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ABSTRAK 

Setiap sekolah mengharapkan guru-guru yang mengajar benar-benar memiliki profesionalitas. 
Salah satu keterampilan yang dimili guru profesional adalah keterampilan komunikasi, khususnya 
komunikasi pembelajaran. Dalam proses mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
pembinaan kepribadian dengan nilai-nilai maka komunikasi guru dengan siswa ditandai dengan 
pelaksanaan strategi pembelajaran yang digunakan. Keterampilan komunikasi guru menjadi syarat 
dalam memudahkan siswa dapat menerima dengan mudah pembelajaran untuk mencapai 
perubahan kognitif, afektiv, dan psikomotorik. Peranan guru ini pun harus dibantu oleh orangtua 
agar terjadi kesinambungan komunikasi pembelajaran antara guru dan para orang tua peserta 
didik.  

Kata kunci: komunikasi dan guru 

 

Pendahuluan  

Keberadaan guru sebagai ujung tombak pembelajadaran di sekolah sangat 
mempengaruhi pendidikan untu memastikan sekolah sebagai lingkungan yang mempunyai 

dunia pendidikan. Karena itu keberadaan sekolah sangat strategis dalam kerangka 
peningkatan kualitas kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa, bila komunikasi 
guru dalam membelajarkan anak benar-benar interaktif dan dinamis mengacu spirit anak 

didik. Dengan begitu, posisi strategis sekolah dimaknai dalam konteks pemindahan 
kebudayaan kepada anak melalui pembelajaran yang bersumber dari kurikulum secara 
bermakna begitu semua potensi anak berkembang secara maksimal.  

Dalam prosesnya, guru mengajar dan sekaligus membelajarkan anak, dan 
keberdaan anak melakukan kegiatan belajar. Karena itu, guru harus paham bahw mengajar 
tidak hanya proses menyampaikan pelajaran dan menilai siswa, tetapi keahlian nyata yang 

mensyaratkan pekerjaan secara sistematik dan kreatif untuk mencapai hasil pendidikan 
dengan menghadapai siswa beragam didalam kelas. Secara normatif tujuan sekolah adalah 

untuk mengembangkan otonomi manusia yang dapat memenuhi potensi dalam budaya dan 
masyrakat sebagaimana kehidupan mereka. Karena itu guru memerlukan pengenalan 
terhadap kekuatan dan kelemahan individu anak didik.  

Guru-guru yang efektif tidak hanya mengkomunikasikan fakta-fakta dan 
keterampilan esensial yang baik, tetapi juga mereka menunjukan juga bagaimana informasi 
yang isampaikan benar- benar relevan terhadap kebutuhan hidup siswa. Sekarang ini 

pendidikan terjamah oleh teknologi, hal tersebut dapat berdampak kepada pembelajaran. 
Media ini sangat dibutuhkan dalam rangka memudahkan peserta didik untuk belajar. 
Pembelajaran berbasis digital atau yang kita sebut sebagai pembelajaran dalam jaringan 

(daring). Telah menjadi metode pembelajaran modeern. Oleh karena itu orangtua dan guru 
dalam pendidikan sangatlah penting untuk mendukung proses pembelajaran daring.  

Komunikasi sebagai ilmu, seni dan lapangan kerja sudah tentu memiliki fungsi yang 

dimanfaatkan memenuhi jebutuhan hidupnya untuk memahami komunikasi kita perlu 
mempelajari cara-cara tertentu dalam berkomunikasi agar komunikasi dapat menunjang 
pemberlajaran yang diharapkan oleh orang tua dan guru. komunikasi yang baik mampu 

menjadikan suasana dalam pendidikan menjadi sangat nyaman suasana belajar yang tersita 
menjadi suasana belajar yang menyenangkan, bukan malah sebaliknya menjadikan belajar 

itu sebagai sebuah beban. Komunikasi yang dimaksud disini adalah semua bentuk 
komunikasi yang terjadinya di kelas atau pada saat proses pembelajaran berlangsung. 
Belajar itu bukan hanya dikelas, namun di alam terbuka pun semua itu proses belajar. Pada 

kenyataannya dari zaman dahulu sampai sekarang masih banyak para guru maupun 
pendidik kurang mempunyai kemampuan untuk membangung komunikasi yang harmonik 
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dalam proses belajar mengajar yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya 
komunikasi tersebut. Bahkan ironisnya banyak guru yang tidak mamou berkomunikasi 
secara efektif terhadap orang tua serta peseta didiknya sendiri. Membangun komunikasi 

dengan siswa dan orang tua siswa tentu harus mengenal karakter terlebih dahulu dengan 
demikian dapat memudahkan guru pada saat berkomunikasi  

Kemampuan komunikasi dalam pembelajaran perlu ditumbuhkembangkan 
dikalangan peserta didik, karena tidak hanya sekedar alat bantu tetapai juga sebagai 
aktivitas sosial dalam pembelajaran dan sebagai wahana interaksi antar peserta didik dan 

juga komunikasi antara guru dan peserta didik. Proses komunikasi dapat berlangsung 
dimana saja, karena pada saat orang merenung pun sebenarnya juga sedang menjalankan 
proses komunikasi dengan dirinya sendiri. Dapat diartikan bahwa komunikasi adalah suatu 

proses transaksional yang melibatkan pikiran, lisan, tangan, hati, serta syaraf motorik yang 
terdapat dalam diri.  

Pendidikan utama memang ada di rumah, tetapi untuk meneruskan hal itu tentunya 

orang tua akan menyekolahnya anaknya. Maka agar ilmu pengetahuan anak bertambah 
maka orang tua menyerahkan peran guru untuk mendidiknya agar menjadi sosok yang 
berkontribusi bagi negar. Oleh karena itu komunikasi antara guru dan siswa menjadi penting 

agar pembelajaran tersampaikan dengan baik. Guru melaksanakan beban kerja selama 
pelaksanaan ketentuan hari sekolah yang dilaksanak 40 jam selama lima hari dalam satu 
minggu. Kemampuan komunikasi menjadi sangat penting bagi guru sebab dari total yang 

kerja minggua yang di atur tersebut dialokasikan untuk berkomunikasi langsung dengan 
siwa.  

Secara umum institusi atau lembaga pendidikan yang masuk dalam kategori 

konvensional yakni sekolah, pada dasarnya merupakan wahana atau media di dalam upaya 
pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sehingga pendidikan pada akhirnya akan dapat 

memberi jaminan kualitas atau mutu lulusannya sehingga secara langsung dapat bersaing 
didunia luar sebagai lingkungan nyata kehidupan penuh tantangan. Sejalan dengan sifatnya 
yang kreatif komunikasi manusia merupakan suatu proses yang terus berkembang. 

Maksudnya bahwa isi dan karakter komunikasi realitas sosial yang diciptakannya senantiasa 
berkembang dan mengalami perubahan sepanjang masa. Pada saat orang berbicara satu 
sama lain mulai pada saat bertemu hingga ketahap yang lebih akrab, maka komunikasinya 

terus mengalami perubahan, dan perubahan inilah yang memberi bentuk hubungan itu 
sendiri, jadi dengan demikian komunikasi merupakan proses yang terus menerus yang 
senantiasa mengubah diri anak untuk dunia sosialnya. Salah satu aspek yang tidak kalah 

pentingnya dalam mendorong terciptanya peningkatan proses belajar mengajar adalah 
fungsi komunikasi antara guru dan siswa.  

KOMUNIKASI ANTARA GURU DAN ORANG TUA  

Peran orang tua di rumah dan guru di sekolah sangat penting bagi pendidikan anak. 
Komunikasi yang baik antara orang tua dan guru merupakan keharusan agar tercapai 
kesinergian antara keduanya. Komunikasi yang dilakukan satu arah dan dua arah. 

Komunikasi satu arah terjadi saat guru memberikan informasi pada orang tua tentang 
peristiwa, kegiatan, atau kemajuan yang dicapai anak. Sedangkan komunikasi dua aarah 

terjadi jika ada dialog interaktif antara guru dan orang tua. Komunikasi yang baik akan 
saling melengkapi dan juga akan menumbuhkan rasa saling mempercayai saling membantu 
dalam membimbing anak merasa memiliki kebebasan berkreativitas guna pengembangan 

potensi dirinya, sehingga bisa meningkatkan kreativitias dan mencapai keberhasilan dalam 
berlajar.  

Lingkungan yang oertama dan utama dalam pendidikan adalah keluarga atau orang 

tua. Dalam pendidikan keluarga komunikasi orangtua dengan anak sangatlah penting. 
Dengan adanya komunikasi dalam keluarga diharapkan terjadi interaksi, saling tukar 
menukar pengetahuan, pendapat, berbagi kebiasaan, nilai-nilai hidup, mengadaptasi 

perilaku dari orang tuanya, dan mengenal tanggung jawab sebagai konsekuensi perilakunya. 
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Komunikasi kooperatif dan komunikasi kolaboratif sama-sama melibatkan personel yang 
berperan di sekolah seperti guru, oeang tua, karyawan sekolah dan lain lain. Akan tetapi 
berbeda dalam pelaksanaanya. Dalam komnikasi kooperatif, masing masing personil individu 

bekerja sendiri untuk mencapai tujuannya. Dalam prosesnya masih dimungkinkan untuk 
berkomunikasi dengan personel lain, namun tidak bekerja dalam satu tim. Sedangkan dalam 

komunikasi kolaboratif, jmasing masing personel bekerja secara bersama-sama untuk 
mencapai visi bersama. 

Hubungan yang sehat antara guru dan orang tua ditandai dengan adanya keyakinan 

bersama tentang pentingnya hubungan tersebut, saling berkomitmen untuk membangun 
dan menjaga hubungan yang positif dengan pihak sekolah, konsisten serta berkelanjutan 
dalam menerapkan sistem yang mengajarkan siswa untuk berprilaku yang baik. Hal ini akan 

menumbuhkan sikap saling percaya antara keluarga dan sekolah, saling menghormati dan 
menghargai hak dan kewajiban pribadi, akuntabilitas, sensitivitas,dan pengertian. Orang tua 
merupakan mitra kerja yang utama bagi guru dalam pendidikan anak didik. Komunikasi yang 

efektif antara orang tua dan guru dibutuhkan dalam rangka menyamakan persepsi kedua 
belah pihak tentang hal yang dibutuhkan dalam pendidikan anak. 

Orang tua dan guru harus saling membantu dan mengetahui bagaimana upaya 

penanganan pembinaan anak di sekolah, keterlibatan peserta didik dalam proses belajar 
mengajar, polas interaksi dan komunikasi selama di sekolah dan masalah yang ditemukan di 
sekolah. Begitu juga sebaliknya, pihak sekolah mengetahui apa dan bagaimana yang terjadi 

di rumah terutama terkait dengan kegiatan bermain anak di luar rumah, aktivitas belajar di 
rumah, interaksi dengan sesama anggota keluarga problem yang muncul selama ada di 
rumah. Komunikasi dengan orangtua merupakan bentuk keterlibatan orang tua guna 

menjalin kerjasama yang kuat antara guru dan orang tua menumbuhan hubungan guru dan 
orang tua merupakan hal yang dianggap penting dalam pengembangan sekolah sebagai 

komunitas belajar. Komunikasi antara sekolah dan keluarga sangat diperlukan sehingga 
dapat memicu keterlibatan orang tua dalam proses pembelaran. 

PENTINGNYA KOMUNIKASI GURU DENGAN MURID   

Komunikasi adalah suatu proses, bukan sesuatu yang bersifat statis. Komunikasi 
memerlukan tempat, dinamis, menghasilkan perubahan dalam usaha mencapai hasil, 
melibatkan interaksi bersama serta melibatkan suatu kelompok. Dapat ditafsirkan oleh 

penerima pesan. Penerima pesan kemudia menafsrkan yang disampaikan oleh pengajar atau 
pengirim pesan. Berhasil tidaknya komunikasi atau tercapai tidaknya tujuan komunikasi 
tergantung dari ketiga komponen tersebut.  

Komunikas antara guru dan siswa kadang tidak berjalan secara efektif. Guru selalu 
berada pada posisi yang lebih superior dari siswa, sedangkan siswa berada posisi yang 
lemah dihadapan guru. selalu berada pada posisi yang lebih superior daripada siswa, 

seadngkan siswa berada posisi yang lemah dihadapan guru, contohnya dapat dilihat banyak 
dimedia sosial seperti serangan fisik dan lainnya. membangun komunikasi efektif antara 
guru dan siswa memang perlu disertai dengan sikap menghormati dan saling menghargai 

antara guru dan siswa. Aturan kelas pun perlu dikomunikasikan kepada siswa agar tidak bisa 
sepihak. Aturan tersebut menjadi semacam kontrak belajar, disepakati dan siap dilaksanakan 

oleh karena itu ketika ada yang melanggarnya sudah siap menerima konsekuensinya.  

Komunikasi yang terlalu longgar antara guru dan siswa menyebabkan guru 
kehilangan wibawa, siswa menjadi berani kepada gurunya sedangkan komunikasi yang 

terlalu banya enyebabkan hubungan antara guru dan siswa pun menjadi kaku dan tidak 
nyaan. Guru yang kaku kadang dianggap sebagai guru yang killer, tidak punya selera 
humor, ditakuti, dan dijauhi oleh siswa. Komunikasi yang terjalin secara efektif antara guru 

dan siswa akan menciptakan suasana belajar yang kondusi dan membangun saling 
pengertian. Selain itu, guru harus mampu membangun suasana kelas sebagai sebuah 
keluarga yang harmonis di satu sisi guru perlu meningkatkan kemampua komunikasinya, 
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karena hal ini berkaitan dengan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosialnya, dan 
murid pun perlu terus belajar etika dan sopan santun agar dapat menghormati gurunya.  

Komunikasi yang baik antara guru dan murid juga akan mampu berpengaruh 

sebagai motivasi belajar murid dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan talenta 
yang ada dalam diri pesert didik. Guru harus bisa memberi contoh kepada para peserta 

didiknya. Karena murid mampu meniru dan mengamalkan apa yang dikerjakan atau di 
lakukan oleh guru disekolahnya. Oleh karena itu guru harus mampu membaca baik 
karakteristik ataupun sifat murid yang diajarnya agar guru dapat mengerti bagaimana hal 

yang perlu di butuhkan oleh siswa yang bersangkutan. Dengan terjalinnya hubungan yang 
kondusif komunikasi diyakini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan murid tersebut.  

KOMUNKASI YANG EFEKTIF DALAM PEMBELAJARAN  

Pengertian komunikasi efektif secara etimologi, komunikasi dari bahasa latinya yaitu 
comunicatio artinya pemberitahuan, memberi bahagian, pertukaran dimana si pembicara 

mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya. Kata kerjanya adalah 
communicara yang berarti bermusyawarah, berundi dan berdialog. Jadi komunikasi 
berlangsung apabila orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna communis in 
meaning, mengenai hal yang di komunikasikan. Adapun definisi komunikasi efektif secara 
garis besar berarti menyampainkan sesuatu dengan cara yang tepat dan jelas sehingga 
infomasi yang kita sampaikan dapat dengan mudah dimengerti oleh orang lain. Karena itu 

kefektifitasan komunikasi dalam pembelajaran sangat penting untuk mencapai keberhasilan 
belajar.  

Seorang pembicara yang efektif dituntut memiliki kecakapan atau kemampuan 

memadai. Tidak harus pintar sekali, tetapi emadai cukup dalam beberapa hal diantaranya 
seperti kecakapan mengemukakan pikiran secara singkat, jelas, tetapi padat sehingga dapat 

meyakinkan pendengar atau peserta didik dengan mudah. Kecakapan mempertahankan 
pikiran atau pendapat, dakam forum pertemuan yang besifat dialogis atau komunikasi dua 
arah seperti dalam diskusi atau seminar, kemampuan mengkoordinasikan dan 

mengkombinasikan secara tepat omunikasi verbal dan non verbal. indikator penampilan 
simpatik seorang guru atau pembicara dapat dideteksi melalui intensitas senyum, kontak 
mata, keramahan sikap, keterbukaan penampilan, serta keceriaan wajah. Bagi pembicara 

yang menampakan wajahnya tidak terlalu sulit baginya untuk bersikap simpatik.  

Pesan yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik pun harus bersifat efektif 
maksudnya adalah penggunaan istilah yang diartikan sama antara pengirim dan penerima 

pesan merupakan aturan dasar untuk mencapai komunikasi yang efektif. Pesan yang 
dipertukarkanpun harus spesifik. Maksudnya, pesan yang disampaikan harus jelas sehingga 
si penerima pesan dapat menerima dan mengulangi dengan benar. Pesan yang disampaikan 

harus berkembang secara logis dan tidak boleh terpotong potong. Pesan yang disampaikan 
pun harus seringkas dan seoriginal mungkin serta harus berusaha untuk menghilangkan kata 
yang tidak relevan. Dengan pesan yang disampaikan secara efektif ini diharapkan peserta 

didik dapat mampu untuk mengerti dan paham apa yang dijelaskan.  

Namun komunikasi juga dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan 

memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Ukuran keberhasilan dalam 
penyampaian informasi adalah apakah komunikan itu sendiri memahami pesan yang 
disampaikan. Pada saat ini konsep audien merujuk pada sekumpulan anak atau peserta didik 

yang terbentuk akibat hasil dari kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam jumah besar. 
Ada yang tidak saling kenal satu sama lain dan dnegan karakteriskik yang bercampur. Dalam 
hal ini tingkat pemahaman seseorang dapat berbeda tergantung faktor- faktor 

penyampaiannya dan keterampilannya. Oleh karena itu tetap harus terjalinnya kerjasama 
antara murid untuk menciptakan suasana yang kondusif agar komunikasi dalam 
pembelajaran dapat sefektifitas mungkin.  
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Dalam kegiatan belajar mengajar komunikasi antar pribadi merupakan suatu 
keharusan, agar terjadi hubungan yang harmonis antara pengajar dengan peserta belajar. 
Kefektifian komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar ini sangat tergantng dari kedua 

belah pihak. Akan tetapi karea pengajar yang memegang kendali kelas, maka tanggung 
jawab terjadinya komunikasi dalam kelas yng sehat dan efektif terletak pada tangan 

pengajar. Keberhasilan pengajar dalam memngemban tanggung jawab tersebut dipengaruhi 
oleh keterampilannya dalam melakukan komunikasiini.  

KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI GURU DALAM MENGAJAR  

Secara umum komunikasi dibagi menjadi beberapa bagian, disesuaikan dengan 
kebutuhan manusia dalam berinteraksi, diantaranya komunikasi antar pribadi, komunikasi 
antar kelompok, komunikasi politik, komunikasi massa, komunikasi organisasi dan lain 

sebagainya. Komunikasi juga mendapatkan tempat strategis dalam dunia pendidikan. 
Pendidikan adalah komunikasi dalam arti kata bahwa dalam proses tersebut terlibat dua 
komponen yang terdiri dari guru sebagai komunikator dan siswa sebagai komunikan. Tujuan 

pendidikan akan tercapai jika prosesnya komunikatif. Meskipun komunikasi antara siswa dan 
guru dalam ruang kelas itu termasuk komunikasi kelompok. Guru sewaktu-waktu bisa 
mengubahnya menjadi komunikasi antarpersonal.  

Guru harus mengetahui kebutuhan, karakteristik, minat, serta hobi anak didiknya 
yang menjadi pihak komunikan. Komunikasi dan performa guru menjadi titik pusat perhatian 
siswa dalam belajar. Siswa akan senang belajar jika guru mampu mengemas dan mendesain 

komunikasi pembelajaran dengan sebaik-baiknya, walaupun hakekatnya siswa kurang suka 
terhadap materi yang disampaikan guru. Pengaruh pembelajaran dipengaruhi oleh efektif 
tidaknya komunikasi yang terjadi didalamnya. Tujuan pendidikan akan tercapai dengan 

didukung oleh komponen itruksional yang terdiri dari pesan berupa materi belajar, 
penyampaian pesan yaitu guru, bahan untuk menuangkan pesan, peralatan yang 

mendukung kegiatan belajar, teknik atau metode yang sesuai, serta latar atau situasi yang 
kondusif bagi proses pembelajaran  

Kemampuan guru untuk tampil secara bergairah dan bersungguh-sungguh berkaitan 

dengan penyampaian materi dikelas yang menampilkan kesan tentang penguasaan materi 
yang menyenangkan. Karena sesuatu yang energik, antusias, dan bersemangat memiliki 
relevansi dengan hasil belajar. Perilaku guru yang seperti itu dalam proses belaja 

mengajarkan akan menjadi dinamin, mempertingggi komunikaisx antar guru dengan siswa, 
menarik perhatian siswa dan menolong penerimaan materi pelajaran. Kemampuan gurru 
untuk mengelola interaksi siwa dalam kegiatan pembelajaran berhubungan dengan 

komunikasi antar siswa, usaha guru dalam menangani kesulitan iswa dan siswa yang 
mengganggu sera mempertahankan tingkah laku siswa yang baik. Agar semua siswa dapat 
berpartisipasi dan berinteraksi secara optimal, guru mengelola interaksi tidak hanya searah 

saja yaitu dari guru ke siswa atau dua arah dari guru ke siswa dan sebaliknya, melainkan 
diupayakan adanya interaksi multi arah yaitu guru ke siswa, dari siswa keguru, dan dari 
siswa ke siswa.  

Senyatanya tidak semua orang mudah dalam melakukan pembicaraan, atau 
komunikasi dengan orang lain. Mungkin saja seorang mampu memahami segala sesuatu 

yang dikatakan teman baiknya, tetapi orang lain tidak pernah mamou menangkap apa yang 
dimaksudnya. Begitu juga halnya, seorang siswa mengatakan sesuatu kepada guru, belum 
tentu serta merta guru memahaminya sebagaimana yang dilakukan terhadap temannya. Itu 

artinya komuniasi berlangsung berbedan sebagaimana orang yng ihadapi juga berbeda. Dari 
semua kemampuan guru disebutkan di atas mengarah pada penciptaan iklim komunikatif 
yang merupakan wahana atau sarana bagi tercapainya tujuan pembelajaran yang optimal. 

Berhasil tidaknya proses pembelajaran banyak ditentukan oleh kualitas kemampuan guru 
untuk berkomunikasi, oleh karena tiu mau tidak mau guru seharusnya secara terus menerus 
meningkatkan kemampuan berkomunikasinya. 
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STRATEGI MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI  

Komunikasi adalah proses dimana seseorang, kelompok, organisasi dan masyarakat 
menciptakan sesta menggunakan informasi untuk berhubungan dengan lingkungan dan 

orang lain. Umumnya komunikasi dilakukan dengan lisa yang dimengerti oleh kedua belah 
pihak. Banyak sekali cara untuk mengembangkan kemampuan atau keterampilan dalam 

berkomunikasi. Sebagai berikut yang di jelaskan: 

Melakukan kontak mata 

Hal terpenting dalam berkomunikasi adalah dengan melakukan kontak mata. Cara 

ini akan membantu meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain. 
Saat berkomunikasi, anda harus selalu menjaga kontak mata ketika berbicara dengan orang 
lain ataupun saat melakukan presentasi. Tentunya kontak mata ini dilakukan secara wajar 

saja. Mulailah dengan tersenyum saat anda akan berbicara dengan orang lain sehingga 
mereja merasa nyaman saat berbicara dengan anda. Menjaga kontak mata ternyata dapat 
meningkatkan kepercayaan orang lain terkait dengan pembahasan yang anda bicarakan 

karena setiap kalimat diucapkan terdengan lebih meyakinkan. 

Memperhatikan artikulasi 

Penting bagi anda untuk selalu berbicara dengan jelas. Artikulasi dari setiap kata 

yang diucapkan harus jelas terdengan oleh lawan bicara anda. Jangan sampai lawan bicara 
anda hanya mendengan humaman dan tidak mengerti yang anda bicarakan. Jika anda 
merasa hal ini sering terjadi mulailah untuk berlatih dalam mengucapkan kata-kata dengan 

tegas dan jelas.  

Menyesuaikan dengan lawa bicara 

Menempaatkan diri saat berbicara dengan orang lain adalah salah satu hal yang 

juga perlu diperhatikan. anda tidak bisa menyamakan setiap gaya berbicara kepada semua 
orang tentunya berbicara kepada atasan dan teman akan berbeda, termasuk juga kepada 

orang tua. Oleh karena itu haruslah selalu bisa menyesuaikan lawan berbicara saat 
berkomunikasi  

Menambahkan bahasa tubuh 

Anda pasti kerap melihat pembawa aca selalu menjukan mimik dan ekspresi sesuai 
dengan acara yang mereka bawakan. Ini adalah bentuk atau cara mereka untuk 
menyampaikan sesuatu sehignga penonton dapat memahaminya dengan mudah. Saat 

berkomunikasi, anda juga bisa menambahkan bahasa tubuh untuk mempermudah lawan 
bicara mengerti pembicaraan. Ekspresi wajah adalah salah satu bagian dari bahasa tubuh 
yang efektif untuk digunakan dalam berkomunikasi  

Menambahkan empati 

Komunikasi yang baikk akan terjadi saat anda memahami kondisi lawan bicara. Cara 
yang paling efektif untuk memahami yang dimaksudkan lawan bicara adalah dengan 

menempatkan diri sebagai orang yang anda ajak bicara. Luangkanlah waktu untuk melihat 
lingkungan sekitar anda untuk membantu mengetahui cara yang efisien dalam 
berkomunikasi  

Berbicara dengan santai 

Hal oenting yang perlu diingat adaah kondisi gugup tidak akan menciptajan ruang 

komunikasi yang baik. Biasanya, orang yang gugup cenderung akan bicara lebih cepat dan 
dengan suara pelan sehingga seringkali menyulitkan lawan bicara. Karena itu haruslah selalu 
berbicara dengan santai sehingga orang yang diajak berbicara akan lebih mengerti apa yang 

dimaksud. Kondisikan mental anda dalam posisi yang santai dan tenang ketika berbicara 
pikikanlah hal-hal yang positif saat berbicara. Gugup adalah hal yang lurah tapi kita harus 
mampu melawan kegugupan itu.  
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Mengontrol emosi 

Saat anda membicarakn sesuatu yang dapat membangkitkan rasa emosional di 
dalam diri, anda harus tetap mengatur emosi agar kondisi stabil. Saat emosi ikut larut dalam 

pembicaraan, tentunya kalimat yang diucapkan cenderung menjadi tidak jeas terdengan. Hal 
ini bukan berarti anda tidak diperbolehkan memasukan unsur perasaan saat berbicara 

karena yang terpenting anda tetap bisa mengontrolkanya dengan baik. Jangan sampai 
emosi yang dikeluarkan amalh mengendalikan pembicaraan sehingga komunikasi pun 
menjadi tidak baik.  

Mungkin masih banyak contoh atau strategi lain dalam mengembangkan 
kemampuan komunikasi contoh strategi yang diberitahukan di atas adalah hal hal yang 
sering menjadi atau membuat komunikasi tidak dapat berjalan dengan baik. Komunikasi 

memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang terutama saat dilingkungan sosial. 
saat berbiara dengan orang lain tentunya sangat ingin mengerti semua yang dibicarakan 
oleh karena itu dengan mengetahui strategi dalam berkomunikas dapat terjalin komunikasi 

yang efektif.  

HAMBATAN KOMUNIKASI DI DALAM PEMBELAJARAN 

Hambatan yaitu sesuatu yang menghalangi atau menghambat kemajuan. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa kendala yaitu penghalang, faktor yang 
membatasi atau mencegah pencapaian sasaran. Hambatan dalam pembelajran dapat 
diambil dari kemampuan yang masih belum dimiliki oleh guru. kata-kata asing yang 

digunakan pun dapat membuat anak didik sulit untuk mengartikan hal tersebut juga dapat 
menyebabkan gangguan yang mana harus di hindari. Pada hakikatnya kebanyakan dari 
banyaknya hambatan atau gangguan bukan berasal dari sumber tetapi dari audiencenya. 

Manusia sebagai komunikan memiliki kecenderungan untuk acuh tak acuh, meremehkan 
sesuatu, salah menafsirkan atau tidak mampu mengingat dengan jelas apa yang diterimana 

dari komunikator.  

Hambatan internal berasal dari diri peseta didik atau pembelajar itu sendiri. Dapat 
berupa hambatan psikologis dan hambatan fisik. Hambatan eksternal pun dapat berasal dari 

lingkungan pembelajar. Dapat berupa hambatan ultural dan hambatan lungkungan. 
Hambatan dari proses komunikasi seperti hambatan dari pengiriman pesan, misalnya pesan 
yang akn disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh 

perasaan atau situasi emosional. Sehingga mempengaruhi motibasi yaitu mendorong 
seseorang untuk bertindak sesuai dengan keinginan, kebutuhan, atau kepentingan. 
Hambatan dalam penyandaian atau symbol hal ini dapat terjadi karena bahasa yang 

dipergunakan tidak jelas sehinggan memiliki arti lebih dari satu symbol yang dipergunakan 
antara si pengirim dengan penerima tidak sama atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit.  

Media pun kerap menjadi hambatan maksudnya adalah hambatan terjadi dalam 

penggunaan medika komunikasi yang di lakukan misal didalam kelas saat sedang presentasi 
atau kerja kelompok terkadang murid yang kurang perhatian pada saat menerima atau 
mendengarkan penjelasan dan yang berujung ketidaksinambungan antara guru dengan 

siswa. Untuk mengatasi gangguan internal guru harus memfasilitasi peserta didik agar 
mereka mampu mengungakpkan gagasan atau ide dalam komunikasi baik lisan maupun 

tulisan. Misalnya memberi waktu beberaoa saaat kepada peserta didik, memancing dengan 
memberikan beberapa kata, ataupun memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
menuliskan gagasan atau ide sebelum mengungkapkan secara lisan. Adapun cara untuk 

menghindari hambatan eksternal, guru mengatur stratei komunikasi dan pengaturan 
lingkungan belajar sehingga komunikasi dapat terlaksan dengan efektif.  

Upaya dalam mengatasi hambatan komunikasi tersebut adalah ketika hendak 

membuat atau menyampaikan pesan hendaknya kita berhati-hati dan lebih teliti lagi. 
Meminimlkan gangguan dalam proses komunikasi. Umpan balik antara guru dan siswa pun 
hendaknya dilakukan agar terjadi kesinambungan antara guru dan siswa. Guru juga harus 

mampu memahami perbedaan individu atau kompleksitas individu dengan baik. Untuk 
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meminimalisirkan hambtan dalam komunikasi hendaknya komunikasi dilakukan secara tatap 
muka. Dan dengan memaikai bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti dapat 
membuat siswa dengan mudah memahami apa yang disampaikan. Maka dari itu guru harus 

mau untuk berlatih dan belajar komunikasi serta memperdalam hubungan sosial antara 
peserta didik yang satu dengan yang lainnya yang dimana nantinya akan berguna untuk 

kefektifitasan dalam berkomunikasi dan dalam mengajar peserta didik.  

PENUTUP  

Dunia pendidiikan proses pembelajaran akan efektif, jika komunikasi dan interaksi 

antara guru dengan siswa secara intensif. Guru dapat merancang model-model 
pembelajaran sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Dalam pembelejaran di dalam 
kelas proses komunikasi akan berlangsung baik antara guru ke siswa dalam hal ini peserta 

didik atau sebaliknya. Dalam komunikasi pembelajaran inilah terjadi interaksi edukatif yang 
berlangsung dalam bentuk pertukaran pesan yang tidak lain adalah materi pembelajaran. 
Dalam konteks pembelajaran guru ditempatkan di posisi sebagai pemimpin pembelajaran 

sedangkan siswa ditempat sebagai komunikan atau peserta didik. 

Pengajaran yang komunikatif adalah proses di mana guru memilih dan 
merencanakan yang dipelajari murid, memutuskan bagaimana cara terbaik menolong para 

murid untuk belajar. Kompetensi komunikasi guru adalah menyampaikan informasi di dalam 
pembelajaran. Melalui komunikasi yang dicerminkan manfaat strategi pembelajaran maka 
pengetahuan siswa, sikap siswa berubah kepada yang baik, dan keterampilan hidupnya 

semakin meningkat. Untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran, maka secara akademik 
ada tuntutan berkesinambungan supaya kualitas keterampilan guru ditingkatkan melalui 
pelatihan dan wordkshop kepemimpinan guru-guru sebagai keniscaryaan guru prefisional  
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