap tingkah laku peserta didik, dan guru sangat berperan penting dalam 

meningkatkan proses pembelajaran yang efektif.Tanpa komunikasi yang baik 
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(interaksi yang baik antara pendidik dengan peserta didik), pesan yang 

menjadi tujuan pendidikan itu sendiri akan sulit di pahami atau di mengerti 

oleh penerima pesan / peserta didik. Maka, antara komunikasi guru dengan 

tingkah laku peserta didik itu memiliki hubungan yang sangat erat.  

 

B. Penelitian Relevan  

Judul penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan 

membantu penulis dalam menyusun skripsi ini antara lain: 

1. Penelitian yang sama pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu 

Anggraini (2012) dengan penelitian yang berjudul “pengaruh komunikasi 

guru terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di 

“Sekolah Menengah Atas Al-Muslimin Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.” 

Berdasarkan analisis hasil tes akhir hasil penelitian Anggraini menyatakan 

bahwa pengaruh komunikasi guru terhadap aktivitas belajar siswa 

berpengaruh positif terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi kelas X di Sekolah Menengah Atas Al-Muslimin Sei Kijang 

Kabupaten Pelalawan. Dengan kontribusi komunikasi guru terhadap 

aktivitas belajar siswa adalah 0,529 x 100% = 52,9% dimana Ro 

(observasi) = 0,529, hasil analisis tersebut dapat diketahui : df = 23, rt 

(tabel) pada taraf signifikan 5 % = 0,369,rt (tabel) pada taraf signifikan 1 

%= 0,505 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak.  

2. Penelitian Mardianti (2012) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Komunikasi Guru terhadap Kecerdasan Emosional Siswa Kelas XI Pada 
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Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Al-Islam Rumbio 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian yang dilakukan 

Mardianti yaitu  tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

komunikasi guru terhadap kecerdasan emosional siswa kelas XI pada mata 

pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Al-Islam Rumbio Kecamatan 

Kampar dengan kontribusi komunikasi guru terhadap kecerdasan 

emosional siswa adalah sebesar 0,273 x 100% = 27,3 %. Hasil analisis 

tersebut dapat diketahui : df = 28, rt (tabel) pada taraf signifikan 5 % = 

0,349,rt (tabel) pada taraf signifikan 1 %= 0,449 yang berarti Ha ditolak 

dan Ho diterima. 

3. Penelitian Wilda Wirawati (2012) dengan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Kemampuan Memahami Materi Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Terhadap Tingkah Laku Siswadi Sekolah Menengah Atas Negeri 4 

Siak Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”. Hasil penelitian yang 

dilakukan Wilda Wirawati yaitu  tidak ada pengaruh yang signifikan 

Kemampuan Memahami Materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Tingkah Laku Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Siak 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat diterima, dengan sendirinya Ha 

di tolak. Tingkat pengaruh antara  kedua variabel berada pada kategori 

sangat lemah atau sangat rendah yaitu 0,018, sehingga dianggap tidak ada 

korelasi.  
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C. Konsep Operasional  

Konsep operasional adalah penjabaran dalam bentuk konkret bagi 

konsep teoritis agar mudah dipahami dan dapat diterapkan di lapangan sebagai 

acuan dalam penelitian ini, bagaimana seharusnya terjadi dan tidak boleh 

menyimpang dari konsep teoritis. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi 

salah pengertian dalam memahami tulisan ini. Ada pun konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu komunikasi guru 

ekonomi sebagai variabel bebas (X) dan tingkah laku peserta didik sebagai 

variabel terikat (Y). 

1. Variabel Komunikasi Guru Ekonomi (Variabel X) 

Konsep yang digunakan sebagai konsep operasional pada 

komunikasi guru ekonomi adalah menggunakan teori Summinar dalam 

Mohamad Surya tentang komunikasi guruyang terdiri dari empat 

komponen: 

a. Keterampilan dasar komunikasi  

b. Komunikasi guru dengan peserta didik 

c. Kompetensi komunikasi guru 

d. Keterampilan berkomunikasi (merangkumkan) 

2. Variabel Tingkah Laku Peserta Didik (Variabel Y) 

Konsep yang digunakan sebagai konsep operasional pada tingkah 

laku peserta didik adalah menggunakan teori Abu Ahmadi dan Widodo 

Supriyono tentang tingkah laku peserta didik yang terdiri dari empat 

komponen: 
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a. Cara belajar siswa aktif dapat dilihat dari tingkah laku 

b. Pengendalian tingkah laku peserta didik 

c. Pengembangan tingkah laku belajar 

d. Ciri khas kecenderungan tingkah laku 

 

D. Indikator Penelitian  

1. Komunikasi guru Ekonomi (variabel X) 

Berdasarkan konsep teori dari summinar dalam mohamad surya di 

atas, untuk memudahkan indikator penelitian disusunlah indikator 

penelitian komunikasi guru ekonomi (variabel X) sebagai berikut: 

1. Keterampilan dasar komunikasi 

a. Guru ekonomi menyampaikan pesan melalui tutur kata secara 

lisan. 

b. Guru ekonomi menangkap pesan yang di ungkapkan peserta didik 

kemudian guru menerangkan kembali.  

c. Guru ekonomi menyampaikan pesan melalui tutur kata secara 

tertulis berupa fakta dan peristiwa berhubungan dengan materi 

ekonomi. 

d. Guru ekonomi menangkap pesan melalui aktivitas membaca dari 

peserta didik agar mau berbicara. 

2. Komunikasi guru dengan peserta didik 

a. Guru ekonomi mengecek pemahaman peserta didik secara tepat 

dengan melalui pertanyaan. 

b. Guru ekonomi menerima pendapat/gagasan peserta didik yang 

menjawab pertanyaannya. 
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c. Guru ekonomi merangsang peserta didik agar memperluas 

perasaan dan pikiran. 

d. Guru ekonomi memberitahu kepada peserta didik mengenai 

reaksinya kemudian meminta agar peserta didik bisa memberi 

kesimpulan sendiri. 

e. Guru ekonomi memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk 

menyesuaikan isi pesan-pesannya kemudian peserta didik bertukar 

pikiran atau pendapat kepada temannya. 

3. Kompetensi komunikasi guru  

a. Guru ekonomi berbicara dengan bahasa yang tepat sehingga 

peserta didik dapat memahami pesan yang disampaikan. 

b. Guru ekonomi menyimak apa yang di inginkan peserta didik 

sehingga peserta didik bisa memperluas pikiran. 

c. Guru ekonomi menghimbau para peserta didik agar turut aktif 

dalam berpikir. 

d. Guru ekonomi memberi penampilan yang menarik agar peserta 

didik tertarik pada materi pelajaran ekonomi. 

e. Guru ekonomi mampu membaca kondisi peserta didik. 

f. Guru ekonomi memberi masukan kepada peserta didik agar 

mengeluarkan pendapat serta meyakinkan materi  yang 

disampaikan kepada  peserta didik melalui bahasa tubuh.  

g. Guru ekonomi memanfaatkan media ajar yang tepat bagi peserta 

didik agar ikut aktif semua. 
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4. Keterampilan berkomunikasi (merangkumkan) 

a. Guru ekonomi memberi informasi baru serta kesempatan kepada 

peserta didik yang dipanggil untuk menyampaikan rangkuman. 

b. Guru ekonomi menunjukkan sikap memberi perhatian kepada 

peserta didik. 

c. Guru ekonomi membuat catatan-catatan seperlunya untuk 

merangkum pembicaraan. 

d. Guru ekonomi memberikan respon balik dalam bentuk 

menyampaikan rangkuman ungkapan peserta didik. 

2. Tingkah Laku Peserta didik (Variabel Y)  

Berdasarkan konsep teori dari Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono 

di atas, untuk memudahkan indikator penelitian disusunlah indikator 

penelitian tingkah laku peserta didik (variabel Y) sebagai berikut: 

1. Cara belajar siswa aktif dapat dilihat dari tingkah laku 

a. Peserta didik berani mencurahkan pendapat atau ide untuk lebih 

memahami tentang permasalahan. 

b. Peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan proses pembelajaran. 

c. Peserta didik menampilkan berbagai kekreatifan belajar.  

d. Peserta didik merasa mandiri dalam mengerjakan tugas. 

e. Peserta didik berkeinginan belajar ekonomi menurut cara dan 

keadaan masing-masing. 

f. Peserta didik aktif menjawab pertanyaan guru ekonomi. 

g. Peserta didik gairah serta gembira ketika belajar ekonomi sehingga 

lebih dulu mengumpulkan latihan. 
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h. Peserta didik menangkap bahan pelajaran yang mengandung 

fakta/informasi sehingga peserta didik dapat mengerjakan tugas 

dari guru ekonomi. 

2. Pengendalian tingkah laku peserta didik 

a. Peserta didik ikut kegiatan kerja sama dalam tugas kelompok 

sehingga tetap tidak dapat meninggalkan kelas saat proses 

pembelajaran. 

b. Peserta didik mengacungkan tangan ketika hendak menjawab 

pertanyaan guru. 

3. Pengembangan tingkah laku belajar  

a. Peserta didik bersikap sopan dan santun sehingga menunjukkan 

hasil tes-tes dengan baik. 

b. Peserta didik mengerjakan pekerjaan rumah. 

c. Peserta didik datang dikelas pada waktunya. 

d. Peserta didik berpartisipasi dalam belajar dengan merespon guru 

ekonomi. 

4. Ciri khas kecenderungan tingkah laku: 

a. Peserta didik merasa guru ekonomi memberi contoh sesuai dengan 

fakta. 

b. Peserta didik diajak kompromi dengan teman satu kelompok 

diskusi. 

c. Peserta didik menyatakan keingintahuannya dengan bertanya 

kepada guru ekonomi. 

d. Peserta didik merasa peka terhadap suasana lingkungan belajar. 

e. Peserta didik merasa mempunyai pikiran kritis. 
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E. Asumsi Dasar dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi bahwa ada pengaruh 

komunikasi guru ekonomi terhadap tingkah laku peserta didik pada mata 

pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

2. Hipotesis  

Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi guru ekonomi 

terhadap tingkah laku peserta didik di Sekolah Menengah Atas Negeri 

2 Pekanbaru. 

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi guru ekonomi 

terhadap tingkah laku peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

 

 


