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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Komunikasi Efektif 

1. Makna Komunikasi efektif 

Komunikasi menurut Walgito (1990) adalah merupakan proses 

penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung arti, 

baik yang berwujud informasi, pemikiran-pemikiran, pengetahuan ataupun 

yang lain-lain dari penyampai atau komunikator kepada penerima atau 

komunikan. Komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku 

verbal dan non verbal (Mulyana, 2005:2).  

Raymond S. Ross dalam Faizah dan Lalu Muchsin Effendi (2009: 

141) mendefinisikan komunikasi sebagai proses transaksional yang 

meliputi pemisahan dan pemilihan lambang secara kognitif begitu rupa 

sehingga membantu orang lain untuk mengeluarkan dari pengalamanya 

sendiri atau respons yang sama dengan yang dimaksud oleh sumber. 

Dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Islam Hefni (2015: 7) 

berpendapat bahwa komunikasi adalah proses berbagi dan membagi 

pengalaman dengan tujuan saling mempengaruhi. 

Berdasarkan paparan diatas peneliti berpendapat bahwa 

komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

untuk berbagi dan membagi pengalaman dengan maksud dapat dipahami 

dan saling mempengaruhi. 
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Komunikasi efektif adalah tersampaikanya gagasan, pesan, dan 

perasaan dengan cara yang baik dalam kontak sosial yang baik pula. 

Komunikasi dapat efektif apabila pesan diterima dan dimengerti 

sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan dan tidak ada hambatan untuk 

hal itu (Wulandari: 2009). 

Atas semua pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh 

setiap manusia, pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan 

kemampuan untuk berkomunikasimerupakan termasuk bagian yang sangat 

penting dan berguna bagi setiap manusia dalam menjalankan 

kehidupannya.Melalui komunikasi, seseorang akan mampu 

menyampaikan pesan-pesan yang akan disampaikannya kepada orang lain 

dengan baik, sehingga dengan berkomunikasi seseorang akan mampu 

untuk memelihara ataupun membina suatu hubungan dengan orang lain. 

Seorang individu akan sukses apabila mempunyai kemampuan 

komunikasi secara efektif yang baik. Komunikasi secara efektif 

merupakan salah satu aspek kepribadian yang berperan besar bagi 

keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas dalam kehidupan individu. 

Banyak kerugian dan kegagalan yang akan terjadi atau dialami oleh 

seseorang yang disebabkan karena tidak adanya kemampuan komunikasi 

secara efektif . 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi secara efektif merupakan salah satu aspek kepribadian 

seseorang yang memiliki peran besar bagi keberhasilan seseorang dalam 

melakukan tugas maupun perannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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2. Fungsi-fungsi Komunikasi 

Berikut ini adalah fungsi-fungsi komunikasi yang diungkapkan 

oleh Hefni (2015) dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Islam adalah 

sebagai fungsi informasi,menyakinkan, mengingatkan, memotivasi, sosial, 

bimbingan, kepuasan spritual. Penjelasan akan fungsi-fungsi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi informasi 

Informasi adalah kehidupan, karena sejak lahir seluruh perangkat 

untuk menyerap informasi seperti mata, telinga, dan hati sebagai 

perangkat utama kehidupan sudah terpasang dan siap difungsikan. 

Selain alat penangkap informasi, Allah juga sudah menyiapkan 

perangkat untuk menyampaikan kembali informasi yang telah 

ditangkap kepada orang lain. Alat itu adalah lidah, dua bibir, dan 

segala yang terikat. 

b. Fungsi meyakinkan 

Fungsi meyakinkan artinya membuat ide, pendapat, dan gagasan yang 

kita miliki bisa diterima oleh orang lain dengan senang hati dan tidak 

terpaksa. Bahkan bukan sekedar menerima dengan sukarela, mereka 

yang merasa mantap dengan ide tersebut dapat sekaligus menjadi 

pendukung ide tersebut. 

c. Fungsi mengingatkan 

Lupa merupakan sifat yang tidak bisa dipisahkan dari manusia, di 

antara masalah yang paling banyak dillupakan dan dilalaikan oleh 

manusia adalah masalah agama. Dakwah agama adalah salah satu cara 
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untuk menginformasikan kepada manusia agar selalu ingat tentang 

tujuan hidup dan bagaimana mengisi hidup dengan sebenarnya. 

d. Fungsi memotivasi 

Manusia dalam kehidupannya memerlukan motivasi karena semangat 

hidup manusia secata umum tidak stabil. Komunikasi merupakan salah 

satu cara untuk memberikan motivasi kepada orang lain. 

e. Fungsi sosial 

Manusia dalam kehidupannya tidak lepas dari berbagai macam 

kebutuhan salah satunya adalah kebutuhan sosial untuk dicintai dan 

disayangi. Manifestasi kebutuhan ini antara lain tampak pada 

kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain, kebutuhan untuk 

maju, dan tidak gagal, kekuatan ikut serta. kebutuhan ini dapat 

terwujud dengan komunikasi yaitu dengan bersosialisasi dengan 

masyarakat. 

f. Fungsi bimbingan 

Fungsi komunikasi ini adalah untuk membimbing manusia.Tidak 

semua kita mampu membaca kemampuan kita sendiri, dan tidak semua 

kita mampu menyelesaikan masalah kita sendiri, padahal hidup tidak 

pernah sepi dari masalah. Di sinilah manusia memerlukan orang lain 

untuk membimbingnya mencari solusi atau mengarahkannya ke tempat 

yang tepat. 

g. Fungsi kepuasan spiritual 

Manusia terbentuk dari dua unsur yang keduanya memiliki kebutuhan 

yang harus dipenuhi.Tubuh memerlukan makan, minum, pakaian, 

tempat tinggal dan lain sebagainya, adapun kebutuhan roh adalah 
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berkomunikasi dengan Allah, Sang pencipta. Ketika roh mampu 

bersambung dengan Sang Penciptanya, hati menjadi tenang. 

h. Fungsi menghibur 

Dalam hidup ini, kita hanya akan berhadapan dengan dua 

kemungkinan yaitu bahagia dan atau sedih. Tidak mungkin dalam 

menjalani kehidupan ini kita akan merasa bahagia selamanya atau 

sedih selamanya. Ketika mendapatkan kebahagian kita diperintahkan 

untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang didapat, dan kepada 

saudaranya yang mengetahui temannya mendapatkan nikmat 

dianjurkan untuk menambah rasa bahagia saudaranya dengan 

mengucapkan selamat kepada saudaranya.Begitupula sebaliknya ketika 

kita memperoleh kesedihan, takut kehilangan pekerjaan, kehilangan 

seseorang, atau lainnya, kita diperintahkan untuk senantiasa bersabar 

dengan ketentuan Allah, dan dalam kondisi seperti ini, hati kita sangat 

perlu kepada hiburan. Hati yang terhibur akan membuat kesedihan itu 

menghilang, derita terobati, dan kondisi diri menjadi fresh kembali. 

Senada dengan yang diungkapkan oleh Hefni tentang fungsi-fungsi 

komunikasi, menurut Wijaya (2003: 9) fungsi komunikasi dalam setiap 

sistem sosial antara lain adalah informasi, sosialisasi, motivasi, 

perdebatan, pendidikan, memajukan, kebudayaan, hiburan dan juga 

integrasi.  Komunikasi apabila diartikan secara luas dan bukan hanya 

sebagai pertukaran berita dan pesan, dapat diartikan juga sebagai kegiatan 

individu dan kelompok mengenai tukarmenukar data, fakta dan ide. 

Mengacu pada pengertian tersebut. Komunikasi yang terjadi memiliki 
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bermacam-macam fungsi serta tujuan, tergantung dari organisasi yang 

melaksanakan, apakah mencakup semua fungsi serta tujuan atau hanya 

menekankan beberapa hal yang ada. Semua itu ditinjau dari kebutuhan 

masing-masing orang. Tetapi pada intinya komunikasi mengharapkan 

pengertian, dukungan, gagasan dan juga tindakan. 

3. Aspek Komunikasi Efektif 

Aspek aspek dari komunikasi efektif  yang dikemukakan oleh 

Rakhmat dalam Muflichah (2013) sebagai berikut aspek-aspek utama yang 

menentukan keefektifan komunikasi yaitu: (1) Percaya, yaitu sikap 

mengandalkan perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikendaki, 

yang pencapaiannya tidak pasti di dalam situasi penuh resiko, (2) 

Menerima, yaitu kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa 

menilai dan tanpa berusaha mengendalikan, (3) Empati dan Simpati. 

Simpati adalah sikap memahami orang lain sebagai yang tidak mempunyai 

arti emosional bagi seseorang. Empati adalah upaya untuk menempatkan 

diri sehingga seakan-akan ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, 

(4) Kejujuran, (5) Sikap Suportif, sikap bertahan dalam komunikasi. Sikap 

bertahan atau defensif adalah tidak menerima, tidak jujur, dan tidak 

berempati, dengan sikap suportif orang bisa menerima, jujur dan simpati, 

(6) Sikap Terbukadari penilaian yang obyektif.De Vito dalam jurnal yang 

disusun oleh Muflichah juga  berpendapat hal yang senada bahwa, agar 

komunikasi interpersonal berlangsung dengan efektif, ada beberapa aspek 

yang perlu diperhatikan, seperti (1) Keterbukaan, (2) Empati, (3) 

Dukungan, (4) Kepositifan, (5) Equality. 
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B. Guru dan Kompetensinya 

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses 

pembelajaran, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya 

manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru yang 

merupakan salah satu unsur dibidang kependidikan harus berperan serta secara 

aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai 

dengan tuntunan masyarakat yang semakin berkembang.Dalam arti khusus 

dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru itu terletak tanggung jawab untuk 

membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan 

tertentu. Dalam hal ini guru tidak semata-mata sebagai “pengajar” yang 

melakukakan transfer of knowledge, tetapi juga  sebagai pendidik yang 

melakukan transfer of knowledge dan sekaligus sebagai pembimbing  yang 

memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar.  

Berkaitan dengan ini, sebenarnya guru memiliki peranan yang unik 

dan sangat kompleks di dalam proses pembelajaran, dalam usahanya untuk 

mengantarkan siswa ke taraf yang dicita-citakan. Oleh karena itu, setiap 

rencana kegiatan guru harus dapat didudukan dan dibenarkan semata-mata 

demi kepentingan siswa, sesuai dengan profesi dan tanggung jawabanya. 

1. Makna Guru 

Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Bab XI tentang pendidik 

dan tenaga pendidik pada pasal 39 ayat 2 menjelaskan bahwa pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 
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melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan 

tinggi. Dalam pengertian yang sederhana, pendidik atau guru adalah orang 

yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam 

pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan kegiatan 

pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan 

formal, tetapi bisa juga di masjid, di rumah, dan sebagainya. 

Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di 

masyarakat. Kewibawaanlah yang menyebabkan guru dihormati, sehingga 

masyarakat tidak meragukan figur guru.Masyarakat yakin bahwa gurulah 

yang dapat mendidik anak didik mereka agar menjadi orang yang 

berkepribadian mulia. 

Dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, maka di pundak 

guru diberikan tugas dan tanggung jawab yang berat. Mengemban tugas 

memang berat, tetapi lebih berat lagi mengemban tanggung jawab. Sebab 

tanggung jawab guru tidak hanya sebatas dinding sekolah, tetapi juga 

diluar sekolah, pembinaan yang harus guru berikanpun tidak hanya secara 

kelompok atau klasikal, tetapi juga secara individual.Hal ini mau tidak 

mau menuntut guru agar selalu memperhatikan sikap, tingkah laku, dan 

perbuatan anak didiknya, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi di luar 

sekolah sekalipun. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa guru adalah semua 

orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan 
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membina anak didik, baik secara individual maupun klasikal, di sekolah 

maupun di luar sekolah. 

2. Persyaratan Guru 

Menjadi guru menurut Prof. Dr. Zakiyah Daradjat dan kawan-

kawan dalam Kunandar memenuhi beberapa persyaratan seperti dibawah 

ini: 

a. Taqwa kepada Allah SWT 

Guru, sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan Islam, tidak mungkin 

mendidik anak didik agar bertakwa kepada Allah, jika ia sendiri tidak 

bertaqwa kepada-Nya. Sebab ia adalah teladan bagi anak didiknya 

sebagaimana Rosulullah SAW menjadi teladan bagi umatnya. 

Sejauhmana seorang guru mampu memberi teladan yang baik kepada 

semua anak didiknya, sejauh itu pulalah ia diperkirakan akan berhasil 

mendidik mereka agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan 

mulia. 

b. Berilmu 

Ijazah bukan semata-mata secarik kertas, tetapi suatu bukti, bahwa 

pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan 

tertentu yang diperlukannya untuk suatu jabatan. 

Guru pun harus mempunyai ijazah agar ia diperbolehkan mengajar, 

sebagai syarat administarasi sebagai pengajar. 

c. Sehat Jasmani 

Kesehatan jasmani kerapkali dijadikan salah satu syarat bagi mereka 

yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang mengidap penyakit 
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menular, akan sangat membahayakan kesehatan anak-anak. Di 

samping itu guru yang  berpenyakit tidak akan bergairah dalam 

mengajar, sehingga kesehatan badan sangat mempengaruhi semangat 

bekerja. Guru yang sakit-sakitan kerap kali terpaksa absen dan 

tentunya merugikan anak didik. 

d. Berkelakuan baik 

Budi pekerti guru penting dalam pendidikan watak anak didik. Guru 

harus menjadi teladan, karena anak-anak bersifat suka meniru. 

Diantara tujuan pendidikan yaitu membentuk akhlak mulia pada diri 

pribadi anak didik dan ini hanya mungkin bisa dilakukan jika pribadi 

guru berakhlak mulia pula. Guru yang tidak berakhlak mulia tidak 

mungkin dipercaya untuk mendidik, yang dimaksud dengan akhlak 

mulia dalam ilmu pendidikan islam adalah akhlak yang sesuai dengan 

ajaran Islam, seperti dicontohkan oleh pendidik utama yaitu Nabi 

Muhammad SAW. contoh akhlak mulia yang harus dimiliki oleh guru 

adalah mencintai jabatannya sebagai seorang guru, bersikap adil 

terhadap semua anak didiknya, berlaku sabar dan tenang, berwibawa, 

gembira, bersifat manusiawi, bekerjasama dengan guru-guru lain, 

bekerja sama dengan masyarakat dan lain sebagainya 

3. Kedudukan guru dalam pandangan Islam 

Salah satu hal yang amat menarik dalam ajaran Islam adalah 

penghargaan yang sangat tinggi terhadap guru.Begitu tingginya 

penghargaan tersebut sehingga menempatkan kedudukan guru setingkat di 

bawah kedudukan Nabi dan Rasul.Mengapa dikatakan seperti ini?karena 

guru selalu terkait dengan ilmu (pengetahuan), sedangkan Islam amat 
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menghargai pengetahuan. Tafsir (2013: 122) mengutip pendapat Asma 

Hasan Fahmi tentang penghargaan Islam terhadap ilmu tergambar dalam 

hadist-hadist yang artinya adalah sebagai berikut: 

a. Tinta ulama lebih berharga daripada darah syuhada 

b. Orang yang berpengetahuan melebihi orang yang senang beribadah, 

yang berpuasa, dan menghabiskan waktu malamnya untuk 

mengerjakan shalat, bahkan melebihi kebaikan orang yang berperang 

di jalan Allah. 

c. Apabila meninggal seorang alim, maka terjadilah kekosongan dalam 

Islam yang tidak dapat diisi kecuali oleh seseorang alim yang lain. 

Kedudukan orang alim dalam Islam dihargai tinggi apabila orang 

tersebut mampu mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu dengan 

caramengajarkan ilmu itu kepada orang lain adalah suatu pengamalan 

yang paling dihargai oleh Islam (Tafsir 2013: 122). 

4. Tugas Guru 

Tugas guru menurut para ahli pendidikan adalah 

mendidik.Mendidik adalah tugas yang amat luas.Mendidik itu sebagian 

dilakukan dalam bentuk mengajar, sebagian dalam bentuk memberikan 

dorongan, memuji, menghukum, memberikan teladan, membiasakan, dan 

lain-lainya. Dalam pendidikan di sekolah, tugas guru sebagian besar 

adalah dengan cara mengajar dan sebagian lainnya adalah seperti yang 

telah diungkapkan sebelumnya yaitu memberikan dorongan, memuji, 

menghukum, memberikan teladan, membiasakan, dan lain-lainya.  
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Tafsir (2013: 126) mengutip pendapat Soejono tentang rincian 

tugas pendidik sebagai berikut: 

a. wajib menemukan pembawaan yang ada pada peserta didik dengan 

berbagai cara seperti observasi, wawancara, angket, melalui pergaulan 

dan sebagainya. 

b. Berusaha mendorong peserta didik mengembangkan pembawaan yang 

baik dan menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak 

berkembang. 

c. Memperlihatkan kepada peserta didik tugas orang dewasa dengan cara 

memperkenakan berbagai bidang keahlian keterampilan, agar peserta 

didik memilihnya dengan tepat. 

d. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakan 

perkembangan peserta didik berjalan dengan baik. 

e. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala peserta didik menemui 

kesulitan dalam mengembangkan potensinya. 

5. Kompetensi Guru 

Pengertian kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan 

kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan 

kinerjanya secara tepat dan efektif (Kunandar 2009: 55). Berdasarkan UU 

No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 10 ayat 

1menyatakan bahwa “Kompetensi gurusebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 meliputikompetensipedagogik,kompetensi kepribadian,kompetensi 

Studi Korelasi Antara Komunikasi…, Rahmah Prihatin, Fakultas Agama Islam UMP, 2017

http://kompetensi.info/kompetensi-guru/kode-etik-guru-dan-dosen.html
http://kompetensi.info/kompetensi-guru/apa-itu-kompetensi.html
http://kompetensi.info/kompetensi-guru/kode-etik-guru-dan-dosen.html
http://kompetensi.info/coretan-opini-civitas/profesionalitas-dalam-mengajar.html


 18 

sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui  pendidikan 

profesi” 

Kompetensi guru terdiri dari 4 kompetensi yaitu sebagai berikut: 

a. Kompetensi Pedagogik yaitu kemampuan pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar pengembanganpeserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 

b. Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, 

berwibawa dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dan 

berakhlak mulia. 

c. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan 

materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan 

yang menaungi materinya. 

d. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, 

orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

 

C. Prestasi Belajar Siswa  

1. Prestasi Belajar Siswa 

Wingkel (1996: 162) mengatakan bahwa prestasi adalah bukti 

keberhasilan yang telah dicapai. Senada dengan pengertian tersebut 

Ahmadi dan Supriyono (1991: 130) berpendapat bahwa prestasi yang 
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dicapai oleh seorang individu merupakan hasil interaksi antara berbagai 

hal yang mempengaruhinya baik dalam diri (faktor internal) maupun dari 

luar diri (faktor eksternal) individu. 

Hilgard dan Bower dalam Purwanto (2002: 84)  mengemukakan 

belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang pada 

situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang 

dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat 

dijelaskan atas dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau 

keadaan sesaat seseorang. Menurut Witheritong dalam Sukmadinata 

(2003: 155) belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian, 

dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru yang berbentuk 

keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. 

Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku baik ke arah yang lebih 

baik maupun perubahan ke arah yang lebih buruk. Belajar merupakan 

suatu perubahan yang terjadi dengan adanya latihan atau karena adanya 

pengalaman.Agar dapat disebut belajar maka perubahan itu harus bersifat 

mantap dan tidak hanya sesaat.Tingkah laku yang mengalami perubahan 

dalam belajar menyangkut berbagai aspek baik fisik maupun psikis. 

Setiap orang yang belajar pasti menginginkan prestasi belajar yang 

tinggi.Hal tersebut menjadi keinginan guru, orang tua, dan siswa itu 

sendiri karena prestasi belajar merupakan tolok ukur keberhasilan 

pendidikan. Prestasi belajar adalah apa yang telah diciptakan, hasil 
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pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan 

keuletan kerja (Dimyati, 2009: 76). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah 

pernyataan atau bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh siswa selama 

proses belajar yang biasanya pernyataan atau keberhasilan ini berupa nilai 

baik itu dalam bentuk angka atau huruf. 

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

seseorang: 

1) Faktor Internal, terdiri dari: 

b. Faktor jasmaniah (fisiologis) yang merupakan sifat bawaan maupun 

yang diperoleh, yang termasuk dalam faktor ini adalah penglihatan, 

pendengaran, struktur tubuh, dan sebagainya. 

c. Faktor Psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh, yang terdiri atas faktor intelektual (potensial kecerdasan 

dan bakat), dan faktor kecakapan nyata (prestasi yang telah 

dimiliki). Sedangkan faktor non intelektual meliputi unsur-unsur 

kepribadian tertentu seperti sikap, minat, kebutuhan, motivasi, 

emosi, dan penyesuaian diri. 

d. Faktor kematangan fisik maupun psikis. 

2) Faktor eksternal, terdiri dari: 

a. Faktor sosial, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, 

lingkungan masyarakat, dan lingkungan kelompok. 

b. Faktor budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan 

kesenian. 
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c. Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, 

dan iklim.(Ahmadi dan Supriyono 1991: 130-131). 

1. Peran Motivasi belajar dalam prestasi belajar siswa  

Prestasi belajar merupakan salah satu unsur yang penting dalam 

tujuan proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik, karena prestasi 

belajar merupakan tolak ukur dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang 

telah dilakukan, hal ini tidak bisa terlepas dengan motivasi belajar dari 

dalam diri siswa, ada atau tidaknya motivasi belajar dalam diri siswa akan 

menentukan apakah siswa akan terlibat serta aktif dalam proses 

pembelajaran atau bersifat pasif tidak peduli. Kedua kondisi ini tentu saja 

berakibat yang sangat berbeda dalam proses pembelajaran dan hasilnya.  

Motivasi belajar siswa memiliki pengaruh yang cukup kuat 

terhadap keberhasilan proses maupun hasil belajar siswa. Salah satu 

indikator kualitas pembelajaran adalah adanya semangat maupun motivasi 

belajar dari para siswa. Motivasi memiliki pengaruh terhadap perilaku 

belajar siswa, yaitu motivasi mendorong meningkatnya semangat dan 

ketekunan dalam belajar. Motivasi belajar memegang peranan yang penting 

dalam memberi gairah, semangat dan rasa senang dalam belajar sehingga 

siswa yang mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang banyak 

untuk melaksanakan kegiatan belajar yang pada akhirnya akan mampu 

memperoleh prestasi belajar yang lebih baik. Menurut Djaali (2011: 101) 

motivasi diartikan sebagai kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat 

dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktifitas 

Studi Korelasi Antara Komunikasi…, Rahmah Prihatin, Fakultas Agama Islam UMP, 2017



 22 

tertentu guna mencapai suatu tujuan. Dalam pengertian umum, motivasi 

merupakan daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas guna mencapai tujuan tertentu.  

Guru dapat menggunakan berbagai cara untuk menggerakkan atau 

membangkitkan motivasi belajar siswanya, ialah sebagai berikut:  

a. Memberi Angka  

Umumnya setiap siswa ingin mengetahui hasil pekerjaannya, yakni 

berupa angka yang diberikan oleh guru. Siswa yang mendapat angkanya 

baik, akan mendorong motivasi belajarnya menjadi lebih besar, 

sebaliknya siswa yang mendapat angka kurang, mungkin menimbulkan 

frustrasi atau dapat juga menjadi pendorong agar belajar lebih baik.  

b. Pujian  

Pemberian pujian pada siswa atas hal-hal yang telah dilakukan dengan 

berhasil besar manfaatnya sebagai pendorong belajar. Pujian 

menimbulkan rasa puas dan senang.  

c.  Hadiah  

Cara ini dapat pula dilakukan oleh guru dalam batas-batas tertentu, 

misalnya pemberian hadiah pada akhir tahun kepada para siswa yang 

mendapat atau menunjukkan hasil belajar yang baik, memberikan hadiah 

bagi para pemenang sayembara atau pertandingan olah raga. 

d. Kerja kelompok dan Persaingan  

Baik kerja kelompok maupun persaingan memberikan motif-motif sosial 

kepada siswa. Hanya saja persaingan individual akan menimbulkan 
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pengaruh yang tidak baik, seperti: rusaknya hubungan persahabatan, 

perkelahian, pertentangan, persaingan antar kelompok belajar.   

e. Penilaian  

Penilaian secara kontinyu akan mendorong siswa belajar, oleh karena 

anak memiliki kecenderungan untuk memperoleh hasil yang baik. 

Disamping itu, para siswa selalu mendapat tantangan dan masalah yang 

harus dihadapi dan dipecahkan, sehingga mendorongnya belajar lebih 

teliti dan seksama.   

f. Karyawisata  

Karyawisata merupakan salah satu cara yang  dapat membangkitkan 

motivasi belajar karena dalam pembelajaran ini akan mendapat 

pengalaman langsung dan bermakna baginya. Selain dari itu, karena 

objek yang akan dikunjungi adalah objek yang menarik minatnya. 

Suasana bebas, lepas dari keterikatan ruangan luas besar manfaatnya 

untuk menghilangkan ketegangan-ketegangan yang ada, sehingga 

kegiatan belajar dapat dilakukan dengan menyenangkan.  

g. Film Pendidikan  

Setiap siswa merasa senang menonton film. Gambaran dan isi cerita 

film lebih menarik perhatian dan minat siswa dalam belajar. Para siswa 

mendapat pengalaman baru yang merupakan unit cerita yang bermakna.  

Menurut Sardiman A.M (2003: 79) siswa yang memiliki motivasi 

belajar tinggi dapat dicirikan sebagai berikut :  

1)  Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu 

yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 2) Ulet menghadapi 
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kesulitan (tidak cepat putus asa). 3) Tidak memerlukan dorongan dari 

luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas dengan 

prestasi yang telah dicapainya). 4) Lebih senang kerja mandiri. 5) 

Dapat mempertahanankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu). 6) Tidak mudah melepaskan hal yang sudah diyakininya. 7) 

Senang mencari dan memecahkan soal-soal.  

Masih banyak cara yang dapat digunakan oleh guru untuk 

membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa, agar siswa 

dapat memperoleh prestasi belajar yang diharapkan. Namun yang lebih 

penting adalah motivasi yang timbul dari dalam diri siswa seperti 

dorongan kebutuhan, kesadaran akan tujuan, dan juga pribadi guru 

sendiri merupakan contoh yang dapat merangsang motivasi mereka. 

Berdasarkan cara-cara yang telah dipaparkan diatas, hal tersebut sangat 

membutuhkan kemampuan guru untuk dapat berkomunikasi secara 

efektif terhadap peserta didiknya, dengan kemampuan komunikasi 

yang baik maka guru akan mampu mentransfer motivasi-motivasi 

kepada peserta didiknya sehingga diharapkan peserta didik tersebut 

dapat memiliki prestasi belajar yang diharapkan. 

 

D. Penelitian terdahulu 

1. Jurnal pendidikan madrasah oleh Immawati Muflichah tahun 2013 dengan 

judul penelitian “Hubungan Kemampuan Komunikasi Interpersonal guru 

dengan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fikih di MIN 

Kabupaten Sleman” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
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antara kemampuan Komunikasi interpersonal guru dan prestasi belajar 

siawa. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif yang 

dilakukan di MIN se-Kabupaten Sleman. Populasi dalam penelitian ini 

adalah peserta didik MIN Kabupaten SlemanTahun Pelajaran 2013/2014. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 100 peserta didik. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Metode 

analisis data menggunakan analisis statistik korelasi product moment.Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi belajar mata pelajaran fikih 

siswa MIN Sleman mempunyai rata-rata sebesar 81,12. dan terdapat tiga 

siswa yang mempunyai nilai dibawah 75. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa prestasi belajar mata pelajaran fikih dipengaruhi oleh 

kemampuan komunikasi interpersonal guru. Hubungan antara kedua 

variabel tersebut bersifat positif artinya saling mendukung. Semakin tinggi 

kemampuan komunikasi interpersonal guru maka semakin tinggi pula 

prestasi belajar mata pelajaran fikih demikian pula sebaliknya apabila 

kemampuan komunikasi interpersonal guru semakin rendah maka prestasi 

belajar mata pelajaran fikih juga akan semakin rendah. 

Perbedaan dari jurnal tersebut dengan skripsi adalah pada variabel 

penelitannya dan juga metode pengumpulan data yang digunakan pada 

masing-masing penelitan, dalam jurnal ini pengumpulan data yang hanya 

menggunakan metode angket dan dokumentasi, sedangkan dalam skripsi 

ini penulis menambahkan metode pengumpulan data dengan wawancara 

sebagai penguat informasi dari narasumber secara langsung. 
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2. Skripsi oleh Muhammad Irvan Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta dengan judul “Hubungan Tentang Kompetensi Guru 

Al-Qur’an Hadist dengan Prestasi Belajar Siswa (Studi Kasus di MTs 

Miftahul Umam Pondok Labu Jakarta Selatan)”. Skripsi tersebur 

mengkaji tentang hubngan kompetensi guru AL-Qur’an Hadist dengan 

prestasi belajar siswa. Pembahasannya dimaksudkan untuk kmengetahui 

pengaruh kompetensi guru Al-Qur’an Hadist terhadap prestasi siswa. 

Tujuan dari penelitan tersebut adalah untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan kompetensi guru dengan prestasisi belajar siswa dalam bidang 

studi Al-Qur’an Hadist di MTs Miftahul Umam Pondok Labu Jakarta 

Selatan. Populasi dari penelitan tersebut adalah seluruh siswa/i kelas VIII 

MTs Umam yang berjumlah 198 orang dengan sampel yang diambil 

adalah 30 orang. Dalam penelitan ini  digunakan metode deskriptif analisis 

dan metode korelasional dengan jenis penelitiaan lapangan dan didukungn 

oleh referensi-referensi yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam 

skripsi tersebut. Teknik pengumpulasna data meliputi angket, wawancara 

dan studi dokumentasi dengan metode analisa data berupa teknik product 

moment. Dari hasil pengolahan data menghasilkan data akhir dengan Rxy 

sebesar 0,5078 yang berarti terdapat hubungan kompetensi guru dengan 

prestasi belajar siswa walaupun hubungan positif itu hanya pada tingkat 

sedang atau cukup. Kesimpulan akhir adalah Ha diterima dan Ho ditolak. 

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah pada jumlah sampel yang 

diambil, karena dalam skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Irfan 

hanya 15% dari jumlah populasi menjadi 30 orang sampel, tetapi dalam 

skripsi ini penulis menggunakan sampel 50% dari populasi dengan cara 
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megambil 10 orang sampel dari setiap kelas XI  sehingga total sampel 

yang digunakan adalah 50 orang sehingga diharapkan hasil penelitian 

dengan jumlah sampel yang banyak menjadikan hasil akhir penelitian 

valid dan reliabel. 

3. Skripsi oleh Nunung Noor Rochmah Ismawati, Program Studi Pendidikan 

Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

UniversitasMuhammadiyah Surakarta, 2013. dengan judul:“Pengaruh 

Komunikasi Antara Guru Dan Siswa Dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

Dan Aktivitas Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Kelas XII 

IPS SMA Negeri 1 Kartasura Tahun Ajaran 2012/2013”. Tujuan penelitian 

tersebut adalah untuk mengetahui: 1) Adanya pengaruh komunikasi antara 

guru dan siswa terhadap prestasi belajar, 2) Adanya pengaruh aktivitas 

belajar siswa terhadap prestasi belajar, 3) Adanya pengaruh komunikasi 

antara guru dan siswa dan aktivitas belajarsiswa terhadap prestasi belajar. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 

metode kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa IPS SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2012/2013 yang 

berjumlah 190 siswa dengan sampel sebanyak 125 siswa, diambil dengan 

teknik proposionate stratified random sampling. Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode dokumentasi dan metode angket yang telah diuji 

cobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah regresi linier berganda, uji t, uji F, sumbangan efektif 

dan sumbangan relatif. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh 

persamaan regresi linier ganda sebagai berikut: Y = 39,855 + 0,540 X1 + 
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0,180 X2, artinya prestasi belajar dipengaruhi oleh komunikasi antara guru 

dan siswa dan aktivitas belajar siswa. Berdasarkan analisis dan 

pembahasan menyimpulkan bahwa: (1) komunikasi antara guru dan siswa 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Hal tersebut dibuktikan dari 

hasil uji t yang memperoleh thitung untuk variabel komunikasi antara guru 

dan siswa sebesar 4,116 sehingga thitung > ttabel atau 4,116 > 1,980 (α = 

0,05). (2) aktivitas belajar siswa berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung untuk 

variabel aktivitas belajar sebesar 2,184 sehingga thitung > ttabel atau 

2,184 > 1,980 (α = 0,05). (3) komunikasi antara guru dan siswa dan 

aktivitas belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar. Terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung sebesar 

13,754 sehingga Fhitung > Ftabel atau 13,754 > 3,071 dengan taraf sig 

5%. (4) hasil perhitungan untuk nilai R2 sebesar 0,184 berarti 18,4% 

prestasi belajar dipengaruhi oleh variabel komunikasi antara guru dan 

siswa dan aktivitas belajar siswa, sisanya sebesar 81,6% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak ikut diteliti dalam penelitian tersebut. Perbedaan 

dengan penulis adalah dalam penentuan analisis data dimana dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Nunung Noor Rochmah Ismawati adalah 

regresi linear berganda sedangkan penulis menggunakan metode analisis 

data dengan product moment. 
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