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ABSTRAK 

Migianti, Melinda, 2019. Peran Guru Dalam Membangun 

Komunikasi Belajar Melalui Paguyuban Kelas 

(Studi Kasus di SDN I Nologaten Ponorogo). 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing: Ali Ba’ul Chusna, M.S.I 

Kata Kunci : Guru Kelas, Komunikasi Belajar, 

Paguyuban 

Komunikasi merupakan faktor yang penting 

dalam menjalankan pendidikan dalam suatu lembaga. 

Tanpa adanya komunikasi yang baik, maka segala 

permasalahan yang timbul tidak akan mudah terselesaikan. 

Selain itu visi dan misi lembaga sekolah pun tidak akan 

tercapai secara maksimal. Sebab semua hal itu 

membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Dan 

kerjasama yang baik hanya dapat terwujud dengan adanya 

komunikasi yang baik pula. Dengan adanya komunikasi 

baik internal maupun eksternal akan memberikan manfaat 

yang baik bagi semua warga sekolah. SDN I Nologaten 

merupakan salah satu lembaga yang berupaya menjalin 

komunikasi yang baik dengan berbagai pihak melalui 

paguyuban kelas. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan 

bagaimana peran guru kelas dalam menjalin komunikasi 

belajar dengan peserta didik di SDN I Nologaten, (2) 
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menjelaskan bagaimana peran guru kelas dalam menjalin 

komunikasi dengan wali murid di SDN I Nologaten, (3) 

menjelaskan bagaimana peran guru kelas dalam menjalin 

komunikasi dengan kepala sekolah di SDN I Nologaten, 

(4) mengetahui hambatan dan alternatif solusi dalam 

paguyuban kelas di SDN I Nologaten. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas penelitian 

dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif  deskriptif 

(descriptive research) serta dilaksanakan di SDN I 

Nologaten Ponorogo. Dalam pengumpulan data digunakan 

metode, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun 

dalam analisis data menggunakan analisis Miles dan 

Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan analisis data yang ditemukan bahwa 

(1) guru kelas telah melaksanakan perannya dalam 

menjalin komunikasi dengan peserta didik di dalam kelas 

sebagai komunikator, fasilitator, dan motivator dengan 

mengetahui katarkter peserta didik dan sebagai penyebar 

informasi terkait pemelajaran. Sedangkan di luar kelas 

guru melaksanakan perannya sebagai motivator dengan 

tetap menasehati peserta didik. (2) komunikasi yang 

terjalin antara guru kelas dan wali murid terjalin dengan 

baik, guru kelas menggunakan media grup whatsapp dan 

paguyuban kelas untuk menjalin komuniaksi dengan wali 

murid. (3) komunikasi antara guru dengan kepala sekolah 

adalah terkait koordinasi apabila terjadi masalah terhadap 

peserta didik saat pembelajaran yang sekirannya tidak 
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dapat ditangani oleh guru kelas, sehingga meminta bantuan 

kepala sekolah dalam pemecahannya. (4) dalam paguyuban 

kelas terdapat beberapa hambatan, namun yang paling 

banyak ditemui adalah banyak wali murid yang tidak hadir 

dalam paguyuban kelas, sehingga guru memberi solusi 

dengan mendatangi rumah wali murid yang sering tidak 

dating tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Guru merupakan salah satu penentu keberhasilan 

pendidikan melalui kinerjannya pada tingkat institusional 

dan intruksional. Peran tersebut sejalan dengan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

yang menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga 

profesional sekaligus sebagai agen pembelajaran. 1 

Pengertian guru dalam konteks pendidikan terkait 

dengan profesi guru yang diembanya sebagai pendidik 

dan pengajar bagi peserta didik yang ada diberbagai 

jenjang pendidikan. Secara umum, baik dalam pekerjaan 

ataupun sebagai profesi, guru selalu disebut sebagai salah 

satu komponen utama pendidikan yang sangat penting. 2 

Melalui guru, peserta didik dapat memperoleh 

transfer pengetahuan dan pemahaman yang dibutuhkan 

untuk pengembangan dirinya. Guru merupakan fasilitator 

utama di sekolah yang berfungsi untuk menggali, 

mengembangkan, dann mengoptimalkan potensi yang 

dimiliki oleh peserta didik sehingga ia bisa menjadi 

bagian masyarakat yang beradab. Berbagai peran ganda 

yang diemban guru bagi pengembangan peserta didik 

                                                           
1 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas 

(Classroom Management) Guru Profesional yang Inspiratif, Kreatif, 

Menyenangkan, dan Berprestasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 61. 
2  Ibid., 62. 
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merupakan tugas mulia keprofesiannya, sekaligus 

sebagai komitmennya untuk mengembangkan pendidikan 

menjadi lebih baik dan berkualitas, dalam rangka 

membangun masyarakat serta bangsa dan negara yang 

lebih beradab dan maju.3 

Peranan  dan kompetensi guru dalam proses belajar-

mengajar meliputi banyak hal yaitu, guru sebagai 

mediator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai 

mediatir dan fasilitator, guru sebagai informan dan 

komunikator, dan guru sebagai evaluator.4 Guru memiliki 

peran dalam pendidikan salah satunya adalah guru 

sebagai informan dan komunikator, peran ini terkait 

dengan proses penyampaian informasi oleh guru, baik 

kepada dirinya sendiri, kepada peserta didik, kepada 

pimpinannya, kepada orang tua peserta didik, maupun 

kepada masyarakat.5 

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, 

pemerintah telah merumuskan empat kompetensi guru 

sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan 

Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi 

sosisal.6 Adapun pengertian dari kompetensi sosial 

adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat 

                                                           
3 Ibid. 
4 Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 1990), 7. 
5 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, 65. 
6 Mahmud dan Ija Suntana, Antropologi Pendidikan, (Bandung: 

CV Pustaka Setia, 2012),  160. 
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untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

peserta didik, semua pendidik, tenaga kependidikan, 

orang tua/ wali peseta didik, dan masyarakat sekitar. 

Dengan demikian maka guru harus menunjukan 

kemampuan berkomunikasi sosial yang baik dengan 

peserta didik, rekan kerja, kepala sekolah, maupun 

masyarakat secara luas. 7Oleh karena itu, guru 

profesional yang efektif harus memiliki keahlian 

berkomunikasi. Yang amat diperlukan untuk mengajar 

adalah keahlian berbicara, mendengar, mengatasi 

hambatan komunikasi verbal, memahami komunikasi 

nonverbal, dan mampu memecahkan konflik secara 

konstruktif. Keahlian berkomunikasi tidak hanya penting 

untuk mengajar, tetapi juga untuk berinteraksi dengan 

orang tua murid. Guru yang efektif menggunakan 

keahlian komunikasi yang baik saat mereka berbicara 

dengan murid, orang tua, administrator, dan yang 

lainnya, serta tidak terlalu banyak mengkritik, dan 

memiliki gaya komunikasi yang asertif, bukan agresif, 

manipulatif, atau pasif. Guru yang efektif menurut 

Collins bekerja untuk meningkatkan keahlian komunikasi 

para murid.8 

Dari uraian diatas diketahui bahwa guru haruslah 

memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga 

dapat menyampaikan informasi kepada peserta didik baik 

secara fisik maupun batin. Selain itu, seorang guru harus 

                                                           
7 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa , 6. 
8 Didi Supriadie, Komunikasi Pembelajaran (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), 55-57. 
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dapat membangun suasana yang menyenangkan di dalam 

kelas dan dapat berperan sebagai orang tua kedua bagi 

siswa.9 Oleh karena itu, pendekatan guru dalam 

komunikasi dengan siswa sangat menentukan hasil dari 

komunikasi tersebut. Dalam bagian ini adalah 

komunikasi dalam menyampaikan pengetahuan saat 

pembelajaran berlangsung. Guru harus mengetahui 

karakteristik peserta didiknya, sehingga guru dapat 

menyampaikan pembelajaran dengan baik. Guru haruslah 

memperlakukan peserta didiknya sebagai individu yang 

berbeda, yang memerlukan pelayanan yang berbeda-beda 

pula. Karena peserta didik mempunyai katrakteristik 

yang unik, memiliki kemampuan yang berbeda, minat 

yang berbeda, memerlukan keabsahan untuk memilih 

yang sesuai dengan dirinya dan merupakan pribadi yang 

aktif, oleh karenannya perlu diciptakan iklim yang 

komunikatif agar peserta didik mempunyai kesempatan 

untuk berkembang secara optimal dan dapat menerima 

pembelajaran dengan baik. Ketrampilan berkomunikasi 

dalam kegiatan pembelajaran tatap muka harus dikuasai 

oleh setiap guru karena ketrampilan ini merupakan 

wahana atau sarana bagi tercapainnya tujuan 

pembelajaran yang optimal.10 

Sedangakan dengan pimpinannya, guru harus 

menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah 

sehingga dapat sejalan untuk mencapai visi dan misi dari 

                                                           
9 Akhmad Muhaimin Azzet, Menjadi Guru Favorit, 

(Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2014), 5. 
10 Karti S., Komunikasi Pembelajaran, (1995), 24. 
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sekolah. Komunikasi yang baik antara pimpinan dan 

bawahan akan membuat suatu lembaga akan lebih maju 

karena dengan adanya komunikasi, pimpinan dapat 

menyamakan persepsinya dengan bawahannya. 

Dalam hal menjalin komunikasi dengan orang tua 

peserta didik, guru harus senantiasa berkomunikasi 

dengan orang tua peserta didik untuk mengetahui 

perkembangan peserta didik di sekolah maupun dirumah. 

Komunikasi antara guru dan orang tua ini sangatlah 

penting untuk dijalin karena berhubungan dengan peserta 

didik, dimana guru harus bisa merangkul orang tua 

peserta didik agar turut berperan serta dalam proses 

pendidikan anaknnya, sebaliknya orang tua murid harus 

bisa memberikan  guru masukan-masukan terkait dengan 

anaknya. 

 Kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak di 

sekolah, umumnya berpengaruh positif terhadap 

perkembangan dan prestasi anak. Mereka akan mendapat 

kesempatan belajar cara meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Para orang tua akan merasa lebih 

mampu dan dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar 

anak mereka di sekolah. Selain itu para orang tua akan 

mendapat kesempatan mengembangkan hubungan 

dengan orang tua lain di sekolah.11 

Tanpa adanya komunikasi yang baik, maka segala 

permasalahan yang timbul tidak akan mudah 

terselesaikan. Selain itu visi dan misi lembaga sekolah 

                                                           
11 Soemiarti Patmonodewo, Pendidikan Anak Prasekolah,  

(Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 126-127. 
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pun tidak akan tercapai secara maksimal. Sebab semua 

hal itu membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Dan 

kerjasama yang baik hanya dapat terwujud dengan 

adanya komunikasi yang baik pula. Dengan adanya 

komunikasi baik internal maupun eksternal akan 

memberikan manfaat yang baik bagi semua warga 

sekolah. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting 

dalam pendidikan. Bahkan, komunikasi menentukan 

berhasil tidaknya suatu pendidikan. Komunikasi 

pendidikan sangat mempengaruhi pencapaian mutu 

pendidikan.12 

Komunikasi yang baik antara sekolah dan orangtua 

dilakukan untuk mencapai tujuan dan hasil pendidikan 

yang maksimal. Sebagaimana yang dilakukan oleh SDN I 

Nologaten ponorogo. Mereka menyadari pentingnya 

membangun komunikasi dengan wali peserta didik yang 

disebut paguyuban kelas, dimana dalam paguyuban kelas 

ini terdapat perkumpulan para wali peserta didik. 

Paguyuban wali peserta didik ini dibentuk secara 

musyawarah bersama wali peserta didik di masing-

masing kelas, sehingga disetiap kelas memiliki 

paguyuban kelas. Dengan adanya paguyuban kelas, 

sekolah juga menyadari pentingnya membangun 

komunikasi dengan wali peserta didik. Pendidikan yang 

diajarkan bersama-sama guru dan juga orang tua dapat 

menghasilkan pendidikan yang selaras antara disekolah 

dan dirumah. Karena orang tua adalah guru yang pertama 

                                                           
12 Nasution, Sosiologi Pendidikan,  (Jakarta: Bumi Aksara, 

2010), 91-92. 
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dan paling utama bagi ananknya. Orang tua memiliki 

pandangan jauh lebih esar terhadap kecerdasan anaknya. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan  wawancara yang 

dilakukan dengan guru kelas di SDN I Nologaten 

diketahui bahwa paguyuban kelas ini dilakukan satu kali 

dalam sebulan. Paguyuan kelas ini merupakan kegiatan 

yang diadakan pihak sekolah untuk menjalin komunikasi 

dengan wali murid dimana dalam paguyuban kelas ini 

wali murid dapat saling bertukar pikiran dengan wali 

murid lain maupun dengan guru kelas.13 Selain itu di 

dalam paguyuan kelas ini juga diadakan arisan untuk 

para wali peserta didik.14 Dalam paguyuban ini guru 

dapat saling bertukar pikiran dengan wali murid tentang 

bagaimana karakteristik anaknya sehingga dapat 

mempelancar kegiatan pendidikan di sekolah maupun 

pendidikan dalam keluarga. Dengan adanya paguyuban 

kelas ini wali murid dapat memantau bagaimana kegiatan 

proses pembelajaran selama satu bulan, mengetahui 

keluhan-keluhan/masalah yang dihadapi peserta didik, 

dan cara memecahkan masalah tersebut dengan cara 

melakukan sharing dengan wali murid lainnya dan wali 

kelas.15 

Menurut salah satu wali murid dari SDN I Nologaten 

menyatakan bahwa beliau menanggapi dengan sangat 

baik dengan adanya paguyuban kelas dalam setiap kelas, 

karena dengan adanya paguyuban kelas dapat menjalin 

                                                           
13 Lihat transkip wawancara 02/2-W/23-II/2019 
14 Lihat transkip observasi 01/O/16-III/2019 
15 Lihat transkip wawancara 03/3-W/23-II/2019 
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komunikasi antara wali murid dengan wali murid lainnya 

maupun wali murid dengan guru kelas.16 

Kajian tentang komunikasi dalam dunia pendidikan 

bukanlah hal yang baru terdapat beberapa penelitian yang 

telah mengkaji tentang komunikasi antara guru dengan 

orang tua peserta didik serta paguyuban kelas salah 

satunya  yang dilakukan oleh Irma Agustiani dengan 

judul Peran Paguyuban Kelas Dalam Meningkatkan 

Kualitas Belajar Siswayang meneliti tentang kegiatan 

paguyuban di SD Al Kautsar Pasuruan. Dan Komunikasi 

Kepala MI Plus Al-Islam Dagangan Madiun Dalam 

Membina Hubungan Dengan Stackeholders oleh Dewi 

Nur Aini. Serta Kerjasama Guru dengan Orang tua 

Membentuk Karakter Disiplin Siswa Kelas V SD Negeri 

Gembongan oleh Apriliana Krisnawati. Akan tetapi 

berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini 

fokus kepada peran guru kelas dalam menjalin 

komunikasi dalam paguyuban kelas untuk menjalin 

komunikasi yang baik dengan orang tua peserta didik. 

Dari uraian diatas, penulis tertarik  untuk mengetahui 

lebih lanjut mengenai komunikasi belajar dalan kegiatan 

paguyuan kelas di SDN I Nologaten sehingga dapat 

menjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan 

wali murid. Diharapkan nantinya komunikasi yang 

ditemukan ini dapat menjadi contoh untuk lembaga 

pendidikan yang lain dalam mengembangkan 

sekolahnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan judul: 

                                                           
16  Lihat traskip wawancara 05/5-W/13-IV/2019. 
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“Peran Guru Dalam Membangun Komunikasi 

Belajar Melalui Paguyuban Kelas (Studi Kasus Di 

SDN I Nologaten)” 

 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang diatas serta mengingat 

luasnya cakupan pembahasan, maka perlu adanya fokus 

masalah atau pembatasan masalah agar peneliti lebih 

terarah pada tujuan yang telah direncanakan. Fokus 

masalah dalam penelitian ini adalah  peran guru kelas 

dalam menjalin komunikasi dengan peserta didik, wali 

murid, kepala sekolah melalui paguyuban kelas yang ada 

di SDN I Nologaten Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran guru kelas dalam menjalin 

komunikasi belajar dengan peserta didik di SDN I 

Nologaten Ponorogo ? 

2. Bagaimana peran guru kelas dalam menjalin 

komunikasi dengan wali murid di SDN I Nologaten 

Ponorogo? 

3. Bagaimana peran guru kelas dalam menjalin 

komunikasi dengan kepala sekolah di SDN I 

Nologaten Ponorogo? 

4. Apa hambatan dan alternatif solusi dalam kegiatan 

paguyuban kelas di SDN I Nologaten Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti 

menuliskan tujujan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan bagaimana peran guru kelas 

dalam menjalin komunikasi belajar peserta dengan 

didik di SDN I Nologaten Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan bagaimana peran guru kelas 

dalam menjalin komunikasi dengan wali murid di 

SDN I Nologaten Ponorogo. 

3. Untuk menjelaskan bagaimana peran guru kelas 

dalam menjalin komunikasi dengan kepala sekolah 

di SDN I Nologaten Ponorogo. 

4. Untuk mengetahui hambatan dan alternatif solusi 

dalam kegiatan paguyuban kelas di SDN I Nologaten 

Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritik 

       Secara teoritik hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan serta teori dalam menjalin komunikasi 

yang baik dalam lembaga pendidikan, khususnya 

jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. 

2. Secara Praktis 

       Dengan diketahui hal-hal yang telah dirumuskan 

dalam penelitian tersebut, secara praktis diharapkan 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

a. Peneliti: 



 

 

11 

 

Menambah wawasan cara untuk menjalin 

komunikasi yang baik antara guru dengan siswa, 

guru dengan wali murid, guru dengan kepala 

sekolah. 

b. Lembaga Pendidikan:  

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi sekolah tersebut dalam 

mengambil langkah untuk meningkatkan mutu 

komunikasi dengan orang tua peserta didik dan 

memajukan lembaga melalui komunikasi yang 

baik. 

c. Guru:  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

memberikan informasi kepada guru, tindakan apa 

yang harus diambil dalam meningkatkan 

komunikasi antara guru dengan siswa, wali murid, 

dan kepala sekolah. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

       Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan 

agar dapat dicerna secara runtut, diperlukan sistematika 

pembahasan. Dalam laporan penelitian ini, peneliti 

menyusunya menjadi lima bab yang masing-masing bab 

terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain. 

Sistematika ini menguraikan secara garis besar apa yang 

diahas dalam pembahasan setiap bab. Maka peneliti 

menyusun sistematika pembahasan sebagi berikut: 

       Bab I Pendahuluan, merupakan gambaran umum 

untuk memerikan pola pemikiran bagi laporan peneliti 
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secara keseluruhan. Dalam bab ini akan dibahas latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri 

dengan sistematika pembahasan. 

       Bab II Telaah hasil penelitian terdahulu dan atau 

kajian teori, yaini berfungsi untuk mengetengahkan 

kerangka teori yang digunakan sebagai landasan 

pemikiran dan penelitian dalam kerangka teoritik ini 

pembahasanya meliputi kajian teori peran guru kelas, 

komunikasi belajar, dan paguyuban.  

       Bab III Metode penelitian, bab ini berisi pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan 

data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan 

temuan, dan tahapan-tahapan penelitian. 

Bab IV Temuan penelitian, dalam bab ini berisi 

tentang hasil-hasil penelitian dilapangan yang meliputi 

data umum, yaitu sejarah berdirinya, visi dan misi serta 

tujuan, letak geografis, struktur organisasi, keadaan 

sarana dan prasarana serta gambaran umum lokasi 

penelitian di SDN I Nologaten Ponorogo. Data 

khususnya meliputi deskripsi peran guru  dalam 

membangun komunikasi belajar melalui paguyuan kelas 

di SDN I Nologaten Ponorogo. 

       Bab V Pembahasan, merupakan bab yang 

membahas tentang analisa data. Dalam ab ini berisi 

analisis data tentang peran guru  dalam membangun 

komunikasi belajar melalui paguyuan kelas di SDN I 

Nologaten Ponorogo. 
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Bab VI Penutup, merupakan bab dari semua 

rangkaian pembahasan dari bab I sampai bab V. Bab ini 

dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam 

memahami intisari dari penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU 

 KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai telaah pustaka, penulis melihat pada 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan 

kajian penelitian ini, adapun hasil karya tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Apriliana Krisnawanti 

dengan judul Kerjasama Guru dengan Orang tua 

Membentuk Karakter Disiplin Siswa Kelas V SD 

Negeri Gembongan. Penelitian oleh Apriliana 

secara detail memperoleh hasil yaitu upaya guru 

dalam membina kerjasama dengan orang tua guna 

membentuk karakter disiplin siswa dengan 

membentuk perkumpulan orang tua dan guru, 

melibatkan orang tua dalam perencanaan 

pendidikan karakter, membuat program untuk orang 

tua, menerima kritik dan saran dari orang tua. 

Dalam penelitian ini terdapat program yang dibuat 

guru untuk orang tua diantaranya adalah program 

peningkatan pembelajaran guru bersama 

paguyuban. Paguyuban tersebut dibentuk dengan 

tujuan sebagai sarana komunikasi antara orang tua 

dan guru. Bentuk komunikasi tersebut antara lain 
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mendiskusikan tentang perkembangan anak di 

sekolah dan program-progran guru disekolah. 17 

Persamaan antara penelitian ini dengan 

penelitian Apriliana Krisnawanti yaitu sama sama 

membahas tentang hubungan guru dan wali murid. 

Namun penelitian saudari Apriliana memiliki 

pembahasan yang berbeda yaitu mengenai 

kerjasama yang dilakukan guru dengan orang 

tua/wali murid guna mementuk karakter disiplin 

siswa yang salah satunya dengan membuat program 

paguyuban. Sedangkan penelitian ini difokuskan 

pada  peran guru kelas dalam  menjalin komunikasi 

belajar dengan seluruh unsur yang terdapat  dalam 

paguyuban kelas. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Irma Agustiani dengan 

judul Peran paguyuban Kelas dalam Meningkatkan 

Kualitas Belajar Siswa. Penelitian oleh Irma ini 

secara detail memperoleh hasil yaitu kegiatan 

paguyuban kelas di SD Al Kautsar Pasuruan antara 

kelas satu dengan kelas lain berbeda-beda 

menyesuaikan tema dan kebutuhan belajar siswa, 

kegiatan paguyuban tersebut bisa dilakukan di 

dalam kelas maupun diluar kelas. Dalam kegiatan 

paguyuban kelas ini secara langsung melibatkan 

orang tua dalam meningkatkan kualitas belajar 

anaknya antara lain dengan mengikuti kegiatan-

                                                           
 17 Apriliana Krisnawanti, Kerjasama Guru dengan Orang tua 

Membentuk Karakter Disiplin Siswa Kelas V SD Negeri Gembongan. 

Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Edisi 18 Tahun ke-5 2016. 
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kegiatan pembelajaran baik dalam kelas maupun 

luar kelas. Orang tua juga memberi masukan 

terhadap kekurangan yang ada disekolah yang perlu 

diperbaiki, serta jika ada materi di kelas yang 

kurang jelas orang tua memberi masukan kepada 

guru kelas supaya anaknya bisa mengerti dan 

belajar lebih baik. 18 

 Persamaan antara penelitian ini dengan 

penelitian Irma Agustiani dengan sama-sama 

membahas tentang paguyuban kelas. Namun 

penelitian Irma memiliki pembahasan yang berbeda 

yaitu mengenai peran paguyuan kelas yang 

melibatkan orangtua  dalan meningkatkan kualitas 

belajar siswa. Sedangkan penelitian ini difokuskan 

pada  peran guru kelas dalam  menjalin komunikasi 

belajar dengan seluruh unsur yang terdapat  dalam 

paguyuban kelas. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Nur Aini dengna 

judul Komunikasi kepala MI Plus Al-Islam 

Dagangan Madiun dalam Membina Hubungangan 

dengan Stackeholders. Penelitian oleh Dewi ini 

secara detail memperoleh hasil yaitu dalam rangka 

membina hubungan dengan stakeholder, kepala MI 

Plus Al-Islam melakukan komunikasi dengan pihak 

internal maupun eksternal madrasah. Komunikasi 

dijalin melalui berbagai media, cara, dan arah 

                                                           
18 Irma Agustiani,  Peran Paguyuban Kelas dalam 

Meningkatkan Kualitas Belajar Siswa.  (Universitas Negeri Malang¸ 

Malang). 
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komunikasi dengan tujuan untuk bersama-sama 

dengan seluruh stekeholder membangun madrasah 

menjadi lebih baik dan lebih maju. Komunikasi 

dengan seluruh stackeholders diperlukan agar 

sekolah mendapat dukungan dan antuan, sehingga 

semua program dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. 19 

Persamaan antara penelitian ini dengan 

penelitian Dewi Nur Aini yaitu sama-sama 

membahas tentang komunikasi yang dijalin sekolah 

dengan orangtua. Namun penelitian milik Dewi 

memiliki perbedaan pembahasan yaitu mengenai 

komunikasi yang dibina oleh kepala sekolah dengan 

stackeholders. Sedangkan penelitian ini difokuskan 

pada  peran guru kelas dalam  menjalin komunikasi 

belajar dengan seluruh unsur yang terdapat  dalam 

paguyuban kelas. 

 

B. Kajian Teori 

1. Guru 

a. Pengertian Guru 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, guru 

adalah manusia yang tugasnya (profesinya) 

mengajar.20 Pada sisi lain, guru diidentikan 

dengan istilah pendidik karena makna pendidik 

                                                           
19 Dewi Nur Aini, Komunikasi kepala MI Plus Al-Islam 

Dagangan Madiun dalam Membina Hubungangan dengan 

Stackeholders, Tesis, (IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017). 
20  Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Guru, dalam 

kbbi.web.id/guru. Diakses (09 Desember 2018). 
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sebagai usaha untuk membimbing, mengarahkan, 

mentransfer ilmu dapat dilakukan secara umum. 

Istilah guru biasa dipakai untuk mendidik pada 

lembaga formal, seperti sekolah, madrasah, dan 

dosen dalam dunia perguruan tinggi. 

Secara linguistik, istilah yang bermakna guru 

terdapat di seluruh bahasa dunia. Adapun dalam 

bahasa Arab untuk penyebutan guru dikenal 

dengan beberapa istilah, salah satunya mu’allim, 

yaitu orang yang menjadikan orang lain berilmu 

atau orang yang menyampaikan suatu informasi 

kepada orang lain. Secara keprofesian formal, 

guru adalah sebuah jabatan akademik yang 

memiliki tugas sebagai pendidik. Pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses 

pembbelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat 

(Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, 

Bab XI Pasal 39 Ayat 2). Guru sebagai seorang 

tenaga kependidikan yang profesional berbeda 

pekerjaanya dengan profesi lain.21  Sedangkan 

dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat 1 

ditegaskan pula bahwa guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, 

                                                           
21 Mahmud dan Suntana, Antropologi Pendidikan, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2012), 153-154. 
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mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.22 

Jadi dapat disimpulkan bahwa guru adalah 

jabatan akademik yang memiliki tugas mengajar, 

mendidik, membimbing, mentransfer ilmu 

pengetahuan kepada orang lain yang biasanya 

disebut dengan peserta didik. 

b. Pengertian Guru Kelas 

Guru kelas adalah kebanyakan dari guru TK 

dan guru SD/MI. Satu guru menguasai satu kelas  

dan melakukan pendidikan dengan mengajarkan 

semua pelajaranyang tercatat dalam kurikulum 

kelas itu. Berarti guru kelas atau wali kelas harus 

memiliki kompetensi mengajar berbagai bidang 

studi. Program pendidikan calon guru kelas 

diselenggarakan oleh LPPG, di dalam LPTK atau 

di dalam LPMP.23 

Berdasarkan pendapat Akhmad Shunhaji, 

kepala sekolah SD Global Islamic School guru 

kelas adalah guru yang mempunyai fungsi 

membantu kepala sekolah dengan memimpin 

kelas, mengatur kegiatan yang berhubungan  

                                                           
22 Karwati, Euis dan Donni Juni Priansa, 63. 
23 Djohar, Guru Pendidikan dan Pembinaanya Penerapannya 

dalam Pendidikan dan UU Guru, (Yogyakarta: Grafika Indah, 2006), 

20. 
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dengan proses pendidikan dan pembelajaran, 

pengelolaan kelas dan administrasi kelas.24 

Jadi, Guru kelas tidak hanya dituntut untuk 

menyelesaikan bahan pelajaran yang telah 

ditetapkan, tetapi harus menghayati secara 

mendalam materi yang akan diajarkan, agar 

materi dapat sampai kepada peserta didik. Oleh 

karena itu, dalam memberikan materi pelajaran 

guru mempunyai peranan dan tugas sebagai 

pengelola proses belajar mengajar di kelas yang 

dituntut banyak inisiatif dan penuh kreativitas 

dengan mengunakan metode, srtategi, dan media 

pembelajaran. Jadi penugasan terhadap semua 

materi pelajaran mutlak dimiliki oleh seorang 

guru sekolah dasar yang merangkap menjadi guru 

kelas. Guru kelas berbeda dengan guru mata 

pelajaran, karena dalam jenjang SD guru kelas 

mengampu beberapa pelajaran serta bertugas 

mengelola kelas. Sedangkan guru mata pelajaran 

hanya mengampu satu mata pelajaran.  

c. Kompetensi Guru 

        Dalam perspektif kebijakan pendidikan 

nasional, pemerintah telah merumuskan empat 

kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam 

Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 

                                                           
24 Nurhayati, Perbedaan Pengaruh Fungsi Guru (Guru Bidang 

Studi dengan Guru Kelas) terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau 

Dari Tingkat IQ Siswa, (Jurnal Formatif 4(2):140-149, Program Studi 

Pendidikan Matematika, Fakultas Teknik, Universitas Indraprasta PGRI, 

2014), 143. 



 

 

21 

 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosisal.25 

Adapun pengertian dari kompetensi sosial adalah 

kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat 

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, semua pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/ wali peseta didik, dan 

masyarakat sekitar. Dengan demikian maka guru 

harus menunjukan kemampuan berkomunikasi 

sosial yang baik dengan peserta didik, rekan kerja, 

kepala sekolah, maupun masyarakat secara luas. 
26Oleh karena itu, guru profesional yang efektif 

harus memiliki keahlian berkomunikasi. Yang 

amat diperlukan untuk mengajar adalah keahlian 

berbicara, mendengar, mengatasi hambatan 

komunikasi verbal, memahami komunikasi 

nonverbal, dan mampu memecahkan konflik 

secara konstruktif. Keahlian berkomunikasi tidak 

hanya penting untuk mengajar, tetapi juga untuk 

berinteraksi dengan orang tua murid. Guru yang 

efektif menggunakan keahlian komunikasi yang 

baik saat mereka berbicara dengan murid, orang 

tua, administrator, dan yang lainnya, serta tidak 

terlalu banyak mengkritik, dan memiliki gaya 

komunikasi yang asertif, bukan agresif, 

manipulatif, atau pasif. Guru yang efektif menurut 

                                                           
25 Mahmud dan Ija Suntana, 160. 
26 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa , 6. 
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Collins bekerja untuk meningkatkan keahlian 

komunikasi para murid.27 

d. Peran Guru        

Peranan guru adalah serangkaian tingkah 

laku yang berkaitan yang dilakukan dalam suatu 

situasi serta berhubungan dengan kemajuan 

perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa 

yang menjadi tujuannya.28 Sebagai tenaga yang 

profesional sudah barang tentu guru harus 

menjalankan peranannya dengan baik. Salah 

satunya adalah peranan guru dalam proses 

pembelajaran. Guru merupakan faktor penentu 

yang sangat dominan  dalam pembelajaran. 

Terkait dengan hal tersebut, maka peranan guru 

melipui banyak hal, yaitu: 

1) Pendianogsa Perilaku Peserta Didik 

     Guru harus mampu memahami dan 

memberikan solusi atas segala kesulitan yang 

dihadapi peserta didik dalam proses 

pembelajaran, untuk itu guru dituntut untuk 

mengenal lebih dekat kepribadian peserta 

didiknya.29 Proses assessing atau 

memperkirakan keadaan peserta didik adalah 

langkah awal untuk mengetahui lebih lanjut 

kondisi peserta didik untuk kemudian 

dievaluasi agar lebih kongrit dan mendekati 

                                                           
27 Didi Supriadie, 55-57. 
28 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesiona, 1. 
29 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, 63. 
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tepat untuk memahami keadaan peserta 

didiknya. 

2) Penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

     Pelaksanaan pembelajaran yang baik harus 

didukung dengan perencanaan yang baik, 

karena rencana yang baik akan meminimalisir 

resiko pembelajaran yang buruk dan tidak 

terarah. Selain itu, terkait peran ini, maka guru 

diharapkan mampu melakukan persiapan 

pembelajaran. 

3) Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

     Guri harus mampu melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik, karena kualitas 

proses pembelajaran akan menentukan hasil 

akhir yang akan dicapai oleh peserta didik. 

Terkait dengan peran tersebut, maka guru perlu 

untuk memperhatikan. 

a) Pengalokasian waktu pemelajaran. 

b) Memotivasi peserta didik. 

c) Mengenbangkan diskusi di kelas. 

d) Mengemati sikap dan perilaku peserta 

didik. 

e) Memberikan informasi yang baik kepada 

peserta didik melalui penyampaian secara 

lisan dan tulisan yang baik. 

f) Menyajikan masalah bagi peserta didik 

sehingga peserta didik mampu 

memecahkanya. 
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g) Mengajukan pertanyaan dan menjawab 

setiap pertanyaan yang dimiliki oleh 

peserta didik. 

h) Memanfaatkan media pembelajaran.30 

4) Pelaksanaan Administator Sekolah 

     Guru dapat berperan sebagai administator 

sekolah yang berfungsi untuk membantu 

kepala sekolah dan tata usaha sekolah. Peran 

ini memungkinkan guru untuk mengetahui 

peserta didik tidak hanya sebatas akademik, 

namun juga kepentingan administratif terkait 

peserta didik. 

5) Penyebar Informasi dan Komunikasi 

     Peran ini terkait dengan proses 

penyampaian informasi oleh guru, baik kepada 

dirinya sendiri, kepada peserta didik, kepada 

pimpinannya, kepada orang tua peserta didik, 

amupun kepada masyarakat. 

6) Pengembangan Potensi Diri Sendiri 

     Guru perlu terus menerus mengembangkan 

potensi dan kemampuan yang dimilikinya 

seiring dengan perubahan dan perkembangan 

jaman. Hal tersebut penting mengingat saat ini 

peserta didik memiliki sumber-sumber 

pembelajaran di luar guru, yang 

memungkinkan mereka untuk mengetahui 

segala hal mendahului gurunya. 

7) Pengembang Potensi Peserta Didik 

                                                           
30 Ibid.,  64. 
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      Guru merupakan pengembang potensi 

peserta didik. Oleh katena itu, guru harus 

mampu mengembangkan strategi pembelajaran 

yang mampu mengoptimalkan kemampuan 

yang dimilki oleh peserta didik.  

8) Pengembangan Kurikulum di Sekolah 

         Guru merupakan ujung tombak yang 

mengiplementasikan kurikulum di sekolah, 

sehingga guru merupakan jembatan antara 

kurikulum yang dikembangkan oleh 

pemerintah dan pelaksana di tingkat sekolah. 

Peran strategis tersebut menuntut guru untuk 

mampu mengembangkan kurikulum di tingkat 

sekolah sesuai dengan kemampuan sekolah 

dan kondisi peserta didik.31 

Jadi dapat disimpulkan bahwa guru memiliki 

banyak peran dalam pembelajaran. Peran ini harus 

dilaksanakan dengan baik oleh guru, karena 

tujuan pembelajaran bergantung pada berhasil 

tidaknnya guru melaksanakan perannya baik 

dalam pembelajaran maupun diluar pembelajaran. 

Keefektifan dan kekondusifan kelas juga 

tergantung pada terlaksananya peran guru. 

e. Peran Guru Dalam Hubungannya dengan 

Peserta Didik 

      Peranan guru dalam hubungannya dengan 

peserta didik bermacam-macam menurut situasi 

interaksi sosial yang dihadapinya, yakni situasi 

                                                           
31 Ibid., 65. 
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formal dalam proses belajar mengajar dalam kelas 

dan dalam situasi informal yang terjadi di luar 

kelas. 

      Dalam situasi formal, yakni dalam usaha 

guru mendidik dan mengajar dalam kelas guru 

harus sanggup menunjukan kewibawaan atau 

otoritasnya, artinya ia harus mampu 

mengendalikan, mengatur, mengontrol kelakuan 

anak. Dengan kewibawaan ia menegakan disiplin 

demi kelancaran dan ketertiban proses belajar-

mengajar.32 Saat di dalam kelas guru akan lebih 

bersifat sebagai pemimpin di kelas, karena dalam 

proses pembelajarn guru merupakan pusat dari 

proses belajar mengajar. Selain itu guru juga 

bertugas sebagai pengelola kelas sehingga sangat 

dibutuhkan sikap yang mampu mengendalikan 

peserta didik sehingga dapat menciptakan proses 

belajar mengajar yang efektif dan kondusif. 

       Dalam situasi sosial informal, guru dapat 

mengendorkan hubungan formal dan jarak sosial. 

Murid-murid menyukai guru yang pada waktu-

waktu demikian dapat bergaul dengan lebih akrab 

dengan mereka, sebagai manusia terhadap 

manusia lainnya. 33 Dalam situasi diluar kelas 

guru tidak harus bersifat otoriter  lagi, karena 

sudah tidak terikat oleh proses belajar mengajar 

                                                           
32 Nasution, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2016), 92. 
33 Ibid., 93. 
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lagi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi 

dimungkinkan bahwa guru di luar kelas harus 

mengendorkan sikap kepemimpinannya. Namun, 

walaupun di luar kelas guru harus tetap memantau 

anak, menegur jika anak melakuakn kesalahan 

dan menasehati jika anak berperilaku kurang baik. 

Jadi guru hendaknya dapat menyesuaikan 

peranannya menurut situasi sosial yang 

dihadapinya.  

      Hubungan guru dan peserta didik dapat 

dikatakan baik, jika hubungan tersebut memiliki 

sifat-sifat sebagai berikut: 

1) Memahami 

       Guru memberikan pemahaman yang 

tepat kepada peserta didik agar ia tanggap 

terhadap proses belajar dan pembelajaran 

yang dialaminya. Hal tersebut penting agar 

peserta didik mampu memahami bahwa 

belajar dan proses pembelajaran yang 

dialaminya semata-mata hanya untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

2) Saling Terbuka 

       Guru dan peserta didik perlu untuk 

ersikap jujur dan saling terbuka dalam 

memberikan informasi yang akan diajarkan 

sebagai sumber masukan bagi peningkatan 

proses pemelajaran. 

3) Komunikasi  
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       Guru dan peserta didik perlu 

berkomunikasi dengan aktif sehingga 

terbangun pemahaman yang baik, yang dapat 

memudahkan proses belajar dan 

pembelajaran.34 

4) Kebebasan 

       Guru memberikan kebebasan kepada 

peserta didik untuk tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan tahapan-tahapan perkemangan 

kedewasaannya, kepribadiaanya, serta 

kreatvitasnya yang dialaminnnya. 

5) Dukungan  

       Guru dan peserta didik harus saling 

mendukung agar kepentingannya dapat 

terpenuhi dengan aik. Guru membutuhkan 

peserta didik yang taat kepada aturan, 

mengikuti setiap mata pelajaran dengan baik, 

serta terlibat secara aktif sdalam proses 

pembelajaran. Sementara peserta didik 

kepentingannya dapat dipenuhi oleh guru 

melalui proses pembelajaran yang 

menyenangkan, nyaman, inspiratif, dan 

mampu mengembangkan segala potensi 

yang dimilikinnnya.35 

       Dalam mendukung usaha guru dalam 

menjalin komunikasi yang baik dengan peserta 

didik dibutuhkan beberapa ketrampilan-

                                                           
34 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, 133. 
35 Ibid., 134.  
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ketrampilan yang harus dikuasi oleh guru yaitu 

ketrampilan penghampiran, ketrampilan empati, 

ketrampilan merangkum, ketrampilan bertanya, 

ketrampilan kejujuran, ketrampilan asertif, 

ketrampilan konfrontasi, dan ketrampilan 

menecahkan masalah. Adapun penjelasannya 

adalah sebagai berikut: 

1) Ketrampilan Penghampiran 

       Ketrampilan penghampiran merupakan 

ketrampilan berkomunikasi melalui isyarat-

isyarat veral dan non-veral sehingga 

memerikan kemungkinan para siswa 

memberikan perhatian kepada guru pada 

tahap paling awal.36 

2) Ketrampilan Empati 

        Dengan berempati guru berusaha 

menempatkan dirinya dalam suasana 

perasaan, pikiran, dan keinginan siswa 

sedekat mungkin. Dengan demikian guru 

tidak hanya memahami perasaan siswa akan 

tetapi mampu menghayati bagaimana 

perasaan dirinnya apabila berada dalam 

situasi siswa. 

3) Ketrampilan Merangkum 

        Ketrampilan merangkum dinyatakan 

dalam bentuk pemberian respon dengan 

membuat rangkuman secara tepat terhadap 

                                                           
36 Mohammad, Surya, Psikologi guru Konsep dan Aplikasi, 

337. 
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semua materi yang diungkapkan. Untuk itu 

guru harus mampu menyimak seluruh 

pembicaraan dengan baik dan kemudian 

membuat rangkumannya untuk selanjutnya 

disampaikan sebagai respon guru terhadap 

siswa. 

4) Ketrampilan Bertanya 

       Ketrampilan bertanya merupakan 

ketrampilan yang cukup penting dan strategis 

dalam komunikasi intruksional, sebab dapat 

menentukan kelancaran dialog. Kalau 

bertanya dilakukan dengan cara yang kurang 

tepat maka komunikasi akan berjalan kurang 

efektif dan sebaliknya. 

5) Ketrampilan Kejujuran 

       Berkomunikasi secara jujur dan asli 

merupakan ketrampilan dialogis yang amat 

penting. Dengan ketrampilan ini guru dapat 

menyatakan perasaanya mengenai perasaan 

siswa dengan cara sedemikian rupa sehingga 

siswa dapat menerima pesan tanpa ada rasa 

ketersinggungan. 

6) Ketrampilan Asertif 

       Kertampilan asertif mencakup 

ketrampilan untuk menyatakan pikiran dan 

persaan dengan jujur dan sopan, dan 

menghargai asasi orang lain. Dengan 

demikian siswa akan merasa tetap berada 

pada hak asasi dan martabatnya. 
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7) Ketrampilan Konfrontasi 

        Dengan ketrampilan konfrontasi kita 

dapat mengenal dan merespon pesan  ganda 

siswa sehingga ia menyadarinya dan 

kemudian berkembang ke arah yang lebih 

baik. 

8) Ketrampilan Memecahkan Masalah 

       Dalam komunikasi yang sifatnya 

memecahkan masalah, maka guru harus 

mampu mengembangkan suatu mekanisme 

komunikasi yang memberikan kesempatan 

para siswa menyampaikan pendapat dan 

sumbangan pikiran, menjabarkan dan 

memilih alternatif, mempertimbangkan nilai-

nilai, dan membuat rencana tindakan.37 

     Dalam komunikasi sudah tentu terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan 

dalam berkomunikasi, sama halnya dengan 

komunikasi antara seorang guru dan peserta 

didik terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

keefektifannya. Adapun keefektifan komunikasi 

antara guru dengan peserta didik dipengaruhi 

oleh faktor-faktor berikut: 

1) Keterbukaan, yaitu kesediaan membuka diri, 

mereaksi kepada siswa, merasakan pikiran 

dan perasaan siswa. 

2) Empati, yaitu menghayati persaan yang 

dialami siswa. 

                                                           
37 Ibid., 338-442. 
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3) Mendukung, yaitu ketersediaan secara 

spontan untuk menciptakan suasana yang 

bersifat mendukung perilaku siswa. 

4) Positif, yaitu menyatakan sikap positif 

terhadap diri guru sendiri, siswa, dan situasi. 

5) Keseimbangan, yaitu mengakui bahwa kedua 

belah pihak yaitu guru dan siswa mempunyai 

kepentingan yang sama, pertukaran 

komunikasi secara seimbang. 

6) Percaya diri, yaitu merasa yakin kepada diri 

sendiri, bebas dari rasa malu. 

7) Kesegaran, yaitu untuk segera melakukan 

kontak disertai rasa suka dan berminat. 

8) Menejemen Interaksi, yaitu mengendalikan 

interaksi untuk memberikan kepuasan kepada 

kedua belah pihak, mengelola pembicaraan 

dengan pesan-pesan yang baik dan konsisten. 

9) Pengungkapan, yaitu keterlibatan secara jujur 

dalam berbicara dan menyimak baik secara 

verbal maupun nonverbal. 

10) Orientasi pada siswa, yaitu penuh perhatian, 

minat, dan kepedulian kepada siswa.38 

  Disamping adanya faktor yang 

mempengaruhi keefektifan dalam berkomunikasi 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

ketidak-efektifan dalam berkomunikasi antara 

                                                           
38  Ibid., 444. 
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guru dengan peserta didik adapun penjelasannya 

sebagai berikut: 

1) Faktor Intrapersonal, yaitu faktor-faktor yang 

ada dalam diri komunikator dan komunikan. 

Yang tergolong adalah: a) persepsi selektif, b) 

perbedaan individual dalam kertampilan 

komunikasi, dan c) perbedaan dalam kerangka 

acuan. 

2) Faktor Interpersonal, yaitu ada dalam 

hubungan antar pribadi, yang meliputi: a) iklim 

hubungan, b) kepercayaan, c) kredibilitas, d) 

kesamaan antara pemberi dan penerima, e) 

timbangan nilai. 

3) Faktor organisasional, yaitu hal-hal yang 

terdapat dalam organisasi, yang meliputi antara 

lain: a) status seseorang dalam organisasi, b) 

panjang tranmisi yaitu adanya hirarkis proses 

penyampaian pesan dari satu tahap ke tahap 

lainnya, yang dapat menyebabkan terjadinya 

kondensasi, ketertutupan, ekspektasi, asosiasi, 

c) ukuran kelompok, d) hambatan jarak ruang, 

e) adanya filter, f) bahasa kelompok. 

4) Faktor teknologis, adalah hal-hal yang 

berkaitan dengan unsur penunjang komunikasi 

yaitu: a) bahasa dan makna, b) rangsangan-

rangsangan nonverbal (isyarat badab, postur 

fisik, ekspresi muka, gerakan adan, sentuhan, 
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perilaku visual), c) keefektifan saluran, d) 

tekanan waktu, dan e) beban informasi.39 

 

f. Peran Guru dalam Hubungannya dengan Guru-

Guru  dan Kepala Sekolah 

Guru memiliki peranan yang sangat banyak. 

Salah satu peran guru adalah menyampaikan 

informasi dan komunikator. Dalam peranan 

menjadi komunikator guru haruslah dapat menjalin 

komunikasi yang baik dengan siswa, wali murid, 

rekan kerja, dan kepala sekolah. Guru di sekolah 

haruslah menjalin komunikasi yang baik dengan 

rekan kerja untuk menciptakan suasana kerja yang 

baik. Sedangkan dengan kepala sekolah sebagai 

atasan di sekolah guru harus tunduk dengan 

perintah kepala sekolah untuk mencapai visi dan 

misi sekolah. 

Peran guru selain sebagai pengajar, guru harus 

membuat persiapan, memberi dan memeriksa 

ulangan, mengabsensi murid, menghadiri rapat 

guru, dan sebagainya. Dalam segala tugas 

kewajiban ia senantiasa di bawah pengawasan 

kepala sekolah yang harus memberi konduite yang 

baik agar memperoleh kenaikan tingkat. Dengan 

sendirinya guru akan mematuhi setiap peraturan 

dan intruksi dari atasanya. Berdasarkan kekuasaan 

yang dipegang oleh kepala sekolah terbuka 

                                                           
39 Ibid., 444-445. 
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kemungkinan baginya untuk bertindak otoriter. 

Sikap ini dapat menjelma dalam sikap otoriter guru 

terhadap murid. Namun pada umumnya guru 

menginginkan kepala sekolah yang demokratis 

yang mengambil keputusan berdasarkan 

musyawarah, walaupun dalam situasi tertentu 

diinginkan pemimpin yang berani bertindak tegas 

dengan penuh otoritas.40 

Sebagai salah satu anggota, baik itu organisasi 

guru maupun organisasi yang lebih besar (dinas 

pendidikan) guru akan selalu berada dalam 

bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Dari 

organisasi guru, ada strata kepemimpinan mulai 

dari pengurus cabang, daerah sampai ke pusat. 

Begitu juga dengan dinas pendidikan. Dengan 

demikian seorang guru harus taat kepada 

pimpinannya, dengan menjalankan kebijakan-

kebijakan dan mendengarkan arahan-arahan yang 

disampaikan oleh penentu kebijakan.41  

Guru-guru cenderung bergaul dengan sesama 

guru. Guru terikat oleh norma-norma menurut 

harapan masyarakat yang dapat menjadi hambatan 

untuk mencari pergaulan denagn golongan lain 

yang tidak dibebani oleh tuntutan-tuntutan tentang 

kelakuan tertentu. Guru dan sesama guru mudah 

saling memahami dan dalam pergaulannya sebagai 

                                                           
40 Nasution, Sosiologi Pendidikan., 99. 
41

Mukhlison Effendi,  dkk, Lapis PGMI. Profesi Keguruan: 

Karakteristik guru profesional, (Surabaya: AprintA, 2009). 9.  
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sesama rekan dapat memelihara kedudukan dan 

peranannya sebagai guru.42 

Pada butir tujuh kode etik guru disebutkan 

bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, 

semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. 

Ini berarti bahwa guru hendaknya menciptakan dan 

memelihara hubungan sesama guru dalam 

lingkungan kerjanya, juga guru hendaknya 

menciptakan dan memelihara semangat 

kekeluargaan serta kesetiakawanan sosial di dalam 

lingkungan di luar kerjanya. Hubungan sesama 

anggota profesi dapat dilihat dari dua segi, yakni 

hubungan formal dan hubungan kekeluargaan. 

Hubungan formal adalah hubungan yang perlu 

dilakukan dalam rangka melakukan tugas 

kedinasan. Sedangkan hubungan keluarga adalah 

hubungan yang persaudaraan yang perlu dilakukan, 

baik dalam lingkungan kerja maupun dalam 

hubungan keseluruhan dalam rangka menunjang 

tercapainya keberhasilan anggota profesi misalnya 

sebagai pendidik bangsa.43 

g. Peran Guru dalam Masyarakat (Wali Murid) 

       Dalam perspektif kebijakan pendidikan 

nasional, pemerintah telah merumuskan empat 

kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam 

Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu 

                                                           
42 Nasution, 99. 
43 Profesi Keguruan: Karakteristik guru profesional, 7. 
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kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosisal.44 

Adapun pengertian dari kompetensi sosial adalah 

kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat 

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, semua pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/ wali murid, dan 

masyarakat sekitar. Dengan demikian maka guru 

harus menunjukan kemampuan berkomunikasi 

sosial yang baik dengan peserta didik, rekan kerja, 

kepala sekolah, maupun masyarakat secara luas.45 

        Hubungan antara sekolah dengan masyarakat 

(termasuk didalamnya wali murid) mengandung 

arti yang snagat luas dan mencakup beberapa 

bidang. Sudah barang tentu bidang-bidang yang 

ada hubungannya dengan pendidikan anak-anak 

dan pendidikan masyarakat pada umumnya. 

Hubungan kerja sama sekolah dan masyarakat 

dapat digolongkan menjadi tiga jenis hubungan, 

yaitu 1) hubungan edukatif, 2) hubungan kultural, 

dan 3) hubungan institusional. Adapun pengertian 

dari hubungan edukatif adalah hubungan kerjasama 

dalam hal mendidik peserta didik, antara guru di 

sekolah dan wali murid di dalam keluarga. Adanya 

hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang 

                                                           
44 Mahmud dan Ija Suntana, Antropologi Pendidikan, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 160. 
45 Euis Karwati dan Donni Juni P , 76. 
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dapat mengakibatkan keraguan-keraguan pendirian 

dan sikap dari peserta didik. Antara sekolah yang 

diwakili oleh guru dan wali murid tidak saling 

berbeda atau berselisih paham, baik tentang norma-

norma etika maupun norma-norma sosial yang 

hendak ditanamkan kepada peserta didik mereka. 

Juga kerja sama  dalam berusaha memenuhi 

fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk belajar di 

sekolah maupun di rumah, dalam memecahkan -

masalah yang menyangkut kesulitan belajar 

maupun kenakalan anak-anak. Cara kerja sama 

tersebut dapat direalisasikan dengan mengadakan 

pertemuan yang direncanakan secara  periodik 

antara guru-guru di sekolah dengan para orang tua 

murid sebagai anggota BP3 atau POMG. 

Disamping itu, dapat pula dilakuan dengan 

mengadakan pertemuan antara guru-guru dengan 

orang tua murid perkelas untuk mengadakan dialog 

terbuka mengenai masalah-masalah pendidikan 

yang sering terdapat disekolah dan dalam keluarga, 

dan bagaimana cara mengatasinya.46 

       Tetapi, dalam hal hubungan atau kerjasama 

yang erat antara keluarga dan sekolah akan dengan 

sendirinya timbul pada tiap-tiap sekolah. Masih 

banyak wali murid yang belum menyadari betapa 

perlunya mengadakan hubungan kerjasama itu. 

Banyak orang tua yang beranggapan bahwa sekolah 

                                                           
46 Ngalim, Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), 194. 
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hanyalah untuk mengajarkan pengetahuan semata. 

Kewajiban sekolah hanyalah memberi pengetahuan 

kepada anak supaya nanti dapat lulus dalam ujian. 

Jika hal ini dapat dilaksanankan oleh sekolah dan 

berhasil dengan baik, cukup dan memuaskan bagi 

si orang tua. Tentu saja pendapat yang demikian 

keliru. Kewajiban sekolah, selain mengajar, juga 

berusaha membentuk pribadi anak menjadi 

manusia yang berwatak baik. Namun, masih ada 

wali murid yang enggan mengadakan hubungan 

dengan sekolah karena tidak sempat dan tidak ada 

waktu. Ada pula beberapa wali murid yang segan 

berhubungan dengan sekolah disebabkan malu dan 

takut karena mungkin merasa atau merasa hina. 

Apalagi jika anak-anaknya itu kurang baik atau 

kurang maju, wali murid begitu saja menyalahkan 

guru, dan dengan demikian mereka segan 

berhubungan dengan sekolah. Mengingat hal-hal 

tersebut seharusnya tiap-tiap sekolah, dengan 

dipelopori oleh kepala sekolah bersama pembantu-

pembantunya, mencari usaha agar kerja sama dan 

hubungan yang erat dengan wali murid.47 

        Adapun berbagai cara ataupun usaha yang 

dapat dilakukan untuk mempererat hubungan dan 

kerjasama antara sekolah dan wali murid sebagai 

berikut: 

                                                           
47 Ngalim, Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, 

127. 
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1. Mengadakan pertemuan dengan orang tua pada 

hari penerimaan murid baru. 

2. Mengadakan surat menyurat antara sekolah 

dan keluarga. 

3. Adanya daftar nilai atau rapor. 

4. Kunjungan guru ke rumah wali murid, atau 

sebaliknya. 

5. Mengadakan perayaan, pesta sekolah atau 

pameran-pameran hasil karya peserta didik. 

6. Mendirikan perkumpulan orang tua murid dan 

guru.48 

 

2. Komunikasi Belajar 

b. Pengertian Komunikasi 

     Komunikasi secara etimologis berasal dari 

dua kata dalam bahasa latin, yaitu “cum”  yang 

artinya dengan atau bersama denagn, serta 

“umus” yang artinya satiu. Dua kata terseut 

membentuka kata benda “communio”, yang 

dalam bahasa Inggris disebut dengan 

“communion” , yang artinya  kebersamaan, 

persatuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. 

Karena untuk ber-communio diperlukan adanya 

usaha dan kerja, maka kata “Communion”  

berubah menjadi “communicare” yang artinya 

membagi sesuatu dengan seseorang, saling 

tukar-menukar, membicarakan sesuatu dengan 

                                                           
48 Ibid, 129. 
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oranng, memberitahukan sesuatu kepada 

seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, 

berhubungan, atau berteman. Dengan 

pemahaman tersebut, maka komunikasi 

mempunyai makna pemberitahuan, 

pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran 

atau hubungan. 

 Beberapa pakar komunikasi mendefinisikan 

komunikasi dengan istilah yang berbeda-beda. 

Evertt M. Rogers mendefinisikan komunikasi 

sebagai proses di dalamnya terdapat suatu 

gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada 

penerima dengan tujuan untuk mengubah 

perilakunya.  Pendapat senada dikemukakan 

oleh Theodore Herbert , yang mengatakan 

bahwa komunikasi merupakan proses yang di 

dalamnya menunjukan arti pengetahuan 

dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, 

biasanya dengan maksud mencapai beerapa 

tujuan khusus. Selain definisi yang telah 

disebutkan di atas, pakar komunikasi yang 

cukup terkenal yaitu Wilbur Schramm memiliki 

pengertian yang leih detil. Menurutnya, 

komunikasi merupakan tindakan melaksanakan 

kontak antara  pengirim dan penerima, dengan 

bantuan pesan. Pengirim dan penerima memiliki 

beberapa pengalaman bersama yang memberi 

arti pada  pesan dan simbol yang dikirim oleh 

pengirim, dan diterima serta ditafsirkan oleh 
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penerima.49 Sedangkan menurut Handoko, 

komunikasi adalah proses pemindahan 

pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi 

dari seseorang ke orang lain, yang melibatkan 

leih dari sekedar kata-kata yang digunakan 

dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, 

intonasi, titik putus lokal dan seagainya. Dan 

perpindahan efektif memerlukan tidak hanya 

tranmisi data tetapi bahwa seseorang mengirim 

erita dan menerimanya sangat tergantung pada 

ketrampilan-ketrampilan tertentu (memaca, 

menulis, mendengar, berbicara, dan lain-lain).50 

Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu 

proses pemindahan informasi antara dua orang 

manusia atau lebih dengan menggunakan 

simbol-simbol bersama. Komunikasi sekurang-

kurangnya melibatkan dua partisipan yaitu 

pemberi dan penerima. Komunikasi akan lebih 

efektif apabila tercapai saling pemahaman, yaitu 

pesan yang disampaikan dapat diterima dan 

dipahani oleh penerima. Secara umum proses 

kmunikasi sekurang-kurangnya mengandung 

lima unsur yaitu pemberi, pesan, media, 

penerima, dan umpan balik.51 

                                                           
49 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, 94-95. 
50 Ngalimun, Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis, 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press,  2017) , 20. 
51 Mohamad Surya,  Psikologi Guru., 334. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 

adannya proses penyampaian pesan yang 

dilakuakan oleh komunikator ke komunikan 

melalui simbol-simbol tertentu serta untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

b. Unsur-unsur Komunikasi 

      Dengan memperhatikan pengertian dan 

proses seperti dikemukakan diatas, maka proses 

atau suatu komunikasi sekurang-kurangnya 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 

1) Komunikator 

       Komunikator adalah pihak yang 

mempunyai gagasan untuk disampaikan 

kepada pihak lain. Komunikator ini sering 

pula disebut sebagai pemberi (sender). Dalam 

pengajaran, komunikator atau pemberi adalah 

para pengajar (guru) dengan gagasan, 

keinginan, informasi, untuk dikomunikasikan 

kepada para pelajar. 

2) Encoding 

        Encoding adalah proses mengubah atau 

menerjemahkan gagasan (ide) komunikator 

ke dalam simol-simbol yang sistematis. 

Bentuk encoding yang paling umum adalah 

erupa bahasa atau simbol-simbol lainnya. 

Fungsi encoding ini adalah untuk 

memungkinkan gagasan dinyatakan sebagai 

suatu pesan. 
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3) Pesan 

        Pesan adalah hasil proses encoding yaitu 

proses pengubahan gagagsan mnjadi simo 

yang dinyatakan secara verbal atau 

nonverbal. Gagasan-gagasan dalam proses 

intruksional dinyatakan dalam bentuk pokok 

bahasan materi yang harus disampaikan 

kepada para pelajar.52 

4) Media  

       Media adalah alat atau cara yang 

digunakan untuk membawa pesan dari 

pemberi kepada penerima. Dalam proses 

kintruksional, pesan-pesan disampaikan 

dalam berbagai bentuk media seperti 

hubungan tatap muka, pertemuan kelompok, 

konsultasi, komputer, emontrasi, diskusi, 

praktek lapangan, rekaman, siaran. 

5) Decoding 

     Decoding adalah proses pemberian makna 

(penafsiran) oleh penerima terhadap pesan-

pesan yang diterima melalui media tertentu. 

Dengan proses ini maka penerima akan 

memberi makna dan pemahaman terhadap 

gagasan-gagasan yang disampaikan oleh 

pemberi (komunikator). Dengan situasi 

intruksional decoding terjadi dalam bentuk 

bagaimana para pelajar memberikan makna 

                                                           
52 Ibid, 335. 
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atau tafsiran terhadap pesan (materi) yang 

diberikan oleh pengajar. 

6) Penerima (Komunikan) 

     Penerima atau komunikan adalah pihak 

yang akan menerima pesan-pesan sebagai 

pernyataan gagasan yang menafsirikan pesan 

yang diterima melalui media untuk kemudian 

melakukan tindakan.  Dalam proses 

intruksional, yang menjadi komunikan adalah 

mereka yang terlibat langsung dengan 

kegiatan pengajaran yaitu pengajar itu sendiri  

dan terutama pelajar. 

7) Umpan-balik  

      Dalam proses komunikasi, umpan-balik 

diperlukan untuk memperoleh gambaran 

mengenai keefektifan pesan dari pemeri 

kepada penerima. Dalam proses intruksional, 

umpan-balik dapat diperoleh melalui kegiatan 

evaluasi baik proses maupun hasil belajar-

mengajar. 

8) Kegaduhan (Noise) 

      Dalam komunikasi, kegaduhan dapat 

mengganggu atau menghamat penyampsian 

pesan sehingga dapat mengurangi keefektifan 

proses komunikasi. Kegaduhan ini dapat 

terjadi dalam setiap unsur komunikasi 

sebagaimana dikemukakan diatas.53 

c. Komunikasi Pembelajaran 

                                                           
53 Ibid., 336-337. 
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Proses belajar adalah suatu perubahan 

yang relatif tetap dalam persediaan tingkah 

laku, yang terjadi sebagai hasil pengalaman. 

Jadi, proses belajar menempatkan seseorang 

dari status kemampuan atau kecakapan yang 

satu kepada kemampuan/kecakapan yang 

lain. Pengajar yang baik seharusnya 

memahami karakteristik siswanya agar 

sukses dalam melaksanakan peran 

mengajarnya. Dalam proses belajar mengajar 

kemungkinan akan menemui siswa yang sulit 

untuk melakuakn kontak dengan dunia 

sekitarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan 

kemampuan guru untuk berkomunikasi 

dalam proses pembelajaran.54  

Komunikasi dalam pembelajaran 

memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi 

tersebut diuraikan seagai berikut: 

1) Pengendalian 

Komunikasi berfungsi seagai pengendalian 

dalam pembelajaran, artinya ahwa 

komunikasi berfungsi untuk 

mengendalikan perilaku peserta diidk 

dalam proses pembelajaran sehingga 

tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan 

efektif. 

2) Motivasi 

                                                           
54 Ngalim, Purwanto, Administrasi dan Supervisi 

Pendidikan..96. 
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Komunikasi berfungsi sebagai motivasi. 

Komunikasi dapata memperkuat motivasi 

peserta didik dalam pembelajaran dengan 

cara menjelaskan kepada peserta didik 

mengenai apa yang harus dipelajari, 

bagaimana cara mempelajarinnya, dan 

apaa tujuan yang ingin dicapai dari apa 

yang dipelajari tersebut. Dengan 

komunikasi yang aik dan efektif, guru 

berperan strategis untuk mengembangkan 

motivasi peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

3) Pengungkapan Emosi 

Komunikasi meruppakan sarana untuk 

pengungkapan emosi dalam proses 

pembelajaran. Seperti kita pahami bahwa 

proses pemelajaran di sekolah merupakan 

proses didalamnya terjadi interaksi antar 

berbagai peserta didik, dimana dalam 

interaksi tersebut terjadi proses 

pengungkapan emosi. 

4) Informasi 

Komunikasi berfungsi sebagai sarana 

penyedia informasi. Komunikasi dapat 

memberikan informasi yang diperlukan 

guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran, sehingga proses 

pembelajaran dapat berlangsung secara 

optimal. Selain itu, guru memberikan 
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informasi kepada peserta didik melalui 

penyusunan materi pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan.55 

5) Bahan Diskusi 

Komunikasi berfungsi sebagai bahan 

diskusi, yakni menyediakan informasi 

yang akan digunakan oleh guru dan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 

6) Sosialisasi 

Komunikasi berfungsi seagai media 

sosialisasi, yakni sebagai sarana sosialisasi 

antara guru dengan peserta didik. Dalam 

hal ini, komunikasi menyediakan dan 

mengajarkan tentang pengetahuan, 

bagaimana bersikap sesuai nilai-nilai yang 

ada di lingkungan sosial, serta bertindak 

sebagai warga sekolah yang baik. 

7) Hiburan  

Komunikasi berfungsi sebagai hiburan. 

Bahwa komunikasi merupakan media 

hiburan yang mudah dan murah. Melalui 

komunikasi sebagai hiburan, maka setiap 

guru dan peserta didik akan nterlibat 

dalam proses pembelajaran yang 

menyenangkan. 

8) Integrasi  

Komunikasi berfungsi sebagai alat 

integrasi. Melalui komunikasi, terjadi 

                                                           
55 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, 97. 
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interaksi di antara perbedaan yang dimiliki 

oleh peserta didik. Dalam hal ini, 

komunikasi juga berfungsi seagai perekat 

diantara perbedaan yang ada. 

9) Pendidikan 

Komunikasi berfungsi untuk pendidikan. 

Bahwa komunikasi mendidik dan 

memberikan pengetahuan yang cukup 

kepada guru untuk mentransfer 

pengetahuan dan segala kompetensi yang 

berhubungan dengannya, sebagai bagaian 

dari proses pendidikana bagi peserta didik. 

10) Kebudayaan 

Komunikasi berfungsi untuk memajukan 

kebudayaan, melalui pendidikan dan 

pemelajaran yang dilaksanakan oleh guru 

dan peserta didik, maka sesungguhnya 

kebudayaan sedang dibangun.56 

Komunikasi dilakukan karena ada 

maksud tujuan yang hendak dicapai. Tujuan 

proses komunikasi dalam pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 

1) Menciptakan pengertian yang sama 

terhadap setiap pesan dan lambang yang 

disampaikan oleh guru kepada peserta 

didik. 

                                                           
56 Ibid., 98. 
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2) Merangsang pemikiran peserta didik untuk 

memikirkan pesan dan rangsangan yang 

ia terima dari guru. 

3) Melakukan suatu tindakan selaras dengan 

pesan yang diterima peserta didik 

sebagaimana diharapkan dengan adanya 

penyampaian pesan tersebut, yaitu untuk 

melakukan atau tidak melakukan. 

4) Pesan bagin peserta didik memperhatikan 

nada dan pengaruhnya terhadap peserta 

didik. Pilihan kata dan nada dalam peserta 

didik diperhatikan sedemikian rupa untuk 

menghindari adanya pengaruh negatif 

terhadap peserta didik.57 

3. Paguyuban 

          Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) arti paguyuban adalah perkumpulan yang 

bersifat kekeluargaan, didirikan oleh orang-orang 

yang sepaham (sedarah) untuk membina 

persatuan (kerukunan) di antara para 

anggotannya.58 Tonnies mengatakan bahwa suatu 

paguyuban mempunyai beberapa ciri pokok, 

yaitu: 

a. Intimate, artinya hubungan menyeluruh yang 

mesra sekali 

                                                           
57 Ibid., 99. 
58 Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Paguyuban, dalam 

kbbi.web.id/paguyuban. Diakses (09 Desember 2018). 
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b. Private, artinya hubungan bersifat priadi, yaitu 

khusus untuk beberapa orang saja. 

c. Exclusive, artinya bahwa hubungan tersebut 

hanyalah untuk kita saja dan tidak untuk 

orang-orang lain di luar kita.59 

Tentang Gameinschaft atau Paguyuban 

Tonnie membedakan menjadi 3 tipe, yaitu: 

a. Gameinschaft by blood yaitu Gameinschaft, 

yang merupakan ikatan yang didasarkan pada 

ikatan darah keturunan, contoh keluarga, 

kelompok kekerabatan. 

b. Gameinschaft of place, yaitu Gameinschaft, 

yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan 

tempat tinggalnya sehingga dapat saling 

tolong-menolong. Contohnya: Rukun 

Tetangga, Rukun Warga, Arisan. 

c. Gameinschaft of mind, yaitu Gameinschaft, 

yang terdiri dari orang-orang yang walaupun 

tidak mempunyai hubungan darah atau tempat 

tinggalnya tidak berekatan, akan tetapi mereka 

mempunyai jiwa dan pikiran yang sama, 

karena ideologi yang sama. Gameinschaft  

yang semacam ini biasannya ikatannya tidak 

sekuat Gameinschaft by blood.60 

                                                           
59 Abdulsyani, Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015)., 109. 
60 Arifin Noor, ISD: Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN, STAIN, 

PTAIS Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 1999), 92. 
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       Paguyuban merupakan bentuk kehidupan 

bersama dimana angota-anggotanya diikat oleh 

hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah 

serta bersifat kekal. Di dunia pendidikan terdapat 

paguyuban yang dititikberatkan kepada peran 

serta orang tua siswa dengan mengatasnamakan 

organisasi paguyuban orang tua siswa khususnya 

pada jenjang pendidikan dasar. Paguyuban orang 

tua siswa dalam pendidikan merupakan suatu 

kelompok sosial atau organisasi yang anggota-

anggotanya meliputi orang tua atau wali siswa 

yang dibentuk dengan tujuan untuk memajukan 

pendidik dan menyumbangakn baik pikiran dan 

tenaganya dalam kemajuan pendidikan di 

lingkungan sekitar itu berada. 

           Paguyuban kelas merupakan perkumpulan 

orang tua siswa dalam suatu kelas yang pertujuan  

untuk membangun dan menumbuhkan dan 

meningkatkan partisipasi, kepedulian dan 

tanggung jawab orang tua dengan pemberian 

saran dan masukandalam upaya peningkatan hasil 

belajar siswa. Selain itu paguyuban kelas juga 

bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik 

antara guru atau wali kelas dengan orang tua 

dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah 

dasar.61 

                                                           
61 Lanang Pramana, Peran Paguyuban Orang tuasiswa, Skripsi, 

(FKIP UMP, 2016), 9. 
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        Dalam beberapa sekolah memiliki 

paguyuban kelas. Sekolah yang memiiliki 

paguyuban kelas berarti mereka  pihak sekolah 

menyadari betapa pentingnya hubungan antara 

pihak sekolah dengan wali murid. Karena dengan 

adanya paguyuban kelas ini memiliki banyak 

manfaat  baik bagi wali murid ataupun pihak 

sekolah. Salah satu manfaatnya adalah untuk 

menjalin komunikasi yang baik antara guru (pihak 

sekolah) dengan wali murid. Manfaat untuk pihak 

sekolah (guru) mereka dapat saling bertukar 

informasi tentang peserta didik dengan wali 

murid. Sedangkan untuk para wali murid, mereka 

dapat mengetahui perkembangan anaknya 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

penelitian kualitatif, penelitian kualitatif (qualitative 

research) adalah suatu penelitian yang ditunjukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individual maupun kelompok.62 Pada 

penelitian ini peneliti melakukan secara kualitatif 

mengenai peran guru dalam membangun komunikasi 

belajar melalui paguyuhan kelas di SDN I Nologaten 

Ponorogo. 

Jenis penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah 

penelitian deskriptif (descriptive research) ditunjukan 

untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-

fenomena apa adanya. Dalam studi ini para peneliti tidak 

melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-

perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, semua 

kegiatan atau peristiwa berjalan seperti apa adanya.63  

Pendekatan kualitatif dipilih karena dalam penelitian 

ini objek yang akan diteliti adalah aktivitas sosial dan 

data yang terkumpul berbentuk kata-kata. Sehingga 

penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan 

keadaan dari aktivitas peran guru dalam membangun 

                                                           
62 Nana Syaodih Sukmadinata,  Metode Penelitian Pendidikian, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013),  60. 
63 Ibid., 18. 
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komunikasi belajar melalui paguyuhan kelas di SDN I 

Nologaten Ponorogo secara apa adanya. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas dari penelitian kualitatif adalah tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan peneliti yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.64 Dalam penelitian kualitatif peneliti lebur 

dengan situasi yang diteliti. peneliti adalah pengumpul 

data, orang yang ahli sekaligus instrumen. Penelitian 

kualitatif disebut juga penelitian subjektif atau penelitian 

reflektif, peneliti melakuakan pengujian sendiri secara 

kritis selama proses penelitian.65 

Untuk itu penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

aktor yang merupakan instrumen kunci, sedangkan 

instrumen lain sebagai penunjang. Peneliti sebagai 

instrumen kunci dimaksudkan sebagai pewawancara, 

observer, pengumpul data, penganalisis data sekaligus 

pelapor hasil penelitian. Peneliti menjadi pengamat 

penuh dalam penelitian ini. Peneliti hanya hanya 

melakukan pengamatan terhadap objek penelitian, yaitu 

mengenai peran guru dalam membangun komunikasi 

belajar melalui paguyuhan kelas di SDN I Nologaten 

Ponorogo, tanpa melakukan tindakan maupun ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan yang diteliti tersebut. 

                                                           
64 Lexy J. Moleong, Metedologi Penelitian Kualitatif, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 3. 
65 Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 13. 
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C. Lokasi Penelitian 

       Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi 

penelitian di SDN I Nologaten Ponorogo. Sekolah Dasar 

Negeri 1 Nologaten terletak 7 km sebelah timur kota 

Ponorogo, tepatnya di Jalan Sultan Agung No. 96, 

Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi 

Jawa Timur. Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten terletak 

di Desa Nologaten yang erjarak 1 km dari pusat 

kecamatan, serta berjarak 1,5 dari pusat otonomi daerah, 

serta berada di lintasan kecamatan. Letak SDN 1 

Nologaten ini berada di timur jalan raya. 

 

D. Sumber Data 

Data adalah segala fakta atau keterangan tentang 

sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun 

suatu informasi.66 Sumber data adalah subjek tempat asal 

data dapat diperoleh, dapat berupa bahan pustaka, atau 

orang.67 Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi 

2, yaitu berupa sumber primer dan sumber sekunder. 

1. Sumber data primer  

       Sumber data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Sumber ini bisa berupa orang, alat pengukur atau 

instrumen-instrumen dan lain sebagainya. 68 Sumber 

                                                           
66 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV 

Pusaka Setia, 2011), 61. 
67 Ibid.,151. 
68 Rukaesih  A. Maolani, Metodologi Penelitian Pendidikan, ( 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 152. 
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data primer/utama dalam penelitian ini berupa orang, 

yang meliputi guru kelas di SDN I Nologaten dan wali 

murid. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur 

dan mendalam pada narasumber yang telah 

ditentukan. 

2. Sumber data sekunder  

        Sumber data sekunder adalah sumber data tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen.69 

Sumer data sekunder berupa tempat dengan 

pengamatan lokasi penelitian di SDN I Nologaten 

yaitu meliputi data tentang sejarah sekolah, profil 

sekolah, visi dan misi sekolah, sarana dan prasarana 

sekolah, struktur organisasi sekolah, jumlah peserta 

didik dan guru/staf, foto kegiatan sekolah, serta 

dokumen-dokumen lainnya.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan 

oleh penelitian ini, baik data primer ataupun data 

sekunder, diperlukan teknik pengumpulan data: 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan 

data yang digunakan untuk memperoleh informasi 

langsung dari sumbernya.70 Teknik wawancara 

digunakan dalam pengumpulan data, bila peneliti 

                                                           
69 Ibid 
70 Sudaryono,  Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016)., 82. 
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ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti. Selain 

itu digunakan bila peneliti ingin mengetahui hal-hal 

dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah 

yang sedikit.71 Adapun sumber-sumber yang 

diwawancara adalah: 

a. Guru kelas SDN I Nologaten Kabupaten 

Ponorogo untuk memperoleh data tentang peran 

guru kelas menjalin komunikasi dan kegiatan 

paguyuban kelas. 

b. Wali murid untuk memperoleh data tentang 

komunikasi dalam paguyuan kelas. 

2. Teknik  Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan secara 

langsung ke objek penelitian untuk melihat dari 

dekat kegiatan yang dilakukan.72 Teknik 

pengumpulan dtaa dengan observasi dilakukan bila 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam dan hal-hal lainnya 

yang dapat langsung diamati oleh peneliti, teknik ini 

digunakan apabila responden yang diamati tidak 

terlalu besar jumlahnya. Dalam penelitian ini peneliti 

peneliti melakukan observasi non partisipatif, 

dimana pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia 

hanya berperan mengamati kegiatan.73 Dalam 

penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terkait 

                                                           
71 Rukaesih  A. Maolani, 153. 
72 Sudaryono, 87. 
73 Rukaesih  A. Maolani, 148. 



 

 

59 

 

dengan komunikasi belajar dalam paguyuan kelas di 

SDN I Nologaten Ponorogo. 

3. Teknik  Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditunjukan pada subjek 

penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah 

catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan 

tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga.74 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data 

yang berkaitan dengan tata tertib di sekolah, sejarah 

sekolah, profil sekolah, visi misi sekolah, sarana dan 

prasarana, struktur organisasi sekolah  dan data-data 

tentang guru dan siswa yang berasal dari 

dokumendokumen SDN I Nologaten Ponorogo. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian merupakan bagian 

penting dalam proses penelitian karena analisis inilah, 

data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama dalam 

memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan 

akhir penelitian.75 

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data 

pada penelitian kualitatif deskriptif yaitu: 

1. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan data kasar yang muncul dari 

                                                           
74 Mahmud, 183. 
75 Mahmud, 189. 
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catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita 

ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus 

selama proyek dan berorientasi kualitatif langsung. 

Disini peneliti menggolongkan data dengan 

membuang data yang tidak diperlukan. 

2. Display (penyajian data) 

Dalam penyajian data ini peneliti membatasi 

penyajian sebagai kesimpulan informan tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpuln dan pengambilan tindakan. Disini peneliti 

mengklarifikasikan data-data yang telah didapat 

untuk dimasukkan kedalam tema-tema inti. 

3. Verification (penyimpulan data) 

Penarikan kesimpulan yaitu, sebagian dari 

suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, 

kesimpulan-kesimpulan juga diverivikasi selama 

penelitian berlangsung.76 Disini peneliti menarik 

kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang 

menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis 

data yang telah dilakukan. 

 

G. Pengecekan KeabsahanTemuan 

 Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

dipervaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reabilitas). Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan 

tringulasi. 

                                                           
76 Djaman Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2009),  232. 
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1. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara 

konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam 

kaitan dengan proses analisis yang konstan. Mencari 

suatu usaha membatasi beragai pengaruh. Mencari 

apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak 

daoat.77 Ketekunan pengamatan ini dilakukan 

peneliti dengan cara mengadakan pengamatan 

dengan teliti dan rinci secara berkesinambuangan 

terhadap hal-hal yang berhubungan dengan 

komunikasi dalam pelaksanaan paguyuban kelas di 

SDN I Nologaten. 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keasahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Ada empat  macam 

tringulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, 

penyidik, dan teori. Disini peneliti membandingkan 

hasil data yang telah diperoleh dengan berbagai teori 

yang ada78 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Adapun tahap-tahap penelitian dalam melakukan 

penelitian ada tiga tahapan antara lain: 

                                                           
77 Moleong, 329. 
78 Ibid., 330. 
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1. Tahap pra lapangan, yaitu meliputu: menyusun 

rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, 

menguruz perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, mimilih dan memanfaatkan informasi, 

menyiapkan perlengkapan dan yang menyangkut etika 

penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami 

latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan 

dan mengumpulkan data dengan teknik yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

3. Tahap analisa, yang meliputi: analisa selama dan 

pengumpulan data. Disini peneliti menganalisa data 

yang telah diperoleh dari lapangan. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. Peneliti 

menyusun laporan penelitian yang berisikan 

sistematika pembahasan dari awal hingga hingga 

diperolehnya temuan-temuan penelitian79 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 

(Jakarta: Rieka Cipta, 2008)., 84-91. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SDN 1 Nologaten 

        Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten, Ponorogo 

terletak di Jalan Sultan Agung No. 96 Kecamatan 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa 

Timur. Awal berdirinya SDN 1 Nologaten, Ponorogo 

bernama SDN Kartini. Adapun pada tahun 1960 

sampai 1975 berubah menjadi SDN Sultan Agung, 

kemudian pada tahun 1982 berganti nama lagi 

menjadi SDN  Nologaten 1 dan terakhir pada tahun 

2003 sampai sekarang bernama SDN 1Nologaten, 

Ponorogo. 

        Sejak awal berdirinya, lembaga sekolah ini telah 

mendapat status negeri dengan Nomor Statistik 

Sekolah (NSS) 101051117020, sedangkan nomor 

akte pendiriannya, yaitu 425/828/405.51/2003. 

        Kepemimpinan kepala SDN 1 Nologaten 

Ponorogo semenjak erdirinya hingga sekarang telah 

mengalami beberapa pergantian, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Darmojo   : Tahun 1960-.... 

b. Samsi Djojo Subroto, BA : Tahun .....-1986 

c. Soeharning   : Tahun 1986-2000 

d. Hartoyo   : Tahun 2000-2015 

e. Syamsuddin Mufthi, M.Pd : Tahun 2015-2016 

f. Mujiadi, M.Pd  : Tahun 2016-sekarang 
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2. Visi, Misi Dan Tujuan Sekolah 

        Adapun visi, misi, dan tujuan SDN 1 Nologaten, 

Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Pendidikan Dasar 

Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan 

dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

b. Visi Sekolah 

“Agamis, berilmu, berakhlak mulia dan cinta 

lingkungan” 

c. Misi Sekolah 

1) Mengembangkan kultur sekolah yang 

berdasarkan IMTAQ untuk menguasai 

IPTEK. 

2) Melaksanakan pembelajaran yang 

kontekstual dan bernuansa PAIKEM 

3) Mengembangkan potensi peserta didik dan 

pendidik sehingga menjadi sekolah unggul 

yang diminati oleh masyarakat. 

4) Mengembangkan lingkungan sekolah yang 

sehat dan berwawasan lingkungan. 

d. Tujuan Sekolah 

1) Siswa rajin beribadah  

2) Siswa hafal Juz Amma 

3) Siswa memiliki sikap berakhlakul 

karimah 
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4) Siswa memiliki sikap karakter yang 

berkepribadian 

5) Siswa berprestasi dalam bidang bakat dan 

minat yang dimiliki 

6) Siswa memiliki ketrampilan dalam 

pelajaran 

7) Siswa memiliki nilai hasil belajar diatas 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

8) Siswa memiliki pribadi yang cinta 

terhadap lingkungan 

9) Banyak prestasi sekolah yang diraih 

10) Sekolah yang terjiwai Islami 

11) Sekolah yang unggul dalam berbagai 

bidang 

 

3. Letak Geografis  

        Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten terletak 7 

km sebelah timur kota Ponorogo, tepatnya di 

Jalan Sultan Agung No. 96, Kecamatan 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa 

Timur. Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten 

terletak di Desa Nologaten yang erjarak 1 km dari 

pusat kecamatan, serta berjarak 1,5 dari pusat 

otonomi daerah, serta berada di lintasan 

kecamatan. Letak SDN 1 Nologaten ini berada di 

timur jalan raya. 

       Adapun batas-batas wilayah sekitar SDN 1 

Nologaten, Ponorogo adalah sebagai berikut: 



 

 

66 

 

a. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan 

bangunsari 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan 

Cokromenggalan 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan 

Banyudono 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan 

Kertosari 

4. Keadaan Pendidik di SDN 1 Nologaten 

Ponorogo 

       Tenaga pendidik di SDN 1 Nologaten Ponorogo 

berjumlah 16 orang. Adapun pendidik yang berstatus 

Pegawa Negeri Sipil (PNS) sejumlah 11 orang, 

sedangkan guru bantu ada 6 orang. 

Tabel 1 

Keadaan Pendidik 

N

o 

Status 

Kepegawai

an 

Kepal

a 

Gur

u 

Karyaw

an 

Jumla

h 

1 PNS 1 9  10 

2 Bantu  2 4 6 

Jumlah 1 11 4 16 

 

        Adapun jabatan pendidik di SDN 1 Nologaten 

terdapat guru kelas sejumlah 9 orang, guru agama 1 

orang , dan guru olahraga 1 orang.  

Tabel 2  

Jabatan Pendidik 
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No

. 

Guru 

Kelas 

Guru 

Agama 

Guru 

Olahraga 

Jumlah 

1 9 1 1 13 

 

       Pendidik di SDN 1 Nologaten memiliki berbagai 

latar pendidikan dengan latar pendidikan  S2 

sebanyak 1 orang sedangkan S1 sebanyak 15 orang. 

Tabel 3 

Latar Belakang Pendidikan 

S3 S2 S1 D3 D2 D1 
SLT

A 

Lainn

ya 
Jumlah 

- 1 15 - - - - - 16 

 

5. Sarana dan Prasarana SDN 1 Nologaten 

       Kegiatan belajar mengajar memerlukan berbagai 

sarana dan prasarana penujang yang memadai untuk 

menciptakan kegiatan belajar mengajar yang efektif 

dan kondusif. Sarana dan prasarana yang dimaksud 

adalah sesuatu yang mempermudah  dan 

mempelancar terlaksananya program pendidikan dan 

pengajaran di SDN 1 Nologaten Ponorogo. Adapun 

sarana yang tersedia di sekolah adalah ruang kelas, 

perpustakaan, ruang KS, ruang guru, ruang UKS, 

ruang komputer, ruang ibadah, gudang sekolah, 

kamar mandi, ruang kantin sekolah. Sedangkan 

prasarana yang tersedia adalah meja siswa, kursi 

siswa, meja guru, kursi guru, papan tulis, lemari, 



 

 

68 

 

komputer, laptop, koleksi perpus, alar peraga IPA, 

alat peraga IPS, alat peraga pendidikan seni, alat 

peraga olagraga, alat peraga bahasa Indonesia, alat 

pendidikan multimedia PPKn, alat pendidikan 

matematika, tempat sampah, pengeras suara, LCD, 

layar monitor, printer, kamera, dan kipas angin. 

Adapun lebih terperinci dapat dilihat dalam lampiran. 

 

6. Kondisi Siswa 

        Siswa dapat diartikan sebagai peserta didik yang 

dididik oleh guru melalui proses belajar mengajar 

dalam dunia pendidikan. Adapun keadaan siswa 

tersedia di sekolah pada tahun 2018/2019 adalah 

siswa perempuan sebanyak 129 dan siswa laki-laki 

sebanyak 115. Jadi total seluruh siswa adalah 244 

siswa.80 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Peran Guru Kelas Dalam Menjalin Komunikasi 

Belajar Dengan Peserta Didik 

Guru merupakan faktor penentu yang sangat 

dominan dalam proses pembelajaran peserta didik. 

Kedudukan guru sebagai agen pembelajaran 

berkaitan dengan dengan peran guru dalam 

pembelajaran. Beberapa peran guru adalah guru 

berperan sebagai orang tua bagi peserta didik di 

sekolah, guru sebagai pembimbing peserta didik, 

guru sebagai pengembang potensi peserta didik. Hal 

                                                           
80 Lihat traskip dokumentasi 01/D/19-2/2019 
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ini diungkapkan oleh Ibu Heppy -wali kelas I- 

sebagai berikut: 

“Peran guru kelas sangatlah banyak sekali 

salah satunya guru adalah sebagai orang tua 

di sekolah selain itu guru juga berperan 

dalam membimbing peserta didik baik di 

dalam kelas terkait pembelajaran maupun 

diluar kelas yang terkait dengan perilaku 

peserta didik. Disamping itu guru memiliki 

peran mengembangkan potensi yang dimiliki 

peserta didik, jadi guru harus memahami 

karakter serta potensi yang dimiliki peserta 

didik, sehingga guru dapat membimbing 

peserta didik dalam pengembangan 

potensinya.”81  

 

Selain berperan dalam mengembangkan 

potensi  peserta didik di sekolah, guru berperan 

sebagai pembimbing peserta didik agar memiliki 

karakter yang baik dan dalam proses pendidikan 

sendiri, guru memiliki berbagai peran untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Hal ini diungkapkan 

oleh Ibu Heni –wali kelas V- sebagai berikut: 

“Peran guru kelas adalah menjadi orang tua 

bagi anak-anaknya. Ada proses pembimingan 

untuk peserta didik agar  memiliki  karakter 

yang baik dan dalam proses pendidikan guru 

juga memiliki perannya  yaitu agar dapat  

mencapai tujuan pendidikan.”82 

                                                           
81 Lihat transkip wawancara 02/2-W/23-II/2019 
82  Lihat traskip wawancara 01/1-W/23-II/2019 
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Hal yang berbeda diungkapkan oleh Ibu 

Rusmini –wali kelas III- yang mengungkapkan 

bahwa guru memiliki peran yang banyak sekali 

namun dalam pembelajaran peran yang paling 

penting adalah guru sebagai pemberi informasi 

pembelajaran untuk para peserta didiknya. Hal ini 

sebagaimana yang beliau mengungkapkan bahwa 

peran guru untuk siswa adalah sebagai pemberi 

informasi tentang pembelajaran”83 

          Komunikasi antara guru dan peserta didik 

dalam proses pembelajaran merupakan salah satu 

aspek yang menentukan kualitas proses 

pembelajaran. Namun, gurulah yang paling 

bertanggung jawab terhadap berlangsungnya 

komunikasi dalam proses pembelajaran. Sehingga 

guru sebagai pendidik dituntut untuk memiliki 

ketrampilan komunikasi yang baik agar 

menghasilkan komunikasi yang efektif dalam proses 

pembelajaran. Menurut Ibu Heppy –wali kelas I- 

terdapat berbagai cara untuk berkomunikasi yang 

baik dengan peserta didik salah satunya yaitu untuk 

memudahkan komunikasi dengan peserta didik 

terkait dengan pembelajaran guru harus pandai 

dalam memilih media pembelajaran yang menarik 

dan sesuai dengan peserta didik dan juga 

menggunakan metode yang menarik salah satunya 

                                                           
83 Lihat Transkip wawancara 03/3-W/23-II/2019 
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dengan menggunakan metode bermain. Hal ini 

sebagaimana yang dituturkan beliau sebagai berikut: 

“Peran sebagai komunikator kan merupakan 

guru harus dapat menyampaikan informasi 

dan menajlin komunikasi dengan kepala 

sekolah, siswa, rekan kerja, maupun dengan 

wali murid. Nah  terkait dengan komunikasi 

dengan siswa ini contohnya dalam 

pembelajaran agar anak dapat lebih 

memahami, guru sebagai komunikator  itu 

harus pandai-pandai dalam memilih media 

pembelajaran supaya anak lebih tertarik 

waktu guru mejelaskan pembelajaran, selain 

itu untuk lebih memudahkan dalan 

berkomunikasi dalam kelas disini 

pembelajaran, guru menggunakan metode 

bermain karena anak masih kelas satu dan 

akan lebih tertarik dengan pembelajaran atau 

apa yang dijelaskan guru dengan cara 

permainan.”84 

 

Berbeda dengan penuturan Ibu Heppy, Ibu 

Rusmini –wali kelas III-  yang memiliki cara agar 

dapat menjalin komunikasi yang baik dengan siswa 

dalam proses pembelajaran yaitu dengan memberi 

perhatian secara khusus terhadap peserta didik yang 

sulit diajak berkomunikasi selain itu beliau juga 

mendekati anak tersebut. Hal ini sebagaimana yang 

diungkapkan oleh beliau sebagai berikut. 

                                                           
84 Lihat transkip wawancara 02/2-W/23-II/2019 



 

 

72 

 

“Usaha yang saya lakukan untuk menjalin 

komunikasi salah satu contohnya kepada 

anak yang nakal dan hiperaktif, dan sulit 

diajak bicara. Sebagai  guru pasti punya trik 

untuk  mengajak anak itu berkomunikasi 

dengan cara setiap hari didekati dan lebih 

diperhatikan. Akhirnya kan lama-kelaman 

mereka akan merasa diperhatikan dan 

akhirnya mau di ajak komunikasi dengan 

baik dan dapat belajar dengan baik dalam 

proses pembelajaran.” 85 

 

Sedangakan menurut Ibu Heni –wali kelas V- 

untuk menjalin komunikasi dengan peserta didik 

beliau memiliki berbagai usaha yang dilakukan salah 

satunya adalah dengan mengetahui karakter setiap 

peserta didik. Dengan mengetahui karakteristik 

peserta didik proses komunikasi akan terjalin dengan 

baik. Selain itu agar memudahkan guru menjalin 

komunikasi dengan peserta didik guru harus 

menjalankan perannya dengan baik. Hal tersebut 

sebagaimana yang beliau ungkapkan sebagai berikut: 

“Dalam proses penyampaian materi tentu saja 

telah ada proses komunikasi dengan anak, 

kemudian dalam proses pembenahan karakter 

anak itu juga ada proses komunikasi dengan 

anak, kemudian dalam proses evaluasi itu 

juga ada proses komunikasi dengan anak, 

otomatis semua hal yang dilakukan guru 

dengan anak adalah  proses komunikasi guru 

                                                           
 85 Lihat transkip wawancara 03/3-W/23-II/2019 
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dengan anak. Kalau untuk memudahkan guru 

berkomunikasi dengan anak guru tentu saja 

harus mengetahui masing-masing karakter 

anak, jadi guru harus memiliki banyak peran 

agar anak itu mau terbuka dengan guru.” 86 

 

Terdapat perbedaan antara komunikasi yang 

dijalin guru dengan peserta didik baik di dalam kelas 

dan di luar kelas. Dalam komunikasi di dalam kelas 

tentunya saat proses pembelajaran guru cenderung 

lebih formal dimana guru akan menunjukan 

kewibawaanya dengan bersikap lebih galak terhadap 

peserta didik. Salah satu komunikasi yang 

dilakuakan Ibu Heppy di dalam kelas yang 

menunjukan kewibawaannya adalah dengan 

memberikan hukuman kepada anak yang ramai 

sendiri dengan maju ke depan kelas. Sedangkan 

komunikasi diluar kelas guru akan bersikap lebih 

santai atau informal seperti diselingi bercandaan. 

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Heppy –wali 

kelas I-  sebagai berikut: 

“Dalam menjalin komunikasi yang baik 

dengan saya menerangkan itu biasanya saya 

ajak anak itu siwa di dalam kelas kita harus 

lebih memperhatikan siswa tersebut, 

contohnya apabila ada anak yang kurang 

memperhatikan pada saat untuk maju 

kedepan, ditanya kenapa kog ramai sendiri, 

ditanya dan diajak komunikasi dengan baik, 

                                                           
86 Lihat transkip wawancara01/1-W/23-II/2019 
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setelah ditanya  biasanya saya suruh 

bernyanyi atau berhitung nanti kan secara 

otomatis teman-temanya akan mendengarkan 

dan akan lebih memperhatiakan depan dan 

teman-temanya akan takut jika ramai akan 

disuruh maju kedepan karena ini masih kelas 

satu anak-anak akan merasa takut jika 

disuruh maju ke depan. Setelah itu kan saya 

dapat berkomunikasi lagi dan dapat 

melanjutkan pembelajaran lagi. Dalam hal 

komunikasi didalam kelas saya cenderung 

akan lebih galak sehingga dapat mengontrol 

anak ” 87 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di 

kelas I diketahui bahwa komuniaksi antara guru 

dengan peserta didik terjalin dengan baik hal tersebut 

dapat dilihat dari ketika anak diminta untuk 

membacakan soal anak dengan berani membacakan 

soal tersebut dengan lantang, serta ketika anak mulai 

tidak kondusif atau ramai maka guru akan menegur 

dan menghampiri anak yang ramai tersebut.88 

Sedangkan di luar kelas tentunya dalam 

waktu istirahat anak harus seantiasa diperhatikan. 

Komunikasi yang dilakukann dengan siswa yaitu 

guru senantiasa menasihati anak dan cenderung 

komunikasi yang sesekali bercanda dengan para 

                                                           
87 Lihat transkip  wawancara 02/2-W/23-II/2019 
88 Lihat transkip observasi 04/O/08-IV/2019 
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peserta didik. Seperti yang disampaikan oleh Ibu 

Heppy –wali kelas I-  sebagai berikut. 

“Di luar kelas kan waktu istirahat ya, yang 

jelas waktu istirahat karena masih kelas satu 

ya, jadi guru harus ekstra ketat untuk 

mengawasi karena saya tidak mau ada 

kejadian –kejadian karena masih kelas satu 

jadi mereka belum begitu tau kalau ini  

permainan berbahaya atau tidak, jadi kita 

caranya harus lebih mengawasi anak-anak. 

Waktu akan beristirahatpun saya berpesan 

pada anak untuk tidak bermain yang yang 

berbahaya. Sedangkan dalam komunikasi di 

luar kelasnya terdapat perbedaan saat 

komunikasi di dalam kelas, kalu diluar kelas 

itu lebih informal contohnya sambil bercanda 

dengan peserta didik.” 89 

 

Hal yang berbeda disampaikan oleh Ibu 

Rusmini bahwa komunikasi yang dijalin dengan 

siswa di dalam kelas bisa berjalan dengan baik jika 

memperhatikan karakter anak artinya guru harus 

memperhatikan karakter setiap anak contohnya 

dengan mengelompokan anak dengan setiap 

kelompok ada anak yang pandai, sedang, dan 

kurang. Dengan mengelompokan sesuai dengan 

karakter dan kemampuan anak maka akan 

memudahkan guru berkomunikasi dengan peserta 

                                                           
89 Lihat transkip wawancara 02/2-W/23-II/2019 
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didik. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu 

Rusmini –wali kelas III- sebagai berikut: 

“Kalau di dalam kelas kita harus 

memperthatikan karakteristik anak didik kita, 

saat ini saya membagi anak menjadi beberapa 

kelompok, dimana kelompok itu terdapat 

anak yang pintar, sedang, dan kurang pintar, 

agar anak yang tidak bisa dapat terangkat 

oleh anak yang bisa itu, sehingga mudah 

menerima informasi/ pelajaran yang saya 

sampaikan.” 90 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di 

kelas III diketahui bahwa yang dinyatakan oleh ibu 

Rusmini –wali kelas III- sesuai dengan hasil 

pengamatan yang dilakukan yaitu bahwa di kelas III 

kelas dibagi menjadi beberapa kelompok belajar 

untuk mempermudah guru berkomunikasi dengan 

peserta didik, serta memudahkan siswa dalam belajar 

dan menerima pelajaran.91 

Sedangakan komunikasi yang di luar kelas 

guru tetap harus tetap mengamati tindakan peserta 

didik serta mengawasi peserta didik ketika bermain 

saat istirahat adakalanya peserta didik belum 

mengetahui permainan mana yang berbahaya dan 

permainan mana yang aman. Oleh kareana itu, 

pengawasan guru sangat diperlukan ketika di luar 

                                                           
90 Lihat transkip  wawancara 03/3-W/23-II/2019 
91 Lihat transkip observasi 05/O/08-IV/2019 
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kelas. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rusmini –

wali kelas III- sebagai berikut: 

“ Yang paling penting walaupun di luar kelas 

anak harus tetap kita amati, contohnya dalam 

bermain kadang kan anak belum mengerti 

mana mainan yangn aman dan yang 

berbahaya ya kita harus sering-sering 

menasehati anak walau di luar kelas.”92 

 

Komunikasi yang terjalin di dalam kelas V 

antara guru dengan peserta didik terjalin dengan 

baik. Peserta didik tidak malu untuk berkomunikasi 

dengan guru. Seperti yang disampaikan oleh Ibu 

Heni –wali kelas V-  sebagai berikut: 

“Komunikasi saya dengan anak-anak di kelas 

tentu terjalin dengan baik, otomatis dalam 

artian jika ada anak yang ada kendala, 

mereka tidak segan untuk lapor ke saya, anak 

tidak ada ketakutan untuk berkomunikasi 

dengan saya. Karena sejak awal kita telah 

membangun komunikasi itu agar tercipta 

dengan baik.”93 

 

Komunikasi antara guru dengan peserta didik 

di luar sekolah dalam konteks sekolah guru tetap 

mengawasi perilaku anak. Jika perlu ditegur anak 

akan ditegur dan dinasehati. Seperti yang 

                                                           
92 Lihat transkip  wawancara 03/3-W/23-II/2019 
93Lihat transkip  wawancara 01/1-W/23-II/2019 
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disampaiakn oleh Ibu Heni –wali kelas V-  sebagai 

berikut. 

 “ Komunikasi dengan siswa di luar kelas 

dalam konteks di sekolah tetep kita jalin 

dengan baik, kan istilahnya waktu istirahat 

kita tetap mengawasi tentang perilaku anak 

seperti apa, ketika anak perlu kita tegur atau 

hal yang dianggap kita tidak baik ya kita 

tegur, tegur dalam artian tetap memberikan 

pengetahuan kepada mereka kalau kamu 

seperti ini akibatnya akan seperti ini. Jadi kita 

tidak menghakimi anak tapi membangun 

karakter mereka agar terbangnun dengan 

baik, tentu saja komunikasi yang dilakukan di 

luar kelas ini tidak se formal di dalam 

kelas.”94 

 

Tentunya dalam menjalin komunikasi dengan 

siswa tidak seterusnya berjalan dengan lancar pasti 

terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh guru. 

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Heppy 

beliau mengungkapakan bahwa terdapat kendala 

untuk menjalin komunikasi dengan peserta didik 

yaitu dengan peserta didik yang hiperaktif atau 

lincah dan ramai sendiri. Hal ini sebagaimana yang 

dituturkan beliau sebagai berikut: 

“Kendala itu pasti ada terutama pada anak 

yang agak hiperaktif  atau lincah itu butuh 

perhatian khusus karena kan dapat 
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mempengaruhi teman-temanya yang lain 

karena anak yang hiperaktif biasanya ramai 

sendiri dan tidak mendengarkan intruksi 

maupun penjelasan pembelajaran yang saya 

sampaikan, maka dari itu selalu saya awasi.” 
95 

Namun dalam menghadapi berbagai kendala 

yang ada pastilah guru memiliki berbagai  solusi 

untuk memecahkanya yaitu dengan meminta peserta 

didik yang ramai untu maju ke depan dan bernyanyi. 

Tentunya anak kelas I masih malu dan takut untuk 

diminta maju ke depan oleh karena itu hal tersebut 

dapat membuat anak jera untuk tidak ramai lagi. Hal 

ini sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Heppy –

wali kelas  I- sebagai berikut: 

“Anak yang ramai sendiri saya minta untuk 

maju kedepan untuk bernyanyi, sehingga 

teman-temanya akan takut kalau ramai 

sendiri diduruh maju dan diminta bernyayi. 

Kan anak masih kelas satu itu kalau disuruh 

maju sama gurunya masih takut. Jadi 

biasanya saya lakukan itu untuk membuat 

anak fokus lagi dalam pembelajaran.” 96 

 

 Selain kendala diatas, di kelas III terdapat 

kendala terkait komunikasi antara guru dengan 

peserta didik saat proses pembelajaran yaitu anak 

yang sulit diajak komunikasi dimana ketika peserta 
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didik diminta untuk mengerjakan soal atau menulis 

namun hanya diam saja. Namun disamping itu Ibu 

Rosmini memiliki solusi untuk kendala tersebut 

yaitu dengan memberiakan tambahan pelajaran 

kepada peserta didik yang mengalami kesusahan 

dalam menerima pembelajaran. Seperti yang 

dituturkan oleh ibu Rusmini sebagai berikut. 

“ Kendalanya kadang anak susah/sulit diajak 

ngomong, contohnya ketika anak diminta 

menulis atau mengerjakan soal tapi anak 

susah malah diam saja. Pada intinya anak 

susah dalam menerima pembelajaran. 

Solusinya ya kita beri tahu ke orang tuannya,  

untuk anak yang kurang bisa menerima 

pembelajaran, untuk menunjang agar anak 

dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan 

tidak tertinggal oleh teman-temannya 

akhirnya saya adakan Les (senin, selasa, 

kamis). Untuk les ini saya sifatnya tidak 

memaksa, kalau kalau orang tua anaknya 

tidak memperboleh ka tidak apa-apa, karena 

kadang anak itu katanya di rumah pintar tapi 

nyatanya disekolah seperti itu.”97 

2. Peran Guru Kelas Dalam Menjalin Komunikasi 

Dengan Wali Murid 

Peran guru sebagai komunikator tentunya 

bukan hanya dengan siswa. Tetapi, guru sebagai 

komunikator juga harus dapat menjalin komunikasi 

dengan wali murid. Terdapat berbagai cara atau 
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media yang dilakukan oleh guru untuk menjalin 

komunikasi dengan wali murid seperti dengan 

mengajak wali murid berbincang saat disela-sela 

wali murid mengantar maupun menjemput anaknya 

menggunakan media whatsapp serta paguyuban 

kelas. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu 

Heni –wali kelas V- sebagai berikut: 

“Komunikasi dengan wali murid, banyak 

cara. Sebagian anak kan ada yang diantar 

jemput, jadi di sela-sela mereka mengantar 

atau menjemput mereka sering ketemu saya 

ngobrol dengan saya, yang kedua dengan 

grup whatsapp yang isinya wali murid 

dengan saya dengan adanya grup whatsapp 

ini mempermudah dalam penyampaian 

informasi atau permasalahan yang ada di 

kelas. Dan yang ketiga juga ada  paguyuban 

itu malah dapat maksimal dalam 

membicarakan perkembangan anak.” 98 

 

Sama halnya dengan yang disampaikan Ibu 

Heni –wali kelas V, wali kelas III pun juga memiliki 

cara menjalin komunikasi dengan wali murid melalui 

grup whatsapp dan paguyuban. Hal ini sebagaimana 

yang dituturkan Ibu Rusmini bahwa salah satu cara 

yang digunakan dalam menjalin komunikasi yaitu 

dengan paguyuban, terus kalau ada informasi itu 

biasanya lewat grup whatsapp.” 99 
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Sedangkan untuk kelas I, guru kelas menjalin 

komunikasi dengan wali murid dengan grup 

whatsapp dan paguyuban pula. Hal ini sebagaimana 

yang dituturkan oleh Ibu Heppy –wali kelas I- 

berikut: 

“Kalau dengan wali murid, sekarang kan kita 

sudah moderen ya maka dari itu kita ada 

wattshap grub sehingga dapat memudahkan 

komunikasi dengan wali murid selain dengan 

watshap grup kita juga ada paguyuban yang 

diadakan satu bulan sekali.” 100 

 

Dengan adanya berbagai cara yang dilakukan 

guru untuk menjalin komunikasi dengan wali murid 

tanggapan dari wali muridpun rata-rata sangat 

menerima dengan baik. Hal ini sebagaimana yang 

dituturkan oleh Ibu Heni –wali kelas V-  sebagai 

berikut: 

“Tanggapan wali murid pun senang dengan 

adanya hal tersebut. Karena wali murid pun 

menghendaki adanya kerja sama  atau 

komunikasi dengan guru kelasnya , mereka 

kan tetap ingin tau perkembangan anaknya di 

sekolah seperti apa, saya pun selaku guru 

kelas juga ingin bekerja sama dengan mereka 

untuk mengetahui bagaimana anak dirumah.” 
101 
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Tanggapan dari wali kelas I  sama halnya 

dengan tanggapan wali kelas V dimana taggapan 

dengan adanya berbagai usaha yang dilakukan 

adalah sangatlah baik. Seperti yang dituturkan oleh 

Ibu Heppy selaku guru kelas sebagai berikut. 

“Tanggapan dengan adanya grup whatsapp 

maupun paguyuban kelas ini sangat baik 

sekali, karena ketika anak ada PR, kan anak 

kecil biasanya lupa kalau ada PR, maka dari 

itu dengan adanya whatsapp grup akan 

memudahkan guru untuk menyampaikan 

informasi kepada wali murid.” 102 

 

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu wali 

murid kelas I bahwa terdapat grup whatsapp dan 

paguyuban kelas serta dengan adanya hal tersebut 

beliau menanggapi dengan sangat baik karena hal 

tersebut beliau dapat mengetahui perkembangan 

anaknya. Hal tersebut sebagaimana yang dituturkan 

oleh Ibu Ica -wali murid kelas I- sebagai berikut: 

“Kalau kita ada grup whatsapp dan yang 

paling penting ada paguyuan, paguyuban ini 

sangat membantu dalam menjalin komunikasi 

dengan guru kelas. 

Kalau tanggapan saya sendiri dengan adanya 

hal tersebut sangat baik ya, karena dengan 

adanya paguyuan ini sangat manfaatnya salah 

satunya ya untuk menjalin komunikasi 
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dengan guru kelas untuk mengetahui 

perkembangan anak.” 103 

 

  Tanggapan dari wali  kelas III pun sama 

dengan tanggapan wali kelas I yaitu sangat baik, 

walaupun ada kendala dalam paguyuan kelas yaitu 

sering wali murid yang tidak datang dalam 

paguyuban. Hal ini sebagaimana yang dituturkan 

oleh Ibu Rusmini –wali kelas III- bahwa 

tanggapanya rata-rata para wali murid bagus tapi 

kadang-kadang ada yang tidak datang, yang 

namanya kesibukan orang kan beda-beda. 104 

Berdasarkan hasil observasi selain hal-hal 

diatas, untuk menjalin komunikasi dan hubungan 

yang baik dengan wali murid dari pihak sekolahpun 

mengikutsertakan wali murid dalam berbagai 

kegiatan. Salah satu contoh kegiatannya adalah 

perayaan ulang tahun sekolah yang melibatkan 

partisipasi dari wali murid. Dimana dalam kegiatan 

ulang tahun sekolah ini mengadakan jalan santai 

serta hadiah jalan santainya merupakan sumbangan 

dari para wali murid dalam setiap paguyuban 

kelas.105 

Dalam menjalin komunikasi dengan wali 

murid juga terdapat beberapa kendala yang dialami 

oleh guru salah satunya adalah beberapa orang tua 
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peserta didik yang bekerja diluar negeri sehingga 

guru tidak dapat berkomunikasi secara langsung 

dengan mereka dan hanya dapat berkomunikasi 

dengan walinya saja dan komunkasi yang dilakukan 

tidak dapat seintens  dengan orang tuannnya sendiri. 

Seperti yang dituturkan oleh Ibu Heni –wali kelas V-  

sebagai berikut: 

“Mungkin kendalanya jika ada satu  atau 

beberapa wali murid yang tidak tinggal disini 

dalama artian ada yang kerja diluar negeri, 

kan tanggung jawab anak itu pada walinya 

tapi juga bisa neneknya, pamanya yang 

mungkin tidak seintens dengan wali nya 

sendiri.” 106 

 

Walaupun terdapat berbagai kendala yang 

dihadapi guru dalam menjalin komunikasi dengan 

wali murid, namun guru mempunyai solusi sendiri 

untuk tetap dapat berkomunikasi berkomunikasi 

dengan wali murid yaitu tetap berkomunikasi dengan 

wali yang beratnggung jawab atas peserta didik. Hal 

ini sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Heni –wali 

kelas V- sebagai berikut: 

“Solusi agar saya dapat tetap berkomunikasi 

dengan wali murid  ya kita akhirnya juga kita 

hanya berkomunikasi dengan wali yang 

bertanggung jawab  itu, meskipun hasilnya 

tidak akan semaksimal dengan orang tuanya 

sendiri.” 107 
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3. Peran Guru Kelas Dalam Menjalin Komunikasi 

Dengan Kepala Sekolah 

Kepala sekolah selaku penanggung jawab di 

sekolah merupakan pemimpin yang membimbing 

para guru dalam menjalankan tugas dan perannya. 

Kepala sekolah selaku pemberi intruksi kepada guru-

guru yang berperan sebagai pendidik di sekolah, 

layaknya guru dengan murid. Sudah seharusnya 

terdapat komunikasi yang baik atara pimpinan dan 

bawahan. Dalam menjalin komunikasi dengan 

kepala sekolahpun guru tidak mengalami kendala 

apapun.  Hal ini seperti yang dituturkan oleh Ibu 

Heni –wali kelas V- sebagai berikut: 

“Kepala sekolah selaku penanggung jawab di 

sekolah ini  otomatis selalu memberikan 

intruksi ataupun pembinaan kepada guru-

guru selaku pendidik di sini, layaknya guru 

dengan murid, kepala sekolah pun merupakan 

orang tua bagi guru-guru disini. Sejauh 

komunikasi antara guru-guru dengan kepala 

sekolah terjalin dengan baik dan kita tidak 

menemui kendala, karena kepala sekolah 

sendiri ketika kita ajak diskusi sangat 

terbuka. Dan jika ada informasi apapun 

kepala sekolah akan menyampaikan kepada 

kita.” 108 
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Komunikasi yang dilakukan guru dengan 

kepala sekolah biasanya juga membahas tentang 

masalah-masalah anak yang sudah tidak dapat 

diselesaikan oleh guru, karena itu biasanya guru 

akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini seperti yang  

dituturkan oleh Ibu Heppy –wali kelas I-  sebagai 

berikut: 

“Kalau dengan kepala sekolah apabila saya, 

kalau saya pribadi ya kalau ada permasalahan 

yang bisa saya selesaikan itu saya akan 

selesaikan sendiri, nah baru kalau ada 

kendala-kendala yang tidak dapat saya 

selesaikan baru ke kepala sekolah dengan 

cara ya  pada saat istirahat atau pulang 

sekolah  akan bertemu dengan kepala sekolah 

untuk menyelesaikan kendala tersebut. 

Apabila ada masalah itu biasanya saya juga 

sharring  dengan kepala sekolah. Untuk  

kendala komunikasi sendiri dengan kepala 

sekolah saya rasa tidak ada.” 109 

 

4. Hambatan dan Solusi Dalam Paguyuban Kelas 

Dalam menjalin komunikasi dengan berbagai 

pihak contohnya  antara guru dengan wali murid di 

SDN I Nologaten terdapat sebuah perkumpulan wali 

murid yang bernama paguyuban kelas, dimana dalam 

setiap kelas memiliki masing-masing paguyuban 

kelas. Paguyuban kelas ini diadakan satu bulan sekali 
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dan diadakan pada hari sabtu dengan minggu yang 

berbeda dalam setiap kelasnya. Seperti yang 

dituturkan oleh Ibu Heni –wali kelas V- sebagai 

berikut: 

“Paguyuban kelas bisa diartikan 

perkumpulan, diartikan kegiatan juga bisa. 

Paguyuban kelas kan masing-masing kelas 

memiliki paguyuban sendiri, anggotanya ya 

seluruh wali murid di kelas tersebut ditambah 

dengan gurunya, kalau dikatakan itu sebagai 

organisasi ya bukan karena itu terbentuk 

sendiri otomatis dan bukan seperti jabatan 

struktural itu bukan, ketika kelas satu 

otomatis akan terbentuk paguyuban wali 

murid kelas satu, kelas dua akan terbentuk 

seperti itu, dan seterusnya. Paguyuban disini 

pun termasuk berjalan dengan lancar masing-

masing paguyuban kelas itu memiliki jadwal 

pertemuan setiap hari sabtu tetapi  beda-

beda.” 110 

 

Tujuan dari paguyuban kelas ini adalah untuk 

memudahkan komunikasi antara guru kelas dengan 

wali murid. Paguyuban kelas ini telah lama diadakan 

di SDN I Nologaten. Hal ini sebagaimana yang 

dituturkan oleh Ibu Heppy –wali kelas V-  sebagai 

berikut: 

 

“Paguyuban kelas merupakan perkumpulan 

wali murid dalam setiap kelas. Paguyuban 
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kelas ini  diadakan dalam waktu sebulan 

sekali dalam minggu yang berbeda setiap 

kelas.. Paguyuban kelas sendiri  bertujuan 

untuk menjalin komunikasi antara guru kelas 

dengan wali murid. Untuk adanya paguyuban 

kelas ini sudah lama sekali saya disini sudah 

empat tahun dan itu sudah ada paguyuban 

kelas.” 111 

 

Dalam paguyuban kelas terdapat beberapa 

kegiatan yang dilakukan dalam setiap pertemuannya. 

Adapun kegiatannya adalah arisan, menabung, 

sharing baik antara wali murid dengan wali murid 

maupun sharing  antara guru kelas dengan wali 

murid, serta menyampaikan informasi terkait 

perkembangan peserta didik. Namun kegiatan dalam 

paguyuban kelas memiliki kegiatan yang berbeda-

beda. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu 

Heni –wali kelas V- sebagai berikut: 

“Dalam paguyuban terdapat terdapat 

beberapa kegiatan yang pertama arisan 

internal dari wali murid, yang kedua ada 

menabung, yang ketiga paguyuban itu 

menjadi ajang bagi wali murid atau guru 

kelas untuk menyampaikan kondisi anak-

anak seperti sharing kemajuan anak seperti 

ini dan yang perlu dibenahi anak seperti ini 

juga informasi tentang program-program 

sekolah yang akan dilaksanakan. Kegiatan 

dalam paguyuban kelas itu setiap kelas 
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berbeda-beda yang pasti itu adanya sharing 

antara guru kelas dengan wali murid itu pasti 

ada.” 112 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan 

diketahui bahwa terdapat beberapa kegiatan dalam 

paguyuban kelas adapun kegiatannya adalah arisan, 

pembayaran kas, penyampaian berbagai informasi 

terkait perkembangan anak dalam jangka waktu satu 

bulan, serta sharing terkait peserta didik.113 

 Dalam setiap kelas memiliki kegiatan yang 

berbeda-beda walaupun pada intinya paguyuban 

kelas ini memiliki kegiatan penyampaian tentang 

perkembangan peserta didik dan sharing antara guru 

dengan wali murid maupun wali murid dengan wali 

murid. Sharing tersebut terkait dengan kemajuan 

belajar anak dalam tenggang satu bulan. Dalam 

paguyuan terdapat ketua paguyuban, bandahara serta 

sekretaris. Dimana dalam hal pemegang uang kas 

dan tabungan dipegang oleh bendahara paguyuban 

yang berasal dari wali murid sendiri. Hal ini 

sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Rusmini –

wali kelas III-  sebagai berikut. 

“Kegiatan yang dilakukan dalam paguyuban 

kelas yang paling penting itu adalah sharing 

tentang anak, untuk mengetahui kemajuan 

anak, kemajuan anak dalam menerima 

pembelajaran, bagaimana dalam tenggang 
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satu bulan anak ada kemajuan apa enggak 

jadi wali murid tau, kalau tidak ada 

paguyuban otomatis orang tua tidak akan tau. 

Selain itu ada menabung, pembayaran kas, 

arisan. Untuk guru sendiri dalam hal uang 

guru tidak pegang, karena uang itu yang 

memegang bendahara paguyuban, nah 

bendahara paguyuban ini ya dari wali murid 

sendiri. Jadi dalam paguyuban kelas, kelas III 

ini terdapat ketua, bendahara, dan sekertaris 

paguyuban yang dipilih oleh wali murid 

sendiri.” 114 

 

Berdasarkan hasil observasi diketahui 

bahawa dalam paguyuban kelas terdapat struktur 

kepengurusan yang terdiri dari ketua paguyuban, 

bendahara paguyuban, sekretaris paguyuban, dan 

anggota paguyuban yang memiliki tugas masing-

masing dalam paguyuban kelas.115 

Hal yang sama disampaikan oleh ketua 

paguyuban kelas III bahwa dalam paguyuban 

terdapat beberapa kegiatan dan manfaat dari 

paguyuban kelas adapun hal tersebut adalah 

silaturahmi antar wali murid lainnya, arisan, 

pembayaran kas, penyampain informasi-informasi, 

juag mengetahui permasalahan anak-ananya serta 

pemecahan dari masalah tersebut. Hal ini 

disampaikan oleh Ibu Andini –ketua paguyuban 

kelas III- sebagai berikut: 
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”Kegiatannya yang pertama ya tadi 

silaturahmi, setelah itu ada arisan, 

pembayaran kas, dan penyampain informasi-

informasi, adanya sharing-sharing. Banyak 

sekali manfaat dari paguyuban kelas ini kita 

bisa silaturahmi dengan para wa murid 

lainnya serta guru kelas, selain itu kita juga 

biasa mengetahui permasalahan anak dan kita 

bisa sama-sama untuk memecahkan masalah 

tersebut, dan jiga ada kegiatan-kegiatan yang 

dilakuakan biasanya dibahas dalam 

paguyuban.” 116  

Tanggapan guru kelas dengan diadakannya 

paguyuban kelas ini sangatlah baik mereka merasa 

senang dengan adanya paguyuban kelas ini. Hal ini 

sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Heni –wali 

kelas V- sebagai berikut: 

“Tanggapan saya tentang paguyuban kelas ini 

luar biasa sangat mendukung karena kan 

memudahkan kita untuk berkomunikasi 

dengan wali murid.” 117 

 

Hal yang sama juga dituturkan oleh Ibu 

Rosmini beliau menggungkapkan bahwa dengan 

adanya paguyuban tanggapan beliau adalah sangat 

baik karena dengan adannya paguyuban beliau 

selaku guru kelas dapat menjalin komunikasi dengan 

wali murid sehingga dapat mengetahui kekurangan 
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dan kelebihan dari setiap peserta diidk. Hal ini 

sebagaimana yang dituturkan beliau sebagai berikut: 

“Tangapan saya selaku guru kelas itu sangat 

baik kan kita dapat menjalin komunikasi 

dengan orang tua dan selaku guru dapat 

mengetahui kekurangan dan kelebihan anak 

kan lebih enak.” 118 

 

Senanda dengan yang telah dituturkan Ibu 

Rusmini –wali kelas III-tanggapan yang sama 

diberikan oleh wali murid, wali murid sangat 

mendukung dengan adanya paguyuban kelas karena 

dengan adannya paguyuban kelas para wali murid 

dapat mengetahui perkembangan anaknya serta para 

wali murid dapat memenatu anaknya di sekolah.  Hal 

ini sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Heni –wali 

kelas V- sebagai berikut: 

“Tanggapan wali muridpun juga senang, 

mereka bersyukur memiliki waktu khusus 

untu menanyakan atau mengetahui 

perkembangan anak-anaknya. Dengan adanya 

paguyuban ini orang tua juga dapat 

memantau anak di sekolah. Pada intinya 

paguyuban kelas ini adalah jembatan antara 

guru dengan wali murid.” 119 

 

Penuturan yang disampaikan Ibu Heni –wali 

kelas V-  juga dibenarkan oleh salah satu wali murid, 

beliau mengungkapakan bahwa sangat baik 

                                                           
118  Lihat traskip wawancara 01/3-W/23-II/2019 
119  Lihat traskip wawancara 01/1-W/23-II/2019 
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tanggapannya dengan diadakannya paguyuban kelas 

para wali murid dapat memantau anaknya disekolah, 

selain itu dengan adanya paguyuban kelas dapat 

membantu mengetahui perkembangan anak. Hal ini 

sebagaimana yang disampaikan Ibu Sundari –wali 

murid- sebagai berikut: 

“Baik sekali tanggapanya dengan 

diadakannya paguyuban ini, kita dapat 

memantau anak di sekolah juga. Sealin itu 

kita juga dapat mengetahui perkembangan 

anak dari informasi-informasi yang 

disampaikan oleh guru kelas, nah paguyuan 

ini sangatlah membantu.” 120 

         Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua 

paguyuban wali kelas I mereka sangat mendukung 

dengan diadakannya paguyuban kelas, karena 

memiliki banyak manfaat yaitu dapat tetap 

mengontrol anak walaupun anak disekolah, dapat 

mengetahui perkembangan anak di sekolah, serta 

sebagai ajang silaturahmi. Hal tersebut 

sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Ica –wali 

murid kelas I- sebagai berikut: 

“Sangat baik ya, karena dengan adanya 

paguyuan ini sangat manfaatnya. Manfaat 

paguyuban antara lain dapat mengontrol 

anak, mengetahui perkembangan anak, bisa 

kumpul dengan wali murid yang lain ya 

sehingga sebagai ajang silaturahmi juga.”121 

 

                                                           
120  Lihat transkip wawancara 06/6-W/13-IV/2019 
121 Lihat transkip wawancara 04/4-W/13-IV/2019 
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Didalam paguyuban kelas tentunya terdapat 

beberapa hambatan namun disamping itu guru 

memiliki alternatif solusi dalam menghadapi 

hambatan-hambatan tersebut. Adapun hambatan 

yang ada dalam paguyuban kelas adalah beberapa 

wali murid yang sebelumnya telah menyepakati 

jadwal dari paguyuban namun tidak hadir dalam 

paguyuban sehingga tidak dapat mengetahui 

informasi-informasi yang disampaikan. Terkait 

hambatan tersebut Ibu Heni memiliki solusi antara 

lain para wali murid sendirilah yang mengejar 

ketertinggalan informasi tersebut. Hal ini 

sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Heni –wali 

kelas V- sebagai berikut.” 

“Hambatan mungkin ada pada jadwal wali 

murid itu sendiri ya namanya orang kan 

walau sudah disepakati hari ini tapi memiliki 

kerepotan yang lain, akhirnya tidak bisa 

datang dan tidak dapat manerima informasi 

tersebut. 

Untuk mengatasi kendala tersebut solusinya 

akhirnya mereka sendiri yang mengejar 

informasi tersebut.” 122 

 

Kendala yang berbeda dituturkan oleh Ibu 

Heppy bahwa kendala tersebut adalah terkait 

dengan jadwal paguyuban biasanya tidak terdapat 

undangan resmi namun penyampain informasi 

terkait jadwal paguyuban kelas melalui grup 

                                                           
122 Lihat traskip wawancara 01/1-W/23-II/2019 
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whatsapp, namun beberapa wali murid tidak aktif 

dan tidak melihat informasi di grup akhirnya tidak 

hadir dalam paguyuban ataupun banyak para wali 

murid yang izin untuk tidak menghadiri paguyuban 

kelas sehingga tidak tahu perkembangan anaknya. 

Disamping adanya kendala tersebut solusi yang 

dilakuakn Ibu Heppy adalah para wali murid yang 

izin tidak hadir harus izin secara pribadi dengan 

guru kelas, sehingga tidak membuat yang lain ikut 

izin tidak hadir. Hal tersebut sebagaimana yang 

disampaikan oleh beliau sebagai berikut: 

“Nah kendalanya itu biasanya wa nya wali 

murid itu tidak aktif sehingga tidak datang ke 

paguyuban kelas ada pula wali murid yang 

izin dan tidak hadir dalam paguyuban kelas 

sehingga tidak tau bahgaimana 

perkembangan anaknya dalam satu bulan ini. 

Untuk solusinya sendiri biasanya kalau wali 

murid tidak datang atau izin akan japri saya, 

kenapa langsung menghubungi saya karena 

kalau izinnya digrup biasanya kalau ada yang 

izin satu akan izin semua.” 123 

 

 Berdasarkan penuturan Ibu Rusmini –wali 

kelas III- di kelas III tidak ada kendala apapun, 

namun terdapat beberapa wali murid yang tidak 

datang dalam paguyuban kelas sehingga dengan 

adanya hambatan tersebut Ibu Rusmini datang ke 

rumah wali murid yang sering tidak hadir dalam 

                                                           
123 Lihat traskip wawancara 02/2-W/23-II/2019 
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paguyuban kelas dan menanyakan alasan serta 

pemecahan dari kendala tersebut. Hal ini 

sebagaimana yang dituturkan beliau sebagai 

berikut: 

“Sebenarnya selama ini tidak ada masalah 

dalam paguyuban kelas, ya cuma itu ada wali 

murid yang tidak datang ke paguyuban kelas 

sampai beberapa kali, kan itu juga wali 

muridnya tidak akan tau perkembangan 

anaknya. 

Untuk solusinya sendiri akhirnya ya saya 

ngomong secara pribadi dengan dia, saya 

datangi rumahnya untuk menyampaikan agar 

datang ke paguyuban kelas agar tau 

perkembangana anaknya, sering juga saya 

chat secara pribadi.” 124 

 

         Hal yang serupa dituturkan oleh bendahara 

paguyuban kelas V diamana dalam paguyuban 

sebenarnaya hanya memiliki satu kendala yaitu, 

banyak yang tidak datang. Hal ini sebagaimana 

yang dituturkan oleh Ibu Sundari sebagai berikut: 

“Kendalanya sebenarnya cuma satu yaitu 

banyak wali murid yang gak datang kadang-

kadang. Kadang juga tidak ada setengahnya 

yang datang dalam paguyuban, padahal 

paguyuban ini diadakan cuma satu kali dalam 

sebulan.”125 

 

                                                           
124 Lihat traskip wawancara 01/1-W/23-II/2019 
125 Lihat transkip wawancara 06/6-W/13-IV/2019 
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Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa 

terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam 

paguyuban kelas adapun kendalanya adalah banyak 

wali murid yang tidak datang dalam paguyuban 

kelas, serta banyak wali murid yang telat dalam 

paguyuban kelas. Paguyuban kelas yang 

seharusnya dimuali pada pukul 09.00 harus molor 

sampai pukul 10.00 dikarenakan para wali murid 

banyak yang belum datang.126 
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 BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Data Peran Guru Kelas dalam Menjalin 

Komunikasi Belajar dengan Peserta Didik 

       Guru yang baik adalah guru yang dapat 

menjalankan perannya dengan profesional. Beberapa 

peran guru yang harus dilaksanakan diantarannya guru 

sebagai penyampai informasi terkait pembelajaran 

maupun informasi lainnya, guru sebagai orang tua 

peserta didik di sekolah, guru berperan untuk 

membimbing peserta didik baik di kelas maupun diluar 

kelas, selain itu guru juga berperan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik, jadi guru harus 

memahami karakter setiap peserta didiknya agar dapat 

membimbing peserta didik dalam mengembangankan 

potensi yang dimiliki peserta didik. Dan yang paling 

penting guru berperan sebagagai komunikator, dimana 

guru harus dapat menjalin komunikasi dengan semua 

pihak salah satunnya adalah peserta didik. 

 Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti 

lakukan, dapat dianalisa bahwa komunikasi antara guru 

dengan peserta didik terjalin dengan baik. Baik itu 

komunikasi yang terjalin di dalam kelas maupun di luar 

kelas. Hal ini dapat terlihat dari jika peserta didik 

terdapat kendala-kendala mereka tidak akan sungkan 

untuk lapor ke guru mereka, peserta didik juga tidak 

merasa takut saat berkomunikasi dengan guru. 
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Dalam menjalin hubungan dengan peserta didik, 

guru harus memiliki beberapa sifat-sifat untuk dapat 

menjalin hubungan yang baik dengan peserta didik baik 

di dalam kelas maupun diluar kelas. Guru harus bersifat  

memahami, yaitu denagan memahami kondisi peserta 

didik baik di kelas saat pembelajaran maupun di luar 

kelas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan 

diketahui bahwa guru mencoba memahami karakter 

peseserta didik untuk memudahkan melaksanakan 

proses pembelajaran serta mengembangkan potensi 

yang dimiliki peserta didik. Selain itu guru harus 

memiliki sifat komunikasi, guru dan peserta didik harus 

aktif berkomunikasi sehingga terbangun pemahaman 

yang baik, yang dapat memudahkan proses 

pembelajaran maupun interaksi di luar kelas. 

       Peranan guru dalam hubungannnya dengan peserta 

diidk bermacam-macam menurut situasi interaksi sosial 

yang dihadapi, yakni situasi formal dalam proses belajar 

mengajar dan situasi informal yang terjadi diluar kelas. 

Sama halnya dengan komunikasi yang dilakukan antara 

guru dengan peserta didik, komunikasi yang dilakukan 

dalam kelas menyangkut penyampaian informasi 

pengetahuan yang bersifat lebih formal dimana guru 

lebih menunjukan wibawannya sebagai pemimpin di 

dalam kelas. Sedangkan komunikasi yang tercipta di 

luar kelas guru lebih mengendorkan kebibawaannya 

sebagai guru agar dapat lebih akrab dengan peserta 

didik. Adapun penjelasan dari keduannya sebagai 

berikut: 
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1. Peran Guru Kelas dalam Menjalin Komunikasi 

Belajar dengan Peserta Didik di Dalam Kelas 

       Hubungan guru dengan peserta didik di dalam 

kelas dapat disebut dengan hubungan dalam situasi 

formal, yakni dalam usaha guru mendidik dan 

mengajar dalam kelas guru harus sanggup 

menunjukan kewibawaan atau otoritasnya, artinya ia 

harus mampu mengendalikan, mengatur, 

mengontrol kelakuan anak. Dengan kewibawaan ia 

menegakan disiplin demi kelancaran dan ketertiban 

proses belajar-mengajar.127 Guru haruslah memiliki 

perbedaan dalam bersikap di dalam kelas dan di luar 

kelas. Di dalam kelas, guru harus menunjukan 

kewibaaannya agar dapat mengontrol semua peserta 

didik sehingga tercipta suasana kelas yang kondusif. 

Di dalam kelas guru harus dapat mengelola kelas 

dengan baik, menjalin komunikasi yang baik 

dengan peserta didik. Dalam hal komunikasi dengan 

siswa, guru dikelas haruslah bersikap lebih tegas, 

hal ini dilakukan untuk mengotrol anak agar anak 

tidak ramai saat pembelajaran berlangsung.         

       Peran guru dalam menjalin komunikasi dengan 

peserta didik yang terjadi di dalam kelas tidak 

terlepas dari proses pembelajaran. Di SDN I 

Nologaten guru kelas telah melaksanakan perannya 

sebagai guru. Adapun peran yang telah dilaksanakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Memahami karakteristik peserta didik 

                                                           
127 Nasution, 92. 
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       Guru kelas mencoba memahami setiap 

karakter serta perilaku peserta didik untuk 

mengetahui lebih lanjut kondisinya untuk 

memahami keadaan peserta didik. Di SDN I 

Nologaten upaya yang dilakuakan dalam 

memudahkan guru memahami peserta didik 

salah satunya dengan menjalin komunikasi 

dengan wali murid. Dimana dengan adanya 

komunikasi dengan wali murid yaitu melalui 

paguyuban kelas guru dapat sharing dengan wali 

murid terkait karakter setiap peserta didik. 

b. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

        Setelah memahami karakter peserta didik 

guru harus merencanakan pembelajaran yang 

sesuai dengan karakter peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara guru kelas di SDN 

I Nologaten merencanakan pembelajaran dengan 

menggunakan berbagai metode, media, serta 

pengelolaan kelas yang sesuai dengan 

karakteristik dan kemampuan peserta didik untuk 

melaksanakan proses pembelajaran. 

c. Pelaksanaan proses pembelajaran 

      Dalam pelaksannan pembelajaran tentu saja 

tidak terlepas dari adannya proses komunikasi 

antara guru dengan peserta didik. Dari hasil 

wawancara dengan beberapa guru kelas 

diketahui bahawa mereka sebisa mungkin 

menjalin komunikasi yang baik dengan peserta 
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didik di dalam. Di dalam kelas tentu saja 

komunikasi yang dilakuakan terkait 

pembelajaran yang dilakukan. Terkait dengan 

komunikasi dengan peserta didik dalam 

pembelajaran agar anak dapat lebih memahami 

pembelajaran yang berlangsung guru-guru di 

SDN I Nologaten berupaya untuk menggunakan 

media pembelajaran yang menarik agar anak 

lebih tertarik saat guru menjelaskan, selain itu 

untuk lebih memudahkan dalam berkomunikasi 

dalam pembelajaran guru menggunakan metode 

bermain untuk anak kelas bawah. Untuk 

memudahkan guru berkomunikasi dengan 

peserta didik, guru juga membagi peserta didik 

menjadi beberapa kelompok, dimana dalam satu 

kelompok terdapat peserta didik yang pintar, 

sedang, dan kurang. Kelompok ini bertujuan agar 

peserta didik yang kurang bisa dalam menerima 

pemelajaran dapat terangkat oleh peserta didik 

yang pintar. Karena biasanya peserta didik akan 

lebih berani bertanya kepada temanya jika belum 

menguasai pembelajaran dibandingakn bertanya 

dengan guru. Dengan dibuat kelompok tersebut 

akan memudahkan peserta didik untu menerima 

informasi pembelajaran dari guru. 

d. Penyebar informasi dan komunikasi 

       Dalam hal penyampain informasi dan 

komunikasi tentu saja tidak terlepas dari proses 

pembelajaran. Dimana dalam proses 
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pembelajaran berlangsung proses penayampaian 

informasi berupa pengetahuan yang dilakukan 

guru sebagai komunikator dan peserta didik 

sebagai komunikan. Dalam komunikasi antara 

guru dan peserta didik tentu saja terdapat 

kendala-kendala yang menghambat keefektifan 

komunikasi antara keduannya. Sama halnya yang 

dihadapi oleh para guru kelas di SDN I 

Nologaten, mereka menemui beberapa kendala 

dalam berkomunikasi dengan peserta didik. 

Kendala-kendala tersebut seperti anak susah atau 

sulit diajak berkomunikasi maksudnya ketika 

anak diminta untuk mengerjakan tugas mereka 

tidak menanggapi perintah guru dan tetap diam. 

Pada intinya anak sulit berkomunikasi dalam 

menerima pembelajaran. Selain itu di di kelas I 

terdapat kendala yaitu anak yang hiperaktif 

sehinnga sulit untuk diajak bekomunikasi, karena 

anak yang hiperaktif dapat mempengaruhi teman 

temannya untuk ramai. Anak yang hiperaktif 

cenderung tidak bisa diam dan menjahili 

temannya sehingga dapat membuat kelas ramai 

dan tidak kondusif akhirnya proses 

pembelajaranpun dapat terganggu. Namun hal ini 

tidak dibirkan begitu saja, dengan adanya 

kendala ini guru kelas mencari berbagai solusi 

untuk masalah tersebut. Salah satu solusinya 

adalah dengan lebih mendekati anak dan diajak 

pelan-pelan untuk saling berkomunikasi. Disini 
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guru harus memiliki sifat empati, dimana guru 

harus dapat merasakan apa yang dirasakan 

peserta didik, jadi guru disini akan mengerti 

suasana hati peserta didik. Dengan sifat empati 

guru dimungkinkan dapat mengambil tindakan 

yang sesuai untuk peserta didik. Ketika kendala 

berkomunikasi terkait dengan proses 

pembelajaran, guru dapat memberikan solusi 

dengan memusatkan perhatian anak contohnya 

seperti yang dilakukan guru kelas I SDN I 

Nologaten yaitu dengan meminta anak yang 

membuat ramai dan gaduh tersebut maju 

kedepan dan menyanyi di depan kelas. Anak-

anak yang lainpun akan fokus ke depan, karena 

masih kelas I anak-anak akan merasa malu atau 

takut maju kedepan sehingga anak-anak akan 

diam karena takut diminta maju kedepan. 

        Dalam pembelajaran jika anak anak ramai 

sendiri dan tidak memperhatiakan penjelasan 

guru maka informasi atau pesan yang 

disampaikan guru tidak akan sampai pada peserta 

didik. Dengan kata lain peran guru sebagai 

penyampai informasi dan komunikator tidak 

terlaksana dengan baik. Namun sudah 

semestinya guru harus melaksanakan peran 

dengan sebaik mungkin, sehingga guru harus 

mencari solusi-solusi untuk kendala-kendala 

yang dihadapi dalam berkomunikasi dengan 

peserta didik. Seperti yang dilakuakan oleh para 
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guru kelas di SDN I Nologaten yang telah 

dijelaskan diatas. 

2. Peran Guru Kelas dalam Menjalin Komunikasi 

Belajar dengan Peserta Diidk di Luar Kelas 

       Hubungan guru dengan peserta didik dapat 

disebut dengan hubungan dalam situasi informal, 

guru dapat mengendorkan hubungan formal dan 

jarak sosial. Murid-murid menyukai guru yang pada 

waktu-waktu demikian dapat bergaul dengan lebih 

akrab dengan mereka, sebagai manusia terhadap 

manusia lainnya.128 Dalam situasi informal ini dapat 

ditunjukan guru saat di luar kelas. Di mana saat di 

diluar kelas, guru harus bersifat lebih longgar 

artinya tetap harus menjaga wibawa tetapi tidak 

terlalu tegas dengan peserta didik. Hal ini dilakukan 

agar dapat menjalin komunikasi yang lebih akrab 

dengan peserta didik. Dengan begitu peserta didik 

akan lebih akrab dan terbuka dengan guru jika 

terjadi masalah-masalah yang menyangkut peserta 

didik.  

       Saat di luar kelas pun guru di SDN I Nologaten 

tetap memantau anak dengan cara menasehati jika 

akan melakuakan hal-hal yang tidak benar, karena 

anak biasanya masih belum bisa membedakan 

mana mainan yang dapat membahayakan mereka 

atau mainan yang tidak membahayakan mereka. 

Tentu saja dalam hal ini peran guru sangat 

dibutuhkan. Selain itu guru ketika di luar kelas 

                                                           
128 Ibid., 
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tidak terlalu menunjukan sifat kepemimpinanya 

layaknya di dalam kelas. Disini terlihat bahwa guru 

telah menjalankan perannya sebgai motivator. 

Berdasarkan wawancara dengan guru kelas bahwa 

saat di luar kelas mereka berkomunikasi dengan di 

selingi dengan bercandaan sehingga peserta didik 

akan merasa akrab dengan guru serta tidak 

menutup kemungkinan karena merasa akrab 

dengan gurru peserta didik akan lebih terbuka 

dengan guru. Terbuka disini dalam artian peserta 

didik tidak malu untuk bertanya maupun terbuka 

dengan masalah-masalah yang dihadapinnya.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahawa 

komunikasi guru dengan peserta didik terjalin dengan 

baik. Komunikasi tersebut baik di dalam kelas maupun 

di luar kelas.  Walaupun terdapat kendala-kendala yang 

sering dihadapi guru untuk berkomunikasi dengan 

peserta didik sebisa mungkin guru mencari cara agar 

peserta didik mudah untuk diajak komuniaksi. 

 

B. Analisis Data Peran Guru Kelas dalam Menjalin 

Komunikasi dengan Wali Murid 

        Guru memiliki peran dalam pendidikan salah 

satunya adalah guru sebagai informan dan komunikator. 

Peran ini salah satunya berhubungan dengan 

komunikasi guru dengan wali murid. 

Dalam hal menjalin komunikasi dengan wali 

murid, guru harus senantiasa berkomunikasi dengan 

wali murid untuk mengetahui perkembangan peserta 
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didik di sekolah maupun dirumah. Komunikasi antara 

guru dan orang tua ini sangatlah penting untuk dijalin 

karena berhubungan dengan peserta didik, dimana guru 

harus bisa merangkul orang tua peserta didik agar turut 

berperan serta dalam proses pendidikan anaknnya, 

sebaliknya orang tua murid harus bisa memberikan  

guru masukan-masukan terkait dengan anaknya. 

Komunikasi antara wali murid dengan guru 

sangatlah penting dilakukan karena terdapat perbedaan 

lingkungan keluarga dengan lingkungan sekolah baik 

mengenai suasana maupun tanggung jawabnya.129 

Namun, walaupun memiliki perbedaan antara 

lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga keduannya 

memiliki persamaan yaitu sama-sama mendidik anak. 

Komunikasi antara guru dengan wali murid dilakukan 

agar guru dapat mengetahui bagaimana anak di rumah, 

bagaimana karakteristik anak. Dengan mengetahui itu 

semua akan memudahkan guru dalam membuat 

perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik setiap peserta didik. Sebaliknya  wali 

murid akan mengetahui bagaimana anak disekolah, 

kendala-kendala belajar anak, dan perkembanagn 

belajar anak. Wali murid juga akan dapat memperoleh 

informasi ataupun pengetahuan untuk mendidik anak 

dari guru. Hal ini dapat membantu anak untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya.  

                                                           
129 Ngalim, Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, 

125. 
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Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti 

lakukan, dapat dianalisa bahwa komunikasi antara guru 

dengan wali murid terjalin dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya perkumpulan wali murid dan guru 

dalam setiap kelas serta adanya grup whatsapp  kelas 

yang menjadi sarana komunikasi antara guru dan para 

wali murid. 

Dari hasil wawancara dengan beberapa guru kelas 

diketahui bahawa mereka sebisa mungkin menjalin 

komunikasi yang baik dengan wali murid. Adapun 

berbagai cara yang dilakukan untuk menjalin 

komunikasi dengan wali murid  adalah sebagai berikut: 

1. Paguyuban Kelas 

       Di SDN I Nologaten terdapat sebuah 

perkumpulan wali murid yang dinamakan paguyuban 

kelas. Paguyuban kelas dilaksanakan satu kali dalam 

sebulan. Paguyuban kelas sendiri bertujuan untuk 

menjalin komunikasi antara guru kelas dan wali 

murid. Dalam paguyuban kelas membahas beerapa 

hal yaitu terkait dengan perkembangan peserta didik 

baik dalam belajar maupun berperilaku selama satu 

bulan. Dengan adanya paguyuban kelas ini wali 

murid dapat sharing dengan guru kelas maupun 

dengan wali murid lain terkait dengan mendidik anak 

dengan baik. Selain itu dengan adanya paguyuban 

kleas maka akan lebih mudah untuk menberikan 

informasi-informasi terkait dengan kebijakan-

kebijakan sekolah yang membutuhkan partisipasi 

dari wali murid. 
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2. Grup WhatsApp  

       Grup whatsapp  kelas yang beranggotakan 

wali murid dan guru kelas, grup whatsapp  ini 

berfungsi untuk menyampaikan informasi-

informasi kepada wali murid contohnya, ketika 

ada PR guru kelas menyampaikan kepada wali 

murid agar anak yang kadang kala lupa dapat 

mengerjakan PR. 

3. Berbincang di Sela-sela Wali Murid Mengantar 

dan Menjemput Anaknya. 

        Adapula usaha lain yang dilakukan guru 

untuk menjalin komunikasi dengan wali murid 

adalah dengan berbincang dengan wali murid di 

sela-sela mereka mengantar atau menjemput 

anaknya. Dengan begitu komunikasi yang terjalin 

antara guru dengan wali murid akan lebih akrab. 

4. Melibatkan Partisipasi Wali Murid dalam 

Perayaan/Kegiatan Sekolah 

       Di SDN I Nologaten komunikasi dan 

hubungan antara sekolah yang diwakili oleh guru 

kelas dengan wali murid sangatlah baik. Terdapat 

beberapa kegiatan ynag melibatkan wali murid 

dalam kegiatannya. Melalui kegiatan-kegiatan 

perayan ulang tahun SDN I Nologaten, pihak 

sekolah turut melibatkan wali murid dalam 

paguyuban. Di perayaan ulang tahun SDN I 

Nologaten tersebut para wali murid turut 

berpartisipasi dengan menyumbangkan dana untuk 

hadiah-hadiah. Kegiatan perayaan ini terdapat 
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acara jalan santai, lomba senam, dan pentas seni.  

Kegiatan ini sangat didukung oleh wali murid hal 

ini dapat diketahui dari adanya stand makanan 

yang dapat diperoleh dengan menukarkan kupon 

dan stand makanan ini dijaga wali murid. Selain 

itu terdapat wali murid yang membagikan secara 

gratis ice cream untuk para peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

guru diketahui acara tersebut dapat terealisasikan 

karena adanya rapat oleh pengurus paguyuban 

dalam setiap kelas dengan guru-guru, setelah itu 

pengurus kelas mendiskusikannya dengan para 

anggota paguyuban kelas yang lain.  Pada intinya 

hubungan antara pihak sekolah dengan wali murid 

terjalin dengan sangat baik di SDN I Nologaten. 

Namun disamping adanya usaha-usaha yang 

dilakukan guru untuk menjalin komunikasi dengan wali 

murid terdapat kendala-kendala yang dihadapi. 

Kendala-kendala tersebut adalah terkadang beberapa 

wali murid masih belum menyadari betapa pentingnya 

kerja sama atau hubungan yang dijalin dengan guru hal 

ini dibuktikan dengan ada beberapa wali murid yang 

tidak datang pada paguyuban kelas. Disamping adanya 

kendala tersebut  guru mencoba mencari berbagai 

solusi. Salah satu solusinya adalah dengan mendatangi 

rumah para wali murid yang sering tidak datang dalam 

pertemuan. Disini guru sangat menyadari pentingnnya 

menjalin komunikasi dengan para wali murid. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahawa 

komunikasi guru dengan wali murid terjalin dengan 

baik. Walaupun terdapat kendala-kendala yang sering 

dihadapi guru untuk berkomunikasi dengan wali murid 

sebisa mungkin guru mencari cara agar wali murid 

mudah untuk diajak komuniaksi. 

 

C. Analisis Data Peran Guru Kelas dalam Menjalin 

Komunikasi dengan Kepala Sekolah 

Kepala sekolah merupakan panutan untuk guru-

guru yang menjadi bawahannya. Kepala sekolah yang 

baik adalah kepala sekolah yang mampu memimpin dan 

menjadikan sekolah menjadi lebih baik sehingga dapat 

mencapai visi dan misi sekolah. Kepala sekolah selaku 

penanggung jawab di sekolah otomatis selalu 

memberikan intruksi-intruksi ataupun pembinaan 

kepada guru-guru selaku pendidik. Layaknya guru 

dengan murid, kepala sekolah merupakan orang tua 

serta panutan guru-guru di sekolah. Komunikasi yang 

baik dengan rekan kerja akan menciptakan suasana 

kerja yang baik. 

Komunikasi antara guru dengan kepala sekolah 

sangatlah penting dilakuakan. Dalam lingkup tempat 

kerja jika antara pimpinan dan bawahan 

komunikasinnya tidak baik dimungkinkan bahwa 

lingkup tempat kerja itu tidaklah nyaman bagi para 

pekerja. Sama halnya dengan lingkup sekolah, jika guru 

sebagai bawahan dan kepala sekoalah sebagai seorang 

pemimpin tidak menjalin komunikasi yang baik maka 
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visi dan misi sekolahpun tidak akan tercapai serta 

manajemen sekolahpun tidak terstruktur dengan baik. 

Dengan demikian seorang guru harus taat pada 

pimpinannya, denga menjalankan kebijakan-kebijakan 

dan mendengarkan arahan-arahan yang disampaikan 

oleh kepala sekolah. Oleh karena itu,  komunikasi 

antara guru dengan kepala sekolah haruslah terjalin 

dengan baik agar visi dan misi sekolah dapat tercapai. 

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, 

dapat dianalisa bahwa komunikasi antara guru dengan 

kepala sekolah di SDN I Nologaten Ponorogo terjalin 

dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil 

wawancara para informan yang menyatakan hubungan 

para guru dengan kepala sekolah sangatlah baik. Kepala 

sekolah selaku pimpinan di sekolah bersikap disiplin 

jadi dapat menjadi panutan yang baik oleh para 

bawahannya. Dalam komunikasi antara guru dengan 

kepala sekolah terkait dengan masalah-masalah peserta 

didik, salah satu guru mengungkapakana bahwa jika 

terjadi masalah terhadap peserta didik yang sekiranya 

masih sanggup ditanggani oleh guru makan akan 

diselesaikan sendiri. Namun, jika masalah tersebut tidak 

dapat diselesaikan sendiri maka guru akan 

membicarakannya dengan kepala sekola dan akan dicari 

solusinya bersama-sama. Sejauh ini di SDN I Nologaten 

komunikasi antara guru dengan kepala sekolah terjalin 

dengan baik. Kepala sekolah selalu terbuka jika diajak 

berkomunikasi dan berdiskusi. Selain itu jika ada 

informasi apapun kepala sekolah akan menjampaikan 
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kepada guru-guru, sehingga tidak akan ada miss 

comunication baik antara guru-guru maupun guru 

dengan kepala sekolah. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi yang dijalin antara guru dengan kepala 

sekolah di SDN I Nologaten terjalin dengan baik. Hal 

ini disebabkan kepala sekolah yang memilikim sifat 

disiplin dan terbuka dalam diskusi. Bahkan tidak ada 

kendala apapun dalam komunikasi antara guru dengan 

kepala sekolah.     

     

D. Analisis Data Hambatan dan Alternatif Solusi 

Paguyuban Kelas 

       Paguyuban merupakan bentuk kehidupan 

bersama dimana angota-anggotanya diikat oleh 

hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta 

bersifat kekal. Di dunia pendidikan terdapat paguyuban 

yang dititikberatkan kepada peran serta orang tua siswa 

dengan mengatasnamakan organisasi paguyuban orang 

tua siswa khususnya pada jenjang pendidikan dasar. 

Paguyuban orang tua siswa dalam pendidikan 

merupakan suatu kelompok sosial atau organisasi yang 

anggota-anggotanya meliputi orang tua atau wali siswa 

yang dibentuk dengan tujuan untuk memajukan 

pendidik dan menyumbangakn baik pikiran dan 

tenaganya dalam kemajuan pendidikan di lingkungan 

sekitar itu berada. 

Paguyuban kelas merupakan perkumpulan orang tua 

siswa dalam suatu kelas yang pertujuan  untuk 
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membangun dan menumbuhkan dan meningkatkan 

partisipasi, kepedulian dan tanggung jawab orang tua 

dengan pemberian saran dan masukandalam upaya 

peningkatan hasil belajar siswa. Selain itu paguyuban 

kelas juga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang 

baik antara guru atau wali kelas dengan orang tua dalam 

peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar.130 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

diketahui di SDN I Nologaten terdapat sebuah 

perkumpulan para wali murid yang disebut paguyuban 

kelas. Paguyuan kelas ini diadakan satu bulan sekali 

dengan minggu yang berbeda untuk setiap kelasnya. 

Paguyuban ini telah lama ada di SDN I Nologaten. 

Paguyuban dimulai pada pukul 09.00 sampai selesai 

tergantung berapa banyak informasi dan kegiatan pada 

paguyuban kelas. Paguyuban ini bertujuan untuk 

menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengn 

para wali murid. Dalam setiap paguyuban terdapat 

struktur kepengurusan seperti ada ketua paguyuban, 

bendahara paguyuban, dan sekretaris paguyuban. 

Adapun kegiatan pada paguyuban kelas antara lain yang 

pertama, sebagai ajang silaturahmi antara para wali 

murid dan guru kelas, yang kedua, sharing  antara para 

wali murid dalam mendidik anak di rumah serta sharing 

wali murid dan guru kelas tentang karakteristik anak, 

yang ketiga, penyampaian informasi terkait 

perkembangan peserta didik selama satu bulan, dalam 

                                                           
130 Lanang Pramana, 9. 
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hal ini jika anak memiliki kesulitan dalam pembelajaran 

guru dan wali murid secara bersama-sama mencari 

pemecahan dari masalah tersebut, keempat, sebagai 

kegiatan penunjang terdapat pembayaran kas dan 

arisan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan 

kegiatan arisan ini hanya bersifat sunnah, jadi wali 

murid diperbolehkan ikut boleh juga tidak ikut arisan. 

Arisan yang dilakukan ini tidak bersifat memaksa 

karena hanya untuk kegiatan penunjang bukan kegiatan 

inti dari paguyuban. 

       Adapun pihak-pihak yang terkait dengan 

paguyuban kelas adalah guru kelas, wali murud, peserta 

didik, dan pihak sekolah (kepala sekolah). Paguyuban 

kelas ini memiliki banyak manfaat, baik untuk guru 

kelas, wali murid, peseta didik, dan pihak sekolah 

sendiri. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Guru Kelas 

          Manfaat untuk guru kelas sendiri adalah 

selain agar dapat berkomunikasi dengan wali murid 

dengan baik juga untuk mengetahui karakteristik 

anak di rumah dengan cara sharing  dengan wali 

murid. Dengan mengetahui karakteristik anak di 

rumah maka akan leih mudah membuat rencana 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik, selain itu agar terdapat keselarasan 

antara pendidikan di rumah dan pendidikan di 

sekolah terkait nilai-nilai dan norma-norma. Selain 

itu, dengan adanya komunikasi yang baik dengan 

wali murid akan memudahkan guru dapat 
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menyampaikan informasi-informasi terkait peserta 

didik. 

2. Wali Murid 

       Manfaat paguyuban untuk wali murid adalah 

untuk mengetahui bagaimana anaknya disekolah, 

bagaimana perilaku anak disekolah, bagaimana 

perkembangan anak disekolah, kenadala apa saja 

yang dihadapi anak disekolah terkait belajarnya. 

Wali murid juga dapat sharing terkait mendidik 

anak dengan baik, agar terjadi kesesuaian antara 

pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah. 

Selain itu wali murid juga berpartisipasi dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

3. Peserta Didik 

       Manfaat bagi peserta didik adalah dengan 

adannya paguyuban kelas peserta didik akan merasa 

diperhatikan oleh orang tuannya baik di rumah 

maupun di sekolah yaitu oleh guru. Mereka akan 

lebih merasa terbatu dengan adanya paguyuban 

dalam masalah memecahkan kendala belajar yang 

mereka hadapi. Sealin itu dengan adanya paguyuban 

kelas akan memudahkan dalam memenuhi fasilitas-

fasilitas yang diperlukan peserta didik baik belajar 

di sekolah maupun dirumah, dalam menyangkut 

kesulitan-kesulitan belajar maupun 

kenakalanpeserta didik. 

4. Pihak Sekolah (Kepala Sekolah) 

        Manfaat paguyuban bagi pihak sekolah adalah 

dengan adanya paguyuban ketika terdapat 
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kebijakan-kebijakan yang membutuhkan partisipasi 

dari wali murid maka akan mudah dalam 

menginformasikannnya dan mendiskusikannya. 

Sebagai contoh kegiatan perayaan ulang tahun 

sekolah dimana terdapat kegiatan jalan santai yang 

didalamnya ikut serta partisipasi para wali murid. 

Kegiatan tersebut dapat terealisasikan berkat 

adannya rapat dan diskusi para pengurus paguyuban 

kelas, guru kelas, serta kepala sekolah. Dalam 

kegiatan tersebut para wali murid sepat untuk ikut 

menyumbang hadiah-hadiah untuk jalan santai.  

       Disamping banyaknya manfaat dari paguyuban 

kelas terdapat berbagai hambatan/kendala dalam 

pelaksanaan paguyuban kelas. Berdasarkan observasi 

dan wawancara yang dilakukan saat pertemuan 

paguyuban kelas diketahui bahwa terdapat kendala-

kendala dalam paguyuban kelas. Adapun kendala-

kendalannya adalah sebagai berikut: 

1. Banyak wali murid tidak menghadiri paguyuban 

kelas. 

       Hanya setengah dari wali murid yang datang 

dalam pertemuan paguyuna kelas, mungkin hal 

tersebut dikarenakan setiap orang memiliki 

kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan. 

2. Wali murid sering kali telat dalam petemuan 

paguyuban kelas. 

       Paguyuban kelas dimulai pada pukul 09.00, 

namun sering kali para wali murid telat datang 

bahkan bisa molor sampai pukul 10.00. Karena 
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setiap wali murid memiliki kesibukan masing-

masing jadi tidak bisa dipastikan untuk tepat waktu. 

Namun, mengingat betapa pentingnnya pertemuan 

paguyuban kelas ini apalagi hanya dilakukan satu 

bulan sekali sudah barang tentu wali murid harus 

menyempatkan waktunnya. 

3. Wali murid tidak dapat dihubungi. 

       Dalam pertemuan paguyuban kelas tidak ada 

undangan secara resmi, namun informasi untuk 

pertemuan atau jadwal pertemuan biasannya 

disampaikan melalui grup whatshapp, kadang orang 

tua tidak melihat informasi di grub akhirnya tidak 

tau ada pertemuan paguyuban kelas. 

4. Jika ada salah satu wali murid izin banyak wali 

murid yang ikut izin. 

       Adapun berdasarkan wawancara kepada guru 

kelas, biasanya jika ada wali murid yang izin 

melalui grup whatshapp maka akan banyak yang 

ikut-ikutan izin. 

5. Terdapat beberapa orang tua peserta didik bekerja di 

luar negeri sehingga diwakilkan. 

       Beberapa orang tua peserta didik ada yang 

bekerja di luar negeri sehingga guru tidak bisa 

berkomunikasi dengan mereka. Namun biasanya 

orang tua tersebut akan diwakilkan dengan saudara. 

Namun  komunikasi yang dilakuakan hasilnya tidak 

akan semaksimal dengan orang taunnya sendiri. 
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     Dalam meminimalisir hambatan atau kendala yang 

telah disampaikan diatas, guru kelas memiliki beberapa 

solusi antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Dalam masalah banyak wali murid yang tidak datang 

dalam paguyuban kelas, guru akhirnya datang ke 

rumah untuk menyampaikan agar datang ke 

paguyuban karena paguyuban ke;as sangat penting 

untuk menjalin komunikasi guru dengan wali murid 

sehingga tau perkembangan anak, selain itu guru 

juga berupaya untuk berkomunikasi secara pribadi 

melalui whatsapp. 

2. Dalam masalah banyak wali murid yang telat, guru 

akan menginformasikan di grup whatsapp bahwa 

paguyuban segera dimulai. Namun jika wali murid 

tetap masih belum juga datang, maka paguyuban 

dimulai dengan wali murid yang telah hadir saja. 

3. Dalam masalah wali murid tidak dapar dihubungi, 

biasannya kan wali murid tidak mengaktifkan data 

internet sehingga pemberitahuan grup whatsapp 

tidak akan muncul. Disini biasannya guru kelas akan 

menyampaikan informasi tentang jadwal paguyuban 

kleas saat wali murid mengantar atau menjemput 

anaknya. Selain itu jika wali murid tidak dapat 

dihubungi karena nomor telepon tidak aktif karena 

ganti nomor, guru akan meminta nomor wali murid 

yang baru ketika paguyuban kelas. 

4. Dalam masalah banyak wali murid yang ikut-ikutan 

izin jika salah satu wali murid izin. Nah disini guru 

kelas memberi solusi bahwa ketika wali murid akan 
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izin untuk tidak datang dalam pertemuan paguyuban 

kelas lebih baik berkomuniaksi secara pribadi 

dengan guru yaitu melaui chat pribadi tidak melalui 

grup whathapp paguyuban kelas. 

5. Dalam masalah terdapat beberapa orang tua peserta 

didik bekerja di luar negeri sehingga diwakilkan. 

Guru memiliki solusi tetap berkomunikasi dengan 

orang tua peserta didik melalui whatsapp. Walaupun 

komunikasi ini hasilnya tidak akan semaksimal jika 

dapat bertatap muka tapi setidaknnya orang tua yang 

di luar negeri pun dapat mengetahui perkembangan 

anaknya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang komunikasi 

belajar dalam paguyuban kelas (penelitian tentang guru 

kelas di SDN I Nologaten Ponorogo) dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran guru kelas dalam menjalin komunikasi belajar 

dengan peserta didik di SDN I Nologaten Ponorogo. 

Di SDN I Nologaten Ponorogo guru menjalankan 

perannya untuk menjalin komunikasi dengan peserta 

didik di dalam kelas sebagai komunikator, motivator, 

dan fasilitator yaitu dengan memahami karakter 

peserta didik dan penyebar informasi terkait proses 

pembelajaran. Sedangkan di luar kelas guru  menjalin 

komunikasi dengan melaksanakan perannya sebagai 

motivator yaitu dengan tetap menasehati peserta didik 

saat istirahat. 

2. Peran guru kelas dalam menjalin komunikasi dengan 

wali murid di SDN I Nologaten Ponorogo  

Di SDN I Nologaten Ponorogo guru menjalankan 

perannya untuk menjalin komunikasi dengan wali 

murid sebagai komunikator atau penyebar informasi. 

Adapun komunikasi yang terjalin antara guru dan wali 

murid terjalin melalui: forum pertemuan paguyuban 

kelas  yang dilakuakan setiap satu bulans ekali, 

melalui media sosial whatsapp paguyuban kelas, dan 
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melalui obrolan santai disela-sela wali murid 

mengantar/menjemput peserta didik. 

 

3. Peran guru kelas dalam menjalin komunikasi dengan 

kepala sekolah di SDN I Nologaten Ponorogo.. 

Di SDN I Nologaten Ponorogo guru menjalankan 

perannya untuk menjalin komunikasi dengan kepala 

sekolah sebagai komunikator yaitu dengan adanya 

koordinasi antara guru dan kepala sekolah apabila 

terjadi masalah terhadap peserta didik saat 

pembelajaran yang sekirannya tidak dapat ditangani 

oleh guru kelas, maka guru kelas akan meminta 

bantuan kepala sekolah untuk bersama-sama mencari 

solusi dari permasalahan tersebut. 

4. Hambatan dan alternatif solusi paguyuban kelas. 

Dalam paguyuban kelas yang dilakasanakan SDN I 

Nologaten terdapat beberapa hambatan yaitu banyak 

wali murid tidak menghadiri paguyuban, dengan 

adanya hambatan tersebut guru memberi solusi 

dengan mendatangi rumah wali murid yang sering 

tidak datang tersebut. Selain itu, wali murid sering kali 

telat dalam petemuan paguyuban kelas maka guru 

memberi solusi yaitu dengan menghimbau lewat grup 

whatsapp. Dengan adanya hambatan wali murid tidak 

dapat dihubungi karena jadwal pertemuan 

disampaikan melalui grup whatshapp,  guru memberi 

solusi dengan menyampaikan jadwal paguyuban 

ketika wali murid menjemput atau mengantar 

anaknnya. Dalam hal hambatan ketika banyak wali 
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murid yang izin, guru memberiakn solusi dengan chat 

pribadi kepada guru dan tidak melaui grup whatsapp. 

Selain itu banyak orang tua peserta didik yang diluar 

negeri, guru memberiakn solusi dengan tetap menjalin 

komuniaksi menggunakan whatsapp. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut:  

1. Bagi sekolah SDN I Nologaten untuk pelaksanaan 

paguyuban kelas harus lebih disiplin dan tepat 

waktu. Karena masih ada wali murid yang yang telat 

sehingga kegiatan paguyuban kelas menjadi molor 

serta masih ada wali murid yang tidak menghadiri 

paguyuban kelas. 

2. Bagi guru kelas diharapkan untuk mempertahankan 

komunikasi yang baik yang telah terjalin baik 

dengan peserta didik, wali murid, dan kepala 

sekolah. 

3. Bagi wali murid  diharapkan lebih menyadari 

pentingnnya komunikasi anatara guru kelas dengan 

wali murid. Karena untuk mengatahui perkembangan 

belajar maupun perilaku anak serta keselarasan 

anatra pendidikan di sekolah dan di rumah perlu 

adannya komunikasi antara guru kelas dan wali 

murid. 
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