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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Iklim Belajar Siswa

a. Pengertian Iklim Belajar Siswa

Menurut Oskar Gandra Irawan  iklim belajar siswa adalah

suasana dan kondisi kelas dalam hubungannya dengan kegiatan

pembelajaran. Iklim belajar merupakan suasana yang ditandai oleh

adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru-siswa, siswa-guru

dan siswa-siswa. Tugas guru yang paling utama adalah

mengkondisikan lingkungan belajar agar menunjang terjadinya

perubahan perilaku bagi siswa. Keberhasilan seorang guru didalam

kelas bukan hanya sekedar tercapainya suatu tujuan belajar, akan tetapi

keberhasilan guru juga ditentukan sejauhmana mereka

mengembangkan kecakapan siswanya. Selain itu juga guru harus

mampu mengembangkan kreatifitas para siswa melalui kecakapannya

untuk memotivasi dengan iklim belajar yang kondusif.12

Menurut Zulfia Trinova iklim belajar siswa adalah sebuah

konsep dalam banyak teori pembelajaran. Iklim ini sangatlah dikaitkan

dengan dorongan, perhatian, kecemasan, dan umpan balik/penguatan.

Adanya dorongan dalam diri siswa untuk belajar bukan hanya tumbuh

12Oskar Gandra Irawan, Penciptaan Iklim Belajar yang Kondusif Terhadap Hasil Belajar
tersedia di http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/5819 di unduh pada tanggal 24
september 2017.
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dari dirinya secara langsung, tetapi bisa saja karena rangsangan dari

luar misalnya berupa stimulus model pembelajaran yang menarik

memungkinkan respon yang baik dari diri siswa  yang akan belajar.

Respon yang baik tersebut, akan berubah menjadi sebuah motivasi

yang tumbuh dalam dirinya sehingga siswa merasa terdorong dalam

mengikuti proses pembelajaran dengan penuh perhatian dan antusias.13

Menurut Carolyn M. Evertson dan Edmund T. Emmer iklim

belajar siswa adalah interaksi positif antara guru dan siswa dan di

antara sesama siswa. Sebuah lingkungan positif mendorong para siswa

menjadi begitu bersemangat mengenai pengalaman sekolah dan

mengenai pembelajaran. 14

Menurut Supardi iklim belajar siswa adalah ikim yang baik

akan tercipta apabila seorang guru mendorong dan memberikan

motivasi positif, mengikutsertakan siswa dalam penyusunan tujuan dan

membangkitkan rasa tanggung jawab sehingga akan menciptakan

produktivitas dan efektifitas dalam belajar. Iklim belajar ini juga

merupakan suasana yang dirasakan oleh guru dan siswa yang akan

membuat rasa nyaman, tidak merasa tertekan dan memberikan

perhatian kepada kemajuan siswa yang akan membuat siswa belajar

dengan sungguh-sungguh.15

13 Zulvia Trinova, Op.Cit. hal. 214
14 Carolyn M. Evertson dan Edmund T. Emmer. Manajemen Kelas Untuk Guru Sekolah

Dasar (Jakarta: Kencana Media Group, 2011)hal. 81.
15 Supardi, Sekolah Efektif (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013)hal. 229
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Berdasarkan pendapat diatas, maka penciptaan iklim belajar

siswa yang kondusif merupakan suasana yang sangat mendukung

untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang baik, sehingga

memunculkan sikap belajar yang baik pula pada diri siswa. Keras atau

tidaknya usaha belajar siswa bergantung pada besar tidaknya

penciptaan iklim belajar yang kondusif. Untuk itu, penciptaan iklim

belajar haruslah kondusif karena penciptaan iklim belajar bertujuan

agar siswa menjadi sadar dan siswa harus mencapai tujuan

pembelajarannya.

b. Menciptakan Iklim Belajar di Ruang Kelas

Menurut Ardi Setyanto menciptakan lingkungan belajar yang

positif di ruang kelas, guru harus memperhatikan pola interaksi, baik

antara dirinya dengan siswa maupun antarsesama siswa. Sebab,

lingkungan kelas yang positif akan mendorong siswa bersemangat

menjalani kegiatan belajar. Selain itu, komunikasi yang efektif adalah

saling melengkapi satu sama lain. Jadi, guru dan siswa harus bersama-

sama berperan aktif.16

Menurut Dedi Mulyasana menciptakan iklim belajar di ruang

kelas yang demikian tidaklah mudah, karena guru pasti akan

berhadapan dengan beragam sikap, kemampuan, gaya belajar,

keinginan, kebutuhan, dan kepentingan masing-masing siswa. Boleh

jadi diantara siswa itu ada yang berperilaku positif, ada yang masa

16 Ardi Setyanto, Op.Cit.hal. 71
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bodoh, ada yang sinis, ada yang pemalu, ada yang menantang, dan ada

pula yang tidak bersahabat. 17

Menurut A. Muhtadi iklim belajar siswa akan memberi peluang

mencapai hasil belajar yang optimal dalam menciptakan iklim belajar

yang kondusif di ruang kelas, dibandingkan dengan suasana belajar

yang kaku, dan disiplin yang ketat dengan otoritas dari seorang guru

pada saat proses pembelajaran di kelas. Adapun indikator iklim belajar

siswa adalah:

1) Terciptanya kondisi atau iklim belajar yang kondusif diantaranya:

a) Tertib

b) Berdisiplin

c) Bergairah

2) Menyenangkan dan mengasyikkan

a) Bersikap ramah

b) Membiasakan diri selalu tersenyum.

Selain itu juga, iklim belajar yang dapat mendorong siswa

dalam kegiatan  proses pembelajaran yang efektif, adalah sebagai

berikut :

1) Menyenangkan.

2) Mengasikkan.

3) Mencerdaskan.

4) Memberi kebebasan.18

17Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu & Berdaya Saing, (Bandung: Pt. Remaja
Rosdakarya, 2012) hal. 46-47
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Menurut Carolyn M. Evertson dan Edmund T. Emmer

menciptakan iklim belajar siswa yang  positif di ruang kelas adalah

sebagai berikut:

1) Bicaralah dengan sopan dan tenang.

2) Berbagi informasi

3) Gunakan pernyataan sesering mungkin.

4) Menciptakan suatu perasaan komunitas.19

Berdasarkan pendapat diatas, dapat di simpulkan bahwa sebagai

guru sudah menyadari apa yang sebaiknya dilakukan untuk

menciptakan suasana yang baik dalam mengajar dan dapat

mengantarkan siswa ketujuan yang ingin dicapai dalam proses

pembelajaran di kelas. Di sini tentu saja tugas guru berusaha

menciptakan suasana belajar yang mengairahkan dan menyenangkan

bagi semua siswa.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim belajar

Menurut Darmansyah ada beberapa faktor yang berperan

dalam menciptakan iklim belajar siswa menyenangkan tersebut,

interaksi antara guru dan siswa yaitu:

1) Meningkatkan kesadaran.

2) daya dengar.

3) Partisipasi.

4) Umpan balik

18 A. Muhtadi, Op.Cit hal. 200-201
19 Carolyn M. Evertson dan Edmund T. Emmer, Op.Cit, hal. 81-82
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5) Pertumbuhan serta tempat emosi yang dihargai.20

Menurut A. Muhtadi adapun faktor-faktor lain yang

menyebabkan iklim belajar siswa di antaranya sebagai berikut:

1) Faktor internal berpengaruh terhadap proses dan iklim belajar

siswa ialah faktor kelelahan. Siswa yang mengalami kelelahan

karena telah melakukan pekerjaan berat yang melibatkan kegiatan

fisik, akan kurang memusatkan perhatian dalam mengikuti proses

pembelajaran di kelas. Siswa tersebut menunjukkan gejala

mengantuk, tidak tenang atau gelisah dan susah memusatkan

perhatiannya kepada aktivitas belajar yang dilakukan oleh guru dan

bersama temannya di kelas lainnya. Adapun tindakan yang harus

diambil oleh guru jika menghadapi siswa yang mengalami

kelelahan menyuruh siswa untuk istirahat agar dapat kembali segar

dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, para guru harus

mewanti-wanti siswa untuk menghindari kelelahan fisik sehingga

mereka dapat mencapai kualitas proses pembelajaran di kelas.

2) Faktor eksternal yaitu yang bersumber dari luar diri siswa yang

berpengaruh terhadap proses pembelajaran di kelas, ialah faktor

keluarga, sekolah dan masyarakat.21

Menurut Nanang Hanafiah adapun faktor-faktor lain yang

menyebabkan iklim belajar siswa yang efektif  bagi siswa di antaranya

sebagai berikut:

20 Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan Dengan Humor, (Jakarta  : PT
Bumi Aksara, 2012) hal. 50

21 A. Muhtadi, Op.Cit. hal. 200
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1) Faktor Internal

a) Kecerdesan (intelelligent qoutient)

b) Bakat (aptittude)

c) Minat (interest)

d) Motivasi (motivation)

e) Rasa percaya diri (self confidence)

f) Stabilits emosi (emotional stability)

g) Komitmen (commitmen)

h) Kesehatan fisik.

2) Faktor Eksternal

a) Kompetensi guru (pedagogik, sosial, personal, dan profesional)

b) Kualifikasi guru

c) Sarana pendukung

d) Kualitas teman sejawat

e) Atmosfir belajar

f) Kepemimpinan kelas dan

g) Biaya.22

Menurut Slameto faktor-faktor yang mempengaruhi iklim

belajar siswa digolongkan menjadi dua golongan, yaitu:

1) Faktor-Faktor Interen

a) Faktor jasmaniah

1) Faktor kesehatan.

22 Nanang Hanafiah, Konsep  Strategi Pembelajaran, (Bandung: Pt. Refika Aditama,
2012)hal. 57
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2) Cacat tubuh.

b) Faktor psikologis

1) kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam

situasi yang baru dengan cepat dan efektif (Intelegensi).

2) Perhatian.

3) Minat.

4) Bakat .

5) Motif.

6) Kematangan.

7) Kesiapan.

c) Faktor kelelahan

Kelelehan baik secara jasmani maupun rohani dapat

dihilangkan dengan cara-cara sebagai berikut;

1) Tidur.

2) Istirahat.

3) Mengusahakan variasi dalam belajar

4) Rekreasi dan ibadah secara teratur.

5) Olahraga secara teratur.

6) Mengimbangi makan dengan makanan yang sehat.

2) Faktor-Faktor Ekstern.

a) Faktor Keluarga.

1) Cara orang tua mendidik.

2) Relasi antaranggota keluarga.
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3) Suasana rumah.

4) Keadaan ekonomi keluarga.

5) Pengertian orangtua.

6) Latar belakang kebudayaan.

b) Faktor Sekolah

1) Metode mengajar.

2) Kurikulum.

3) Relasi guru dan siswa.

4) Relasi siswa dengan siswa.

5) Disiplin sekolah.

6) Alat pelajaran.

7) Waktu sekolah.

8) Standar pelajaran di atas ukuran.

9) Keadaan gedung.

10) Metode belajar.

11) Tugas rumah.

c) Faktor Masyarakat

1) Keadaan siswa dalam masyarakat.

2) Mass media.

3) Teman bergaul.

4) Bentuk kehidupan masyarakat.23

23 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Jakarta: Pt. Rineka
Cipta, 2013) hal. 54-71
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Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa ada

banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi iklim belajar siswa, di

antara faktor internal dan eksternal. Jadi, guru dapat membentuk iklim

pembelajaran yang baik dengan cara mengkomunikasikan untuk

meningkatkan pemahaman siswa.

d. Cara Guru Menciptakan Suasana Kelas yang Baik

Menurut Ardi Setyanto ada beberapa hal yang bisa dilakukan

oleh guru untuk menciptakan suasana kelas pembelajaran yang baik

antara lain:

1) Memberi salam kepada siswa. Sebelum memulai kegiatan belajar

mengajar, sebaiknya guru memberi salam atau sekedar memberi

sapaan kepada siswa.

2) Mengadakan kegiatan atau memberikan kata-kata penggugah

semangat belajar. Guru memberi pengaruh yang sangat penting

membentuk sistem keyakinan (beliefs) setiap siswa. Oleh karena

itu, guru harus meyakinkan siswanya untuk belajar lebih giat. Hal

ini dapat dilakukan dengan cara memberikan cerita atau memutar

video tentang motivasi apabila di dalam kelas terdapat alat pemutar

video.24

24Ardi Setyanto, Op.Cit, hal.77



19

Menurut Dedi Mulyasana ada empat cara guru menciptakan

suasana kelas yang baik adalah sebagai berikut:

1) Memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas,

meliputi:

a) Memiliki keterampilan interpersonal, khususnya kemampuan

untuk menunjukkan empati, penghargaan kepada siswa, dan

ketulusan.

b) Memiliki hubungan baik dengan siswa.

c) Mampu menerima, mengakui, memperhatikan siswa secara

tulus.

d) Menunjukkan minat dan antusiasme yang tinggi dalam

mengajar.

e) Mampu menciptakan atmosfer untuk tumbuhnya kerja sama

dan kekohesifan dalam dan antar kelompok siswa.

f) Mampu melibatkan siswa dalam mengorganisasikan dan

merencanakan kegiatan pembelajaran.

g) Mampu mendengarkan siswa dan menghargai hak siswa untuk

berbicara dalam setiap diskusi.

h) Mampu meminimalkan friksi-friksi di kelas jika ada.

2) Kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran

yang meliputi:

a) Memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menangani siswa

yang tidak memiliki perhatian, suka menyela, mengalihkan
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pembicaran, dan mampu memberikan transisi substansi bahan

ajar dalam proses pembelajaran.

b) Mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan

tingkatan berfikir yang berbeda untuk semua siswa.

3) Memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik

(feedback) dan penguatan (reinforcement) yang terdiri dari:

a) Mampu memberikan umpan balik yang positif terhadap respon

siswa.

b) Mampu memberikan respon yang bersifat membantu terhadap

siswa yang lamban belajar.

c) Mampu memberikan tindak lanjut terhadap jawaban siswa yang

kurang memuaskan.

d) Mampu memberikan bantuan kepada siswa jika diperlukan.

4) Memiliki kemampuan yang terkait dengan peningkatan kualitas

diri terdiri dari:

a) Mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara

inovatif.

b) Mampu memperluas dan menambah pengetahuan mengenai

metode pengajaran.

c) Mampu memanfaatkan perencanaan secara kelompok untuk

menciptakan dan mengembangkan metode pengajaran yang

relevan.25

25 Dedi Mulyanasa, Op.Cit. hal. 52-54
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Menurut Fita Nur Arifah ada beberapa strategi dibawah ini yang

akan menolong dan membantu guru dalam membuat kelas yang hidup

dan membuat siswa secara sukarela terlibat dalam pembelajaran yang

guru lakukan di kelas. Hal ini akan menciptakan suasana belajar baik

di kelas sehingga guru dan siswa bersama-sama berperan aktif.

1) Bekerja secara berpasangan atau dalam kelompok.

Cara ini sangat dianjurkan dalam membuat siswa mau

berbagi dan saat yang sama mendapatkan ide dari rekan sebayanya.

Dengan bekerja dalam kelompok, siswa di harapkan untuk aktif

dan punya kemampuan bekerjasama dalam tim.

2) Mengatur pola komunikasi

Seorang guru yang berada di kelas adalah seorang dewasa

yang tingkah laku dan tutur katanya akan menjadi rujukan bagi

siswanya. Saat guru mengajar di kelas ia sebenarnya sedang

melakukan proses komunikasi. Sebaik-baiknya proses komunikasi

adalah bersifat dua arah dan saling menghormati, karena hal itu

juga yang terjadi di dunia nyata. Guru yang baik memberikan

pengalaman yang nyata bagi siswanya, agar  saat diluar kelas

siswanya menjadi seorang pribadi yang siap berkomunikasi dan

bergaul dengan siapa saja.

3) Komunikasi yang berkualitas

Kelas yang hidup didalamnya terdapat pola komunikasi

yang mendalam, sehat dan bermakna, caranya antara lain sebagai
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berikut: (a). Bersikap dan berfikir positif (b). Berani bertanya (c).

Pemikiran yang logis.26

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dalam usaha membangkitkan

gairah belajar siswa ada enam hal yang dapat dikerjakan oleh guru

dalam menciptakan suasana kelas yang baik, yaitu:

1) Membangkitkan dorongan kepada siswa untuk belajar.

2) Menjelaskan secara konkrit kepada siswa apa yang dapat dilakukan

pada akhir pengajaran.

3) Memberikan ganjaran terhadap prestasi yang di capai siswa

sehingga dapat merangsang prestasi yang lebih baik dikemudian

hari.

4) Membentuk kebiasaan belajar yang baik.

5) Membantu kesulitan belajar siswa secara individual maupun

kelompok.

6) Menggunakan metode yang bervariasi.27

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

Menciptakan suasana kelas yang baik setiap memulai kegiatan belajar

mengajar akan memudahkan guru berkomunikasi dengan siswa.

Melalui cara ini, komunikasi dapat dilakukan dengan suasana santai,

rasa persahabatan antara guru dan siswa, serta tidak ada jarak antara

teman satu dengan yang lainnya. Untuk menciptakan suasana yang

baik, guru harus mempertimbangkan strategi pengelolaan berupa

26Fita NurArifah. Op. Cit, hal 38-40
27 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, strategi Belajar Mengajar ( Jakarta, Rineka

Cipta, 2014) hal 148-149
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memilih peraturan dan prosedur pengajaran serta sebuah sistem

memastikan pertanggungjawaban para siswa.

2. Teknik Komunikasi Guru

a. Pengertian Teknik Komunikasi Guru

Menurut haikal teknik komunikasi guru adalah suatu upaya

yang bertujuan memberi sesuatu untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Bila guru dan siswa berkomunikasi maka terjadi pemahaman yang

sama terhadap materi yang saling dipertuturkan dan dapat mencapai

tujuan yang diinginkan oleh guru kepada siswa.28

Menurut Yogoz teknik komunikasi guru adalah cara atau seni

penyampaian suatu pesan yang dilakukan oleh seorang guru,

sedemikian rupa  sehingga menimbulkan dampak pada siswa.29

Menurut Hamruni teknik komunikasi guru adalah cara yang

dilakukan guru dalam rangka mengimplementasikan suatu metode,

yaitu cara yang harus dilakukan agar metode yang dilakukan berjalan

efektif dan efisien.30

Menurut Agus wibowo teknik komunikasi guru adalah sebuah

proses pencapaian atau penerimaan pesan dari guru kepada siswa, baik

langsung maupun tidak langsung secara tertulis, lisan, maupun bahasa

non verbal atau isyarat.31

28Haikal, komunikasi Pembelajaran, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2011), hal. 6
29Yogoz, Komunikasi Pembelajaran. 2010. Tersedia di http:/www/. Wordpress.com.html/

di unduh pada tanggal.25 April 2017
30Hamruni , Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Insane Madani, 2012),  hal. 7 - 8
31 Agus Wibowo & Hamrin, Menjadi Guru Berkarakter, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,

2017), hal.22
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Berdasarkan pendapat diatas,  dapat disimpulkan bahwa dalam

berkomunikasi dengan siswa guru harus menciptakan suasana

komunikasi timbal balik untuk menyampaikan pesan berupa informasi,

gagasan, arahan, harapan, dan suatu penjelasan materi pelajaran yang

disampaikan kepada siswa dan menggerakkan siswa untuk giat belajar

serta menjalin hubungan yang erat dengan siswa untuk kelancaran

proses pembelajaran.

b. Bentuk-Bentuk Teknik Komunikasi Guru

Menurut Fita Nur Arifah ada beberapa bentuk yang mungkin

bisa membantu untuk menciptakan teknik berkomunikasi guru yang

efektif, antara lain sebagai berikut:

1) Mulailah pada hari pertama sekolah

Pada  setiap awal tahun  ajaran atau semester, carilah waktu

yang tepat untuk membuat semua aturan kesempatan bagi siswa

untuk berkomunikasi tentang berbagai situasi, termasuk pada siswa

yang bermasalah. Seorang guru harus memastikan bahwa siswa

merasa didekati sejak pertama sekolah.

2) Jadilah proaktif

Seorang guru harus berjuang kearah gaya mendidik yang

proaktif. Selain ada keuntungan dari momen yang spontan, dapat

juga digunakan untuk berkomunikasi dengan siswa, misalnya

mengatur jadwal berdiskusi diluar jam mengajar.



25

3) Menjadi pendengar yang aktif

Mendengarkan secara aktif menunjukkan bahwa guru

benar-benar mencoba untuk memahami secara verbal dan non

verbal pesan yang disampaikan, merasakan perasaan, dan pikiran.

Menjadikan siswa yakin dan merasa dihargai bahwa apa yang

mereka sampaikan mendapatkan perhatian.

4) Jangan menghakimi dan menuduh

Seorang guru tentu ingin siswanya mengerti apa yang

diajarkan tanpa membenci guru atau mata pelajarannya. Oleh

karena itu, seorang guru sebaiknya tidak menghakimi dan

menuduh, tetapi harus memberikan pesan yang mudah ditafsirkan.

Itu akan meningkatkan probabilitas siswa mendengarkan apa yang

guru katakan.

5) Berkomunikasi secara jelas dan singkat

Banyak guru berusaha menyampaikan banyak informasi

pada satu waktu, tetapi itu akan membuat siswa kelebihan beban

informasi, kewalahan, dan sulit mencerna. Oleh karena itu, seorang

guru sebaiknya melakukan komunikasi yang rutin, singkat, dan

terfokus dengan siswanya. Sebab, tidak semuanya harus

diselesaikan dalam satu diskusi.

6) Menjadi model kejujuran dan martabat.

Siswa sangat cerdik dalam memahami kejujuran guru.

Seorang guru harus mengakui jika tidak mengetahui jawaban atas
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pertanyaan yang diajukan siswanya. Namun, guru harus berjanji

untuk berupaya menemukan jawaban sebelum kelas berikutnya.

Tidak jujur adalah kesalahan mendidik.

7) Menerima pengulangan

Komunikasi adalah proses yang berkelanjutan. Siswa

mungkin harus mendengarkan apa yang di ajarkan berkali-kali

sebelum mereka memahami dan masuk kedalam pikirannya.

8) Ciptakan humor

Humor adalah bahan penting dalam proses komunikasi.

Humor dapat meringankan dan menjadi fasilitas yang baik ketika

seorang guru tengah mengajarkan sesuatu kepada siswanya.32

Menurut Dirman & Juarsih Kompetensi keenam yang menjadi

bagian dari kompetensi pedagogik dan menjadi unsur penilaian kinerja

guru adalah kompetensi komunikasi dengan siswa. Dalam kompetensi

ini guru dituntut mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan

santun dengan siswa dan bersikap antusias dan positif. Guru

memberikan respon yang lengkap dan relevan kepada komentar atau

pertanyaan siswa. Adapun bentuk-bentuk dari indikator teknik

berkomunikasi guru  dengan siswa terdapat 6 kategori yaitu :

1) Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan

menjaga partisipasi siswa, termasuk memberikan pertanyaan

32Fita Nur Arifah, Op. Cit, hal. 152-155
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terbuka yang menuntut siswa untuk menjawab ide dan pengetahuan

mereka.

2) Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan

dan tanggapan siswa, tanpa mengiterupsi, kecuali jika diperlukan

untuk membantu atau mengklarifikasi pertanyaan/tanggapan

tersebut.

3) Guru menanggapi pertanyaan siswa secara tepat, benar dan

mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa

mempermalukannya.

4) Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan

kerjasama yang baik antar siswa.

5) Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua

jawaban siswa baik yang benar maupun yang dianggap salah untuk

mengukur tingkat pemahaman siswa.

6) Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan siswa dan

meresponnya secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan

kebingungan pada siswa.33

Menurut Syukur ghazali iklim belajar di kelas yang efektif akan

memudahkan guru melakukan  teknik komunikasi adalah sebagai

berikut:

1) Sifat kecakapan berbahasa.

2) Penggabungan budaya kedalam pengajaran.

33Dirman & Juarsih,Op.Cit. hal. 3
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3) Perencanaan rangkaian pengajaran.

4) Penggunaan teknik-teknik untuk meningkatkan pemerolehan

bahasa.

5) Signifikasi karakteristik siswa.

6) Perkembangan kemampuan bahasa lisan dan tulis.

7) Prosedur-prosedur untuk untuk membuat asesmen terhadap

pembelajaran bahasa.

8) Metode-metode reflektif untuk meningkatkan kompetensi

mengajar.34

Menurut Syaiful Sagala ada beberapa bentuk yang bisa

dilakukan agar penyampaian pengajaran guru bisa optimal, yaitu:

1) Persiapkan materi dengan baik.

2) Pastikan suara guru terdengar jelas oleh siswa.

3) Hidupkan komunikasi yang aktif, segar, dan santun.

4) Perhatikan pengaturan duduk.

5) Lakukan selingan materi.

6) Pandu diskusi dengan baik.

7) Bangun ikatan emosi dan kedekatan hati dengan siswa.35

Berdasarkan pendapat diatas,  dapat disimpulkan bahwa

diperlukan bagi guru agar memiliki kebebasan dalam

mengembangkan teknik komunikasinya agar menarik minat belajar

34 Syukur Ghazali, Pembelajaran Keterampilan Dengan Pendekatan Komunikasi-
Interaktif (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2013)hal. 38

35 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan
(Bandung:Alfabeta, 2012)..hal. 51-52
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siswa dan guru harus mampu menciptakan suasana persaingan yang

sehat di antara siswa.

c. Kompetensi Sosial yang Mendukung Teknik Komunikasi Guru

Menurut Dedi Mulyasana kompetensi sosial yang mendukung

teknik komunikasi yang merupakan kemampuan guru sebagai bagian

dari masyarakat dan siswa sekurang-kurangnya memiliki teknik

berkomunikasi yang meliputi kompetensi untuk:

1) Berkomunikasi lisan, tulis, dan isyarat secara santun.

2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara

fungsional.

3) Bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga

kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali

siswa.

4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan

mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku.

5) Menerapkan prinsip persaudaraan sejatidan semangat

kebersamaan.36

Menurut Nasrul kompetensi sosial ini berhubungan dengan

kemampuan guru dalam melakukan teknik komunikasi yang meliputi:

1) Kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman

sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional.

36 Dedi Mulyanasa, Op.Cit. Hal. 50-51
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2) Kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap

lembaga kemasyarakatan.

3) Kemampuan untuk menjalin kerja sama baik secara individual

maupun secara kelompok.37

Menurut Didi Supriadie kompetensi sosial yang mendukung

teknik komunikasi yakni kemampuan pendidik/guru  sebagai bagian

dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan siswa,

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali siswa dan

masyarakat sekitar.38

Menurut Nanang Hanafiah kompetensi yang mendukung teknik

komunikasi guru adalah sebagai berikut:

1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan

kebudayaan nasional indonesia.

2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan

teladan bagi siswa daan masyarakat.

3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa,

arif,  dan berwibawa.

4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga

menjadi guru, dan rasa percaya diri.

5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.39

37 Nasrul Hs, Profesi& Etika Keguruan (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014) hal. 47
38 Didi Supriadie, Komunikasi Pembelajaran (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2012)

hal.66
39 Nanang Hanafiah, Op.Cit, hal. 105
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi

dengan bergaul secara efektif dengan siswa. Kompetensi sosial

merupakan kemampuan guru untuk memahami dirinya sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan mampu mengembangkan

tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara.

d. Teknik Komunikasi Guru yang Efektik dengan Siswa

Menurut Dirman & Juarsih, agar komunikasi dengan siswa

dapat berjalan secara efektif, guru harus memperhatikan teknik

komunikasi dengan  beberapa syarat sebagai berikut :

1) Menciptakan suasana komunikasi yang menguntungkan bagi siswa.

2) Menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti oleh

siswa.

3) Pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat

bagi para siswa.

4) Pesan dapat menggugah kepentingan para siswa yang dapat

menguntungkan.

5) Pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan bagi para siswa.40

40Dirman & Juarsih,Op.Cit hal. 22-23
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Menurut Sudarwan Danim guru yang efektif akan memudahkan

teknik komunikasi dalam melaksanakan tugasnya  dalam proses

pembelajaran adalah sebagai berikut:

1) Bersikap adil dan tidak pilih kasih terhadap siswa.

2) Berempati dan berbaik hati kepada komunitas sekolah dan

masyarakat.

3) Bertanggung jawab dan suka menolong individu yang lain.

4) Tenang dan stabil emosinya.

5) Akrab, bersahaja, dan memiliki rasa humor.

6) Berkepribadian dinamis, yaitu menarik, tangkas, dan kerap kali

menghidupkan suasana yang menyenangkan.

7) Mempunyai kecerdasan tinggi yang memungkinkannya memahami

serta mengajarkan materi pembelajaran dari sudut pandang yang

luas.

8) Mempunyai imajinasi tinggi yang memungkinkannya memberikan

berbagai jenis contoh yang dapat membantu siswanya memahami

konsep dengan mudah dan cepat.

9) Berbahasa lugas dan dan bertingkah laku beradab.

10) Memiliki kesabran tinggi ketika membimbing siswa, termasuk

siswa yang nakal.

11) Bersikap terbuka, jujur dan ikhlas kepada siswanya dan sesame

sejawat.
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12) Bersikap tegas dalam menegakkan disiplin sekolah dan tugas-tugas

pembelajaran.

13) Mengutamakan ketepatan dan keakuratan layanan kepada siswa.

14) Berdedikasi dan rajin dalam melaksanakan tugas utama dan

penunjang.

15) Memberikan ganjaran dan pujian secara adil kepada siswa.41

Menurut Syaiful Bahri Djamarah adapun teknik komunikasi

guru yang efektif merupakan sebagai dasar terciptanya interaksi guru

dengan siswa dan akan membuat iklim belajar yang sehat dan efektif,

yaitu:

1) Bila situasi kelas memungkinkan siswa belajar secara maksimal,

fungsi kelompok harus diminimalkan.

2) Manajemen kelas harus memberi fasilitas untuk mengembangkan

kesatuan dan kerja sama.

3) Anggota-anggota kelompok harus diberi kesempatan berpartisipasi

dalam pengambilan keputusan yang memberi efek kepada

hubungan dan kondisi belajar.

4) Anggota-anggota kelompok harus dibimbing dalam menyelesaikan

kebimbangan, ketegangan, dan perasaan tertekan.

5) Perlu diciptakan persahabatan dan kepercayaan yang kuat antar

siswa.42

41 Sudarman Danim, Pengembangan Profesi Guru (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2011) hal. 22-23

42 Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit. hal. 215
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Menurut Supardi terdapat beberapa aspek kunci dalam

pembelajaran efektif, guru harus memperhatikan teknik komunikasi

adalah sebagai berikut:

1) Kejelasan.

2) Variasi.

3) Orientasi tugas.

4) Keterlibatan siswa dalam pembelajaran.

5) Pencapaian kesuksesan siswa yang tinggi.43

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran efektif akan memudahkan guru melakukan teknik

komunikasi dalam pembelajaran yang mampu membentuk moralitas

siswa sehingga akan ada ketercapaian siswa dalam mencapai tujuan

pembelajaran yang mempunyai kecerdasan tinggi yang

memungkinkannya memahami serta mengajarkan materi pembelajaran

dari sudut pandang yang luas .

e. Pengaruh Teknik Komunikasi Guru terhadap Iklim Belajar

Siswa

Menurut Ardi Setyanto, Menciptakan iklim yang positif setiap

memulai kegiatan belajar mengajar akan memudahkan guru melakukan

teknik komunikasi dengan siswa. Melalui cara ini, komunikasi dapat

dilakukan dengan suasana santai, rasa persahabatan antara guru dan

siswa, serta tidak ada jarak antara teman satu dengan yang lainnya

43 Supardi. Op.Cit. hal. 166-167
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sehingga akan terciptalah iklim belajar siswa yang dipengaruhi oleh

teknik komunikasi oleh seorang guru dalam proses pembelajaran di

kelas. Untuk menciptakan suasana yang baik atau positif, guru harus

mempertimbangkan strategi pengelolaan berupa memilih peraturan dan

prosedur pengajaran serta sebuah sistem memastikan

pertanggungjawaban para siswa.44

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Dirman & Juarsih bahwa

teknik komunikasi guru dengan siswa sangatlah penting bagi guru

dalam proses pembelajaran. Dengan berkomunikasi, guru dapat

menyampaikan pesan berupa informasi, gagasan, arahan, harapan dan

suatu penjelasan materi pembelajaran kepada siswa. Melalui

komunikasi, guru juga dapat memotivasi dan menggerakkan siswa

untuk giat belajar, serta menjalin hubungan yang erat dengan para

siswa yang diperlukan bagi kelancaran proses pembelajaran. Oleh

karena itu, guru harus mampu berkomunikasi secara baik dan efektif

dengan siswa untuk menciptakan iklim belajar siswa yang kondusif.45

Salah satu tugas pendidik yang utama dalam mendidik adalah

yang menciptakan iklim belajar yang kondusif. Pada dasarnya dalam

suatu interaksi iklim yang muncul diciptakan oleh kedua belah pihak,

dalam hal ini oleh guru dan siswa. Untuk menciptakan iklim belajar

yang kondusif tersebut, W. R. Houston, dkk yang  dikutip oleh Dirman

& Juarsih dalam bukunya komunikasi dengan peserta didik

44 Ardi Setyanto, Op.Cit.hal. 76
45 Dirman&Cicih Juarsi, Op.Cit, hal.1
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menyarankan pentingnya teknik komunikasi dari guru kepada siswa.

Penciptaan teknik komunikasi yang dimaksud adalah upaya guru

dalam menciptakan interaksi/cara komunikasi guru yang baik dengan

siswa, baik itu antara guru maupun siswa dengan siswa.46

Menurut Muhtadi, tanpa dialog tidak ada komunikasi, dan tanpa

komunikasi tidak akan ada pendidikan sejati. Dengan demikian proses

dialogis atau teknik komunikasi guru cukup penting peranannya dalam

menciptakan iklim pembelajaran siswa yang kondusif dan

berkualitas.47

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

dalam melakukan teknik komunikasi guru seharus nya mampu

berkomunikasi secara baik dan efektif dengan siswa untuk

menciptakan iklim belajar siswa yang kondusif sehingga akan dapat

memotivasi dan menggerakkan siswa untuk giat belajar, serta menjalin

hubungan yang erat dengan para siswa yang diperlukan bagi

kelancaran proses pembelajaran di kelas. Melalui cara ini, teknik

komunikasi yang dilakukan oleh guru dapat dilakukan dengan suasana

santai, rasa persahabatan antara guru dan siswa, serta tidak ada jarak

antara teman satu dengan yang lainnya sehingga akan tercipta iklim

belajar siswa yang kondusif. Sehingga siswa akan mampu dalam

memahami materi yang disampaikan oleh guru pada saat proses

pembelajaran. Iklim belajar  ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan

46 Ibid, hal. 17
47A. Muhtadi, Op.Cit, hal. 204
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pemnelajaran agar siswa lebih mudah memahami materi yang

disampaikan oleh guru dengan tidak adanya unsur keterpaksaan dalam

proses pembelajaran.

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap suatu karya ilmiah dan

menguatkan bahwa penelitian yang diteliti adalah belum diteliti oleh orang

lain. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan

adalah:

1. Oskar Gandra Irawan dengan judul penelitian “Pengaruh Penciptaan Iklim

Belajar yang Kondusif Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran

IPS terpadu kelas VIII A SMP Negeri 2 Noyan Kab. Sanggau”. Tujuan

dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penciptaan iklim belajar

yang kondusif pada mata pelajaran IPS terpadu. Metode penelitian yang

digunakan adalah deskriptif berbentuk kualitatif. Subjek penelitian ini

adalah guru. Teknik dan alat pengumpulan data menggunakan teknik

komunikasi langsung, teknik observasi langsung, studi dokumenter. Dari

hasil penelitian bahwa Penciptaan Iklim Belajar Yang Kondusif Terhadap

Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ips Terpadu Kelas VIII A Smp

Negeri 2 Noyan Kab. Sanggau berjalan dengan baik. Penciptaan iklim

belajar yang kondusif dalam penelitian ini adalah layanan belajar yang

dilakukan guru IPS terpadu Kelas VIII A Smp Negeri 2 Noyan Kab.

Sanggau kepada siswa, seperti: pengembangan layanan belajar,
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pengelolaan siswa dan pengelolaan fisik.48 Persamaan penelitian ini

dengan peneliti yang penulis lakukan adalah yang terdapat dalam variabel

Y yaitu iklim belajar. Perbedaan dengan penelitian Oskar Gandra Irawan

tentang hasil belajar, sedangkan penelitian ini yang penulis lakukan

adalah teknik komunikasi guru.

2. Ria Husna dengan judul penelitian “Pengaruh Iklim Kelas dan Minat

Belajar Terhadap Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI

IPS SMA Muhammadiyah 1 Pontianak”. Metode penelitian yang

digunakan adalah metode asosiatif atau hubungan dengan bentuk

penelitian studi survey. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung, teknik

komunikasi tidak langsung dan teknik dokumentasi dengan alat

pengumpulan data berupa pedoman observasi, pedoman wawancara,

angket dan dokumen. Berdasarkan analisis data terdapat pengaruh iklim

kelas dan minat belajar terhadap hasil belajar.49Adapun Persamaan

penelitian yang penulis lakukan adalah tentang iklim belajar,

perbedaannya dengan penelitian Ria Husna adalah tentang minat belajar

terhadap hasil belajar, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah

teknik komunikasi guru terhadap iklim belajar siswa.

48 Oskar Gandra Irawan, Penciptaan Iklim Belajar yang Kondusif Terhadap Hasil Belajar
Siswa Pada Mata Pelajaran IPS terpadu kelas VIII A SMP Negeri 2 Noyan Kab. Sanggau, tersedia
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/5819 di unduh pada tanggal 24 september
2017.

49 Ria Husna, pengaruh Iklim Kelas dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Pada Mata
Pelajaran Ekonomi Kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, tersedia
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/3307 di unduh pada tanggal 24 september
2017.
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C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini digunakan untuk memberi batasan terhadap

kerangka teoritis. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi salah pengertian

dalam memahami tulisan ini. Konsep operasional menjabarkan teori-teori

dalam bentuk kongkrit agar mudah diukur di lapangan dan mudah dipahami.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu teknik komunikasi guru sebagai

variabel bebas (independen) dan iklim belajar siswa sebagai variabel terikat.

1. Adapun indikator teknik komunikasi guru (variabel x) adalah sebagai

berikut :

a. Sifat kecakapan berbahasa

1) Guru menggunakan intonasi yang tegas dalam menyampaikan

materi pembelajaran di kelas.

2) Guru menggunakan bahasa mudah di mengerti siswa dalam

menjelaskan materi pembelajaran di kelas.

3) guru menggunakan bahasa yang santun agar siswa lebih mudah

memahami materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran.

b. Penggabungan budaya kedalam pengajaran.

1) Guru memberikan gambaran budaya sekitar dengan materi

pelajaran yang disampaikan pada saat proses pembelajaran

berlangsung.

2) Guru mencampurkan budaya dengan materi yang disampaikan

pada saat proses pembelajaran di kelas.
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c. Perencanaan rangkaian pengajaran.

1) Guru menyajikan tujuan rangkaian pembelajaran sebelum proses

pembelajaran dimulai.

2) Guru merancang metode pembelajaran yang akan disampaikan

sebelum dimulainya proses pembelajaran.

d. Penggunaan teknik-teknik untuk meningkatkan pemerolehan bahasa.

1) Guru melakukan komunikasi yang santun sesuai dengan materi

yang akan di ajarkan di kelas.

2) Guru menggunakan  komunikasi yang jelas dalam menyampaikan

materi pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran.

3) guru menggunakan teknik komunikasi yang mudah dipahami

siswa dalam menyampaikan materi pelajaran di kelas.

e. Signifikasi karakteristik siswa.

1) Guru memberikan arahan untuk mengetahui karakteristik siswa

selama proses pembelajaran di kelas.

2) Guru mengenali karakteristik siswa dengan menggunakan bahasa

yang mudah di mengerti siswa dalam proses pembelajaran.

f. Perkembangan kemampuan bahasa lisan dan tulis.

1) Guru mengembangkan kemampuan  berkomunikasi yang dapat

dipahami siswa dalam menjelaskan materi pelajaran.

2) Guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa pada saat

mengajukan pertanyaan di kelas.
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3) Guru menggunakan teknik komunikasi yang baik dalam

mengayomi ketika siswa mengajukan pertanyaan kepada guru.

g. Prosedur-prosedur untuk membuat asesmen terhadap pembelajaran

bahasa.

1) Guru membuat langkah-langkah untuk membuat asesmen dalam

berkomunikasi ketika menjelaskan materi pelajaran di kelas.

2) Guru membuat rancangan prosedur yang akan digunakan sebelum

pembelajaran dimulai.

h. Metode-metode reflektif untuk meningkatkan kompetensi mengajar.

1) Guru menggunakan langkah-langkah komunikasi yang efektif

dalam pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan

kompetensi mengajar.

2) Guru  menjelaskan rangkaian tujuan pembelajaran dengan siswa di

kelas.

3) Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan menggunakan

metode bahasa yang mudah dipahami untuk meningkatkan

kompetensi mengajar dalam proses pembelajaran.

2. Adapun indikator iklim belajar siswa (variabel y) adalah sebagai berikut :

a. Menyenangkan

1) Siswa menaruh perhatian penuh ketika guru menjelaskan materi

pelajaran.

2) Siswa kosentrasi dalam mengikuti proses pembelajaran.

3) Siswa bersemangat  dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas.
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4) Siswa tidak merasa takut dalam memberikan pendapat dalam

proses pembelajaran.

5) Siswa merasa senang ketika guru menjelaskan materi pelajaran di

kelas.

b. Mengasikkan.

1) Siswa merasa rileks ketika guru menjelaskan materi pembelajaran

di kelas.

2) Siswa merasa bebas dari tekanan ketika guru mengajukan

pertanyaan.

3) Siswa membangkitkan minat belajarnya ketika guru mengajukan

pertanyaan di kelas.

4) Siswa berantusias dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas.

5) Siswa berkosentrasi dalam memberikan argumen dalam berdiskusi.

c. Mencerdaskan.

1) Siswa belajar cepat dan mudah ketika guru menjelaskan materi

dalam proses pembelajaran.

2) Siswa mampu menyimpan materi yang telah dipelajari selama

proses pembelajaran.

3) Siswa mampu membaca dengan baik materi yang diajukan oleh

guru.

4) Siswa memiliki rasa ingin tahu dalam mengikuti pelajaran.

5) Siswa memiliki kemampuan berfikir yang logis dalam

mengeluarkan pendapatnya dalam proses pembelajaran.
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6) Siswa lebih mampu menyesuaikan dirinya dengan siswa lain pada

saat proses pembelajaran.

d. Memberi kebebasan

1) Siswa menciptakan pemahaman baru ketika berbagi pendapat

dalam berdiskusi.

2) Siswa kreatif dan produktif dalam berdiskusi.

3) Siswa berfikir kreatif dalam mengeluarkan pendapat pada saat

berdiskusi.

4) Siswa mampu mendemonstrasikan hasil diskusi yang ada pada saat

proses pembelajaran.

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar

Penelitian ini dilaksanaan dengan asumsi bahwa Teknik

Komunikasi Guru Mempengaruhi Iklim Belajar Siswa Sekolah

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru.

2. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara teknik komunikasi guru

terhadap iklim belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan

Muhammadiyah 2 Pekanbaru.
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Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara teknik komunikasi guru

terhadap iklim belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan

Muhammadiyah 2  Pekanbaru.


