
 
 

1 
 

 

BAB I 

   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

          Bahasa tubuh adalah gerakan tubuh yang merupakan sebagian perilaku 

nonverbal yang dapat disampaikan melalui simbol atau tanda komunikasi yang 

dapat menciptakan atau mengirimkan pesan kepada siswa atau pendengar dari 

seorang guru atau pembicara (Setianti, 2008:7). Bahasa tubuh sangat membantu 

seorang guru dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran. Selain 

menggunakan komunikasi verbal (berupa kata atau kalimat), komunikasi nonverbal 

pun mendukung dalam memberikan penguatan agar pesan atau makna yang tersirat 

dalam pembicaraan dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh siswa 

sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman informasi. Apabila seorang guru 

tidak menggunakan bahasa tubuh maka pesan yang akan disampaikan kepada siswa 

dapat kurang dipahami atau disalah artikan.  

 Penggunaan bahasa tubuh dapat diterapkan oleh semua guru dengan 

senatural mungkin sesuai dengan pesan yang akan disampaikan, selain itu guru 

dalam penggunaan bahasa tubuh haruslah disesuaikan dengan kondisi dan lawan 

bicara. Guru Sekolah Dasar pastinya menghadapi peserta didik yang mempunyai 

berbagai macam karakteristik dan latar belakang yang berbeda. Agar pesan yang 

disampaikan dapat diterima maka penggunaan  bahasa tubuh pun harus tepat. Guru 

dalam mewujudkan bahasa tubuh yang natural, guru harus berkomitmen dan 

bersedia melakukan pekerjaan dengan ikhlas dan ekstra sehingga bisa menjadi 
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seorang guru yang professional. Ciri-ciri pribadi guru yang professional diantara 

lain yaitu: guru berempati dengan siswa, menghormati individu, memiliki 

pandangan dan sikap positif, memiliki kemampuan dalam melakukan pendekatan 

dan rasa humor (Arifin, 2013:3). 

 Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 39 ayat 2 

pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan, serta  melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Hal ini didukung oleh 

pernyataan Arifin (2013:2) yang berbunyi: 

 Menjadi seorang pendidik tidaklah mudah terdapat tugas dan tanggung ja- 
 wab guru yaitu tidak hanya bertugas mentransfer pengetahuan, tetapi guru 
 harus dapat membentuk pribadi siswa secara utuh. Di dalam mengajar gu- 
 ru harus dapat mendorong siswa untuk memperoleh pengalaman dalam  
 mengapresiasi kehangatan, kebersamaan dan kesenangan bagi kedua belah 
 pihak. 
 
 Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 40, pendidik 

berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis dan dialogis. Salah satu tugas dan tanggung jawab seorang guru 

yaitu mengelola pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran yang baik yaitu salah 

satunya didukung oleh faktor gaya mengajar seorang guru, khususnya bahasa tubuh 

yang digunakan. Guru yang dapat menggunakan bahasa tubuh dengan baik dapat 

menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Suasana 

pembelajaran di kelas yang menyenangkan akan menarik minat dan fokus peserta 

didik dalam mengikuti materi pembelajaran yang disampaikan guru. Peserta didik 

yang sudah tertarik dengan gaya mengajar seorang guru maka peserta didik akan 

termotivasi dalam meningkatkan belajarnya. Apabila guru tidak menggunakan 
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bahasa tubuh, maka pembelajaran di kelas akan terasa tidak menyenangkan 

sehingga peserta didik akan merasa bosan dan materi pembelajaran pun yang 

disampaikan guru tidak dapat diterima secara maksimal. 

 Penelitian mengenai bahasa tubuh yang digunakan guru, sangatlah penting 

karena bahasa tubuh merupakan salah satu faktor yang mendukung kelancaran 

berjalannya proses belajar mengajar. Faktor yang mendukung kelancaran belajar 

mengajar diantaranya yaitu pendekatan, metode, media pembelajaran dan gaya 

mengajar (bahasa tubuh) guru. Guru dapat menerapkan berbagai variasi gaya 

mengajar agar dapat menarik minat peserta didik, sehingga peserta didik akan fokus 

pada kegiatan pembelajaran. Adanya respon dari peserta didik maka pembelajaran 

akan terus dapat komunikatif dan dapat menunjang pembelajaran yang PAILKEM 

yaitu pembelajaran aktif, inovatif, lingkungan, kreatif, efektif dan menarik. 

 Apabila penelitian bahasa tubuh ini tidak dilakukan maka akan memberikan 

efek buruk kepada guru yang tidak menerapkan bahasa tubuh dalam menyampaikan 

materi pembelajaran yang nantinya akan berdampak buruk pada akademik peserta 

didik. Guru yang belum mengerti pentingnya bahasa tubuh tersebut tidak akan 

memperbaiki kualitasnya dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

 Penelitian ini akan dilakukan di SD Muhammadiyah 4 Batu pada kelas 1. 

Pemilihan di Sekolah Dasar ini karena sekolah sudah terakreditas A. Pada kelas 1 

terdapat lima kelas yang terdiri dari kelas I-A, I-B, I-C, I-D, dan I-E sehingga 

terdapat lima guru kelas yang akan menjadi objek penelitian. 

 Berdasarkan pengalaman peneliti ketika mengajar di kelas 1 SD 

Muhammadiyah 4 Batu dalam program Magang III selama tiga minggu, terlihat 

gaya mengajar guru bervariatif. Sebagian guru sudah menerapkan bahasa tubuh 
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dengan baik sehingga suasana di kelas sangat menyenangkan dan peserta didik 

antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain guru yang sudah bagus dalam 

penggunaan bahasa tubuh dalam proses pembelajaran terdapat guru yang masih 

kurang dalam penggunaan bahasa tubuhnya sehingga peserta didik kurang antusias 

dalam belajar. Dalam kesempatan Magang tersebut peneliti berkesempatan 

melakukan praktek mengajar pada kelas I-A. Kendala yang peneliti alami yaitu 

peserta didik kurang terfokus pada materi pembelajaran. Peserta didik lebih fokus 

pada media yang akan digunakan dalam pembelajaran namun, materi atau pesan 

belum dapat dipahami. Permasalahan ini disebabkan oleh kurang  dapatnya peneliti 

dalam mengelola kelas khususnya gaya mengajar yang monoton sehingga berakibat 

pada pencapaian hasil belajar peserta didik yang tidak mencapai nilai tuntas. 

Apalagi ketika praktik mengajar tersebut yang peneliti hadapi adalah siswa kelas 

rendah yang sangat tertarik dengan cara mengajar guru yang bervariatif dan 

menyenangkan. 

 Penelitian yang membahas mengenai komunikasi nonverbal sudah pernah 

dilakukan yaitu pada tahun 2013 oleh Pontoh dengan judul “Peranan Komunikasi 

Interpersonal Guru Dalam Meningkatkan Pengetahuan Anak (Studi pada guru-

guru di TK. Santa Lucia Tuminting)”  dengan menunjukkan hasil bahwa semua guru 

yang ada di TK.  Santa Lucia menggunakan komunikasi dalam bentuk verbal dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan murid-muridnya. Komunikasi verbal 

dianggap paling tepat dalam berinterkasi dengan murid khususnya anak taman 

kanak-kanak yang kemampuan daya tangkapnya masih rendah dan perlu 

komunikasi secara langsung. Bentuk komunikasi yang lain yang dilakukan oleh 

guru yaitu dalam bentuk komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dilakukan 
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dengan tujuan agar murid-murid memahami maksud dari apa yang disampaikan 

oleh guru sehingga dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Penelitian yang 

dilakukan pada tahun 2012 oleh Mahyudi dengan judul “Peranan Gaya Mengajar 

Guru Fisika Terhadap Minat Belajar Fisika Siswa Kelas IX MTs Istiqlal Delitua”. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh adanya pengaruh positif dari peranan gaya 

mengajar guru fisika terhadap minat belajar Fisika semakin meningkat. Penguatan 

yang baik dan tepat dari seorang guru menambah rasa gairah, rasa aman, semangat 

dan perasaan senang siswa dalam belajar. Dari kedua penelitian yang sudah 

dilakukan tersebut, komunikasi nonverbal dianggap lebih tepat dan bervariatif 

dalam memperjelas komunikasi verbal guru, maka peneliti ingin meneliti lebih jauh 

penggunaan bahasa tubuh guru di SD Muhammadiyah 4. 

 Penelitian terhadap bahasa tubuh guru sangat menarik untuk diteliti karena 

setiap individu atau guru pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga 

penerapan bahasa tubuh pun akan berbeda pula. Ada guru yang sudah baik dalam 

menerapkan bahasa tubuh namun ada pula guru yang belum dapat menerapkan 

bahasa tubuh dengan luwes sehingga akan kurang menarik minat peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran. Guru yang sudah luwes dalam menerapkan bahasa 

tubuh pastinya akan menjadi guru yang digemari peserta didik.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut dalam suatu  penelitian yang berjudul “Analisis Bahasa 

Tubuh Guru (Nonverbal) Dalam Kegiatan Pembelajaran Pada kelas I di SD 

Muhammadiyah 4 Batu”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
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 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah wujud bahasa tubuh guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

I SD Muhammadiyah 4 Batu? 

2. Bagaimanakah kualitas bahasa tubuh guru dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas I SD Muhammadiyah 4 Batu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian 

yang akan dilakukan ini bertujuan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan wujud bahasa tubuh guru dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas I SD Muhammadiyah 4 Batu. 

2. Mendeskripsikan kualitas bahasa tubuh guru dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas I di SD Muhammadiyah 4 Batu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Sesuai dengan tujuan di atas, maka diharapkan penelitian ini memberikan 

manfaat sebagai berikut. 

 

1. Teoritis 

Mempelajari penggunaan bahasa tubuh guru yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran di Sekolah Dasar sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan dan memotivasi siswa dalam belajar. 
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2. Praktis 

a. Bagi Guru 

 Masukan untuk guru dalam perbaikan mutu pendidikan dengan melakukan 

variasi bahasa tubuh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas 

sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. 

b. Bagi Peneliti 

 Meningkatkan pengetahuan mahasiswa khususnya calon guru Sekolah Dasar 

mengenai penggunaan bahasa tubuh guru dengan tepat sehingga pesan atau materi 

pembelajaran dapat tersampaikan secara maksimal sebagai salah satu faktor 

penunjang pembelajaran sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti Lain 

 Sebagai masukan atau rujukan bagi peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian dengan topik yang sama sehingga dapat menyempurnakan penelitian 

yang sudah dilakukan. 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

 Tujuan batasan penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam 

melaksanakan penelitiannya supaya efektif dan efisien serta mengingat 

keterbatasan kemampuan peneliti maka peneliti akan membatasi masalah-masalah 

yang akan diselesaikan dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut. 

1. Peneliti akan meneliti guru pada kelas I-A hingga kelas I-E SD Muhammadiyah 

4 Batu malang semester genap tahuan ajaran 2015-2016. 

2. Materi yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu tentang bahasa tubuh guru 

dalam kegiatan pembelajaran. 
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1.6 Definisi Istilah 

 Definisi istilah di bawah ini untuk menghindari kesalahan pahaman dalam 

penelitian. Beberapa istilah di antara lain sebagai berikut. 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenar-benarnya (Priyambodo, 2015:45). 

2. Bahasa adalah suatu sistem formal yang dapat dianalisis secara terpisah dari 

penggunaan bahasa sehari-hari (Morissan,2013:140). 

3. Tubuh adalah kesuluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari 

bagian ujung kaki sampai ujung rambut (KBBI, 2008:1492). 

4. Guru adalah pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan 

menengah (UU Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS). 

5. Bahasa tubuh guru adalah gerakan tubuh guru yang merupakan sebagian atau 

keseluruhan gerakan anggota tubuh yang dapat digunakan dalam mempertegas 

penyampaian pesan kepada peserta didik. 

6. Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai 

tujuan dan terciptanya proses belajar pada siswa. 

 




