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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Komunikasi Interpersonal 

Menurut Devito, komunikasi interpersonal adalah penyampaian 

pesan oleh satu orang dan penerimaan  pesan oleh orang lain atau 

sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang 

untuk memberikan umpan balik segera.
12

 

Menurut R. Wayne pace dalam Hafied Cangara, komunikasi 

interpersonal adalah suatu proses komunikasi yang berlangsung antara dua 

orang atau lebih secara tatap muka, yang dapat dilakukan dalam tiga 

bentuk yaitu: percakapan,dialog dan wawancara, percakapan yang 

berlangsung dalam suasana yang bersahabat, kemudian dialog berlangsung 

dalam suasana yang lebih intim, lebih dalam dan lebih personal sedangkan 

wawancara sifatnya lebih serius, yakni adanya pihak yang dominan dan 

pada posisi bertanya dan lainnya pada posisi menjawab.
13

 

Komunikasi interpersonal ialah komunikasi antara komunikator 

dan komunikan. Komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam hal 

upaya mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang , karena sifatnya 

dialogis, berupa percakapan. Arus balik bersifat langsung. 

a. Komunikasi interpersonal yang efektif 

Komunikasi Interpersonal adalah proses pemberian dan 

penerimaan pesan antara dua atau lebih diantara orang-orang dalam 

kelompok kecil melalui satu saluran atau lebih, dengan melibatkan 

beberapa pengaruh dan umpan balik. 

Komunikasi Interpersonal yang efektif menurut Devito ditandai 

dengan lima kualitas umum yang dipertimbangkan yaitu keterbukaan 
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Mardiah Rubani, Psikologi Komunikasi (Pekanbaru: UR Press,2010),h. 175. 
13

Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2004), h. 32. 
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(opennes), empati (empathy), sikap mendukung (supportiveness), sikap 

positif( positiveness), dan kesetaraan (equality).
14

 Sebagai berikut: 

1) Keterbukaan (openness) 

Kualitas keterbukaan sedikitnya mengacu pada beberapa aspek 

dari komunikasi interpersonal. Pertama, orang yang berkomunikasi 

harus terbuka kepada orang yang diajak berinteraksi. ini tidaklah 

berarti bahwa orang harus dengan segera membukakan semua riwayat 

hidupnya. Artinya harus ada kesediaan untuk membuka diri, 

mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan, asalkan 

memenuhi batas-batas kewajaran. kedua, kesediaan komunikator untuk 

bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. individu yang 

diam, tidak kritis, dan tidak tanggap pada umumnya dapat 

menyebabkan komunikasi berlangsung bersifat menjemukan. individu 

tentu ingin bereaksi secara terbuka terhadap apa yang diucapkan oleh 

lawan bicara. 

2) Empati (empathy) 

Orang yang empatik mampu memahami motivasi dan 

pengalaman orang lain, perasaan dan sikapnya, serta harapan dan 

keinginannyauntuk masa depan mendatang. Pengertian empatik ini 

akan membuat seseorang lebih mampu menyesuaikan 

komunikasinya.Langkah pertama dalam mencapai empati adalah 

menahan godaan untuk mengevaluasi, menilai, menafsirkan dan 

mengkritik. Kedua, makin banyak mengenal seseorang keinginannya, 

pengalamannya, kemampuannya, ketakutannya, dan sebagainya makin 

mampu anda melihat apa yang dilihat orang itu dan merasakan seperti 

apa yang dirasakannya. Ketiga, cobalah merasakan apa yang sedang 

dirasakan orang lain dari sudut pandangnya. 

3) Dukungan (suportiveness) 

Hubungan antarpribadi yang efektif adalah hubungan di mana 

terdapat sikap medukung (supportiveness) suatu konsep yang 
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Joseph A. Devito, komunikasi antarmanusia (Jakarta: Profesional books, 1997), h. 259. 
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perumusannya dilakukan berdasarkan karya Jack Gibb. Komunikasi 

yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana yang 

tidak mendukung, kita memperlihatkan sikap mendukung denga 

bersikap (1) deskriptif, bukan evaluatif, (2) spontan, bukan strategi, 

dan (3) provisional, bukan sangat yakin. 

4) Sikap positif 

Sikap positif sedikitnya mengacu pada dua aspek komunikasi 

interpersonal. pertama, komunikasi interpersonal terbina jika orang 

memiliki sikap positif terhadap dirinya sendiri. Kedua, perasaan positif 

untuk situasi komunikasi pada umumnya sangat penting untuk 

interaksi yang efektif. 

5) Kesamaan/kesetaraan (equality) 

Dalam setiap situasi, barang kali terjadi ketidaksamaan. Salah 

seorang mungkin lebih pandai, lebih kaya, lebih tampan atau lebih 

cantik. Tidak pernah ada orang yang benar-benar sama dalam segala 

hal, terlepas dari ketidaknyamanan ini, komunikasi interpersonal akan 

lebih efektif bila suasana sama. 

b. Tujuan Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal mempunyai beberapa tujuan yaitu
15

: 

1) Menemukan Diri Sendiri 

Salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah menemukan 

personal atau pribadi. Bila kita terlibat dalam pertemuan interpersonal 

dengan orang lain kita belajar banyak sekali tentang diri kita maupun 

orang lain. 

Komunikasi interpersonal memberikan kesempatan kepada kita 

untuk berbicara tentang apa yang kita sukai, atau mengenai diri kita. 

adalah sangat menarik dan mengasyikkan bila berdiskusi mengenai 

perasaan, pikiran, dan tingkah laku kita sendiri. Dengan membicarakan 

diri kita dengan orang lain, kita memberikan sumber balikan yang luar 

biasa pada perasaan, pikiran dan tingkah laku kita. 
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Mardiah Rubani, Psikologi Komunikasi (Pekanbaru: UR Press,2011),h. 184. 
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2) Menemukan Dunia Luar 

Hanya komunikasi interpersonal menjadikan kita dapat 

memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang 

berkomunikasi dengan kita. Banyak informasi yang kita ketahui datang 

dari komunikasi interpersonal, meskipun banyak jumlah informasi 

yang datang kepada kita dari media massa hal itu seringkali 

didiskusikan dan akhirna dipelajari atau didalami melalui interaksi 

interpersonal. 

3) Membentuk dan Menjaga Hubungan Yang Penuh Arti 

Salah satu keinginan orang yang paling besar adalah 

membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Banyak dari 

waktu kita pergunakan dalam komunikasi interpersonal diabadikan 

untuk membentuk dan menjaga hubungan sosial orang lain. 

4) Berubah Sikap dan Tingkah Laku 

Banyak waktu kita pergunakan untuk mengubah sikap dan 

tingkah laku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Kita boleh 

menginginkan mereka memilih cara tertentu, misalnya mencoba diet 

yang baru, membeli barang tertentu, memasuki bidang tertentu dan 

percaya bahwa sesuatu itu benar atau salah. Kita banyak menggunakan 

waktu terlibat dalam posisi interpersonal. 

5) Untuk Bermain dan Kesenangan 

Bermain mencakup semua aktivitas yang mempunya tujuan 

utama adalah mencari kesenangan. Berbicara dengan teman mengenai 

aktivitas kita pada waktu akhir pekan, berdiskusi mengenai olahraga, 

menceritakan cerita lucu pada umumnya hal itu adalah merupakan 

pembicaraan yang untuk mrnghabiskan waktu. 

6) Untuk Membantu 

Ahli-ahli kejiwaan. ahli psikologi klinis dan terapi 

menggunakan komunikasi interpersonal dalam kegiatan profesional 

mereka untuk mengarah kliennya. Kita semua juga berfungsi 

membantu orang lain dalam interaksi interpersonal kita sehari hari. 
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c. Beberapa hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal
16

 

1) Pengalaman, yaitu berkaitan dengan persepsi dan informasi yang 

disimpan dalam memori dan digunakan untuk memberikan evaluasi 

terhadap proses komunikasi interpersonal. Misalnya, pengalaman 

dalam membaca respon nonverbal/kinestik. 

2) Motivasi, yaitu manusia sebagai individu aktif mengatur stimulus apa 

yang akan direspon dan mana yang tidak (tergantung motivasi) 

3) Kepribadian. Dalam suatu penelitian dinyatakan bahwa individu non 

otoriter lebih cermat dalam mengevaluasi stimulus daripada individu 

yang otoriter. Hal ini berkaitan dengan otoriter biasanya selalu 

berfokus terhadap dirinya sendiri. Selain itu, orang otoriter cenderung 

melakukan proyeksi sehingga kurang cermat dalam mngevaluasi 

stimulus. 

2. Teori Prestasi Belajar 

Menurut Sumadi Suryabrata prestasi belajar meliputi perubahan 

psikomotorik, sehingga prestasi belajar adalah kemampuan siswa yang berupa 

penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dipakai. Dalam belajar 

setelah ia melakukan kegiatan belajar.
17

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah 

hasil usaha siswa yang dapat dicapai berupa penguasan pengetahuan, 

kemampuan kebiasaan dan keterampilan serta sikap setelah mengikuti proses 

pembelajaran yang dapat dibuktikan dengan hasil tes. Menurut Nana Sudjana 

prestasi belajar terdiri dari 3 ranah
18

 yaitu: 

1) Ranah Kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisi, 

sintesis, dan evaluasi 

                                                     
16

Mardiah Rubani, Psikologi Komunikasi (Pekanbaru: UR Press,2011),h. 178. 
17

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.75 
18

Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2005), h. 22. 
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2) Ranah Afektif, berkenaan dengan sikap nilai yang terdiri dari lima aspek, 

yaitu penerimaan, jawaban dan reaksi, penilaian, organisasi, internalisasi. 

Pengukuran ranah ini efektif tidak dapat dilakukan setiap saat karena 

perubahan tingkah laku siswa dapat berubah sewaktu-waktu 

3) Ranah Psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak, pengukuran ranah psikomotorik dilakukan terhadap 

hasil-hasil belajar yang berupa penampilan. 

3. Relevansi kajian dengan konsentrasi PR 

Guru sebagai pendidik profesional selayaknya mempunyai citra baik di 

masyarakat, guru itu ditiru dan dicontoh. Hal ini sejalan dengan tugas PR atau 

Public Relation yang harus bisa membangun citra yang baik dan positif dimata 

masyarakat dengan cara memiliki komunikasi interpersonal yang baik dan 

dapat mempengaruhi khalayak sehingga dapat memperoleh hasil sesuai 

dengan keinginan yang telah direncanakan. Setiap orang adalah PR bagi diri 

nya sendiri dan memiliki cara sendiri agar bernilai dimata orang lain, 

komunikasi interpersonal merupakan salah satu cara mengekspresikan dan 

menginterpretasikan diri kepada orang lain. Peran guru pemberi stimulus 

kepada siswa agar dapat meningkatkan prestasi belajar  siswa haruslah 

disadari guru itu sendiri, guru harus bisa meningkatkan kemampuan 

komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal. Tugas seorang guru tidak 

hanya memberi pengetahuan tapi juga mendidik dengan cara memberikan 

contoh yang baik, mempengaruhi dan memotivasi siswa agar memiliki 

prestasi yang baik.  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan, salah satu menejemen yang 

paling penting di sekolah adalah hubungan masyarakat karna sekolah berada 

di tengah-tengah masyarakat. Makin majunya pemahaman masyarakat akan 

pentingnya pendidikan mewujudkan kerjasama sekolah dengan masyarakat 

sebagai kebutuhan vital. Kerjasama tersebut demi kelancaran pendidikan dan 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Apabila siswa memiliki prestasi 

yang baik maka sekolah tentunya memiliki nilai positif dimasyarakat dan 
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memiliki citra yang baik, sehingga komunikasi interpersonal guru merupakan 

akar dari citra baik sebuah lembaga pendidikan atau sekolah. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Penelitian yang menggunakan komunikasi Interpersonal sebagai 

penelitiannya sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu ini 

cukup membantu, di antaranya adalah : 

1) Andi Muhammad Yusuf “Pengaruh Komunikasi Interpersonal 

Guruterhadap Prestasi Belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) 

Negeri 7 Makassar” Ilmu Komunikasi Dakwah Dan Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar 2017. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif 

menunjukkan bahwa pengaruh komunikasi interpersonal guru terhadap 

prestasi akademik siswa menujukkan tingkat yang cukup kuat dengan 

korelasi product moment sebesar 0,57. Karena berada pada jarak interval 

0,40-0,599 hal ini dapat dilihat pada hasil dari variabel  yang diteliti yaitu 

komunikasi antarpersonal guru dengan 5 indikator keterbukaan, empaty, 

dukungan, kepositifan, dan kesetaraan dengan presentase 80% sedangkan 

prestasi akademik siswa yaitu nilai rapor dengan rata-rata 79,6%.
19

 

2) Ika Chandra Yani “Hubungan Komunikasi Interpersonal Guru dan Siswa 

Dengan Prestasi Belajar Siswa Sma Negeri 1 Tualang” Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim tahun 2016. 

Tujuan  dalam penelitian ini adalah    untuk Mengetahui: 1) komunikasi  

interpersonal antara guru dan siswa sma negeri 1 Tualang; 2) korelasi 

komunikasi  interpersonal  antara guru dan siswa dengan Prestasi belajar 

siswa sma negeri 1 tualang. Metode penelitian yang digunakan Adalah  

deskriftif kuantitatif, yakni  metode dimana data akan diolah dalam bentuk 

Angka dan setelah itu dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk 

mengetahui hubungan Komunikasi  interpersonal  guru dan siswa dengan 

prestasi belajar siswa sma negeri 1 Tualang.Bedasarkan hasil analisis spss 

                                                     
19

Andi Muhammad, “Pengaruh Komunikasi Interpersonal Guru terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Negeri 7 Makassar”. (Skripsi fakultas 

Komunikasi UIN Alauddin, Makkasar, 2017). 
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yang telah Dilakukan dari data responden, menyatakan  terdapat hubungan 

signifikan antara Komunikasi interpersonal guru dan  siswa dengan 

prestasi belajar siswa sma Negeri 1 tualang.Hal ini dibuktikan dengan nilai 

statistik yaitu nilai thitung > ttabel Dengan korelasi (0,000) < 0,05, maka 

ha diterima dan h0 ditolak.
20

 

3) A.D Vuspa Rany “Pengaruh Komunikasi Interpersonal Guru terhadap 

Sikap Belajar Siswa di Sekolah Menengah Atas Negri 1 Kampar 

Kabupaten Kampar”Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2016. Penelitian ini menggunakan 

bantuan  perangkat  komputer melalui program spss for windows 

versi16.00. Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat Pengaruh yang signifikan komunikasi interpersonal guru terhadap 

sikap belajar Siswa di sekolah menengah atas negeri 1 kampar kabupaten 

kampar, hal ini Dikarenakan rxy = 0,347  lebih besar dari rt pada taraf 

signifikan 5% maupun 1%.Dengan demikian maka ha  diterima dan ho 

ditolak, yang berarti  komunikasi Interpersonal guru  mempunyai  

pengaruh  terhadap sikap belajar siswa di Sekolah menengah atas negeri 1 

kampar kabupaten kampar.
21

 

4) Julianti Hasibuan Pekanbaru “Pengaruh Interaksi Orang Tua dengan 

Guru Ilmu Pengetahuan sosial terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII 

SMP Dwi Sejahtera Pekanbaru.” Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2011. 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu pengaruh interaksi orang tua 

dengan guru Ilmu Pengetahuan Sosial ( variabel bebas / independen / 

variabel X). Dan hasil belajar siswa (Variabel dependen / terikat / variabel 

Y ). Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

yang signifikan antara pengaruh interaksi orangtua dengan guru Ilmu 

                                                     
20

 Ika Chandra Yani,”Hubungan Komunikasi Interpersonal Guru dan Siswa Dengan 

Prestasi Belajar Siswa Sma Negeri 1 Tualang”(Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2016) 
21

A.D Vuspa Rany, “Pengaruh Komunikasi Interpersonal Guru terhadap Sikap Belajar 

Siswa di Sekolah Menengah Atas Negri 1 Kampar Kabupaten Kampar” (Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2016). 
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Pengetahuan Sosial terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Dwi 

Sejahtera Pekanbaru. Subjek dalam penelitian ini adalah orang tua dengan 

guru Ilmu Pengetahuan Sosial, sedangkan objeknya adalah pengaruh 

interaksi terhadap hasil belajar siswa.
22

 

 

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

Definisi Konseptual Variabel adalah penarikan batasan yang 

menjelaskan suatu konsep secara singkat,  jelas, dan tegas. Dalam penelitian 

ini yang menjadi konsep ialah Variabel Bebas (X) yaitu Komunikasi 

Interpersonal Guru mempengaruhi Variabel Terikat (Y) yaitu Prestasi Belajar 

Siswa. Sedangkan Definisi Operasional Variabel adalah penarikan batasan 

yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik dari suatu konsep, yang menjelaskan 

indikator-indikator dari komunikasi interpersonal guru dan prestasi belajar 

siswa. Tujuannya: agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang yang 

sesuai dengan hakikat variabel yang sudah di definisikan konsepnya, maka 

peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang akan 

digunakan untuk kuantifikasi gejala atau variabel yang ditelitinya.
23

 

1. Komunikasi interpersonal guru variabel bebas (X) 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang 

secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap 

reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau nonverbal. 

Komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang hanya dua orang, 

seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid, dan 

sebagainya.
24

 

Komunikasi interpersonal ini di ukur dengan skala komunikasi 

interpersonal yang terdiri dari aspek-aspek : 

                                                     
22

Julianti Hasibuan Pekanbaru, “Pengaruh Interaksi Orang Tua dengan Guru Ilmu 

Pengetahuan sosial terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP Dwi Sejahtera Pekanbaru”. 

(SkripsiFakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 

Pekanbaru, 2011) 
23

 Shinta Doriza, “Definisi Konseptual Variabel Dan Definisi Operasional 

Variabel”,Dalam https://sdoriza.wordpress.com/2010/04/02/definisi-konseptual-variabel-definisi-

operasional-variabel/ (diakses 08 Agustus 2018) 
24

 Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 

73. 
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a) Keterbukaan 

1) Komunikasi yang terjalin antara guru dan siswa berlangsung tanpa 

ada hambatan. Guru dan siswa dapat menyelesaikan apapun yang 

mereka ingin sampaikan 

2) Indikator 

a. Siswa sering bertanya kepada guru seputar materi yang kurang 

dimengerti ketika proses belajar mengajar 

b. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada guru 

seputar materi yang kurang dimengerti ketika proses belajar 

mengajar 

c. Siswa tidak diberikan kesempatan untuk bertanya kepada guru 

seputar materi yang kurang dimengerti ketika proses belajar 

mengajar 

d. Siswa memperoleh banyak pengetahuan dari guru 

e. Guru memberikan penjelasan pelajaran yang belum dipahami 

siswa 

f. Guru menegur siswa jika tidak memperhatikan pelajaran 

g. Guru selalu menanyakan kabar sebelum memulai pelajaran 

h. Guru berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami 

siswa 

b) Empati 

1) Empati yakni dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 

Dalam hal ini, guru dapat merasakan apa yang sedang siswa 

rasakan, begitupun sebaliknya. Dengan begitu guru dapat 

memahami dan mengerti keadaan siswa begitupun sebaliknya. 

2) Indikator 

a. Guru menanyakan permasalahan yang sedang siswa hadapi. 

b. Guru tidak pernah menanyakan permasalahan yang sedang 

siswa hadapi. 

c. Guru merespon/menanggapi dengan baik jika siswa sedang 

menceritakan permasalahannya. 
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d. Guru tidak merespon/menanggapi dengan baik jika siswa 

sedang menceritakan permasalahannya. 

c) Sikap mendukung 

1) Dengan adanya sikap mendukung antar guru dan siswa maka akan 

menciptakan energi positif dalam diri masing-masing. 

2) Indikator  

a. Guru memotivasi siswa agar lebih giat belajar 

b. Guru tidak memotivasi siswa agar lebih giat belajar 

c. Guru memberikan semangat agar siswa meningkatkan prestasi 

belajar. 

d. Guru tidak memberikan semangat agar siswa meningkatkan 

prestasi belajar. 

e. Guru membantu siswa apabila menemui kesulitan dalam 

belajar 

f. Guru tidak membantu siswa apabila menemui kesulitan dalam 

belajar 

d) Sikap positif 

1) Guru dan siswa memberikan reaksi positif ketika masing-masing 

pihak melakukan sesuatu yang diharapkan. 

2) Indikator 

a. Guru memuji siswa apabila menyelesaikan tugas dengan baik 

b. Guru tidak memuji siswa apabila menyelesaikan tugas dengan 

baik 

c. Guru menghargai pendapat yang disampaikan siswa. 

d. Guru tidak menghargai pendapat yang disampaikan siswa 

e) Kesetaraan 

1) Dalam hal ini guru dan siswa memiliki kedudukan dan posisi yang 

sama atau sejajar. Sehingga baik guru maupun siswa dapat 

menerima pendapat dan pandangan dari masing-masing pihak. 

2) Indikator 
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a. Guru dan siswa saling bertukar pengalaman dan pengetahuan 

seputar materi pembelajaran. 

b. Guru dan siswa tidak saling bertukar pengalaman dan 

pengetahuan seputar materi pembelajaran. 

c. Guru memandang seluruh siswa itu sama, tanpa membeda-

bedakan siswa atas kepintaran 

d. Guru membeda-bedakan siswa atas kepintaran 

2. Prestasi Belajar Siswa atau Variabel terikat (Y) 

a) Kognitif  

1) Ranah Kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisi, sintesis, dan evaluasi 

2) Indikator  

a. Sering berkomunikasi dengan guru mampu menambah 

wawasan siswa 

b. Sering berkomunikasi dengan guru meningkatkan pemahaman 

siswa 

c. Siswa sering memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan 

pelajaran 

d. Siswa memahami pelajaran tentang olahraga yang berikan oleh 

guru 

e. Siswa memahami pelajaran tentang seni yang diberikan oleh 

guru 

b) Afektif 

1) Ranah Afektif, berkenaan dengan sikap nilai yang terdiri dari lima 

aspek, yaitu penerimaan, jawaban dan reaksi, penilaian, organisasi, 

internalisasi. Pengukuran ranah ini efektif tidak dapat dilakukan 

setiap saat karena perubahan tingkah laku siswa dapat berubah 

sewaktu-waktu. 
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2) Indikator 

a. Siswa sering mengikuti diskusi mengenai suatu pelajaran 

b. Siswa sering memberikan pendapat ketika dalam proses belajar 

mengajar 

c. Siswa mengulang pelajaran yang diberikan guru dirumah 

d. Siswa sering mengikuti kegiatan  dibidang olahraga 

e. Siswa sering mengikuti kegiatan dibidang seni 

c) Psikomotorik 

1) Ranah Psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan 

dan kemampuan bertindak, pengukuran ranah psikomotorik 

dilakukan terhadap hasil-hasil belajar yang berupa penampilan. 

2) Indikator  

a. Siswa sering mendapat nilai raport diatas nilai rata-rata 

b. Siswa pernah meraih juara dikelas 

c. Siswa selalu mendapat nilai ulangan diatas nilairata-rata 

d. Siswa sering mendapat peringkat dikelas 

e. Siswa pernah menjadi juara saat mengikuti perlombaan 

dibidang olahraga 

f. Siswa pernah menjadi juara saat mengikuti perlombaan 

dibidang seni. 

 

D. Hipotesis 

Teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif akan 

mengidentifikasi hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel bersifat 

hipotesis. Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, 

atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.
25

 

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara 

terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga 

harus di uji secara impiris.Pernyataan atau dugaan tersebut disebut proposisi. 

                                                     
25

Bambang Prasatyo, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta:Rajawali pers, 2010), 76. 
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Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 

suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. 

Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang mengandung ketidakpastian, 

artinya keputusan bisa benar atau salah, sehingga menimbulkan resiko.Besar 

kecilnya resiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas.
26

 

Penelitian ini meneliti tentang dua variabel yaitu komunikasi 

interpersonal guru sebagai variabel independen (variabel X) dan prestasisiswa 

sebagai variabel dependen (variabel Y. Berdasarkan hal tersebut terdapat dua 

konsep utama yang memerlukan penjelasan dan akan diukur melalui variabel-

variabelpenelitian yang didasarkan pada teori yang melandasinya. Konsep 

tersebut adalah komunikasi interpersonal dan prestasi belajar siswa. Seperti 

diungkapkan di atas maka yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah 

komunikasi interpersonal guru terhadap prestasi belajar siswa, artinya bahwa 

yang diteliti yaitu pengaruh komunikasi interpersonal guru terhadap 

prestasiBelajar siswa.  

Maka hipotesisnya adalah: 

(Ha) :  Ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi interpersonal Guru 

terhadap prestasi belajar siswa SDN 002 Kiyap Jaya Pelalawan 

(Ho) : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi interpersonal 

Guru terhadap prestasi belajar siswa SDN 002 SDN 002 Kiyap Jaya 

Pelalawan 
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