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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kegiatan Pembelajaran 

 Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU Nomor 20 tahun 

2003 tentang SISDIKNAS). Hal ini sesuai dengan pernyataan Gagne (dalam Uno, 

2013:212) pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Sehingga dapat disimpulkan 

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. 

 Ciri-ciri pembelajaran adalah meningkatkan dan mendukung proses belajar 

siswa serta adanya interaksi antara peserta didik dan guru dalam rangka mencapai 

tujuan. Interaksi dapat terjadi antara siswa yang belajar dengan lingkungan 

belajarnya, baik dengan guru, dengan siswa lainnya, media dan sumber belajar 

lainnya. Tugas utama seorang pengajar adalah untuk memudahkan pembelajaran 

para pelajar. Pengajar atau guru bukan saja harus dapat menyediakan suasana 

pembelajaran yang menarik dan harmonis, tetapi juga menciptakan pembelajaran 

yang berkesan. Hal ini bermakna bahwa guru perlu mewujudkan suasana 

pembelajaran yang dapat merangsang minat pelajar selain senantiasa memikirkan 

keperluan belajar. 
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Jika dilihat secara garis besar teori pembelajaran yang sering digunakan dalam 

dunia pendidikan, terdapat dua teori (Cahyo, 2013:27-29). 

1. Teori pembelajaran klasik (Behavioristik) 

 Thornike menyatakan bahwa belajar merupakan peristiwa terbentuknya 

asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus (S) dengan 

respon (R) yang diberikan atas stimulus tersebut.Terjadinya asosiasi antara stimulus 

dan respon ini mengikuti hukum-hukum berikut: 

a. Hukum latihan, yaitu apabila asosiasi antara stimulus dan respon sering terjadi, 

maka asosiasi itu akan terbentuk semakin kuat. 

b. Hukum akibat, yaitu apabila asosiasi yang terbentuk antara stimulus dan respon 

diikuti oleh suatu kepuasan yang disebabkan oleh kebenaran dan mengetahui 

maka asosiasi akan semakin meningkat. 

2. Teori pembelajaran kontemporer (Konstruktivisme) 

 Sebagaimana ditulis Hill (dalam Cahyo, 2013:29), pembentukan 

pengetahuan menurut konstruktivistik memandang subjek aktif menciptakan 

struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan lingkungan. Hal yang 

terpenting dalam teori konstruktivisme adalah dalam proses pembelajaran, 

pembelajarlah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan dan bertanggung 

jawab terhadap hasil belajarnya. Kreaktivitas dan keaktifan siswa akan membantu 

mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa. 

 Tahapan mengajar menurut J.J. Hasibuan (dalam Suryosubroto, 2002:38) 

sebagai berikut. 

1) Tahap sebelum pengajaran 

a. Menyusun tahunan pelaksanaan kurikulum  
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b. Program semester pelaksanaan kurikulum 

c. Program satuan pelajaran dan perencanaan program mengajar 

2) Tahap pengajaran, yaitu interaksi guru dan siswa 

a. Pengelolaan dan pengendalian kelas 

b. Penyampaian informasi, keterampilan-keterampilan, konsep 

c. Penggunaan tingkah laku verbal dan nonverbal 

d. Cara mendapat balikan 

e. Mempertimbangkan prinsip-prinsip psikologis yaitu motivasi dan keterlibatan 

siswa 

f. Mendiagnosis kesulitan belajar 

g. Menyajikan kegiatan sehubungan dengan perbedaan individu 

h. Mengevaluasi kegiatan interaksi 

3). Tahap sesudah pengajaran 

a. Menilai pekerjaan siswa 

b. Membuat perencanaan untuk pertemuan berikutnya 

c. Menilai kembali pembelajaran 

 

2.2 Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM  

 Salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan  yaitu PAILKEM, 

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

aktif yaitu anak belajar dari pengalamannya. Peserta didik belajar dengan cara 

melakukan, menggunakan indera, dan menjelajahi lingkungan. Pembelajaran 

inovatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa 

sehingga berbeda dengan pembelajaran yang diterapkan oleh guru pada umumnya 
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sehingga membuat anak menjadi termotivasi dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran lingkungan yaitu memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar sehingga memungkinkan siswa menemukan hubungan yang sangat 

bermakna anatara ide-ide abstrak dan penerapan praktis dalam kehidupan nyata. 

Pembelajaran kreatif yaitu pembelajaran yang menekankan guru untuk lebih kreatif 

dalam proses pembelajaran sesuai kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang 

keguruan. Pembelajaran efektif yaitu pembelajaran yang dapat menghasilkan 

belajar yang bermanfaat dan terfokus pada siswa melalui penggunaan prosedur 

yang tepat. Muara dari semua strategi yang digunakan dalam pembelajaran adalah 

bagaimana proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan menarik bagi 

siswa (Uno, 2013:76-173). 

 

2.3 Keterampilan Mengelola Kelas 

 Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan kondisi kelas apabila 

terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Pengelolaan pembelajaran 

terdapat beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu di antaranya: tujuan, 

komponen, dan prinsip-prinsip keterampilan. Penjabaran dari tiga hal pokok yang 

harus diperhatikan sebagai berikut (Saud, 2008:69). 

1. Tujuan keterampilan mengelola kelas di antara lain sebagai berikut. 

a. Mendorong siswa mengembangkan tingkah laku yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

b. Membantu siswa menghentikan tingkah laku yang menyimpang dari tujuan 

pembelajaran 
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c. Mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran 

yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

d. Membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan 

siswa dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi efektif 

2. Komponen-komponen keterampilan mengelola kelas di antaranya sebagai 

berikut. 

a. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru 

dalam mengambil keputusan atau ide pemecahan masalah dan mengendalikan 

kegiatan pembelajaran sehingga berjalan secara optimal. 

b. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang 

optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan 

siswa yang berkelanjutan. Guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk 

mengembalikan kondisi belajar yang optimal. 

3. Prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas di antaranya sebagai berikut. 

a. Memodifikasi tingkah laku. Guru hendaknya menganalisis tingkah laku siswa 

yang mengalami masalah dan memperbaiki tingkah laku siswa tersebut dengan 

menerapkan pemberian penguatan secara sistematis. 

b. Guru dapat menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok. 

Pendekatan pemcehan kelompok dapat dilakukan dengan cara; memperlancar 

tugas-tugas, memberikan kegiatan kelompok, memelihara semangat siswa, dan 

menangani konflik yang timbul. 

c. Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Guru 

dapat menggunakan seperangkat cara untuk mengendalikan tingkah laku siswa 
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yang menyimpang, sehingga guru dapat mengetahui sebab-sebab dasar yang 

mengakibatkan ketidakpatuhan tingkah laku tersebut serta berusaha untuk 

menemukan pemecahannya. 

 Beberapa cara agar guru dapat menguasai kelas dan menjadi guru yang 

dikagumi siswa dan orang-orang di lingkungannya karena prestasi yang baik. 

1. Bangunlah komunikasi yang baik 

 Guru yang mahir dalam hubungan interpersonal akan lebih mudah dalam 

proses pembelajaran di kelas dan dalam menjalin hubungan antara guru dan murid 

di luar sekolah. Komunikasi yang efektif antara guru dan murid akan mengurangi 

prasangka-prasangka yang tidak baik siswa terhadap guru. Menurut Jalaluddin 

Rakhmat (2007)  (dalam Barnawi 2012:25-26) ada empat faktor yang dapat 

menjaga keseimbangan hubungan interpersonal, yaitu keakraban, kontrol, respon 

dan nada emosional yang tepat. 

a. Keakraban merupakan kebutuhan akan kasih sayang, saling memberi dan 

menerima. Jika murid memberi senyum atau salam, guru juga harus menjawab 

senyuman dan salam sebagai suatu respon dalam berkomunikasi. 

b. Kontrol, yakni pihak yang satu menjadi pengontrol pihak yang lain. Guru adalah 

pihak yang akan  mengontrol siswa. Guru harus mampu menjalankan fungsi 

kontrolnya. 

c. Respon yang tepat. Jika murid bertanya guru harus menjawab dengan baik, 

tidak dengan marah karena merasa dites siswanya. 

d. Keserasian suasana emosional. Guru dan murid akan mudah berkomunikasi jika 

kedua belah pihak memiliki suasana emosional yang sama. 

2. Memberi salam kepada anak didik sebelum dan setelah pelajaran 
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 Banyak guru yang melalaikan salah satu Sunnah yaitu Sunnah salam. Tidak 

menjadi suatu masalah jika seorang guru mengucapkan selamat pagi atau selamat 

petang, akan tetapi itu diucapkan setelah salam yang disyariatkan. Memberi salam 

adalah faktor memasyaratkannya rasa saling cinta di antara pribadi dan kelompok, 

dan kebutuhan seorang guru kepada hal tersebut lebih utama. Jika cinta telah 

memasyaratkan di antara guru dan siswanya, akan menjadi sinyal positif 

diterimanya ilmu yang ditebarkan guru tersebut (Aziz, 2010:72). 

3. Lembut kepada anak didik 

  Lembut maksudnya adalah lembut dengan perkataan dan perbuatan. Jiwa 

manusia senang kepada sikap lembut, santun, dan kata-kata baik. Berlaku kasar 

dapat membahayakan peserta didik. Barangsiapa yang terdidik dalam lingkungan 

keras, baik pelajar atau pembantu, akan selalu dibayang-bayangi oleh perasaan 

terpaksa, tidak bergairah, mengajaknya kepada sifat malas, mendorongnya berdusta 

dan bersikap jelek (Aziz, 2010:61). 

4. Miliki Sense of Humor 

 Dalam bahasa psikologi berkaitan dengan emotional intelligence (EQ), 

keadaan fun adalah keadaan yang berkaitan dengan emosi positif. Dengan sense of 

humor yang baik siswa akan belajar dengan menyenangkan dan tanpa ada tekanan 

secara psikologis. Agar dapat membangun sense of humor ada beberapa kiat yang 

dapat dilakukan yaitu dengan membaca buku-buku humor. Apabila intonasi yang 

digunakan tidak tepat, bisa jadi naskah yang sebetulnya sangat lucu tidak akan 

membuat siswa menjadi terhibur. Adapun yang paling penting untuk diperhatikan 

yaitu bukan memerankan diri selayaknya badut, melainkan memiliki kepekaan 
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untuk menghibur siswa sehingga belajar mengajar menjadi menyenangkan 

(Barnawi, 2012:43). 

5. Jangan membuat siswa malu di depan kelas 

 Setiap orang membutuhkan rasa aman. Dalam hierarki Maslow, kebutuhan 

rasa aman menempati peringkat kedua setelah kebutuhan fisiologis. Artinya, 

kebutuhan rasa aman tidak saja terbebas dari penderitaan, serangan fisik, atau 

bencana, tetapi juga terbebas dari tekanan psikologis ataupun emosional dari pihak 

lain. Guru tidak boleh menyerang psikis siswa, apalagi menyerang secara fisik. 

Guru memang diperbolehkan memberi hukuman, tetapi hukuman tersebut jangan 

sampai merusak motivasi siswa (Barnawi, 2012:83). 

6. Bahagiakan siswa  

 Membuat siswa bahagia berarti telah memberikan multivitamin hidup yang 

dapat memberinya energi positif dan menjadi bekal hidupnya untuk memperoleh 

kesuksesan yang membahagiakan. Syarat yang pertama adalah membuat siswa 

merasa beruntung yaitu dengan selalu memotivasi, memuji maupun mengkritik 

siswa dengan halus, membimbingnya, dan memberikan harapan hidup lebih baik di 

masa depan. Syarat yang kedua yaitu menciptakan peluang baik bagi siswa yaitu 

dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk beraktualisasi diri dengan 

baik di kelas. Syarat yang ketiga adalah menciptakan kejadian yang baik, yaitu 

dengan membuat semua pertemuan dan interaksi dengan murid menjadi sesuatu 

yang baik dan membahagiakan (Barnawi, 2012:89-90). 

 

7. Selalu Tampil Fresh 
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 Setiap individu pastinya memiliki masalah di dalam hidupnya. Guru yang 

sudah masuk ke dalam kelas, guru harus dapat mengontrol emosinya sehingga 

selalu tampak fresh  jika dilihat oleh peserta didik di kelas. Murid-murid akan 

bertanya-tanya dalam hati dan takut jika guru yang biasanya fresh di kelas tiba-tiba 

menjadi pribadi yang murung. Tentu suasananya menjadi tidak menyenangkan, 

kaku dan menegangkan. Jika guru tidak dapat mengendalikan tekanan masalah dan 

tidak mampu menerangkan materi pelajaran dengan baik guru dapat memberikan 

tugas struktur kepada siswa (Barnawi, 2012:45). 

 

2.4 Pengertian Bahasa 

 Ferdinand de Saussure, pendiri struktur linguistik modern, yang berjasa 

memberikan sumbangan besar pada tradisi struktural dalam ilmu komunikasi, 

mengajarkan bahwa “tanda” termasuk bahasa. Ia menyatakan bahwa bahasa yang 

digunakan oleh masyarakat di suatu wilayah akan berbeda dalam penggunaan kata-

kata untuk menunjukkan hal yang sama. Karena itu, tanda merupakan kesepakatan 

yang diarahkan oleh aturan. Saussure membuat perbedaan tegas antara bahasa 

formal yang disebutnya langue (bahasa) dan penggunaan bahasa yang sebenarnya 

dalam komunikasi yang disebut parole (percakapan). Menurutnya, bahasa adalah 

suatu sistem formal yang dapat dianalisis secara terpisah dari penggunaan bahasa 

sehari-hari. Percakapan adalah penggunaan bahasa yang sesungguhnya untuk 

mencapai suatu tujuan (Morissan, 2013:140). 

 

2.5 Pengertian Tanda Nonverbal 
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 Sistem tanda nonverbal sering dikelompokkan menurut tipe aktivitas atau 

kegiatan yang digunakan di dalam tanda tersebut yang menurut Burgoon (dalam 

Morissan, 2013:143-145) terdiri atas tujuh tipe yaitu bahasa tubuh, suara, tampilan 

fisik, sentuhan, ruang, waktu dan objek.  Salah satu tanda nonverbal yaitu bahasa 

tubuh (kinesics). Paul Elkman dan Wallace Friesen melakukan riset atau teori yang 

dikembangan berdasarkan Birdwhistel sebelumnya, sehingga menghasilkan model 

umum perilaku kinestetik yang sangat bagus dengan memberikan fokus perhatian 

pada wajah dan tangan. Analisis aktivitas nonverbal dapat melalui tiga cara yaitu: 

1. Sumber asli perbuatan 

 Perilaku nonverbal dapat bersifat bawaan yang berasal dari: 1) sistem saraf; 

2) perilaku umum yang dibutuhkan untuk bertahan hidup; atau dari 3) varian lintas 

budaya, kelompok, dan individu. Contohnya saja orang yang menaikkan alis 

matanya sebagai tanda heran dan berisfat innate (bawaan). Kegiatan menandai 

wilayah kekuasaan, misalnya membuat pagar di tanah adalah bertahan hidup. 

Gerakkan menggelengkan kepala untuk menyatakan “tidak” adalah varian lintas 

budaya karena antara satu budaya dengan budaya yang lain dapat diartikan dengan 

berbeda.  

2. Penandaan atau koding 

 Penandaan adalah hubungan antara tindakan dengan maknanya. Suatu 

tindakan adalah bersifat acak atau kebetulan karena tidak ada makna yang menyatu 

dengan tanda itu sendiri. Contohnya melalui kesepakatan dalam budaya maka 

masyarakat di lingkungan tersebut sepakat bahwa mengangguk menunjukkan tanda 

persetujuan. 

3. Penggunaan 
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 Penggunaan yaitu derajat tindakan nonverbal yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi. Misalnya saja melambaikan tangan kepada seorang 

teman dan teman tersebut membalas lambaian tangan. 

 Mark Knapp (1978) (dalam Cangara, 2007:104) menyebutkan bahwa 

penggunaan kode nonverbal dalam berkomunikasi memiliki fungsi sebagai berikut. 

a. Meyakinkan apa yang diucapkannya 

b. Menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata 

c. Menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya 

d. Menambah atau melengkapi ucapan yang dirasakan belum sempurna 

 

2.6 Konsep Dasar Bahasa Tubuh  Guru 

 Bidang yang menelaah bahasa tubuh adalah kinestika, suatu istilah yang 

diciptakan seorang perintis studi bahasa nonverbal. Ray L.Birdwhistell. Setiap 

anggota tubuh seperti wajah (termasuk senyuman dan pandangan mata), tangan, 

kepala, kaki, dan bahkan tubuh secara keseluruhan dapat digunakan sebagai isyarat 

simbolik. Karena manusia merupakan makhluk hidup, maka semua anggota badan 

senantiasa bergerak (Mulyana, 2004:317).  

 Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan Liliweri (Setianti, 2008:13) 

menjelaskan bahwa bahasa tubuh adalah gerakan, sedangkan tubuh yaitu sebagian 

perilaku nonverbal yang dapat disampaikan melalui simbol komunikasi kepada 

orang lain. 

 Bahasa tubuh terkadang lebih efektif daripada kata-kata yang berintonasi 

dasar. Keberadaan bahasa tubuh ini sangat mendukung pesan dari suatu ekspresi. 

Ada beberapa hal yang tentunya dapat guru ketahui mengenai berbagai bahasa 
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tubuh yang kurang berkenan di hati siswa. Beberapa bahasa tubuh ini di antara lain 

menunjuk dengan telunjuk tangan pada saat kurang tepat, menghindari tatapan 

mata, menyilangkan lengan atau kaki, mundur saat mereka mendekati guru, dan 

mahal senyuman. Argyle dan Elkman (dalam Setianti, 2008:14) keduanya 

menekankan bahwa bahasa tubuh adalah sungguh-sungguh sebuah bahasa. Dalam 

melihat gerakan tubuh tidak dapat dilihat secara tersendiri melainkan merupakan 

satu kesatuan. Jadi seperti menyusun kata-kata menjadi kalimat yang dapat 

dimengerti oleh orang lain. 

 Berdasarkan pernyataan dari beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa bahasa tubuh guru adalah sebagian atau keseluruhan gerakan tubuh guru 

yang dapat digunakan dalam mempertegas penyampaian pesan kepada peserta 

didik. 

 

2.7 Bentuk Bahasa Tubuh Guru 

 Bahasa tubuh guru dapat dilihat dari beberapa gerakan anggota badannya, di 

antara lain yaitu sebagai berikut. 

a. Senyum 

 Ada berbagai cara dalam memberikan senyuman yang dilihat pikiran bawah 

sadar orang lain sebagai senyuman tulus. Ketika berbicara dengan orang lain 

hendaknya memberikan senyuman tertulus yaitu benar-benar senyuman yang 

menghargai dan bermakna dengan tetap menjaga kontak mata dengan lawan bicara. 

Ketika berbicara dengan seseorang, kurang memberikan senyuman dapat membuat 

masalah yaitu ketika lawan bicara mengartikannya sebagai sebuah kesombongan 

(Mulyana, 2004:82). 
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 Seorang pendidik ketika memasuki kelas harus menyiapkan senyuman yang 

tulus dari hatinya. Ketulusan dari hatinya akan dapat dibaca dan diterima peserta 

didik dengan baik sehingga mampu memberikan respon yang baik pula kepada 

guru. 

b. Postur Terbuka 

 Berpostur tertutup dengan orang yang mengajak berbicara secara alamiah 

menunjukkan sikap kewaspadaan kepada lawan bicara. Membiasakan diri 

membuka diri dapat ditunjukkan dengan postur tubuh seseorang. Terkadang sering 

melihat orang yang mempunyai kebiasaan menyilangkan kedua tangannya atau 

kakinya, hal ini dapat diartikan sebagai sikap kewaspadaan. Berpostur terbuka 

memungkinkan lawan bicara menjadi lebih nyaman saat bercengkerama bersama 

(Mulyana, 2004:82). 

 Guru harus membiasakan membuka kedua tangannya ketika mulai masuk 

kelas dan ketika menyampaikan materi pembelajaran di kelas karena dengan tanda 

tersebut dapat diartikan bahwa guru terbuka kepada lingkungannya sehingga 

peserta didik akan bersemangat ketika mulai masuk kelas dan tidak bosan dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 

 

c. Condong ke Depan 

 Bahasa tubuh ini dapat diamati secara alamiah yaitu ketika badan guru 

berkeinginan untuk menarik ke belakang tubuh. Artinya, seorang guru tersebut 

mulai bosan atau tidak berminat pada orang yang berbicara. Guru harus tetap 

menjaga kecondongan tubuh ketika peserta didik berinteraksi dengannya sehingga 
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akan membuat peserta didik benar-benar nyaman berada di kelas (Mulyana, 

2004:83). 

d. Sentuhan 

 Sentuhan adalah bahasa pemikat yang efektif. Sentuhan terbukti bukan hanya 

sekedar kontak fisik, melainkan penggerak hati, pikiran dan perasaan. Kualitas 

sentuhan tidak dapat ditentukan dan disama-ratakan. Sentuhan yang tepat memang 

benar-benar dapat memberikan efek yang positif baik bagi guru maupun peserta 

didik. Memberikan sentuhan juga diyakini dapat membuat seseorang menjadi jauh 

lebih yakin. Menumbuhkan harapan dan keberanian untuk peserta didik menjadi 

pemimpi besar dan berani mewujudkannya (Mulyana, 2004:84). 

 Sentuhan yang biasanya guru kerap kali lakukan yaitu sentuhan ketika 

memberi pujian kepada anak didiknya dengan mengusap kepalanya. Guru dapat 

pula memberikan sentuhan kasih sayang seperti memeluknya atau menghapus air 

mata ketika anak didiknya menangis. Gerakan sentuhan ini tidak boleh dilakukan 

guru pada area tubuh yang tidak sepatutnya untuk disentuh. 

e. Kontak Mata 

 Banyak yang beranggapan jika kontak mata juga menjadi kunci 

berlangsungnya komunikasi yang efektif dalam percakapan. Menatap setiap wajah 

dari murid bagaikan melihat kata hati atau pikirannya. Melalui kontak mata guru 

dapat mengenal karakter peserta didik tanpa harus murid berbicara dan 

berkomunikasi. Contohnya saja guru dapat mengetahui jika si A sangat 

bersemangat, si B benar-benar tidak percaya diri, hal ini dapat dilihat dari 

pandangan matanya yang selalu ke bawah atau si C dengan sorot mata yang tajam 

dan terlihat menantang. Minimal  dengan kontak mata guru menjadi mengerti 
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bagaimana memperlakukan murid satu per satu sehingga masing-masing siswa 

menyakini bahwa siswalah yang dimaksudkan dalam pembicaraan. Menyempatkan 

sejenak waktu untuk berselancar melihat wajah-wajah peserta didik memberikan 

banyak modal dan gambaran yang menguntungkan bagi seorang guru. Dengan 

kebiasaan menjaga kontak mata ini akan memunculkan sikap empati antara guru ke 

peserta didik (Mulyana, 2004:86). 

 Tempat guru sebaiknya lebih tinggi daripada tempat peserta didik. Hal ini 

bertujuan supaya tercapai pengawasan yang baik dari pandangan guru, dan supaya 

siswa mudah mengikuti gurunya tanpa letih dan tidak mengganggu teman-

temannya yang ada di sekitarnya (Aziz, 2010:98). 

f. Anggukan dan Gerakan Kepala 

 Anggukan adalah sinyal mudah yang dapat ditangkap guru saat mengajar. 

Saat seorang guru melihat siswanya seakan-akan menganggukkan kepala, dapat 

diartikan jika siswa menyetujui apa yang ia sampaikan. Namun, saat tidak ada 

satupun anggukan dari peserta didik maka guru perlu berpikir lebih cepat. Mungkin 

peserta didik sedang bingung memahami materi pelajaran yang guru berikan. Guru 

harus cepat dalam mendeteksi masalah dan berpikir cepat dalam mengatasi 

permasalahan yang muncul yaitu ketidak pahaman peserta didik terhadap suatu 

materi pelajaran. Ketika peserta didik menyampaikan pendapatnya guru dapat 

mengiyakan pula jawaban mereka dengan menganggukkan kepala Gerakan 

menggelengkan kepala dapat diartikan sebagai suatu ketidak setujuan (Mulyana, 

2004:86).  

g. Semangat, Suasana Hati (Adrenalin) 



24 
 

 Memicu adrenalin adalah salah satu cara untuk selalu menjaga suasana hati. 

Bagi guru, kondisi saat ini sangat penting mengingat guru dapat menularkan apa 

pun kondisinya kepada siswa.  Apabila guru sedang mengalami masalah di luar 

sekolah, maka guru harus pintar-pintar dalam mengatur perasaannya agar tidak 

terbawa hingga di dalam kelas. Beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan guru 

untuk menularkan semangat kepada peserta didik yaitu memberikan tepukan di 

punggung sebagai wujud rasa bangga guru kepada peserta didik. Cara lain yang 

dapat dilakukan guru yaitu dengan memberikan kejutan berupa penghargaan atas 

keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik. Penghargaan ini tidak selalu dalam 

bentuk materi namun dapat berupa motivasi yang diberikan guru dan gambar 

bintang untuk peserta didik yang berprestasi (Mulyana, 2004:87). 

h. Isyarat Tangan 

 Penggunaan isyarat tangan yang mempunyai makna yang jelas, berlainan 

dari budaya satu ke budaya yang lain. Kebingungan dan kesalahpahaman yang 

dapat terjadi bila guru tidak menyadari makna kultural yang melekat pada isyarat-

isyarat tangan tersebut. Misalnya saja di daerah Padang yang orientasi Islamnya 

kuat, angkutan kota umumnya tidak akan berhenti bila penumpang 

memberhentikannya dengan tangan kiri, karena hal itu dianggap tidak sopan. Bagi 

kaum Muslim, menggunakan tangan kiri ketika makan, juga ketika memberikan 

atau menerima sesuatu, memang merupakan perilaku kurang beradab (Mulyana, 

2004:319). 

 Isyarat tangan yang dilakukan guru ketika berbicara di kelas mempunyai 

makna tertentu, sesuai dengan kesepakatan atau budaya di kelas atau pun di 

lingkungan sekitar. Seperti penggunaan jari telunjuk guru dengan menunjukannya 
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kepada peserta didik merupakan gerakan tubuh yang kurang baik. Penggunaan jari 

telunjuk yang dapat diterima yaitu ketika murid akan menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru, arti dari penggunaan telunjuk ini agar peserta didik tidak 

berebut dalam menjawab pertanyaan dan saat guru akan menyebutkan contoh dari 

suatu benda, penggunaan jari telunjuk ini menunjukkan suatu keaturan yaitu contoh 

benda pertama, kedua, dan seterusnya. 

 Penggunaan isyarat tangan memiliki arti yang bermacam-macam tergantung 

bahasan materi yang sedang disampaikan oleh guru. Guru harus berhati-hati dalam 

menggunakan isyarat tangan. Agar anak tidak salah mengartikan  dalam memahami 

gerakan tangan yang digunakan guru. 

i. Posisi Tubuh dan Posisi Kaki 

 Cara orang berjalan dapat memberi pesan pada orang lain apakah orang itu 

merasa lelah, sehat, bahagia, riang, sedih, atau angkuh. Orang yang berjalan lamban 

memberi kesan lemah. Jika guru merasa percaya diri dan optimis, secara tidak sadar 

akan berdiri tegak dengan mantap. Tubuh akan bertumpu pada kedua kaki yang 

membuka, tetapi tidak terlalu lebar dan tidak pula terlalu sempit. Kemudian, kedua 

tangan menggantung rileks di sisi kanan dan kiri tubuh, siap digunakan untuk 

memberikan penekanan tertentu pada materi penting yang harus dikuasai oleh 

peserta didik. Sementara itu, dada dan kepala guru tegak dengan meyakinkan, tetapi 

tidak menunjukkan kesombongan di hadapan peserta didik. Posisi tubuh dengan 

memasukkan tangan ke dalam saku celana, akan tampak kurang terbuka terhadap 

peserta didik. Sikap ini menandakan seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan 

untuk tidak ditunjukkan di hadapan anak didik. Sebenarnya, sikap ini memang 

secara alami muncul ketika guru tidak yakin dengan apa yang guru sampaikan. Oleh 
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karena itu, persiapan sebelum mengajar memang sangat penting (Yustisia, 

2012:105-106). 

j. Ekspresi Wajah 

 Ekspresi wajah merupakan perilaku nonverbal utama yang dapat 

mengekspresikan keadaan emosional seseorang. Sebagian pakar mengaku, terdapat 

beberapa keadaan emosional yang dikomunikasikan oleh ekspresi wajah yang 

tampaknya dipahami secara universal; kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, 

keterkejutan, kemarahan, dan minat. Memiliki mimik wajah yang berseri-seri 

sangat dinantikan setiap harinya. Mengaktifkan semangat dan antusias bahkan 

motivator untuk orang lain. Seorang guru yang memiliki mimik muka yang baik 

akan membuat peserta didik merasa senang dan tidak bosan ketika mengikuti 

pembelajaran di kelas. Teknik yang dapat digunakan untuk mengontrol perasaan 

dan mimik wajah yaitu bermain peran. Meluangkan waktu sejenak sembari 

mengistirahatkan tubuh dan pikiran (Mulyana, 2004:75-334).  

 Banyak guru lalai dari cara ini dalam aktivitas mengajarnya. Dengan cara ini, 

guru tidak butuh lagi menegur anak didiknya dengan menggunakan lisan atau 

mengulang-ulang ekspresi kepuasan dan perasaan lega terhadap perbuatan tertentu 

dan perkataan tertentu, cukup dengan menegurnya dengan pandangan tajam dan 

menusuk tidak membutuhkan dengan mengomelinya, dan dengan senyuman dan 

muka manis dapat menunjukkan perasaan lega dan suka (Aziz, 2010:100). 

k. Intonasi 

 Intonasi adalah hal menarik yang berkaitan dengan minat siswa. Secara tidak 

sadar, intonasi dalam penyampaian materi menentukan kualitas penyerapan materi 

bagi siswa. Setiap orang memiliki gaya yang khas dan berintonasi sesuai dengan 
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lingkungan dan kebiasaannya. Bisa jadi intonasi yang terlalu monoton akan 

menjadikan siswa semakin bosan. Intonasi yang terlalu tinggi menjadikan siswa 

merasa tegang selama kegiatan berlangsung. Guru harus dapat memainkan 

intonasinya dalam menyampaikan materi pembelajaran seperti halnya dalam 

mendongeng dan membaca puisi. Penggunaan intonasi yang bervariasi 

menghilangkan kesan monoton yang membosankan (Mulyana, 2004:74). 

 Menyajikan materi pelajaran dengan cepat menyebabkan (pemahaman) 

siswa kacau, pikirannya tidak karuan, dan menghalanginya untuk mengambil 

manfaat dan berbagai permasalahan, berlalu secara cepat yang tidak sempat 

ditangkap oleh otak. Cara yang paling tepat adalah memberikan jeda antara satu 

kata dengan kata yang lain, dimana antara kata yang satu dengan kata yang lain 

dipisahkan, tidak saling tumpang tindih supaya tidak merepotkan dan menyulitkan 

siswa. Guru boleh mengangkat suara ketika mengajar pada saat menjelaskan 

permasalahan-permasalahan yang sangat penting sekali yang mengharuskan 

menarik perhatian orang-orang yang mendengar untuk mengusir ketidakkonsenan 

otak, mempersiapkan mereka untuk menerima apa yang sedang disampaikan (Aziz, 

2010:93).  

 

2.8 Kualitas Bahasa Tubuh Guru 

 Menurut Umaedi (2004) (dalam Agustina, 2007:13), mutu mengandung 

derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja atau upaya) baik berupa 

barang maupun jasa. Agar penggunaan bahasa tubuh guru ini berkualitas maka guru 

harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, guru sadar akan perilaku 

nonverbal yang akan digunakan. Kedua, penggunaan bahasa tubuh harus bertujuan 
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dan strategis dalam menggunakan komunikasi nonverbal. Misalnya, bila guru ingin 

lebih persuasif, maka guru harus menggunakan isyarat nonverbal yang meyakinkan 

seperti ekspresi wajah yang serius, nada suara yang keras dan kontak mata secara 

langsung. Ketiga, pastikan bahwa isyarat nonverbal tidak mengalihkan pesan. 

Apabila guru tidak sadar mengenai isyarat nonverbal yang ditampilkan, perilaku 

nonverbal tertentu akan mengganggu komunikasi, misalnya mengetuk-ngetuk jari 

tangan di atas meja dan gerakan-gerakan fisik yang tidak mendukung penyampaian 

materi pelajaran.  Keempat, jadikan komunikasi nonverbal sesuai dengan 

komunikasi verbal. Bila merasa sedih, maka suara yang digunakan terdengar 

lembut dan kurang ekspresif dan ekspresi wajah yang digunakan pun harus 

menunjukkan kesedihan tidak malah sebaliknya (Budyatna, 2011:150-151). 

 Pesan yang terkandung dalam penggunaan bahasa tubuh haruslah 

tersampaikan sesuai tujuan. Terdapat dua teknik dalam menyampaikan pesan lewat 

bahasa tubuh. Pertama, penyusunan pesan yang bersifat informatif. Model 

penyusunan pesan yang bersifat informatif lebih banyak ditujukan pada perluasan 

wawasan dan kesadaran khalayak. Prosesnya lebih banyak bersifat penyebaran, 

sederhana, jelas, dan tidak banyak menggunakan istilah-istilah yang kurang 

dipahami di kalangan masyarakat. Kedua, penyusunan pesan yang bersifat 

persuasif. Model penyusunan yang bersifat persuasif memiliki tujuan untuk 

mengubah persepsi, sikap, dan pendapat. Terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam mengelola dan menyusun pesan-pesan agar efektif dan berhasil 

tersampaikan kepada peserta didik yaitu pesan yang disampaikan harus dikuasai 

lebih dahulu, termasuk struktur penyusunan yang sistematis, mampu 

mengemukakan argumentasi secara logis, maka guru harus mempunyai alasan-
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alasan yang berupa fakta dan pendapat yang bisa mendukung materi yang disajikan, 

memiliki kemampuan untuk membuat intonasi bahasa, serta gerakan-gerakan 

nonverbal yang dapat menarik perhatian peserta didik dan memiliki kemampuan 

untuk membumbui pesan yang disampaikan dengan kata-kata yang menarik 

perhatian sehingga dapat mengurangi rasa bosan (Cangara, 2007:115-121). 

 Selain beberapa hal di atas, berikut ini beberapa hal yang tidak kalah penting 

untuk diperhatikan. Pertama, posisi tubuh guru yang baik akan memberikan rasa 

percaya diri sehingga guru tidak nampak gugup. Kedua, biarkan kedua tangan 

berada di sisi tubuh secara alamiah agar kedua tangan mengekspresifkan apa yang 

guru ucapkan secara alami. Ketiga, jangan menunjuk ketika menyampaikan materi 

pembelajaran ke arah peserta didik. Keempat, lakukan kontak mata dengan peserta 

didik agar terjadi komunikasi dalam penyampaian pesan (Alves, 2007:82-84). 

 

 

2.9 Penggunaan Bahasa Tubuh Dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar  

  Tugas guru adalah menciptakan suasana pembelajaran yang dapat 

menunjang pembelajaran di kelas sehingga anak dapat efektif dalam belajar, 

menyusun bahan ajaran dan teknik penyampaian, serta berupaya memanipulasi 

situasi yang memungkinkan siswa mengubah tingkah laku sesuai dengan 

keinginannya. Teknik penyampaian guru salah satunya didukung oleh penggunaan 

bahasa tubuh. Penggunaan bahasa tubuh guru haruslah memperhatikan siapa lawan 

bicara. Penggunaan bahasa tubuh yang tepat, memudahkan peserta didik dalam 

menerima pesan yang disampaikan oleh guru. Masa sekolah yaitu antara usia 6 
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sampai 12 tahun, sering disebut masa kanak-kanak akhir atau masa bermain. 

Karakteristik perkembangan anak usia bermain akan sebagai berikut (Perwanti,dkk, 

2000:7-91). 

1. Perkembangan Emosi 

 Pada masa ini, anak mulai tahu bahwa ungkapan emosional yang berlebihan, 

merupakan hal yang kurang baik, dan secara sosial tidak diterima oleh teman-teman 

sebaya, ataupun keluarga, sehingga perkembangan yang nampak adalah anak mulai 

belajar untuk mengendalikan emosinya yang bersifat negatif dan cenderung 

mengungkapkan emosi yang menyenangkan. Salah satu bentuk bahasa tubuh guru 

yaitu guru harus dapat mengatur perasaannya. Guru yang sudah berada di kelas 

harus melepaskan segala masalah dan berusaha tersenyum di depan murid-

muridnya agar pembelajaran di kelas pun menyenangkan. 

2. Perkembangan Sosial 

 Akhir masa anak-anak sering pula disebut sebagai usia berkelompok karena 

pada masa ini ciri yang menonjol ditandai dengan minat besar terhadap aktivitas 

dengan teman-teman sebaya dan meningkatnya keinginan untuk diterima sebagai 

anggota kelompok. Guru dapat memposisikan dirinya sebagai teman sebayanya, 

sehingga peserta didik merasa nyaman bersama gurunya.  

3. Perkembangan Bermain 

 Bermain bagi anak-anak mempunyai peran yang sangat penting untuk 

perkembangan fisik psikologis anak dan sosial anak, sehingga untuk dapat 

mencapai perkembangan yang optimal anak harus diberi waktu dan kesempatan 

untuk bermain terutama dengan teman sebaya. 

4. Perkembangan Moral 
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 Pada masa ini konsep anak tentang moral ataupun keadilan mulai berubah, 

pengertian yang kaku tentang benar dan salah yang pernah dipelajari dari orang tua 

mulai berubah karena anak mulai memperhitungkan keadaan-keadaan khusus yang 

masih berada pada batas toleransi dalam pelanggaran moral. 

 Tingkah laku atau aktivitas setiap individu tentunya tidak timbul dengan 

sendirinya, tetapi sebagai akibat adanya rangsangan yang mengenai individu 

tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai keberadaan gejala jiwa, di bawah 

ini akan dijelaskan beberapa bentuk gejala jiwa (Romlah, 2010:44-83). 

1. Pengamatan 

  Pengamatan dapat dikatakan sebagai pintu gerbang bagi masuknya pengaruh 

dari luar baik pengaruh dari fisik, pengalaman, dan pendidikan. Oleh karena itu, 

guru harusnya berbicara dengan jelas ketika menyampaikan materi pembelajaran 

sehingga memudahkan peserta didik menangkap materi pelajaran yang 

disampaikan guru. Begitu juga ketika menulis di papan tulis, hendaknya guru 

menulis dengan jelas sehingga terbaca oleh peserta didik. 

2. Tanggapan 

  Tanggapan yaitu kesan yang dihasilkan dari pengamatan. Proses belajar 

mengajar hendaknya melibatkan media pembelajaran sehingga dapat membantu 

guru dalam penyampaian materi pembelajaran. Guru dapat juga memperagakan 

materi pembelajaran yang sedang disampaikan untuk memperoleh tanggapan 

peserta didik. 

3. Berpikir 

  Berpikir merupakan aktivitas psikis terhadap sesuatu hal dan berupaya untuk 

memecahkanya, dengan cara menghubungkan satu persoalan dengan persoalan 
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lainnya, sehingga mendapatkan jalan keluarnya. Proses belajar mengajar yang baik 

yaitu pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memperoleh informasi, 

bukan hanya guru memberikan informasi kepada peserta didik sehingga 

mengaktifkan cara berpikir siswa.  

4. Ingatan 

  Manusia sebagai pribadi maupun aktivitasnya tidaklah semata-mata 

dipengaruhi dan ditentukan oleh sesuatu yang berlangsung pada masa sekarang, 

tetapi juga dipengaruhi oleh masa lalu. Maka faktor ingatan seseorang sangat 

diperlukan dalam berbagai hal. Agar ingatan yang berada pada peserta didik mudah 

di reproduksi, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan. 

a. Kesan yang disampaikan hendaknya dibantu dengan penyuaraan 

b. Pikiran peserta didik hendaknya lebih terkosentrasi pada kesan tersebut 

c. Struktur bahan dari kesan yang disampaikan hendaknya lebih jelas 

d. Hendaknya menggunakan metode pembelajaran yang tepat 

 

5. Fantasi 

  Fantasi adalah kemampuan jiwa untuk membayangkan sesuatu berdasarkan 

tanggapan yang telah ada. Fantasi dapat dituntun oleh orang lain, misalnya saja oleh 

guru. Guru dapat membacakan cerita kepada peserta didik. Penyampaian cerita 

yang menarik akan menjadikan imajinasi peserta didik secara tidak langsung akan 

mengikuti pesan yang disampaikan melalu cerita oleh guru tersebut. 

6. Perasaan 

  Perasaan merupakan salah satu gejala kejiwaan yang dimiliki oleh seseorang 

yang biasanya melahirkan sifat suka maupun tidak suka terhadap sesuatu objek 
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yang dituju, selanjutnya memberikan penilaian terhadap objek tersebut. Guru 

dituntut untuk menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang menyenangkan 

agar perasaan siswa tetap senang dalam mengikuti pembelajaran. 

7. Perhatian 

  Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas 

individu yang ditujukan pada suatu atau kumpulan objek. Perhatian seseorang 

terhadap suatu objek dapat dipengaruhi dari faktor eksteren, yaitu faktor yang 

berasal dari objek yang diamati meliputi; pertama, kuat dan lemahnya rangsangan 

dari luar sehingga dapat menarik perhatian seseorang. Kedua, kontras yaitu sesuatu 

yang sangat berbeda dengan sekelilingya seperti suara yang sangat keras, model 

pakaian, tingkah laku yang berbeda, serta cara pandangnya. Ketiga, gerakan benda 

hidup maupun benda mati. Gerakan tubuh yang digunakan guru dapat menarik 

perhatian siswa untuk tetap memperhatikan guru saat menyampaikan materi 

pembelajaran. 

8. Emosi 

  Emosi adalah perasaan yang telah meningkat pada tataran tertentu, juga 

perasaan yang bergejolak luar biasa intensitasnya. Dengan demikian, emosi adalah 

bagian dari perasaan, tetapi perasaan belum tentu merupakan emosi. Unsur-unsur 

emosi di antaranya; terkejut, takut, marah, sedih dan gembira. Guru harus peka 

dengan perasaan peserta didik, hal ini dapat diamati dengan guru melakukan kontak 

mata dengan peserta didik. Guru harus pandai mengembalikan suasana 

pembelajaran salah satu bentuk bahasa tubuh yang dapat digunakan guru yaitu 

ekspresi wajah dan intonasi yang bervariasi. 
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2.10 Kajian Penelitian Yang Relevan 

 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)”. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan 

tentang komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh guru kepada murid di 

sekolah adalah komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dalam proses 

mengajar untuk meningkatkan pengetahuan anak didik tersebut kesimpulannya 

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 dengan tujuan agar murid-murid memahami maksud dari apa 

yang disampaikan oleh guru sehingga dapat meningkatkan pengetahuan mereka 

(Pontoh, 2013:9). 

 Persamaan penelitian yang sudah dilakukan oleh Pontoh di atas dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada fokus penelitian. Peneliti ingin 

meneliti penggunaan bahasa tubuh guru (nonverbal) dalam mendukung komunikasi 

verbal yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada 

objek penelitian yaitu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pontoh yaitu 
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di TK. Santa Lucia sedangkan pada penelitian yang akan di lakukan yaitu 

penggunaan bahasa tubuh guru di SD Muhammadiyah 4 Batu Malang pada kelas 1. 

 Penelitian kedua yang relevan yaitu 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 (Mahyudi, 2012:11). 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mahyudi dengan penelitian yang 

akan peneliti lakukan yaitu pada fokus penelitian. Penguatan yang dilakukan oleh 

guru salah satunya didukung oleh penerapan nonverbal yaitu penguatan yang 

diungkapkan tanpa menggunakan kata-kata. Sedangkan perbedaan penelitian yang 

sudah dilakukan ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak 

pada objek penelitian. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Mahyudi meneliti 

kelas IX MTs Istiqlal Delitua, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu 

meneliti penggunaan bahasa tubuh guru pada kelas I di SD Muhammadiyah 4 Batu. 

 

2.11 Kerangka Pikir 

 Kegiatan pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Tugas utama seorang guru yaitu memudahkan pelajar dalam 

belajarnya. Guru harus mampu mengelola pembelajaran di kelas untuk memelihara 

kondisi belajar yang nyaman untuk peserta didik sehingga fokus belajar peserta 
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didik tidak akan terganggu. Hubungan komunikasi yang baik antara guru dengan 

peserta didik akan memperlancar proses pembelajaran.  

 Penggunaan bahasa tubuh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 

dapat mendukung pemahaman peserta didik akan informasi yang disampaikan 

secara verbal oleh guru. Salah satu kualitas dari penggunaan bahasa tubuh yaitu 

pesan yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik dapat dipahami dengan 

mudah. Guru dengan bahasa tubuh yang menarik akan menarik minat peserta didik 

dalam memperhatikan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Penggunaan bahasa tubuh guru yang tepat akan menciptakan hubungan timbal balik 

antara stimulus yang diberikan oleh guru dengan respon yang diberikan oleh peserta 

didik. Kondisi pembelajaran seperti ini akan mengaktifkan proses belajar mengajar 

di kelas. 

 Konsep analisis penggunaan bahasa tubuh guru dalam kegiatan pembelajaran 

dapat digambarkan secara mudah dalam kerangka berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

Area Pembelajaran 

Pembelajaran di SD Muhammadiyah IV Batu 

Guru dalam 
Pembelajaran Interaksi Siswa 

Bahasa Tubuh 
yaitu sebagian gerakan 
tubuh yang dapat 
digunkan dalam 
penyampaian pesan. 

Materi Pembelajaran 

Bahasa Tubuh 
dalam 

Pembelajaran 
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Teknik Pengumpulan Data 
 Observasi partisipatif pasif 

adalah suatu kegiatan observasi 
di mana observer terlibat atau 
berperan serta dalam 
lingkungan kehidupan orang-
orang yang diamati namun 
peneliti tidak terlibat dalam 
kegiatan pembelajaran. 

 Wawancara mendalam adalah 
proses tanya jawab secara 
mendalam antara pewawancara 
dengan informan guna 
memperoleh informasi yang 
lebih terperinci sesuai dengan 
tujuan penelitian. 

 Dokumentasi yaitu data 
penelitian berupa objek 
bergerak seperti aktivitas guru 
dalam menggunakan bahasa 
tubuh sehingga peneliti akan 
merekam kegiatan dalam 
bentuk foto dan video. 

 

Analisis Data 
 Reduksi data 

Peneliti memilih data mana 
yang relevan dan kurang 
relevan dengan tujuan dan 
masalah penelitian, kemudian 
meringkas, memberi kode, 
selanjutnya mengelompokkan 
sesuai dengan tema-tema 
yang ada. 

 Menyajikan data 
Bentuk penyajian data yang 
akan digunakan adalah 
bentuk  teks-naratif. Hal ini 
didasarkan pertimbangan 
bahwa setiap data yang 
muncul selalu berkaitan erat 
dengan data yang lain. 

 Menarik simpulan dan 
verifikasi 
Menarik simpulan dilakukan 
secara bertahap dengan 
meminta masukan dari teman 
sejawat. 

 

Hasil 
Penelitian 




