
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya pergerak didalam diri siswa 

untuk menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan 

belajar itu, maka tujuan yang dikehendaki siswa tercapai.
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Sardiman mengakatakan bahwa motivasi belajar adalah serangkaian 

usaha untuk menyediakan kondisi- kondisi tertentu, sehingga seseorang mau 

dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha 

untuk meniadakan atau mengelak perasaan tidak suka itu.
2
 

Motivasi belajar siswa ditandai dengan indikator sebagai berikut: (1) 

adanya hasrat dan keinginan berhasil, (2) adanya dorongan dan kebutuhan 

dalam belajar, (3) adanya harapan dan cita-cita masa depan,     adanya 

penghargaan dalam belajar, (5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar  

    adanya lingkung belajar yang kondusif,
3
 

Di dalam Al-Qur’an  Allah SWT berfirman: 

  ِِه ۗ قُْل َهْل َيْسَتو ْن ُهَو َقاِنٌت آَناَء اللَّْيِل َساِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر اْْلِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِّ ي أَمَّ

ُر أُولُو اْْلَْلَبابِ  َما َيَتَذكَّ   الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن ََل َيْعَلُموَنۗ  إِنَّ
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Artinya: (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah 

orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan 

berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan 

rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 

pelajaran.
4
(Q.S Az-Zummar ayat 9) 

 

Motivasi belajar siswa menurut Elena Buja dipengaruhi oleh 

komunikasi non verbal, karena pernyataan verbal mengandung makna 

interaksi dan pengalaman pribadi yang langsung antara siswa dan guru.
5
 

Komunikasi non verbal adalah meliputi semua stimulasi non verbal 

dalam sebuah situasi komunikasi yang dihasilkan, baik oleh sumbernya 

maupun penggunaanya dalam lingkungan dan memiliki nilai pesan yang 

potensial untuk menjadi sumber atau penerima.
6
 Komunikasi non verbal  

merupakan penyampaikan isi pesan yang dikomunikasi kan oleh gerakan 

tubuh, gerakan mata, ekspresi wajah, sosok tubuh, penggunaan jarak (ruang), 

kecepatan dan volume bicara bahkan juga keheningan. 

Hudjana mengatakan bahwa komunikasi non verbal sebagai pencipta 

dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata- kata seperti 
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komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, sikap, kontak mata, ekspresi 

muka, kedekataan jarak, dan sentuhan.
7
 

Komunikasi non verbal ditandai dengan indikator sebagai berikut : (1) 

ekspresi wajah , (2) kontak mata, (3) sentuhan, (4) postur tubuh dan gaya 

berjalan, (5) suara, (6) gerak isyarat 
8
 

Didalam al-qur’an  Allah SWT berfirman: 

     

Artinya: Kemudian Dia memikirkan, sesudah itu Dia bermasam muka dan 

merengut. (Q.S Al-Muddatstsir ayat   -   
9
 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

komunikasi non verbal guru adalah kemampuan atau kecakapan guru dalam 

berkomunikasi selain kata- kata. 

Berdasarkan studi pendahuluan penulis menumukan  bahwa di  SMAN 

   Kampar Timur, terjadi beberapa kesenjangan atau ketidak sesuaian antara 

komunikasi non verbal terhadap motivasi belajar siswa, karena ditemukan 

gejala-gejala sebagai berikut: 

   Masih ada siswa yang tidak termotivasi untuk berhasil 

   Masih ada siswa yang belum memiliki cita- cita untuk masa depan 

   Masih ada siswa yang belum menjadikan lingkungan belajar kondusif 
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Berdasarkan gejala-gejala tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Komunikasi Non Verbal Guru 

Rumpun IPS Terhadap Motivasi Belajar Siswa di Sekolah SMA Negeri 1 

Kampar Timur.” 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah digunakan untuk menghindari kesalahan dalam 

memahami judul, maka perlu adanya penegasan istilah, yaitu sebagai berikut: 

   Komunikasi Non Verbal 

Menurut mulyana komunikasi nonverbal adalah semua rasangan 

dalam suatu setting komunikasi. Jadi komunikasi non verbal secara singkat 

adalah semua isyarat yang bukan kata-kata.
10

 Sedangkan menurut Elliys 

lestari pambayun komunikasi non verbal adalah isyarat yang berlangsung 

secara sadar atau tidak berupa perilaku tingkah laku yang menyatakan 

pikiran, perasaan dan petunjuk.
11

 

Berdasarkan pendapat diatas komunikasi non verbal  adalah semua 

rasangan dalam suatu setting komunikasi yang berlangsung secara sadar 

atau tidak berupa perilaku tingkah laku yang menyatakan pikiran, perasaan 

dan petunjuk.  

   Motivasi belajar  

Menurut W. S Winkei dalam ridwan mengemukankan bahwa 

motivasi belajar keseluruhan daya perggerak di dalam diri siswa untuk 

menimbulkan kegiatan belajar itu, maka tujuan yang dikehendaki siswa 
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tercapai.
12

 Sedangkan menurut David Mcclelland mengemukakan bahwa 

motivasi belajar impilaksi dari hasil timbangan yang telah dipelajari. 

Motivasi dalam pengertian tersebut memiliki dua aspek, Yaitu adanya 

dorongan dari dalam dan luar untuk mengadakan perubahan dari suatu 

keadaan pada keadaan yang diharapkan, dan usaha untuk mencapai 

tujuan.
13

 

Jadi, berdasarkan pendapat di atas motivasi belajar  adalah 

keseluruhan gaya penggerak didalam diri siswa dan dorongan dari dalam 

dan luar untuk mengadakan perubahan dari suatu keadaan pada keadaan 

yang diharapkan, dan usaha untk mencapai tujuan.  

C. Permasalahan 

   Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah penulis ambil dari latar belakang dan gejala-

gejala yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

a. Motivasi belajar siswa belum maksimal 

b. Pengaruh komunikasi non verbal terhadap motivasi belajar siswa 

belum  maksimal. 

   Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang terlah diuraikan, maka 

peneliti memfokuskan pada pengaruh komunikasi nonverbal guru rumpun 

ips terhadap motivasi belajar siswa di sma negeri 1 kampar timur. 
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   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka 

dapat dirumuskan masalah yaitu seberapa besarkah pengaruh komunikasi 

non verbal guru rumpun IPS terhadap motivasi belajar siswa di SMA 

Negeri   Kampar Timur? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

   Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikutUntuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi nonverbal guru 

rumpun ips terhadap motivasi belajar siswa di sekolah SMA Negeri 1 

Kampar Timur. 

   Manfaat Penelitian 

a. Bagi sekolah  

Hasil penlitian ini diharapkan dapat digunakankan sebagai evaluasi dan 

informasi yang bermanfaat untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang 

berorientasi pada masa depan, utamannya pada motivasi belajar siswa. 

b. Bagi Siswa 

Sebagai bahan masukan bagi siswa untuk selalu termotivasi dalam 

belajar. 

c. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan bagi guru untuk menumbuhkan  motivasi 

siswa. 

 



  

 

d. Bagi Penulis 

Sebagai pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengaruh 

komunikasi non verbal guru rumpun ips terhadap motivasi belajar siswa 

di sma negeri 1 kampar timur sebagai salah satu syarat guna 

menyelesaikan studi dalam rangka memperoleh gelar sarjana 

pendidikan Ekonomi pada Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

 


