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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Kemampuan Komunikasi Guru 

a. Pengertian Kemampuan Komunikasi Guru 

Kemampuan komunikasi adalah suatu kemampuan untuk memeilih 

perilaku komunkasi yang cocok dan efektif bagi situasi tertentu.
14

 

Menurut  Onong Uchjana “Komunikasi adalah peroses penyampain 

pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan efek tertentu.
15

 

Secara etimologi kemampuan terambil dari kata mampu berarti” 

kuasa (bisa, sanggupu) melakukan sesuatu.
16

 Istilah komunikasi atau 

communication berasal dari bahasa latin, yaitu communicatus yang 

berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Kata sifatnya communis 

yang bermakna umum atau bersama-sama. Dengan demikian 

komunikasi menurut Lexicigrapher (ahli kamus bahasa), menunjukan 

pada suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai 

kebersamaan.
17

 

Dalam garis besarnya dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah 

penyampaian informasi atau pengertian dari seseorang (komunikator) 

                                                             
14

 Ngainun Nim, Loc.Cit. 
15

 Onong Uchjana Efendi,  Loc.Cit. 
16

 Ramayulis, Op Cit. h. 60. 
17

 Marhaeni  Fajar,  Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, h. 

31. 
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kepada orang lain (komunikan). Hovland mengatakan bahwa 

komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya 

dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain.
18

 

Sejalan dengan pendapat tersebut menurut Lasswell bahwa 

komunikasi adalah peroses penyampaian pesan oleh komunikator 

kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.
19

 

Dalam arti kata komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan 

makna antara  dua pihak yang terlibat. Dikatakan minimal karena 

komunikasi tidak hanya informatif ( agar orang lain mengerti dan 

tahu), tetapi juga persuasif (agar orang lain bersedia menerima suatu 

keyakinan untuk melakukan suatu perbuatan). 

Pengertian komunikasi tampak adanya sejumlah komponen atau 

unsur yang dicakup, yang merupakan terjadinya komunikasi. 

Kompnen- komponen tersebut adalah: 

1) Komunikator (orang yang menyampaikan pesan atau informasi). 

Komunikator yang dimaksud adalah guru. 

2) Pesan (informasi yang akan disampaikan oleh komunikator 

kepada komunikan). 

3) Media (saluran yang akan dipilih untuk menyampaikan pesan). 

4) Komunikan (orang yang menerima pesan). Komunikan yang 

dimaksud adalah siswa. 

                                                             
18

 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, h. 2. 
19

 Sudarwan Danim, Manejemen dan Kepemimpinan Transformasional Kekepala 

Sekolahan, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 17. 
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5) Efek (dampak yang terjadi akibat adanya pesan yang telah 

disampaikan. Dampak bisa positif atau diterima, bisa negativ atau 

ditolak).
20

 

 Kerangka seperti ini, guru yang menjadi kuncinya. Sebab, tanpa 

menafikan peran signifikan pihak lain seperti kepala sekolah, 

karyawan, maupun pihak lainya proses pembelajaran hanya akan 

berlangsung lebih optimal manakala guru memiliki kapasitas dan 

kualitas diri yang memadai. Guru dengan kapasitas dan kualitas yang 

tidak memadai akan menjadikan pembelajaran berlangsung dalam 

suasana menjenuhkan dan siswa tidak mendapatkan hal-hal yang baru 

(pengetahuan, sikap, dan keterampilan) yang bermanfaat.
21

 

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi guru 

adalah kemampuan penyampaian informasi maupun opini adalam 

belajar, tidak hanya penyampaian materi pelajaran, pengarahan, serta 

memberikan motivasi yang dilakukan guru (komunikator) kepada 

siswa (komunikan) sehingga terjadi komunikasi feed-back ( timbal 

balik). 

b. Jenis- Jenis Komunikasi 

Komunikasi digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan 

aktifitas hubungan antara manusia atau kelompok. Jenis komunikasi 

terdiri dari: 

1) Komunikasi Verbal 

                                                             
20

 Widjaja, H.A.W, Ilmu Komunikasi, Jakarta: Rineka Cipt, 2000, h. 30. 
21

 Ngainun Naim, Op.Cit, h. 97. 
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Komunikasi Verbal adalah penggunaan kata- kata dalam 

menyampaikan fikiran, perasaan dan informasi.
22

 Ada empat kosa 

kata yang yang berkaitan dengan bahasa verbal yaitu, membaca, 

mendengar, menulis, dan mengungkapkan. Keempat komunikasi 

tersebut menggunakan media kata.
23

 selain itu yang termasuk 

dalam pengertian suara (verbal) ini adalah: 

a) Kekuatan atau kekerasan suara. Suara yang terlampau keras 

atau sebaliknya terlalu lemah akan memberikan hasil belajar 

yang buruk. Untuk itu perlu dipertimbangkan tentang seberapa 

suara yang harus dikeluarkan berdasarkan jumlah siswa, luas 

ruang, dan kondisi lainya, yang penting diusahakan agar semua 

siswa dapat mendengar dengan cukup jelas melalui kekuatan 

suara yang memdai. 

b) Lagu dan tekanan bicara. Lagu bicara mempunyai pengaruh 

pula pada daya tangkap siswa terhadap pembicaraan guru. 

Lagu bicara yang datar menoton dan lagu bicara yang naik 

turun tetapi tersendat-sendat memberikan akibat yang sama 

yang sering kali menjadi bahan tertawaan siswa dan cenderung 

untuk di tirunya dengan maksud mengejek. Akibatnya 

konsentrasi belajar mereka terganggu.
24

  

 Problematika komunikasi verbal adalah pada bahasa yang 

                                                             
22

 Sudarwan Danim, Pengembangan Profesi Guru, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011, h. 79 
23

 Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 151 
24

 Sardiman,  Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: PT Raja Grafindo  Persada, 

2010, h. 39. 
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digunakan, karena tidak semua kata yang bermakna kongkret. 

Ketika komunikasi itu menggunakan kata- kata yang bermakna 

pasti, yakni hanya bermakna satu maka akan semakin efektif 

komunikasi, karena pesan tersampaikan secara benar dan pasti. 

Namun jika sebaliknya, maka bisa jadi penerima pesan 

memaknai lain dari pemberi pesan. Dengan demikian semakin 

konkret bahasa yang digunakan maka semakin efektif pesan itu 

tersampaikan.
25

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

semakin konkret bahasa yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran maka akan semakin mudah difahami oleh siswa 

dan mudah ditangkap penafsirannya. Agar tidak terjadi 

penafsiran informasi yang menyimpang dari yang inginkan 

oleh guru, maka guru harus mampu untuk memilih kata- kata 

yang mudah digahami oleh siswa. 

2) Komunikasi Non Verbal 

Komunikasi non verbal adalah isyarat yang berlangsung 

secara sadar tidak berupa tingkah laku yang menyatakan fikiran, 

perasaan atau petunjuk. Komunikasi non verbal dapat berguna 

dalam; menunjukan emosi, menunjukan sikap, membentuk dan 

                                                             
25

 Dede Rosyada, Op. Cit, h. 153. 
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mempertahankan hubungan sosial, serta mendukung komunikasi 

verbal.
26

 

Komunikasi non verbal hanya bisa dipahami dari berbagai 

isyarat gerakan anggota tubuh yang mengekspresikan sebuah 

pesan. Setidaknya ada tujuh bentuk gerakan tubuh yang biasa dan 

biasa digunakan guru dalam berkomunikasi dengan siswa- 

siswanya, yakni : 

a) Komunikasi kinesics adalah komunikasi dengan menggunakan 

gerakan anggota tubuh, biasa dan bahkan terlalu sering untuk 

digunakan guru, seperti menggunakan kepala tanda setuju, 

menggelengkan kepala tanda tidak setuju, atau sebagainya. 

b) Komunikasi proxemics adalah membuat jarak antara tempat 

duduk guru dan siswa, siswa tidak boleh mendekati meja guru 

kecuali jika dipanggil, karena wilayah di sekitar meja guru 

adalah otoritas guru. 

c) Komunikasi hepics adalah komunikasi dengan menggunakan 

sentuhan, seperti seorang guru membelai pundak siswanya 

bermakna bahwa dia sayang pada anak tersebut. 

d) Komuniksi oculasics adalah komunikasi dengan menggunakan 

gerakan mata, seperti melotot untuk menunjukan permintaan 

perhatian siswa terhadap pelajaran, atau permintaan agar siswa 

meningkatakan perhatian pelajarannya. 

                                                             
26

 Sudarwan Danim, Op.Cit, h. 79-80. 
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e) Komunikasi paralanguange adalah komunikasi dengan 

menggunakan suara tanpa kata, seperti membunyikan eehm, 

dengan suara tinggi, rendah dan lainya. 

f) Komunikasi choronemics adalah komunikasi yang mana guru 

tidak mengatur waktu belajarnya secara tepat dan akurat, akan 

membawa pesan pada siswa untuk belajar tidak serius. 

g) Komunikasi environment adalah komunikasi melalui penataan 

lingkungan kelas. Kelas yang tercat teduh, bercahaya terang, 

memiliki harum- haruman membawa pesan- pesan edukatif 

sserta membuat siswa merasa kelas sebagai rumahnya yang 

kedua. Sementara jika sebaliknya akan membawa pesan agar 

siswa tidak belajar di kelas tersebut.
27

 

Komunikasi verbal dan non verbal dapat membantu guru untuk 

menunjukan perhatian dan kepedulian terhadap peserta didiknya. 

Selain itu guru diharapkan memodivikasi variasinya, melalui : 

1) Tekanan suara guru tinggi, rendah, cepat atau lambat. 

2) Memusatkan perhatian peserta didik, seperti kata- kata 

perhatikan dengan baik. 

3) Mengadakan diam sejenak pada saat yang tepat membuat 

pembicaraan guru lebih jelas, karena ini berfungsi sebagai 

koma, titik, atau tanda seru. 

                                                             
27

 Dede Rosyada, Op. Cit, h. 155-156. 
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4) Penekanan dan bunyi- bunyi lainya seperti, eeh, hmm, wah, dan 

lain- lain. 

5) Guru menguasai dengan kontak mata. 

6) Ekspresi roman muka, ini sangat penting dalam berkomunikasi 

dengan peserta didik. Seperti, wajah ceria, tersenyum, sedih 

dan lain-lain. 

7) Gerak- gerik tangan dapat memperkuat ekspresi guru. 

8) Tempat berdirinya guru di kelas seperti depan, belakang, 

samping kiri, dan kanan dan sebagainya. 

9) Variasi pola dalam berinteraksi, hindari guru terlalu banyak 

bicara atau terlalu lama sehingga peserta didik kehilangan 

perhatian dan minat. 

10) Variasi dalam menggunakan media. Seperti, media gambar, 

rekaman dan lain- lain.
28

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

proses pembelajaran sebaiknya guru harus mampu untuk 

memvariasikan metode, media, dan komunikasi verbal serta non 

verbalnya agar dalam proses pembelajaran tersebut siswa dapat 

belajar dengan baik. 

c. Proses Komunikasi 

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian 

pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain 

                                                             
28

 Zainal Asril, Op. Cit, h. 87- 89. 
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(komunikan). Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini, dan 

lain-lain.
29

 Peristiwa tersebut adalah suatu rangkaian kegiatan 

komunikasi antara guru dengan siswa yang saling digunakan dalam 

interaksi untuk mencapai suatu perubahan dan pertumbuhan 

intelektual. Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap yaitu: 

1) Proses komunikasi secara primer 

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian 

pikiran atau perasaan seorang kepada orang lain dengan 

menggunakan (simbol) sebagai media. Lambang sebagai media 

primer dalam proses komunikasi adalah bahasa. 

2) Proses komunikasi secara sekunder 

pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat 

atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai 

lambang pertama.
30

 

d. Fungsi Komunikasi 

 Menurut Mudjito dalam Ilmu Komunikasi Pengantar Study 

menyatakan bahwa fungsi komunikasi adalah: 

1) Komunikasi merupakan alat suatau organisasi sehingga seluruh 

kegiatan organisasi itu dapat diorganisasikan( dipersatukan) 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

2) Komunikasi merupakan alat untuk mengubah prilaku para 

anggota dalam suatu organisasi. 

                                                             
29

 Onong Uchjana Efendi, Op. Cit, h.11. 
30

 Ibid, h.11-16.  
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3) Komunikasi adalah alat agar informasi dapat disampaikan 

kepada seluruh anggota organisasi.
31

 

      Berdasarkan fungsi komunikasi tersebut, maka komunikasi 

memegang peranan penting dalam suatu organisasi ataupun lembaga, 

baik itu lembaga formal, informal maupun non formal. Terutama 

dalam penelitian ini yakni lembaga sekolah, baik komunikasi antara 

guru, guru dan siswa, dan tidak kalah pentingnya komunikasi adalam 

peroses pembelajaran. 

e. Tujuan Komunikasi 

Secara umum menurut Wilbur Scram (1987) dalam buku Ilmu 

Komunikasi Teori dan Praktik, mengemukakan bahwa tujuan 

komunikasi dapat dilihat dari dua prespektif, yaitu: kepentingan 

sumber/pengirim/komunikatordan kepentingan penerima/komunikan.
32

 

Dengan demikian maka tujuan komunikasi yang ingin dicapai 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tujuan komunikasi dari sudut kepentingan sumber yaitu: 

1) Memberikan Informasi 

2) Mendidik 

3) Menyenangkan/menghibur 

4) Menganjurkan suatu tindakan/persuasi 

Tujuan komunikasi dari sudut pandang penerima: 

1) Memahami informasi 

2) Mempelajari 

3) Menikamati 

                                                             
31

 Widjaja ,H.A.W, Ilmu Komunikasi Pengantar Study, Jakarta: Rineka Cipt, 2000, h. 30. 
32

  Marheni Fajar, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009,  h. 

61-62. 
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4) Menerima atau menolak anjuran 

Guru sebagai komunikator dalam pembelajaran memiliki 

tujuan memberikan informasi,mendidik, menyenangkan, dan 

menganjurkan suatau tindakan positif kepada siswa sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Begitu juga sebaliknya siswa sebagai 

komunikan (penerima pesan) diharapkan dapat memahami 

informasi/ pesan yang disampaikan oleh guru, mempelajari, 

menikmati, dan menerima apa yang telah disampaikan oleh guru 

dalam pembelajaran. 

Adapun tujuan komunikasi dilihat dari hasil atau akibat yang 

diinginkan oleh pelaku komunikasi, yaitu: 

1) Perubahan sikap (attitude Change), seorang komunikan 

setelah menerima pesan kemudian sikapnya berubah, baik 

positif maupun negatif, 

2) Perubahan pendapat (opinion change), setelah memahami 

apa yang diamksud komunikator maka akan tercipta 

pendapat yang berbeda-beda bagi komunikan, 

3) Perubahan perilaku (behavior change), komunikasi 

bertujuan untuk mengubah perilaku maupun tindakan 

seseorang, 
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4) Perubahan sosial (social change) membangun dan 

memelihara ikatan hubungan dengan orang lain sehingga 

menjadi hubungan yang makin baik.
33

 

f. Bentuk Komunikasi Guru dalam Peroses Belajar Mengajar 

Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, 

penyampaian pesan dari orang pengantar ke penerima. Pesan yang 

disampaikan berupa isi ajaran yang dituangkan ke dalam simbol- 

simbol komunikasi, baik verbal (kata- kata dan tulisan) maupun non-

verbal. Peroses ini dinamakan encoding. Penapsiran simbol- simbol 

komunikasi tersebut oleh siswa dinamakan decoding. 

Kemampuan komunikasi dengan baik, guru perlu memiliki 

beberapa kemampuan: 

1) Kemampuan berbahasa dengan baik. Guru perlu memiliki 

kekayaan bahasa dan kosa kata maupun istilah lainya. Guru perlu 

menguasai struktur kalimat dan ejaan dengan benar, guru perlu 

menguasai ucapan dan ragam bahasa yang tepat dan baik. 

2) Tinggi atau rendahnya volume suara yang dimiliki oleh guru. 

Setiap orang memiliki volume suara yang berbeda- beda. 

Kebiasaan bicarapun dan ragam bahasa yang tepat dan baik. 

3) Penampilan guru. Setiap orang memiliki pembawaan ciri- ciri fisik 

tertentu, meskipun demikian guru hendaknya menguasai 

                                                             
33

 Ibid. h. 19. 
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penampilan yang moderen sehingga memperlihatkan sikap 

bersahabat, keramahan, keterbukaan dan lan-lainya. 

4) Penguasaan guru akan bahan yang di ajarkan. Guru yang tidak 

menguasai bahan, tidak akan lancar dalam menyampaikan materi 

pelajaran. Banyak berhenti, melihat buku, bahkan membuat 

kekeliruan. Kekakuan dan kekeliruan mengakibatkan kurangnya 

perhatian kegelisahan pada siswa sehingga mengakibatkan 

kurangnya perhatian siswa.
34

 

Kemampuan komunikasi guru dalam pembelajaran yang dapat di 

gunakan untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif antara guru 

dan siswa sebagaimana yang telah dijelaskan: 

1) Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah 

Dalam komunikasi ini guru berperan sebagai pemberi aksi dan 

siswa sebagai penerima aksi. Guru aktif, siswa pasif. Mengajar 

dipandang sebagai kegiatan yang menyampaikan bahan pelajaran. 

Pada model ini kelebihanya guru lebih menguasai bahan pelajaran 

dan melaksanakan tugasnya sebagai guru dengan maksimal, 

sementara kelemahanya siswa tidak mendapatkan materi pelajaran 

sesuai dengan kebutuhpanya baik dari segi pengembangan bakat 

dan minatnya, dan peroses pembelajaranya semuanya di atur dan 

ditentukan oleh guru. 

2) Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah 

                                                             
 
34

 Nana Syaodah Sukamadinta, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005, h. 260. 
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Pada komunikasi ini antara guru dan siswa memiliki peranan yang 

sama yakni pemberi aksi dengan arti kata keduanya dapat saling 

memberi dan menerima aksi. Komunikasi ini lebih baik dari pada 

yang pertama, sebab kegiatan guru dan siswa relatif sama. Seluruh 

aktivitas yang dilakukan siswa di arahkan untuk menjawab apa yang 

dibutuhkan siswa. Model pembelajaran ini bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa, proses berpikir itu 

sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan 

siswa. 

3) Sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah 

Komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah 

komunikasi ini tidak hanya melibatkan interaksi yang dinamis 

antara guru dan siswa, tetapi juga melibatkan interaksi dinamis 

antara siswa dengan siswa lainya. Peroses belajar mengajar dengan 

pola komunikasi ini mengarahkan kepada peroses pengajaran yang 

mengembangkan kegiatan siswa yang optimal, sehingga siswa 

belajar aktif, diskusi, simulasi merupakan strategi yang dapat 

mengembangkan komunikasi ini.
35

 

  Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa sedikit banyaknya dipengaruhi oleh jenis komnikasi yang 

dignakan guru pada waktu mengajar. Untuk mencapai hasil belajar 

optimal dianjurkan guru membiasakan diri menggunakan komunikasi 

                                                             
35

 Ramayulis, Loc, Cit. 
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sebagai transaksi cara belajar siswa aktif yang sedang dikembangkan 

saat ini sebagai implikasi dari pendidikan guru berdasarkan kompetensi 

merupakan penerapan komunikasi sebagai transaksi. 

2. Hasil Belajar 

Pengajaran yang baik adalah pengajaran yang membuahkan hasil 

belajar yang di harapkan, hasil belajar yang diharapkan itu berupa 

pengetahuan yang identik dengan bersatu raga pada diri seseorang dan 

mudah di aplikasikan dalam kehidupan. Kemudian dalam pembelajaran 

pengetahuan itu tercapai apabila pengajaranya disesuaikan dengan minat, 

perhatian dan kebutuhan siswa. 

Sebelum kita melihat defenisi hasil belajar, kita harus mengetahui 

makna dari belajar. Belajar adalah peroses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk mencapai suatu perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai 

hasil dari peroses belajar dapat ditunjukan dalam berbagai bentuk seperti 

perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, 

keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain 

yang ada pada individu yang sedang belajar.
36

 

Proses adalah kegiatan yang dilakukan siswa dalam mencapai tujuan 

pengajaran, sedangkan hasil belajara adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajar.
37

 Ada juga para ahli 

mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan hasil tes yang digunakan 

                                                             
36

 Slameto, Belajar dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta, 

2003, h. 2. 
37

 Nana Sudjana, Loc.Cit. 
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untuk melihat hasil yang diberikan guru pada siswa dalam waktu 

tertentu.
38

 

Slameto mengatakan hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh dari 

suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu 

ataupun kelompok. 

Berdsarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat dipahami bahwa 

hasil pada dasarnya adalah penilaian pendidikan yang dicapainya dari 

suatu aktivitas. Sedangkan belajar pada dasarnya adalah suatu proses yang 

mengakibatkan belajar dapat ditunjukan dalam berbagai bentuk. 

Dengan demikian hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh berupa 

kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam individu sebagai hasil 

dari aktivitas dalam belajar. Ini berati hasil belajar sangat tergantung pada 

proses pembelajaran yang dilakukan. Peroses pembelajaran yang 

dilakukan secara optimal akan memberikan hasil yang optimal pula, ini 

disebabkan antara proses pembelajaran dengan hasil belajar berbanding 

lurus, dapat disimpulkan semakin optimal proses pembelajaran maka 

semakin optimal pula hasil yang diperoleh. Dalam proses pembelajaran 

banyak faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Adapun faktor- 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut: 

a. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

sendiri, seperti aspek fisiologis dan aspek psikologis. Aspek 

fisiologis adalah aspek yang menyangkut tentang keberadaan 

kondisi siswa, dan aspek psikologis adalah aspek yang meliputi 

minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif siswa. 
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b. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa yang 

meliputi faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non sosial 

(instrumental). Faktor lingkungan sosial adalah faktor yang 

meliputi kecerdasan para guru, staf administrasi dan teman- teman 

sekelas. Faktor lingkungan non sosial adalah faktor yang 

keberadaanya dan penggunaanya dirancang sesuai dengan hasil 

belajar yang diharapkan, meliputi gedung sekolah, tempat tinggal 

siswa, alat- alat pratikum dan lain-lain. 

c. Faktor pendekatan belajar adalah jenis upaya siswa meliputi 

strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran seperti faktor lingkungan, kurikulum, program, 

fasilitas dan guru.
39

 

 

Berdasarkan uraian- uraian teori yang telah dijelaskan diatas, maka 

faktor- faktor yang mempengaruhi dalam arti dapat menghambat ataupun 

mendukung proses belajar secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 

dua faktor, yaitu faktor internal (faktor yang berasal dari dalam diri siswa), 

dan faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar diri siswa).  

3. Hubungan Kemampuan Komunikasi Guru dengan hasil belajar 

Untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal, banyak 

dipengaruhi komponen-komponen belajar-mengajar. Sebagai contoh 

bagaimana cara mengorganisasikan materi, metode yang diterapkan, media 

yang digunakan, dan lain- lain. Tetapi di samping komponen- komponen 

pokok yang ada dalam kegiatan belajar mengajar, ada faktor lain yang ikut 

dipengaruhi keberhasilan belajar, yaitu soal hubungan antara guru dan 

siswa.
40
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Kegiatan pembelajaran pada dasarnya merupakan kegiatan 

komunikasi. Guru dan siswa terlibat dalam proses penyampaian pesan, 

penggunaan media, dan penerimaan pesan. Komunikasi dalam 

pembelajaran sangat menentukan hasil pembelajaran. Proses komunikasi 

yang berjalan lancar antara guru dan siswa akan membawa hasil 

pembelajaran yang baik. Persoalan kekurangpahaman dan persoalan lain 

yang berkaitan dengan materi dapat diselesaikan. Sebaliknya, komunikasi 

yang terhambat, bisa karena guru tidak membuka ruang komunikasi, 

kurang mampu menggali kemauan bertanya siswa, siswa takut bertanya, 

dan sebab lainya akan berimplikasi terhadap hasil pembelajaran.
41

 

Komunikasi efektif dalam pembelajaran merupakan proses 

transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dari guru 

sebagai komunikator kepada siswa sebagai komunikan, dimana siswa 

mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditentukan, dengan demikian dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta menimbulkan perubahan tingkah laku menjadi lebih 

baik. Guru adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap 

berlangsunya komunikasi yang efektif dalam pembelajaran, sehingga guru 

dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar 

menghasilkan proses pembelajaran yang efektif dan hasil belajar siswa 

dapat tercapai secara optimal. 
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B. Penelitan yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis 

laakukan  di antaranya adalah sebagai berikut:  

1. Ummi Murzakiah(2014) dengan judul “Pengaruh Komunikasi Guru 

Pendidikan Agama Islam Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah 

Pertama Islam Terpadu Al-Fityah Kecamatan Tampan Pekanbaru”. 

Berdasarkan analisis data di peroleh koefisien korelasi pengaruh 

kemampuan komunikasi guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

konsentrasi belajar siswa di SMP IT Al- Fityah Kecamatan Tampan 

Pekanbaru adalah ro(observasi) 0,395. Dari hasil analisis tersebut dapat 

diketahui : df = 56, rt (tabel) pada taraf signifikan 5% = 0,250,rt(tabel) 

pada taraf signifikan 1%= 0, 325 (0, 250<0,395> 0,325). Terdapat 

pengaruh yang signifikan kemampuan komunikasi guru pendidikan 

agama Islam terhadap konsentrasi belajar siswa di SMP IT Al-Fityah 

Kecamatan Tampan Pekanbaru. Dengan demikian Ha diterima dan Ho 

tidak.
42

 Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya 

adalah peneliti sebelumnya meneliti tentang Pengaruh Komunikasi Guru 

Pendidikan Agama Islam Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama 

Islam Terpadu Al-Fityah Kecamatan Tampan Pekanbaru, sedangkan 
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penulis meneliti tentang hubungan kemampuan komunikasi guru 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial di Sekolah Dasar 37 Pekanbaru. 

2.  Amelia Asriani(2014) dengan judul “Pengaruh Kemampuan 

Komunikasi Guru Ekonomi Dalam Proses Belajar Mengajar Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Di Sekolah 

Menengah Atas Muhammadiyah Pekanbaru”. Berdasarkan analisis data 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kemampuan komunikasi guru ekonomi terhadap motivasi belajar siswa 

jurusan ilmu pengetahuan sosial disekolah menengah atas 

muhammadiyah pekanbaru adalah 0,766 X 100% - 76,6 dan selebihnya 

dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 23,4% dimana ro (observasi) 

= 0,766 lebih besar dari rt(tabel ) pada taraf signifikan 5% maupun 1% 

yaitu 0,273 <766>354, ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak.
43

 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya Pengaruh 

Kemampuan Komunikasi Guru Ekonomi Dalam Proses Belajar 

Mengajar Terhadap Motivasi Belajar Siswa Jurusan Ilmu Pengetahuan 

Sosial Di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Pekanbaru 

sedangkan penulis meneliti tentang hubungan kemampuan komunikasi 

guru terhadap hasil belajar. 
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3. Angraini (2012) dengan judul“Pengaruh Komunikasi Guru Ekonomi 

Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di 

Sekolah Menengah Atas Al- Muslimin Sei Kijang Kabupaten 

Pelalawan”. Metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa kontribusi pengaruh kemampuan komunikasi 

guru ekonomi terhadap aktivitas belajar siswa adalah ro(0,529) maka r 

tabel pada tarif signifikan 5% (0,369) dan tarif signifikan 1% (0,505) 

berarti 0,529 x 100% = 52,9% selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain. 

44
 Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya Pengaruh 

Komunikasi Guru Ekonomi Terhadap Aktivitas Belajar Siswa 

sedangkan penulis meneliti tentang hubungan kemampuan komunikasi 

guru terhadap hasil belajar. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi 

batasan terhadap kerangka teoritis. Konsep operasional diperlukan agar tidak 

terjadi kesalah pahaman dalam penelitian ini. Konsep operasional 

menjabarkan teori-teori dalam bentuk kongkrit agar mudah di ukur 

dilapangan dan mudah dipahami. 

Adapun yang menjadi indikator variabel x (kemampuan komunikasi 

guru dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan sosial) adalah: 

1. Guru memiliki tekanan suara yang bervariasai tinggi, rendah, lambat dan 

cepat. 
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2. Guru memusatkan perhatian peserta didik dengan menggunakan kata- 

kata seperti “perhatikan dengan baik”. 

3. Guru mengadakan diam sejenak pada saat yang tepat agar pembicaraan 

guru lebih jelas. 

4. Guru membuat penekan seperti, eeh, hmm, wah, dan lain-lain. 

5. Guru tidak terbata- bata ketika menjelaskan pelajaran. 

6. Guru menjawab pertanyaan dengan tepat dan jelas. 

7. Guru menyampaikan materi pelajaran dengan bahasa yang mudah di 

pahami siswa. 

8. Guru menguasai dengan kontak mata, seperti memandang siswa saat 

berbicara. 

9. Guru berwajah ceria sebagai ekspresi roman muka. 

10. Guru memperkuat ekspresi dengan gerak gerik tangan. 

11. Guru mnggunakan gerakan anggota tubuh seperti anggota kepala tanda 

setuju. 

12. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi agar terbentuk 

komunikasi banyak arah. 

13. Guru tidak terlalu banyak bicara sehingga peserta didik kehilangan 

perhatian. 

14. Guru menggunakan media yang bervariasi seperti, media gambar, 

rekaman dan lain-lain.
45
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Sedangkan untuk variabel y (hasil belajar siswa) indikatornya adalah 

hasil ulangan harian siswa. 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi  

Asumsi dalam penelitian adalah : 

a. Kemampuan komunikasi guru Ilmu Pengetahuan Sosial 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

b. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

bervariasi. 

2. Hipotesis  

 Hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Ha    : Ada hubungan yang signifikan antara kemampuan komunikasi 

guru terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru. 

Ho : Tidak ada hubungan yang signifikan antara kemampuan  

komunikasi guru terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar Negeri 37 

Pekanbaru. 

 

 


