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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Iklim belajar siswa adalah situasi sebagai akibat interaksi antara guru

dan siswa atau antara siswa-siswa lainnya yang mempengaruhi proses

pembelajaran. Keberhasilan seorang guru didalam kelas bukan hanya sekedar

tercapainya suatu tujuan belajar, akan tetapi keberhasilan guru juga ditentukan

sejauhmana mereka mengembangkan kecakapan siswanya untuk berbagi

beberapa sumber informasi dalam pencarian ilmu dalam proses pembelajaran.

Selain itu juga guru harus mampu mengembangkan kreatifitas para siswa

melalui kecakapannya untuk memotivasi dengan iklim belajar yang kondusif.

hal ini sebagai tempat pengkomunikasian untuk melakukan aktivitas-aktivitas

yang menyenangkan dalam proses pembelajaran di kelas.1

Membangun iklim belajar yang positif dalam lingkungan kelas sangat

membantu para siswa di dalam memahami proses pembelajaran. Rasa tenang

dan nyaman serta menghargai siswa akan membuat siswa menerima pelajaran

yang diberikan guru dengan senang hati. Dalam hal ini manfaatnya, tentu tidak

hanya dirasakan siswa, tetapi juga guru. Iklim belajar yang positif akan

mencegah guru mengeluarkan tenaga atau mengambil tindakan secara

berlebihan. Sebab, siswa mampu memahami materi yang diajarkan dengan

1Nasution, Berbagai Pendekatan dalam proses belajar mengajar, (Jakarta : Bumi Aksara,
2017), hal. 119-120
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cepat.2 Iklim belajar yang dapat mendorong siswa dalam kegiatan  proses

pembelajaran yang efektif, adalah sebagai berikut: menyenangkan,

mengasikkan, mencerdaskan, dan memberi kebebasan.3 Iklim belajar yang

efektif akan membuat kelas yang hidup dan didalamnya terdapat pola

komunikasi yang mendalam, sehat dan bermakna, caranya antara lain sebagai

berikut: Bersikap percaya diri dalam menanggapi pendapat , Berani bertanya,

Pemikiran yang logis, Usahakan terus agar siswa mau menjelaskan cara

berpikirnya serta alasan-alasan yang dimilikinya saat menjawab pertanyaan

atau soal. 4

Menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan, guru berperan

penting dalam melakukan teknik komunikasi yang baik yang akan

memudahkan guru dalam proses pembelajaran sehingga akan mempengaruhi

iklim belajar siswa dalam proses pembelajaran tersebut.5

Teknik komunikasi guru adalah cara atau seni penyampaian suatu pesan

yang dilakukan oleh seorang guru, sedemikian rupa  sehingga menimbulkan

dampak pada siswa.6 Pengertian ini dimaksud bahwa teknik komunikasi guru

merupakan cara menyampaikan pesan materi pembelajaran serta cara

mengembangkan dialogis guru atau siswa atau sesama siswa secara efektif.

2Ardi Setyanto, Interaksi dan Komunikasi Efektif Belajar Mengajar, (Yogyakarta: diva
Press, 2017), hal. 73

3A. Muhtadi, Masalah Ilmiah pembelajaran, Nomor 2, Vol. 1 2005( journal. Uny.ac.id)
di unduh pada tanggal 04  oktober 2017. Hal. 201

4Fita NurArifah, Menjadi Guru Teladan, Kreatif, Inspiratif, Motivatif  dan Professional
.(Yogyakarta: Araska, 2016),, hal 39

5 Zulvia Trinova, Hakikat Belajar dan Bermain Menyenangkan bagi Peserta Didik,
(Jurnal Al-Ta’lim, Jilid 1, Nomor 3 November 2012), hal 213.

6Yogoz, Komunikasi Pembelajaran .2010. Tersedia di http:/www/. Wordpress.com.html/
di unduh pada tanggal.25 April 2017
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Komunikasi yang biasa dilakukan antara guru dan siswa adalah

komunikasi verbal seperti ketika dalam proses pembelajaran di kelas,

percakapan di dalam dan di luar sekolah. Komunikasi verbal ini bisa berupa

percakapan tatap muka antara guru dan siswa, berbicara dalam pembicaraan di

kelas, atau percakapan melalui bermedia telepon. Sedangkan komponen

penting dalam komunikasi nonverbal, yakni ekspresi wajah, kontak mata,

perilaku visual, serta bahasa tubuh dan gerak tubuh.7 Agar komunikasi dengan

siswa dapat berjalan dengan baik, guru harus memperhatikan langkah-langkah

untuk melakukan teknik komunikasi adalah sebagai berikut: menciptakan

suasana komunikasi yang menguntungkan bagi siswa, menggunakan bahasa

yang mudah ditangkap dan dimengerti oleh siswa,  materi yang disampaikan

dapat menggugah perhatian atau minat bagi siswa dan materi yang

disampaikan oleh guru dapat menumbuhkan suatu penghargaan bagi siswa.8

Melalui teknik komunikasi ini, maka peran guru dalam menyampaikan

materi pelajaran harus bisa menyesuaikan dengan situasi kelas yang kondusif.

Sehingga akan menciptakan iklim belajar yang dapat diukur melalui

pandangan siswa terhadap suasana kelas karena siswa merupakan subjek yang

mengalami dan merasakan situasi kelas dalam pembelajaran. Oleh  sebab itu,

guru merupakan acuan yang sangat berpengaruh bagi siswa baik itu dari cara

berkomunikasi, interaksi maupun iklim belajar di kelas. Sebagai guru harus

bisa menyesuaikan diri dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan

7Yosal Irianti & Usep Syaripudin, Komunikasi Pendidikan, (Bandung: Simbiosa
Rekatama Media, 2013), hal. 84-85

8 Dirman & Juarsih, Komunikasi dengan peserta didik, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2014),
hal. 23
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menggunakan teknik komunikasi yang efektif sehingga siswa merasa nyaman

dan tenang saat menerima pelajaran yang diberikan oleh guru serta siswa akan

lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru di kelas.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di Sekolah Menengah

Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru, guru sudah melakukan teknik

komunikasi dalam proses pembelajaran di kelas.  Namun, Penulis menemukan

gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada sebagian siswa yang kurang percaya diri dalam menanggapi

dan memahami pendapat siswa lainnya dalam proses pembelajaran.

2. Masih ada sebagian siswa yang kurang berani untuk bertanya ketika

berdiskusi pada saat proses pembelajaran.

3. Masih ada sebagian siswa yang tidak mau menjelaskan dan memberikan

alasannya pada saat berdiskusi dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul: “Pengaruh Teknik Komunikasi Guru terhadap Iklim

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka

penulis perlu mengadakan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Teknik Komunikasi Guru

Menurut Yogoz dalam bukunya Komunikasi Pembelajaran

mengatakan bahwa teknik komunikasi guru adalah cara atau seni
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penyampaian suatu pesan yang dilakukan oleh seorang komunikator

(guru), sedemikian rupa  sehingga menimbulkan dampak pada komunikan

(siswa).9

Menurut Lexicographer yang kutip oleh Dirman dan Juarsih dalam

buku Komunikasi dengan peserta didik, seorang ahli kamus bahasa,

teknik komunikasi seorang guru  adalah suatu upaya yang bertujuan

memberi sesuatu untuk mencapai kebersamaan. Bila dua orang

berkomunikasi maka terjadi pemahaman yang sama terhadap pesan yang

saling dipertuturkan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh

keduanya.10

Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan bahwa teknik

komunikasi guru merupakan cara atau seni penyampaian suatu pesan yang

dilakukan oleh seorang guru dalam melakukan upaya yang  memberikan

sesuatu untuk mencapai kebersamaan dan yang diinginkan oleh keduanya.

2. Iklim belajar siswa

Menurut Novan Ardi Wijayani bahwa iklim belajar siswa adalah

suasana dalam menciptakan hubungan hangat dan harmonis antara guru

dan siswa dan juga antarsiswa. Tugas guru yang paling utama adalah

mengkondisikan lingkungan belajar agar menunjang terjadinya perubahan

perilaku bagi siswa. Suasana yang kondusif akan menjadikan guru

bersemangat dan energik dalam mengajar, dengan adanya semangat maka

guru dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan maksimal. Selain

9Yogoz, Komunikasi Pembelajaran. 2010. Tersedia di http:/www/. Wordpress.com.html/
di unduh pada tanggal.25 April 2017

10Dirman & juarsih, Op. Cit. hal. 6
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itu juga, keberhasilan seorang guru didalam kelas bukan hanya sekedar

tercapainya suatu tujuan belajar, akan tetapi keberhasilan guru juga

ditentukan sejauhmana mereka mengembangkan kecakapan siswanya.

guru juga harus mampu mengembangkan kreatifitas para siswa melalui

kecakapannya untuk memotivasi dengan iklim belajar yang kondusif 11

Menurut Muhtadi iklim belajar siswa adalah pengaturan ruang

secara tepat akan mampu mendukung terciptanya suasana (iklim)

pembelajaran yang kondusif, berkualitas dan menciptakan suasana yang

wajar, tanpa tekanan, dan menggairahkan  siswa untuk belajar secara

efektif. 12

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa iklim belajar

merupakan situasi belajar yang ada hubungan interaksi antara guru dan

siswa dalam proses pembelajaran, yang akan membuat guru berperan

untuk menciptakan situasi belajar kondusif untuk menunjang terjadinya

perubahan diri siswa dalam  mencapai tujuan pembelajaran tanpa adanya

tekanan sehingga proses pembelajaran akan menjadi menggairahkan untuk

belajar secara efektif.

C. Permasalahan Judul

1. Identifikasi Masalah

a. Iklim belajar sebagian siswa belum maksimal.

11Novan Ardi Wijayani, Manajemen Kelas (Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2013). Hal. 190
12A.Muhtadi. Op. Cit, hal. 204
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b. Pengaruh teknik komunikasi guru terhadap iklim belajar pada

sebagian siswa belum maksimal.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang di uraikan sebelumnya banyak

permasalahan yang muncul maka penulis memfokuskan pada Pengaruh

Teknik Komunikasi Guru Terhadap Iklim Belajar Siswa Pada Mata

Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan materi produk kerajinan dari

bahan lunak dan pengemasannya di Sekolah Menengah Kejuruan

Muhammadiyah 2 Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan

masalah yaitu : Seberapa besar pengaruh teknik komunikasi guru terhadap

iklim belajar Siswa pada mata pelajaran prakarya dan  kewirausahaan di

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya

pengaruh Teknik Komunikasi Guru Terhadap Iklim Belajar Siswa Pada

Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di Sekolah Menengah

Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi sekolah penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan

dalam rangka upaya meningkatkan iklim belajar siswa di kelas.
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b. Bagi guru penelitian ini di harapkan dapat membantu dan

mempermudah pengambilan tindakan perbaikan untuk selanjutnya

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

c. Bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan minat belajarnya melalui

interaksi dan komunikasi sehingga akan menciptakan iklim belajar

yang kondusif.

d. Bagi peneliti sebagai landasan untuk dapat menjadikan bahan kajian

dan sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu pada

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Jurusan Pendidikan Ekonomi.


