
  

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis  

Konsep teoritis adalah identifikasi teori- teori yang dijadikan landasan 

berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain adalah 

untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk 

mengkajikan permasalahan .  

   Komunikasi Non Verbal  

a. Pengertian komunikasi non verbal  

Menurut Larry. Samuovar dan Richard E.Porter “Komunikasi 

non verbal mancakup semua rangsangan (kecuali rangsangan non 

verbal) dalam suatu setting komunikasi, yang di hasilkan oleh induvidu 

dan penggunaan lingkungan oleh induvidu, yang mempunyai nilai 

pesan potensial bagi pengirim atau penerima.”
14

 

Komunikasi non verbal adalah semua aspek komunikasi selain 

kata-kata. Komunikasi non verbal adalah kegiatan pengoperan atau 

penyampaian pesan tidak menggunakan lambang komunikasi bahasa 

lisan atau tulisan.
15

 

Komunikasi non verbal adalah multichanneled. Komunikasi 

non verbal sering terjadi secara bersamaan didua atau lebih saluran. 

Komunikasi non verbal dapat  dilihat ,  dirasakan , didengar , berbau , 

                                                             
14

Riswandi, Ilmu Komunikasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 200   Hal.    
15

Hafied Cangara, Op. Cit, hal. 38 



  

 

dan mencicipi dan kita dapat menerima komunikasi non verbal melalui 

saluran pada waktu yang sama.
16

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan komunikasi non verbal guru adalah kemampuan atau  

kecakapan guru dalam berkomunikasi selain kata-kata. Guru dapat 

berkomunikasi non verbal dengan mudah dan tepat. 

b. Fungsi Komunikasi Non Verbal 

Adapun fungsi komunikasi non verbal adalah sebagai berikut: 

   Untuk menekankan. Kita menggunakan komunikasi non verbal 

untuk menonjolkan atau menekankan dari beberapa bagian dari 

pesan verbal. 

   Untuk melengkapi. Menggunakan komunikasi non verbal untuk 

memperkuat warna atau sikap umum yang dikomunikasikan oleh 

pesan verbal. 

   Untuk menunjukan kontradiksi. Kita dapat juga secara sengaja 

mempertentangkan pesan verbal kita dengan gerakan non verbal. 

   Untuk mengatur. Gerak-gerik non verbal dapat mengendalikan atau 

mengisyaratkan pesan verbal kita dengan gerakan non verbal.  

   Untuk mengulangi. Kita dapat juga mengulangi atau merumuskan 

ulang makna dari pesan verbal. 

   Untuk menggantikan. Komunikasi non verbal juga dapat 

mengantikan pesan verbal.
17
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Mark Knapp menyebutkan bahwa penggunaan kode non verbal 

dalam berkomunikasi memiliki fungsi : 

   Meyakinkan apa yang diucapkan  

   Menunjukan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dengan 

 kata-kata 

   Menunjukan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya 

   Menambah atau melengkapi ucapa-ucapan yang dirasakan belum 

sempurna.
18

 

c. Indikator komunikasi non verbal  

Aspek-aspek komunikasi non verbal menurut Devito adalah 

sebagai berikut : 

   Ekspresi wajah, merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi, 

karena ekspresi wajah cerminan suasana emosi seseorang. 

   Kontak mata, merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi . 

dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau Tanya 

jawab berarti orang tersebut terlibat dan menghargai lawan bicara 

nya dengan kemauan untuk memperhatikan bukan sekedar 

mendengarkan. Melalui kontak mata juga memberikan kesempatan 

pada orang lain untuk mengopservasi yang lain nya. 

   Sentuhan adalah bentuk  komunikasi personal mengingat sentuhan 

lebih ber sifat spontan dari pada komunikasi verbal. Beberapa 

pesan seperti perhatian yang sungguh sungguh, dukungan 
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emosional,kasih sayang atau simpati dapat dilakukan melalui 

sentuhan. 

   Postur tubuh dan bergaya berjalan merefleksikan emosi,konsep 

diri,dan tingkat kesehatan nya. 

   Sound (suara). Rintihan, menarik nafas panjang, tangisan juga 

salah satu ungkapan perasaan dan pikirin seseorang yang dapat di 

jadikan komunikasi. Bila dikombinasikan dengan semua bentuk 

komunikasi non verbal lain nya sampai desis atau suara dapat 

menjadi pesan yang sangat jelas. 

   Gerak isyarat,adalah yang dapat mempertegas pembicaraan. 

Menggunakan isyarat sebagai bagian total dari komunikasi seperti 

mengetuk ngetukan kaki atau menggerakkan tangan selama 

berbicara menunjukan seseorang dalam keadaan setres bingung 

atau sebagai upaya untuk menghilang kan setres.
19

 

Larry A. Samovar dan Richard E. Porter menglasifikasikan 

pesan-pesan non verbal kedalam 2 kategori utama, yaitu : 

   Perilaku yang terdiri dari penampilan dan pakaian, gerakan dan 

postur tubuh, ekpresi wajah, kontak mata, sentuhan, bau-bauan, 

dan prabahasa.  

   Ruang, waktu dan diam.
20
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   Motivasi Belajar  

a. Pengertian Motivasi Belajar  

Kata “motif”, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat di katakana sebagai 

daya penggerak dari dalam dan didalam subjek untuk melalukan 

aktifitas- aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Berawal dari 

kata motif itu, maka motivasi dapat di artikan sebagai daya penggerak 

dalam diri seseorang untuk melakukan aktifitas tertentu,demi mencapai 

tujuan tertentu.
21

 Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan 

yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan 

perubahan tingkahlaku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan 

nya. 

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, (4) adanya penghargaan dalam belajar, (5) adanya kegiatan 

yang menarik dalam belajar, (6) adanya lingkung belajar yang 

kondusif.
22

 

Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang 

menyebabkan adanya prilaku seseorang kearah suatu tujuan 

tertentu.motifasi berkaitan dengan apa yang diingin kan manusia 

mengapa ia meinginkan hal tersebut, dan bagai mana ia mencapai 
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tujuan tersebut. Dalam hal ini motif yang mendorong sesorang untuk 

melalukan seseutau akan mewarnai proses dan pencapaian tujuan.
23

 

Menurut kebanyakan devenisi para ahli, mengemukakan 

motifasi mengandung tiga komponen pokok, yaitu menggerakkan, 

mengarahkan, dan menepong tingkah laku manusia. 

   Menggerakakn berarti menimbulakan kekuatan pada individu, 

memimpin sesorang untuk bertindak dengan cara tertentu. 

Misalnya kekuatan dalam hal ingatan, respon-respon efektif, dan 

kecendrungan mendapat kesenangan . 

   Motivasi juga mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku. 

Dengan demikian dia menyediakan suatu orientasi tujuan. Tingkah 

laku individu diarahkan pada sesuatu. 

   Untuk menjaga dan menopong tingkah laku, lingkungan sekitar 

harus mengkuatkan intensitas dan arah dorongan dorongan dan 

kekuatan kekuatan individu.
24

 

b. Macam macam motivasi 

Berbicara tentang macam atau jenis motifasi ini dapat dilihat 

dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian motivasi atau motif- 

motif yang aktif itu sangat bervariasi. 

   Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 

a) Motif –motif bawakan  

b) Motif-motif yang dipelajari 
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   Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis 

a) Motif atau kebutuhan organis 

b) Motif-motif darurat 

c) Motif-motif objektif 

   Motivasi jasmania dan rohania 

Yang termasuk motivasi jasmani seperti misalnya, reflex, 

insting otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi rohania 

adalah kemauan . 

   Motivasi interinsik dan ekstrinsik 

a) Motivasi interinsik  

Yang dimaksud motivasi interinsik adalah motif-motif 

yang menjadikan aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsa 

dari luar. 

b) Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsi nya karna adanya rangsa dari luar. 

c. Ciri –ciri motivasi 

Motivasi yang ada pada diri setiap orang memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut:  

   Tekun menghadapi tugas 

   Ulet mengahdai kesulitan 

   Menunjukan minat terhadap bermacam- macam masalah. 

   Lebih senang bekerja mandiri 



   

 

   Cepat bosan pada tugas- tugas rutin 

   Dapat mempertahankan pendapatnya 

   Tidak mudah melepaskan hal yang dia kini itu 

    Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 

d. Prinsip- prinsip motivasi belajar 

Motivasi mempunyai peran strategis dalam aktivitas belajar 

seseorang tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak 

ada motivasi berati tidak kegiatan belajar. Agar peran motivasi lebih 

optimal maka prinsip- prinsip motivasi adalah sebagai berikut : 

   Motivasi sebagai dasar pengerakan yang mendorong aktivitas 

belajar. 

   Motivasi instrinsik lebih utama dari pada motivasi ekstrinsik dalam 

belajar. 

   Motivasi sebagai pujian lebih baik dari pada hukuman. 

   Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. 

   Motivasi dapat memupuk optimis dalam belajar. 

   Motivasi melahirkan prestasi dalam belajar.
25

 

e. Tujuan motivasi 

   Mendorong manusia untuk berbuat. Artinya motivasi biasa 

dijadikan sebagai pengerak atau motor lepaskan energi. Motivasi 

dalam hal ini merupakan pengerakan dari setia kegiatan yang akan 

dikerjakan.  
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   Menentukan arah perpbuatan kearah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan 

yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. 

   Menyelesaikan perbuatan, yaitu menentukan perbuatn- perbuatan 

apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan 

dengan mengisikan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat 

bagi tujuan tersebut. 
26

 

f. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 

Guru sering berhadapan dengan dua jenis situasi kelas yang 

berbeda yaitu kelas yang berada dalam keadaan perhatian dan siap 

melakukan tindakan untuk mengatasi keadaan tegang dalam dirinya, 

dan situasi dimana sebagian siswa yang tidak berada dalam kondisi 

yang diharapkan. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi ini guru perlu 

mengerakan motivasi belajar siswa, perhatian dan minat belajar siswa. 

Guru juga berusaha menciptakan suasana belajar yang dapat 

merangsang siswa terhadap pelajaran dari guru. 

    Pengaruh komunikasi non verbal terhadap motivasi belajar siswa 

Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan 

adanya perilaku seseorang kearah suatu tujuan tertentu. Menurut David 

Mcclelland mengemukakan bahwa motivasi belajar adalah implikasi dari 

hasil timbangan yang telah dipelajari. Motivasi dalam pengertian tersebut 
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memiliki dua aspek, yaitu adanya dorongan dari dalam dan luar untuk 

mengadakan perubahaan dari suatu keadaan pada keadaan yang 

diharapkan, dan usaha untuk mencapai tujuan.
27

 

Menurut  Elena Buja Motivasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh 

komunikasi non verbal, karena pernyataan non verbal mengandung makna 

interaksi dan pengalaman pribadi yang langsung antara siswa dan guru.
28

 

Menurut Mulyana komunikasi non verbal adalah semua rasangan 

dalam suatu setting komunikasi. Jadi komunikasi non verbal secara singkat 

adalah semua isyarat yang bukan kata-kata, dan semua rasangan dalam 

suatu setting komunikasi yang berlangsung secara sadar atau tidak berupa 

perilaku, tingkah laku yang menyatakan pikiran, perasaan dan petunjuk.   

B. Penelitian Relevan 

 . Indah wati : pengaruh motivasi dan kreativitas guru ekonomi dalam 

mengajar terhadap hasil belajar siswa kelas XI jurusan IPS  di SMA N 12 

pekanbaru, mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi fakultas tarbiyah dan 

keguruan UIN Suska Riau pada tahun 2012. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan indah wati kesimpulan akhir bahwa ada pengaruh yang 

signifikan motivasi dan kreativitas guru ekonomi dalam mengajar terhadap 

hasil belajar siswa kelas XI Jurusan IPS  di SMA N 12 Pekanbaru. Tujuan 

penelitian ini mengetahui seberapa besar motivasi siswa untuk belajar 

lebih kreatif dan meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian tersebut 

terdapat kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan. Indah wati 
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meneliti motivasi dan kreativitas guru ekonomi terhadap hasil belajar 

siswa sedangkan penulis mengangkat masalah tentang pengaruh 

komunikasi non verbal guru rumpun IPS  terhadap motivasi belajar siswa. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Indah Wati dengan judul 

penulis adalah sama- sama meneliti tentang motivasi belajar siswa, namun 

pada penlitian menguhubungan pengaruh komunikasi non verbal guru 

rumpun IPS  terhadap motivasi belajar siswa 

 . Nana Susana :Peningkatan motivasi belajar siswa dengan menggunakan 

metode inkuiri pada pelajaran kimia kelas X SMA N 1 kecematan XIII kota 

Kampar.  Mahasiswa jurusan pendidikan kimia fakultas tarbiyah dan 

keguruan UIN Suska Riau pada tahun 2011. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Nana Susana memberikan kesimpulan akhir bahwa ada 

peningkatan motivasi belajar siswa kelas X SMA N XIII Kota Kampar 

pada pokok bahasan hukuman- hukuman dasar kimia melalui penerapan 

inkuiri. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi belajar siswa 

dengan menggunakan metode inkuiri.Penelitian tersebut terdapat 

kemiripan dengan penelitian penulis lakukan Nana susana meneliti 

motivasi dan kreativitas guru ekonomi terhadap hasil belajar siswa 

sedangkan penulis mengangkat masalah tentang pengaruh komunikasi non 

verbal guru rumpun IPS  terhadap motivasi belajar siswa. Persamaan 

pene;itian yang dilakukan oleh Nana Susana dengan judul penulis adalah 

sama- sama meneliti tentang motivasi belajar siswa, namun pada 



   

 

penelitian menghubungan pengaruh komunikasi non verbal guru rumpun 

IPS  terhadap motivasi belajar siswa. 

 . Konis: keterampilan komunikasi nonverbal guru bimbingan konseling 

dalam konseling kelompok disekolah menengah kejuruan Muhammadiyah 

1 Pekanbaru .Mahasiswa jurusan pendidikan kimia fakultas tarbiyah dan 

keguruan UIN Suska Riau pada tahun 2011. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Konis memberikan kesimpulan akhir bahwa ada peningkatan 

keterampilan komunikasi nonverbal guru di sekolah menengah kejuruan 

Muhamadiyah 1 Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan 

keterampilan komunikasi non verbal guru.Penelitian tersebut terdapat 

kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan. Konis meneliti 

keterampilan komunikasi non verbal  sedangkan penulis mengangkat 

masalah tentang pengaruh komunikasi non verbal guru rumpun IPS  

terhadap motivasi belajar siswa. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh 

Konis dengan judul penulis adalah sama-sama meneliti tentang 

komunikasi non verbal, namun pada penelitian menghubungan pengaruh 

komunikasi non verbal terhadap motivasi belajar siswa.  

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

penjelasan dalam bentuk nyata terhadap kerangka teori agar mudah diukur dan 

dipahami. Kajian ini berkenaan pengaruh komunikasi non verbal terhadap 

motivasi belajar siswa . Untuk mengukur komunikasi non verbal dan motivasi 

belajar siswa digunakan indikator sebagai berikut: 



   

 

 . Komunikasi non verbal  (Variabel X) 

a. Ekspresi wajah  

   Raut wajah guru saat menjelaskan pelajaran memotivasi siswa 

untuk belajar.  

   Guru menunjukan wajah yang ceria/ senyum saat membantu 

menyelesaikan kesulitan belajar siswa 

b. Kontak mata 

   Guru menunjukan perhatian kepada siswa melalui kontak mata 

   Guru menggunakan kontak mata dalam menjelaskan peajaran 

untuk memperkuat penjelasan yang disampaikan. 

c. Sentuhan  

   Guru menepuk pundak siswa untuk memberi semangat dalam 

belajar.  

   Guru menyalami tangan siswa yang berhasil mengerjakan tugas 

pelajaran 

d. Postur tubuh dan gaya berjalan  

   Guru berpenampilan menarik untuk mengandung minat belajar 

siswa 

   Guru berjalan dengan tegap untuk meningkatkan motivasi siswa 

dalam menjelaskan pelajaran 

e. Suara  

   Guru menjelaskan pelajaran  dengan intonasi yang meyakinkan 

siswa. 



   

 

   Guru bisa mengatur tinggi rendahnya suara dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan situasi kelas 

f. Gerak isyarat 

   Guru menjelaskan pelajaran dengan didukung oleh mimik dan 

gerakan tubuh sehingga siswa semakin teratarik untuk belajar 

   Guru mengacungkan jempol untuk mengeskpresikan rasa senang 

terhadap jawaban siswa. 

 . Motivasi belajar siswa ( Variabel Y ) 

a. Adanya hasrat dan keinginan siswa untuk berhasil 

   Siswa selalu berpartisipasi dengan aktif dalam belajar 

   Siswa mengerjakan tugas lebih cepat dari target waktu yang 

ditentukan guru. 

b. Adanya dorongan siswa untuk meningkatkan motivasi belajar 

   Siswa kreatif dalam belajar 

   Siswa tekun dan ulet dalam belajar. 

c. Adanya harapan siswa untuk mewujudkan cita-citanya 

   Siswa berusaha menyampaikan argumentasinya kepada guru 

   Siswa berusaha menunjukan kemampuan yang dimiliki pada saat 

proses pembelajaran, misalnya berusaha menjawab pertanyaan 

guru baik secara lisan maupun tulisan. 

d. Adanya penghargaan siswa dalam belajar 

   Siswa menyimak diskusi dalam belajar 

   Siswa tidak ribut selama berlangsungnya proses pembelajaran  



   

 

e. Adanya kegiatan menarik dalam belajar 

   Siswa mampu menyesuaikan gaya belajar yang dimilikinya dengan 

gaya mengajar guru 

   Siswa tidak bosan mendengar penjelasan guru 

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif 

   Siswa menciptakan sendiri lingkungan belajarnya agar siswa 

nyaman dalam proses pembelajaran. Misalnya menyimpan barang- 

barang yang menganggu diatas meja. 

   Adanya lingkungan yang nyaman untuk meningkatkan 

keberhasilan siswa.  

D. Asumsi dan Hipotesa 

   Asumsi  

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi, bahwa: terdapat 

pengaruh yang signifikan antara komunikasi non verba terhadap motivasi 

belajar siswa. 

a) Komunikasi non verbal ekspresi wajah guru rumpun IPS 

mempengaruhi motivasi belajar siswa di SMAN 1 Kampar Timur 

b) Komunikasi non verbal kontak  mata guru rumpun IPS mempengaruhi 

motivasi belajar siswa di SMAN 1Kampar Timur 

c) Komunikasi non verbal sentuhan guru rumpun IPS mempengaruhi 

motivasi belajar siswa di SMAN 1 Kampar Timur 

d) Komunikasi non verbal postur tubuh dan gaya berjalan guru rumpun 

IPS mempengaruhi motivasi belajar siswa di SMAN 1 Kampar Timur. 



   

 

e) Komunikasi non verbal suara guru rumpun IPS mempengaruhi 

motivasi belajar siswa di SMAN 1 Kampar Timur. 

f) Komunikasi non verbal gerak isyarat guru rumpun IPS mempengaruhi 

motivasi belajar siswa di SMAN 1 Kampar Timur. 

g) Komunikasi non verbal secara simultan guru rumpun IPS  

mempengaruhi motivasi belajar sisw di SMAN 1Kampar Timur. 

   Hipotesis 

Hipotesa 

Ha: ada pengaruh komunikasi non verbal secara guru rumpun IPS  

terhadap motivasi belajar siswa di SMAN 1 Kampar Timur. 

Ho: tidak ada pengaruh komunikasi non verbal secara guru rumpun IPS  

terhadap motivasi belajar siswa di SMAN 1 Kampar Timur 


