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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penting kemampuan 

berkomunikasi guru di dalam proses belajar mengajar dan untuk mengetahui 

hubungan kemampuan berkomunikasi guru dengan motivasi belajar siswa sekolah 

dasar negeri di Kelurahan Tanah Enam Ratus Medan Marelan T.A 2013/2014. 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai salah satu bahan pertimbangan baik bagi 

guru, calon guru maupun pengelola pendidikan untuk lebih peduli terhadap 

kualitas kinerja guru khususnya dalam hal kemampuan berkomunikasi. 

 Penelitian ini dilakukan di lima sekolah dasar negeri yang terdapat di 

kelurahan Tanah Enam Ratus Medan Marelan. Peneliti mengambil sampel dengan 

menggunakan teknik Random Sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 137 

siswa. 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dengan skala 

Likert yang terdiri dari 4 opsional, yakni sangat sering, sering, jarang, dan tidak 

pernah. Dari hasil pengujian instrumen yakni validitas dan reabilitas maka 

diperoleh 12 item valid dari masing-masing variabel. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi dengan menggunakan 

Product Moment pada uji korelasi, dan uji t pada taraf signifikan α = 0,05. 

Berdasarkan analisis deskriptif dan statistik, variabel kemampuan berkomunikasi 

guru yang ditandai oleh empat aspek, yakni kemampuan berkomunikasi secara 

lisan, berkomunikasi secara tulisan, berkomunikasi secara nonverbal, dan 

berkomunikasi melalui alat bantu/media berada pada kategori sedang. Sedangkan 

variabel motivasi belajar yang ditandai dengan aspek tekun & ulet, aspek minat, 

aspek mandiri, dan aspek hasrat berada pada kategori baik. 

 Hasil statistik uji korelasi Carl Pearson antara kedua variabel tersebut 

diperoleh:   rxy > rtabel yaitu 0,491 > 0,176. Maka hipotesis yang berbunyi terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara kemampuan berkomunikasi guru dengan 

motivasi belajar siswa sekolah dasar negeri di kelurahan Tanah Enam Ratus 

Medan Marelan T.A 2013/2014, diterima. 

 Berdasarkan hasil pengujian dan dengan diterimanya hipotesis penelitian 

ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan 

antara kemampuan berkomunikasi guru dengan motivasi belajar siswa sekolah 

dasar negeri di Kelurahan Tanah Enam Ratus Medan Marelan T.A 2013/2014. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan berkomunikasi yang dimiliki 

guru, maka semakin tinggi pula motivasi belajar siswa. 

 

 

 


