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A. Pendahuluan 
Sekolah merupakan salah satu institusi pendidikan yang mempunyai peran 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Para penerus pemimpin bangsa ini 

mulai dilahirkan disini, melahirkan para calon-calon pemimpin bangsa bukanlah 

sebuah pekerjaan yang mudah, diperlukan suatu perjuangan dan kapasitas 

seorang pendidik yang handal. Kemampuan dalam menyampaikan ilmu kepada 

peserta didik sangat diperlukan agar tercapainya prestasi belajar yang baik. Guru 

dalam hal ini dituntut harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik.  

Efektivitas pembelajaran sedikit banyak bergantung juga pada efektivitas 

komunikasi. Karena itu, efektivitas seorang guru dalam pembelajaran 

bergantung pada seberapa efektif komunikasinya dengan siswa di dalam atau di 

luar kelas. Komunikasi efektif memainkan peran penting dalam keberhasilan 

pembelajaran pada jenjang pendidikan. Membelajarkan bukan semata proses 

transfer pengetahuan, melainkan juga proses komunikasi dua arah antara guru 

dan siswa. Guru professional mampu berkomunikasi secara efektif dengan 

siswa.  

Pola komunikasi antara guru dan siswa adalah pola komunikasi yang 

terjadi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal 

adalah komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih dalam tatap muka 

secara langsung untuk tujuan tertentu. Berawal dari sini kemampuan komunikasi 

interpersonal menjadi sangat penting untuk dapat dipahami dan dikuasai oleh 

mereka yang mempunyai profesi yang berhubungan dengan orang lain, misalnya 

seorang pendidik. Seorang guru jika tidak mempunyai kemampuan komunikasi 

interpersonal yang baik, maka jalinan komunikasi dengan peserta didik menjadi 

tidak baik pula sehingga berdampak pada terhambatnya pengiriman pesan atau 

informasi yang disampaikan kepada peserta didik. 

Guru dan siswa merupakan dua komponen yang dapat dianalogikan seperti 

teori simbiosis mutualisme yaitu peran yang saling menguntungkan satu dengan 

yang lain. Jika hanya salah satu komponen saja yang aktif tentunya tidak akan 

menghasilkan dampak yang maksimal. sebagai timbal balik kemampuan 

komunikasi yang baik dari guru, siswa sebagai peserta didik hendaknya juga 

memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik kepada guru. Interaksi 

komunikatif seperti inilah yang akan mendatangkan kenyamanan siswa dalam 

belajar dan guru dalam mengajar sehingga mendatangkan dampak positif salah 

satunya meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran.  

Menurut Hamdani (2011 : 130) prestasi adalah hasil dari sesuatu yang 

telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. Prestasi 

tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak melakukan suatu kegiatan. 

Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar setelah mengikuti program 

pembelajaran yang dinyatakan dengan skor atau nilai. Prestasi belajar siswa 

dapat kita lihat berdasarkan hasil nilai rapor yang diterima siswa pada tiap 

semester. 

Permasalahan yang ditemukan  di SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat 

yaitu masih banyak siswa yang berkomunikasi menggunakan bahasa ibu (bahasa 

daerah) di dalam kelas, masih ada siswa yang malu untuk memberikan pendapat, 

malu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru karena takut salah, 
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media yang digunakan untuk membantu proses kegiatan pembelajaran belum 

lengkap, beberapa siswa tidak memperhatikan guru yang menjelaskan di depan 

kelas dan masih ada siswa yang belum mengerti apa yang 

disampaikan/dikomunikasikan oleh guru dan malu untuk bertanya jika pesan 

yang disampaikan belum mereka pahami.  

Berdasarkan uraian di atas telah dipaparkan bahwa permasalahan utama 

yang dihadapi adalah rendahnya prestasi belajar karena siswa pasif dalam 

kegiatan belajar mengajar. Kepasifan siswa yang disebabkan oleh beberapa hal 

di atas harus secepatnya diatasi oleh pihak sekolah agar prestasi belajar siswa 

meningkat. Solusi yang paling memungkinkan untuk memecahkan 

permasalahan ini adalah dengan mengefektifkan komunikasi guru dan siswa 

dalam pembelajaran. Berawal dari sini penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui Studi Deskriptif-Korelatif Komunikasi Interpersonal Guru-Siswa 

dalam Pembelajaran dengan Prestasi Belajar. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 

V SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat tahun 2017. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dilakukan untuk menggambarkan dengan jelas 

mengenai masalah yang akan diteliti. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran komunikasi interpersonal guru dan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar pada kelas V SDN Gugus IV Kecamatan Praya 

Barat tahun 2017? 

2. Bagaimana gambaran prestasi belajar siswa SDN Ggus IV Kecamatan Praya 

Barat tahun 2017? 

3. Bagaimana korelasi komunikasi interpersonal guru-siswa dalam 

pembelajaran dengan prestasi belajar pada siswa kelas V SDN Gugus IV 

Keamatan Praya Barat tahun 2017? 

 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Ingin mengetahui gambaran komunikasi interpersonal guru dan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar pada kelas V SDN Gugus IV Kecamatan Praya 

Barat tahun 2017 

2. Ingin mengetahui gambaran prestasi belajar siswa SDN Gugus IV 

Kecamatan Praya Barat tahun 2017 

3. Ingin mengetahui korelasi komunikasi interpersonal guru-siswa dalam 

pembelajaran dengan prestasi belajar pada siswa kelas V SDN Gugus IV 

Keamatan Praya Barat tahun 2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

a. Sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh 

peneliti di perguruan tinggi. 

b. Bahan kajian dan referensi bagi penelitian sejenis nantinya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga (Sekolah), penelitian ini mempunyai manfaat untuk: 

1) Mengetahui sejauh mana waktu dan upaya yang dilakukan oleh 

peneliti dalam kelas maupun di luar kelas. 
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2) Menjadi bahan pertimbangan untuk melihat sejauh mana komunikasi 

interpersonal guru-siswa, sehingga proses pembelajaran berjalan 

dengan lancar dan hasil yang diapai sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Bagi Mahasiswa 

1) Sebagai bahan evaluasi terhadap permasalahan yang berkaitan 

dengan komunikasi interpersonal guru-siswa dalam pembelajaran 

dengan prestasi belajar. 

2) Sebagai solusi alternatif terhadap kendala komunikasi interpersonal 

guru-siswa dalam pembelajaran dengan prestasi belajar. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran istilah yang ada dalam judul 

skripsi “Hubungan Komunikasi Interpersonal Guru-Siswa dalam Pembelajaran 

dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas V SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat 

tahun 2017”, maka perlu dijabarkan istilah yang dianggap penting berikut: 

1. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian pesan yang 

melibatkan dua orang atau lebih dalam tatap muka untuk tujuan tertentu. 

Kaitannya dengan penelitian ini komunikasi interpersonal guru-siswa adalah 

kemampuan yang dimiliki oleh guru-siswa agar pembelajaran dapat berjalan 

dengan efektif sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. 

2. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh 

seseorang. Dengan demikian, prestasi belajar merupakan hasil maksimum 

yang dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar. 

Kaitannya dalam penelitian ini prestasi belajar siswa adalah suatu hasil yang 

dicapai siswa (kelas V) dalam penguasaan pengetahuan dilihat dari nilai 

rapor yang diberikan oleh guru dalam waktu tertentu. 

 

 

F. Kajian Teori 
1. Prestasi belajar siswa 

Menurut Hamdani (2011: 130) prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan 

yang telah dikerjakan di ciptakan, baik secara individual maupun kelompok. 

Pestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak melakukan 

kegiatan. Poerwadarminta (dalam Saiful 2012:20) juga berpendapat bahwa 

prestasi adalah hasil yang dicapai (dilakukan, dikerjakan dan sebagainya). 

Sedangkan belajar daalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk 

mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Hasil dari 

aktivitas belajar terjadilah perubahan dalam individu (Djamarah, 2012 : 21). 

Jadi prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai 

oleh seseorang. Dengan demikian, prestasi belajar merupakan hasil 

maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha 

belajar.  

2. Komunikasi Interpersonal 

Menurut De Vito (1976:4), komunikasi interpersonal adalah 

pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain atau 

sekelompok orang dengan efek dan umpan balik yang langsung. 

Memperhatikan batasan komunikasi dari De Vito tersebut, maka dapat 

dilihat elemen-elemen yang terkandung didalamnya yaitu adanya pesan-
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pesan, adanya orang atau sekelompok kecil orang, penerimaan pesan, efek, 

dan umpan balik.  

Dalam komunikasi interpersonal terdapat aspek-aspek yang 

mendukung yaitu menurut Suranto (2006:37), ialah: 

1) Pemahaman (informasi yag disampaikan diterima dengan baik) 

ialah kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana 

dimaksudkan oleh komunikator. 

2) Komunikasi dua arah yaitu proses penyampaian pesan dengan  

melakukan tindakan sesuai dengan pesan yang dikomunikasikan. 

 

Khususnya komunikasi interpersonal De Vito (1976:44-46) 

mengemukakan ciri karakteristik untuk komunikasi interpersonal 

yang efektif, yaitu: 

1) Empati (emphaty); yaitu merasakan apa yang dirasakan orang 

lain. 

2) Rasa Positif (positiveness); seseorang harus memiliki perasaan 

positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif 

berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondusif 

untuk interaksi yang efektif. 

3) Kesetaraan atau Kesamaan (menghargai keberagaman), yaitu 

pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak 

menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting 

untuk disumbangkan secara sama. 

 

G. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian. sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 2010: 110). Pendapat tersebut selaras dengan pendapat (Sugiyono, 

2012: 96) bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di 

atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

Ha: Tidak  ada  hubungan positif komunikasi interpersonal guru-siswa 

dalam pembelajaran dengan prestasi belajar siswa kelas V SDN Gugus IV 

Kecamatan Praya Barat tahun 2017 

Ho  :  Ada  hubungan positif komunikasi interpersonal guru-siswa dalam 

pembelajaran dengan prestasi belajar siswa kelas V SDN Gugus IV Kecamatan 

Praya Barat tahun 2017 

 

H. Rancangan Penelitian 
Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan Deskriptif Korelatif, 

yaitu pendektan yang bertujuan untuk melihat hubungan antara dua variabel atau 

lebih (Notoatmojo, 2002 : 5). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui 

seberapa besar hubungan komunikasi interpersonal dengan prestasi belajar siswa 

dan deskripsi tentang komunikasi interersonal dan prestasi belajar siswa SDN 

Gugus IV Kecamatan Praya Barat. 
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I. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 

Sugiono ( 2015 : 61 ) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulnya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-

benda alam yang lainya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang 

dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas V di SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat Tahun 2017. 

2. Sampel  

Sugiono ( 2014 :120 ) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian 

ini menggunakan sampel sebanyak populasi yaitu 110 siswa, karena sampel 

dalam penelitian ini terlalu sedikit maka digunakan sampel sebanyak 

populasi. 

3. Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik sampling pada penelitian ini adalah dengan cara menjadikan 

populasi sebagai sampel, artinya seluruh siswa kelas V SDN Gugus IV 

Kecamatan Praya Barat dijadikan sampel dalam penelitian ini. Sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 110 siswa.  

 

J. Data Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Adapun tempat berlangsungnya penelitian ini yaitu di 7 (Tujuh) SDN 

Gugug IV Kecamatan Praya Barat yaitu SDN 1 Kateng, SDN 2 Kateng, 

SDN Ketangga, SDN 1 Bombas, SDN 2 Bombas, SDN Prapak, dan SDN 

Pepekat. SDN 1 Kateng merupakan sekolah ketua gugus dalam Gugus IV 

Kecamatan Praya Barat yang berlokasi di desa kateng, SDN 2 Kateng dan 

SDN Ketangga juga berlokasi di desa kateng, kemudian SDN 1 dan SDN 2 

Bombas berlokasi di Bombas desa Kateng, kedua SDN ini saling 

berhadapan, SDN Prapak berlokasi di Desa Kateng, dan yang terakhir SDN 

Pepekat yang berlokasi di Pepekat desa Banyu Urip. 

2. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah objek penelitian yang bervariasi. 

Variabel penelitian juga merupakan sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal terbukti kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian ini 

ada dua yaitu variabel bebas (independen) dan variabel tak bebas 

(dependen). Variabel independen (x) yaitu komunikasi interpersonal dan 

variabel dependen (y) yaitu prestasi belajar siswa. 

 Variabel X yaitu komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang 

melibatkan dua orang atau lebih dalam tatap muka untuk tujuan tertentu. 

Kemudian variabel Y yaitu prestasi belajar siswa merupakan bukti 

keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang. Dengan demikian, prestasi 

belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah 

melaksanakan usaha-usaha belajar. 
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K. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, 

maka metode pengumpulan data serta ketepatan cara dalam penggunanya sangat 

diperlukan sehingga data yang akan diperoleh valid. Adapun data pendukung 

utama yaitu skor komunikasi interpersonal guru dan siswa  diperoleh dari 

kuesioner dan dokumentasi sebagai data pendukung kedua untuk mengetahui 

prestasi belajar siswa dan data jumlah siswa di SDN Gugus IV Kecamatan Praya 

Barat Tahun  2017. 

1. Metode Kuesioner (Angket) 

Metode Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Selain itu Kuesioner juga cocok 

digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang 

luas ( Sugiono, 2013 : 199 ). 

Langkah-langkah dalam penyusunan instrumen atau angket ini yaitu 

dalam penyusunan angket ini peneliti mendapat bimbingan dari kedua 

pembimbing, setelah itu dilakukan uji Expert oleh tiga Dosen yaitu 1) Drs. 

Lalu Muhammad Tauhid, M.Pd. 2) Drs. H. Nasaruddin, M.Kes. dan 3) Drs. 

H. Ratnadi, M.Si. 

  

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentsi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, 

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya ( Suharsimi, 2010 : 274 ). 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui 

jumlah siswa serta nilai raport siswa kelas V SDN Gugus IV Kecamatan 

Praya Barat Tahun  2017. 

 

L. Instrumen Penelitian  

1. Sumber dan Pengukuran Data  

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrument dalam bentuk kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data 

komunikasi interpersonal guru-siswa. Instrumen dalam bentuk kuesioner ini 

disampaikan kepada responden/subjek penelitian yaitu siswa, yang terdiri 

dari sejumlah pernyataan dengan alternative pilihan jawaban yang telah 

disusun mengacu pada criteria skala Guttman.  

Menurut Sugiono ( 2014: 140 ) “Skala pengukuran dengan tipe ini, 

akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya-tidak, pernah-tidakpernah, 

positip-negatif, dan lain-lain. Lebih lanjutnya Sugiono ( 2014 : 140 ) 

menjelaskan skala Guttman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda 

juga dapat dibuat dalam bentuk checklist. Jawaban dapat dibuat skor 

tertinggi satu dan terendah nol. Misalnya untuk jawaban setuju diberikan 

skor satu dan tidak setuju diberikan skor nol. 

2. Uji Validitas  Butir Instrumen   

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tes 

dalam bentuk kuesioner atau angket. Uji coba instrument dilakukan terhadap 

tes objektif. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui apakah tes yang 

digunakan dapat dikatakan baik atau tidak, maka perlu dilakukan analisis 

butir soal. Untuk menentukan validitas butir soal dalam penelitian ini 
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digunakan rumus persamaan korelasi product moment dengan angka kasar 

pada persamaan di bawah ini. 

3. Uji Reliabilitas Instrumen  

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes 

dapat dikatakan mempunyai kepercayaan tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Untuk mengetahui ketetapan ini pada dasarnya 

dilihat kesejajaran hasil. Pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan 

rumus produk moment dan rumus  Spearman  Brown. 

 

M. Teknik Analisi Data  

Analisis data yang digunakan meliputi : Komunikasi Interpersonal Guru-

siswa Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas V SDN Gugus IV Kecamatan 

Praya Barat Tahun 2017. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  

penelitian  ini  adalah  Korelasi  Pearson  Produk  Moment  (r), Korelasi ini  

dikemukakan  oleh  Karl  Pearson  tahun  1900. Korelasi  produk  moment  

merupakan, alat  uji  statistik  yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  

asosiatif  (Uji  hubungan)  dua  variabel  bila  datanya  berskala  interval  atau  

rasio.  

1. Uji Normalitas Data  

Uji normalitas data dilakukan untuk data tes akhir. Pengujian 

ditunjukkan untuk mengetahui apakah data tes akhir terdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas dicari dengan menggunakan rumus uji Chi Kuadrat, 

(Sugiyono, 2012:214).  Data  terdistribusi  normal  pada  taraf  signifikansi  

5%  dengan  derajat  kebebasan  db = k – 1, dengan  k  menyatakan  kelas  

interval. 

2. Uji Homogenitas Varian  

Untuk mengetahui keseragaman varian dalam sebuah populasi, harus 

dilakukan uji homogenitas, uji homogenitas ini dilakukan untuk dapat 

menggunakan Anova sebagai penghitungan statistik. Untuk  mengetahui  

data  dalam  penelitian  homogen  atau  tidak, maka  berlaku  ketentuan  jika  

harga  Fhitung  lebih  kecil  atau  sama  dengan  Ftabel, maka  Ho  diterima  

dan  Ha  di  tolak. Jika  Ho  diterima  berarti  varians  homogen. 

3. Uji Hipotesis  

Untuk menguji  hipotesis  dalam  penelitian  ini, peneliti 

menggunakan  tekhnik korelasi  produk  moment  atau  korelasi  pearson  

produk  moment  (r). Penelitian  ini  digunakan  untuk  mengetahui  

Komunikasi Interpersonal Guru-siswa dengan  Prestasi  Belajar  Siswa, maka  

data  angket  diolah  dengan  menggunakan  rumus produk  moment. 

 

N. Hasil Analisis Uji Validitas Instrumen, Reliabilitas Instrumen, Normalitas 

Data dan Uji F (Homogenitas Varian) 

1. Validitas Butir Item 

Instrumen angket yang digunakan dalam penelitian ini sebelumnya 

telah dilakukan uji expert oleh tiga Dosen yaitu 1) Drs. Lalu Muhammad 

Tauhid, M.Pd. 2) Drs. Nasaruddin, M.Kes. 3) Drs. H. Ratnadi, M.Si. Setelah 

dilakukan uji expert peneliti melakukan uji coba instrumen pada siswa kelas 

V SDN 16 Mataram. Sampel yang digunakan oleh peneliti untuk uji coba 

instrumen berjumlah 26 siswa. Untuk menganalisis hasil uji coba instrumen 

tersebut maka peneliti menggunakan rumus Korelasi Product Moment 

dengan N=26, pada taraf signifikan 5% dengan batas penerimaan 0,388. Dari 
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hasil analisis terdapat 21 butir item angket yang valid dari 30 butir item 

angket yang diajukan. Adapun tabel validitas butir item angket terdapat 

dalam tabel di bawah ini: 

2. Reliabilitas Soal 

Untuk mengetahui reliabilitas instrumen yang digunakan, maka 

dilakukan uji reliabilitas dengan tehnik belah dua (Split Half) yang dianalisis 

dengan rumus Spearman Brown. Dari hasil analisis diperoleh koefisien 

reliabilitas sebesar 0,856 (sangat tinggi). Oleh karena itu, instrumen yang 

digunakan peneliti untuk mengungkap komunikasi interpersonal memiliki 

reliabilitas sangat tinggi sehingga dapat digunakan dalam penelitian. 

3. Hasil Uji Normalitas Data 

Setelah data komunikasi interpersonal dan prestasi belajar diperoleh, 

kemudian dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk 

mengetahui apakah data komunikasi interpersonal dan prestasi belajar siswa 

yang didapatkan memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan rumus uji Chi Kuadrat. 

X
2

hitung = ∑
(      )

 

  
 = 7,901 

 Pada taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan 8 (dk  = k – 1 = 8 – 1 

= 7), harga x
2

tabel = 14.067 Jika X
2
hitung dibandingkan dengan x

2
tabel didapatkan 

bahwa X
2

hitung   x
2
tabel yakni: 7,901   14,067 maka data dikatakan normal. 

4. Uji Homogenitas Varian 

Salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan 

homogenitas kelompok adalah varians. Varians merupakan jumlah kuadrat 

semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Uji 

homogenitas yang digunakan adalah varians terbesar dibagi varians terkecil, 

dengan kriteria Fhitung < Ftabel dengan dk pembilang = jumlah semua variabel – 

1 = 1 dan dk penyebut = n – dk pembilang = 109 dan α = 0,05 dan Ftabel = 

3,93 

Hasil Uji Homogenitas Varian 

Fhitung 
Ftabel Kesimpulan  

2,08 3,93 Data Homogen 

 

O. Hasil Pengumpulan Data Komunikasi Interpersonal dan Prestasi Belajar 

1. Data Komunikasi Interpersonal 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang 

komunikasi interpersonal guru dan siswa di SDN Gugus IV Kecamatan Praya 

Barat Tahun 2017. Pelaksanaan pengisian angket yang dilakukan oleh subjek 

penelitian, dimulai pada tanggal 17 sampai 22 juli 2017. Data komunikasi 

interpersonal guru dan siswa di SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat 

diperoleh melalui angket tertutup yang terdiri dari 21 butir pertanyaan dan 

terdiri dari 110 responden yang diisi oleh siswa. Dari data hasil komunikasi 

interpersonal guru dan siswa yang terkumpul, diperoleh nilai rata-rata sebesar 

17,58 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Sehingga gambaran komunikasi 

interpersonal guru dan siswa SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. 



9 
 

 
 

2. Prestasi Belajar Siswa 

Untuk mengetahui hubungan komunikasi interpersonal guru dan 

siswa dengan prestasi belajar siswa SDN Gugus IV Keamatan Praya Barat 

Tahun 2017. Maka data yang peneliti butuhkan adalah data rata-rata nilai 

raport kelas V semester 2. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti yaitu 

metode dokumentasi. Peneliti melakukan dokumentasi rata-rata nilai rapor 

kelas V di semua sekolah Gugus IV Kecamatan Praya Barat pada tanggal 17 

sampai 22 juli 2017. Dapat diketahui nilai maksimum yang dari prestasi 

belajar siswa adalah 89 dan nilai minimum adalah 65. Dari data prestasi 

belajar siswa yang terkumpul, diperoleh nilai rata-rata sebesar 76,71 

termasuk dalam kategori cukup tinggi. Sehingga gambaran prestasi belajar 

siswa di SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat termasuk dalam kategori 

cukup tinggi.  

 

P. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas varians, diperoleh hasil 

analisis data terdistribusi normal sehingga uji hipotesis dapat dilakukan. Dalam 

melakukan pengujian untuk mengetahui korelasi peneliti menggunakan analisa 

korelasi Product Momen. Kemudian hasil uji hipotesis komunikasi interpersonal 

dengan prestasi belajar siswa dapat dilihat pada rumus korelasi Product Moment  
Berdasarkan hasil analisa data di atas, untuk melihat seberapa besar hubungan 

komunikasi interpersonal dengan prestasi belajar siswa, maka didapatkan rxy sebesar 

0,383 selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan nilai rtabel Product Moment pada 

taraf signifikan 5% dengan N = 110, batas angka penerimaan hipotesis nihil (Ho) pada 

tabel nilai r Product Moment adalah 0,185. Kenyataan ini menunjukkan bahwa nilai r 

hasil analisis data berada di atas batas angka penerimaan hipotesis nihil (Ho) yaitu rhitung  

sebesar 0,383 > dari rtabel (N = 110, ts 5%), sehingga dapat dikatakan hasil penelitian ini 

adalah signifikan. 

Hipotesis alternatif (Ha) akan diterima dan hipotesis nihil (Ho) ditolak jika rhitung  

> rtabel. Berdasarkan rumus di atas diperoleh hasil rhitung = 0,383 yaitu lebih besar dari 

rtabel = 0,185 dengan N = 110 pada taraf signifikan 5%, sehingga dapat disimpulkan 

hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi “Ada Komunikasi Interpersonal dengan Prestasi 

Belajar Siswa Kelas V SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat Tahun 2017” diterima. 

 

Q. Mencari besar kecilnya kontribusi X terhadap Y (Determinansi) 

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi variabel X 

terhadap variabel Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan rumus koefisien determinan 

didapat Komunikasi Interpersonal (variabel X) mempunyai hubungan terhadap 

prestasi belajar siswa (variabel Y) di SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat 

sebesar 14,67% dan sisanya 5,33% ditentukan oleh variabel lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini. 
 

R. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan 

signifikan Komunikasi Interpersonal antara Guru dan Siswa dengan Prestasi 

Belajar Siswa kelas V SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat tahun 2017. Hal 

ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,383. 

Secara umum gambaran komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh 

guru dan siswa SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat tahun 2017. Dalam 
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penelitian ini aspek yang mendominasi komunikasi interpersonal ini yaitu 

aspek komunikasi dua arah dengan kategori sangat tinggi.  

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa 

komunikasi interpersonal antara guru dan siswa memberikan kontribusi pada 

perubahan peningkatan prestasi belajar siswa yaitu 14,67% sedangkan 85,33% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Angka 

14,67% merupakan angka yang kecil dibandingkan 85,33% tetapi dalam hal ini 

85,33% bukan berasal dari satu faktor yang berhubungan dengan prestasi 

belajar siswa melainkan kontribusi dari beberapa faktor. 

Jadi, angka 85,33% akan terbagi-bagi dalam angka persentasi yang lebih 

kecil untuk setiap faktor yang berhubungan terhadap keaktifan belajar siswa, 

meskipun kontribusi yang diberikan kecil tetapi hal ini tidak berarti hubungan 

komunikasi interpersonal antara guru dan siswa terhadap prestasi belajar siswa 

dapat diabaikan. Angka yang kecil bukan dampak yang diberikan dari hubungan 

komunikasi interpersonal antara guru dan siswa terhadap prestasi belajar siswa 

tidak berarti atau tidak berhubungan besar, karena dengan komunikasi 

interpersonal terhadap guru maka siswa akan memperoleh pengetahuan, ilmu, 

dan pengalaman yang lebih sehingga pemahaman siswa akan lebih jelas dan 

dapat mendukung siswa untuk meningkatkan prestasi belajar. Kondisi tersebut, 

maka untuk dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pihak-pihak terkait 

seharusnya berusaha mendorong siswa untuk meningkatkatkan restasi belajar 

siswa. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak sekolah dengan memberikan apresiasi 

bagi siswa yang berprestasi dalam belajar. 

 

S. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan 

tentang hubungan komunikasi interpersonal dengan prestasi belajar siswa kelas 

V SDN Gugugs IV Kecamatan Praya Barat, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Gambaran komunikasi interpersonal guru dan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar pada kelas V SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat Tahun 2017 

termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan rata-rata skor perolehan 

komunikasi interpersonal sebesar 17,58. Ini dapat dilihat dari rata-rata 

presentase skor komunikasi interpersonal yaitu skor 17-25 dengan kategori 

sangat tinggi sebesar 80,91%, skor 14-16 dengan kategori tinggi sebesar 

12,73%, skor 11-13 dengan kategori cukup tinggi sebesar 3,63%, skor 8-10 

dengan kategori rendah sebesar 2,73%. Aspek komunikasi interpersonal yang 

mendominasi dalam penelitian ini yaitu aspek komunikasi dua arah dengan 

kategori sangat tinggi. 

2. Gambaran prestasibelajar siswa kelas V SDN Gugus IV Kecamatan Praya 

Barat Tahun 2017 adalah cukup tinggi dengan rata-rata nilai rapot 76,71. Ini 

dapat dilihat dari rata-rata presentase skor prestasi belajar yaitu nilai rapot 83-

89 dengan kategori sangat tinggi sebesar 14,55%, nilai rapot 77-82 dengan 

kategori tinggi sebesar 34,55%,   nilai rapot 71-76 denga kategori cukup 

tinggi sebesar 42,73%, nilai rapot 65-70 dengan kategori rendah sebesar 

8,17%. 

3. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara komunikasi interpersonal 

denga prestasi belajar siswa SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat Tahun 

2017 sebesar 0,383 (kontribusi sebesar 14,67%) dinyatakan dierima dengan 
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hasil analisis data nilai thitung yang diperoleh dalam penelitian sebesar 0,383 

berada di atas angka dari rtabel sebesar 0,185, atau dengan kata lain bahwa 

nilai rhitung lebih besar dari rtabel (0,383 > 0,185) pada taraf signifikansi 5% 

sehingga penelitian ini dapat dinyatakan “Signifikan”. 

Sehingga semakin baik komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh 

guru dan siswa disekolah maka akan dapat meningkatkan prestasi beljar 

siswanya, begitu pula sebaliknya komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh 

guru dan siswa buruk maka prestasi belajar yang diraih siswanya akan buruk 

juga. 

 

T. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa pandangan peneliti 

yang sekiranya dapat diangkat sebagai saran bagi siswa, guru, sekolah, dan bagi 

peneliti yang akan datang. 

1. Bagi Siswa, agar dapat meningkatkan komunikasi secara interpersonal 

terhadap guru. Komunikasi interpersonal tersebut dimaksud untuk dapat 

membantu siswa dalam belajar baik di kelas maupun di luar kelas, selain itu 

juga dapat membantu siswa untuk memahami materi-materi pembelajaran 

yang dirasa belum dimengerti oleh siswa. 

2. Bagi Guru, agar dapat memberikan dukungan penuh terhadap siswa dalam 

upaya pengembangan diri untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. Peningkatan yang 

diberikan kepada siswa tidak hanya memberikan dukungan penuh supaya 

prestasi belajar dapat meningkat, namun juga komunikasi interpersonal 

kepada siswa. 

3. Bagi Sekolah, agar dapat menjadi dasar pengembangan sekolah, misalnya 

memberikan pelatihan kepada kinerja guru untuk dapat terus meningkatkan 

kualitas pembelajaran baik di kelas maupun luar kelas. Hal tersebut dirasa 

sangat penting karena dapat menunjang secara langsung kegiatan guru di 

lingkup sekolah. 

4. Bagi Peneliti yang akan datang dapat melakukan penelitian yang lebih akurat 

dan mendalam mengenai komunikasi interpersonal dan prestasi belajar siswa, 

yang bisa dijadikan masukan bagi pihak sekolah. 
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