
  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Komunikasi merupakan sesuatu yang amat penting dalam kehidupan 

manusia, baik hubungan antara sesama manusia itu sendiri maupun dengan 

lingkungan. Manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, 

memiliki dorongan ingin tahu, ingin maju dan berkembang, maka salah satu 

caranya adalah komunikasi. Mencapai interaksi belajar mengajar tentu adanya 

komunikasi yang  jelas antara guru (pengajar) dengan siswa (pelajar), 

sehingga terpadunya dua kegiatan mengajar (usaha guru) dengan kegiatan 

belajar (tugas siswa) yang berguna dalam mencapai tujuan pengajaran.
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Komunikasi merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang 

guru. Sebab, keterampilan ini sangat relevan dengan kompetensi sosial guru 

atau interpersonal skills. Komunikasi sangat berperan dalam menunjang 

keberhasilan seorang guru, baik ketika berhadapan peserta didik di kelas, 

berkomunikasi dengan sesama kolegan guru dan kepala sekolah, maupun 

masyarakat luas.
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Bagi anak didik kreativitas harus selalu dikembangkan yakni meliputi 

segi, yaitu:
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   Pengembangan kognitif, antara lain dilakukan dengan merangsang 

kelancaran, kelenturan, dan keaslian dalam berfikir. 

   Pengembangan afektif, dilakukan dengan memupuk sikap dan minat 

untuk bersibuk diri secara kreatif. 

   Pengembangan psikomotrik, dilakukan dengan menyediakan sarana dan 

prasarana pendidikan yang mungkin siswa mengembangkan 

keterampilannya dalam membuat karya-karya produktif inovatif. 

Sebagai sebuah potensi, kreativitas tidak akan terbentuk begitu saja. 

Dibutuhkan usaha-usaha secara serius untuk membangun potensi kreativitas 

agar lebih optimal. Dalam konteks ini, ada beberapa langkah yang dapat 

dilakukan. Pertama, memberikan lingkungan yang kondusif bagi kreativitas. 

Kedua, memilih media yang sesuai dengan kondisi anak. Ketiga, menerima 

ide yang biasa dari mereka. Artinya, memberi ruang kebebasan bagi anak 

untuk mengeksplorasi segenap potensi yang dimilikinya. Keempat, 

menggunakan pemecahan masalah yang kreatif. Kelima, kreativitas tidak 

mengikuti waktu dan lebih menekankan kepada proses daripada hasil. 

Keenam, anak sulit kreatif tanpa inspirasi yang konkret. Mereka lebih senang 

menggambar pada objek langsung menurut rasa dan memorinya. Ketujuh, 

mengenalkan kepada anak-anak terhadap budaya, pengalaman, organisasi, dan 

cara berpikir yang berbeda. Kedelapan, hati-hati terhadap rintangan 

kreativitas.
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Komunikasi disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa (4) ayat 63: 

                         

          

 

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di 

dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan 

berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka 

Perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.(Qs An-Nisa 63)
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Kata baligha berarti menyampaikan atau sampai kepada yang 

dimaksud. Dari kata balagha terbentuk kata balaghah dan baligh, yang berarti 

fasih dan dewasa. Di mana perkataan yang fasih merupakan suatu komunikasi 

yang indah menarik jiwa dan sampai kepada sasaran, sebagaimana orang 

dewasa juga merupakan orang sudah sampai usia.
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Dalam pembelajaran, seorang guru sepantasnya menggunakan model 

komunikasi seperti ini, yaitu komunikasi menarik jiwa. Apalagi pendidikan 

Islam itu merupakan tarbiyah al-nafs (pendidikan jiwa) atau tarbiyah al-qalb 

(pendidikan hati), maka komunikasi yang digunakan mestilah menyentuh hati 

dan jiwa tersebut. Maka untuk itu, seorang pendidik dalam mendesain 

pembelajaran mestilah merancang komunikasi yang dapat membekas dalam 

jiwa, baik dalam bentuk komunikasi verbal maupun nonverbal.
7
 Maka dapat 

disimpulkan bahwa seorang pendidik hendaknya menggunakan komunikasi 

yang baik dalam mendidik siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. 
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Interaksi guru dan siswa di kelas adalah komunikasi pembelajaran 

(instructional communication). Membelajarkan berarti membangun 

komunikasi efektif dengan siswa. Oleh sebab itu, penting untuk diinsyafi oleh 

para guru, bahwa guru yang baik adalah guru yang memahami bahwa 

komunikasi dan pembelajaran adalah dua hal yang saling bergantung, yang 

lebih mementingkan apa yang siswa sudah pelajari daripada apa yang sudah 

diajarkannya, dan yang terus menerus memilih dan menentukan apa yang 

harus dikomunikasikan dan bagaimana cara mengkomunikasikannya.
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Komunikasi pembelajaran sendiri dirumuskan Richmon sebagai 

“proses dimana guru membangun relasi komunikasi yang efektif dan afektif 

dengan siswa sehingga siswa berkesempatan meraih keberhasilan yang 

maksimal dalam proses pembelajaran ” Tujuan membangun komunikasi 

efektif dan afektif adalah mewujudkan kegiatan pembelajaran yang dapat 

memfasilitasi siswa mencapai tujuan pembelajaran. Komunikasi yang efektif 

artinya guru dan siswa sama-sama memahami apa yang dikomunikasikan, 

bagaimana mengomunikasikannya.
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Setiap orang pada dasarnya memiliki potensi kreatif.Potensi bisa 

diberdayakan, dilatih, dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan 

kapasitas diri. Sebaliknya, potensi kreatif akan tetap berhenti sebagai potensi 

dan tidak dapat berkembang karena pemiliknya tidak menyadari kalau dirinya 

memiliki potensi atau karena tidak tahu cara memberdayakannya. 
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Implikasinya, seumur hidup potensi tersebut hanya tersimpan dalam diri tanpa 

dimanfaatkan sama sekali.
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Potensi kreatif akan berubah dan bermetamorfosis menjadi bagian 

yang erat dalam diri seseorang jika disadari, dikembangkan, dan diupayakan 

untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Semakin dini usaha 

mengembangkan potensi kreatif ini dilakukan, semakin besar peluang dan 

kesempatannya untuk mengembangkannya dengan pesat. Oleh karena itu, 

orangtua dan guru harus memupuk dan menyemai potensi ini sehingga potensi 

tersebut dapat tumbuh subur dan berkembang sesuai dengan harapan.
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Mata pelajaran kewirausahaan adalah salah satu mata pelajaran wajib 

yang  harus dipelajari siswa Sekolah Menengah Kejuruan. Begitu juga dengan 

Sekolah Menengah Kejuruan Persatuan Guru Republik Indonesia Pekanbaru, 

dalam seminggu mempelajari kewirausahaan sebanyak dua jam pelajaran. 

Untuk meningkatkan kreativitas siswa pada mata pelajaran kewirausahaan ini 

dibutuhkan komunikasi yang baik oleh guru terhadap siswa. Agar tujuan 

pembelajan tercapai. Masih banyak guru yang belum memahami bahwa 

menjalin komunikasi yang baik dengan siswa mampu meningkatkan potensi 

kreativitas yang dimiliki siswa. Sebaliknya, komunikasi yang tidak tepat akan 

menyebabkan siswa tidak bisa meningkatkan potensi kreativitas yang 

dimilikinya. Untuk itu, dibutuhkan komunikasi yang tepat oleh guru agar tidak 

menghambat pengembangan diri siswa. 
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Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan dari Sekolah 

Menengah Kejuruan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pekanbaru, 

sudah terjalin komunikasi yang baik antara guru dengan peserta didik pada 

mata pelajaran kewirausahaan. Dalam proses pembelajaran, guru mata 

pelajaran kewirausahaan sudah berkomunkasi dengan bertanya mengenai 

materi pembelajaran  untuk mengetahui pemahaman peserta didik, 

mendengarkan semua pertanyaan dan tanggapan peserta didik, menyajikan 

kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerjasama antar peserta 

didik, memberikan perhatian terhadap semua jawaban peserta didik baik yang 

benar maupun yang dianggap salah.  Namun berdasarkan pengamatan awal 

tersebut penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

   Masih ada siswa yang tidak memiliki keinginan atau kemauan untuk 

mencari pengalaman belajar yang baru, seperti mencari bahan belajar dari 

sumber lain. 

   Masih ada siswa yang tidak berinisiatif dalam menyatakan pendapat dan 

keyakinannya terhadap materi pelajaran kewirausahaan. 

   Masih ada siswa yang tidak mampu mengungkapkan pemikiran dalam 

pemecahan masalah yang berbeda dari temannya.  

   Masih ada siswa yang belum mampu menyelesaikan tugas 

kewirausahaannya sendiri. 

   Masih ada siswa yang tidak mampu mengembangkan suatu gagasan dalam 

proses pembelajaran. 



  

 

Berdasarkan gejala-gejala diatas, penulis tertarik untuk melakuan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Komunikasi Gurudalam Proses 

Pembelajaran terhadap Kreativitas Siswa pada Mata Pelajaran 

Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Persatuan Guru 

Republik Indonesia (PGRI) Pekanbaru. 

B. Penegasan Istilah  

Penegasan istilah digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

memahami judul penelitian maka perlu adanya penegasan istilah, yaitu 

sebagai berikut:  

   Pengaruh  

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang.
12

 Pengaruh dapat dikatakan sebagai suatu daya atau upaya yang 

bisa membentuk perilaku seseorang. Pengaruh yang penulis maksud adalah 

pengaruh komunikasi guru dalam proses pembelajaran terhadap 

pengembangan kreativitas siswa pada mata pelajaran kewirausahaan. 

   Komunikasi Guru  

Komunikasi guru adalah suatu istilah dalam pendidikan yang 

berarti, bahwa antara si pendidik (guru) dan anak didiknya (murid) tercapai 

suatu hubungan yang memungkinkan si pendidik menyalurkan bahan-
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bahan pendidikannya (nilai-nilai) kepada si anak didik.
13

 Maksudnya dalam 

proses pembelajaran terjadi  komunikasi antara guru dan siswa. 

   Kreativitas siswa 

Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu 

yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda 

dengan apa yang telah ada sebelumnya.
14

 Siswa adalah murid atau peserta 

didik pada tingkat tertentu. Kreativitas yang penulis maksud adalah 

kreativitas siswa saat proses pembelajaran pada mata pelajaran 

kewirausahaan. 

C. Permasalahan  

   Identifikasi masalah  

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang dikemukakan 

diatas, maka di identifikasikan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

a. Bagaimana komunikasi guru dalam proses pembelajaran dalam 

pelajaran kewirausahaan? 

b. Bagaimana kreativitas siswa dalam pembelajaran kewirausahaan? 

c. Apakah ada pengaruh komunikasi guru dalam proses pembelajaran 

terhadap kreativitas siswa dalam pembelajaran kewirausahaan? 

   Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan di atas maka penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh 
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komunikasi guru dalam proses pembelajaran terhadap kreativitas siswa 

pada mata pelajaran kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan 

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pekanbaru. 

   Rumusan masalah  

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan 

masalahnya yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan komunikasi guru 

dalam proses pembelajaran terhadap kreativitas siswa pada mata pelajaran 

kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Persatuan Guru Republik 

Indonesia (PGRI) Pekanbaru? 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

   Tujuan    

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh komunikasi guru dalam proses pembelajaran terhadap kreativitas 

siswa pada mata pelajaran kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan 

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pekanbaru. 

   Manfaat penelitian  

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian di atas maka manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

peneliti tentang pengaruh komunikasi guru dalam proses pembelajaran 

terhadap kreativitas siswa pada mata pelajaran kewirausahaan di 

Sekolah Menengah Kejuruan Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PGRI) Pekanbaru. 



   

 

b. Bagi guru, diharapakan dapat memberikan informasi tentang pengaruh 

komunikasi guru dalam proses pembelajaran terhadap kreativitas siswa 

di Sekolah Menengah Kejuruan Persatuan Guru Republik 

Indonesia(PGRI) Pekanbaru. 

c. Bagi orang lain, sebagai landasan dan acuan peneliti lain yang dapat di 

jadikan bahan kajian yang membahas mengenai permasalahan yang 

sama untuk penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 


