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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai sebuah

proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh

pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan

kebutuhan. Artinya, pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan

untuk menyiapkan peserta didik untuk mampu mengubah tingkah lakunya

agar dapat menghadapi perkembangan dunia, dan pendidikan juga sangat

berperan dalam pembentukan karakter suatu bangsa dan untuk memiliki

sumber daya manusia yang berkualitas.

Tingkah laku sangat erat kaitannya dengan sikap yang dimiliki oleh

seseorang. Tingkah laku merupakan realisasi sikap yang terbentuk dalam jiwa

seseorang. Tingkah laku itu bisa berarti sembarang respon yang mungkin

berupa reaksi, tanggapan, jawaban atau alasan yang di lakukan oleh

organisme. Tingkah laku juga bisa berarti suatu gerak atau koleks gerak-gerik,

dan secara khusus tingkah laku juga bisa berarti suatu perbuatan atau

aktifitas.1

Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah

laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak

mengerti menjadi mengerti. Tingkah laku memiliki unsur subjektif dan unsur

motoris. Unsur subjektif adalah unsur rohaniah sedangkan unsur motoris

1 Hanafi, Dasar-DasarPsikologi Agama, Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat, 2014, Hal.182
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adalah unsur jasmaniah. Bahwa seseorang sedang berpikir dapat dilihat dari

raut mukanya, sikapnya dalam rohaninya tidak bisa kita lihat.

Tingkah laku manusia terdiri dari sejumlah aspek. Hasil belajar akan

tampak pada setiap perubahan pada aspek-aspek tersebut. Adapun aspek-aspek

itu adalah: (1) Pengetahuan; (2) Pengertian; (3) Kebiasaan; (4) keterampilan;

(5) apresiasi; (6) emosional; (7) hubungan sosial; (8) Jasmani; (9) etis atau

budi pekerti, dan (10) sikap. Kalau seseorang telah melakukan perbuatan

belajar maka akan terlihat terjadinya perubahan dalam salah satu atau

beberapa aspek tingkah laku tersebut. 2

Dalam proses pembelajaran, baik di sekolah maupun di tempat lain,

pasti terjadi komunikasi. Membelajarkan orang lain bukan sekedar soal apa

yang di belajarkan dan bagaimana membelajarkannya. Karena di dalamnya

ada komunikasi, dalam setiap interaksi edukasi seperti itu akan berlangsung

proses komunikasi.3

Berkomunikasi dengan peserta didik sangatlah penting bagi guru

dalam proses pembelajaran. Dengan berkomunikasi, guru dapat

menyampaikan pesan berupa informasi, gagasan, arahan dan harapan dan

suatu penjelasan materi pembelajaran kepada peserta didik.4 Melalui

komunikasi, guru juga dapat memotivasi dan menggerakkan peserta didik

untuk giat belajar, serta menjalin hubungan yang erat dengan para peserta

didik. Oleh karena itu, guru harus mampu berkomunikasi secara baik dan

efektif dengan peserta didik.

2 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, 2011, Jakarta: PT Bumi Aksara, hal. 30
3Yosal Iriantara dan Usep Syaripudin, Komunikasi Pendidikan, Bandung: Simbiosa

Rekatama  Media, 2013, hal.72
4Dirman dan Cici Juarsih, Komunikasi dengan Peserta Didik, Jakarta: PT Rineka Cipta,

2014, hal. 1
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Komunikasi adalah proses pengiriman ide atau pertukaran informasi

dari sumber kepada penerima dalam satu interaksi yang saling mempengaruhi

tingkah laku dalam satu pengertian yang mendalam, baik disengaja maupun

tidak dan dilakukan dengan bahasa verbal, ekspresi muka, dan teknologi.5

Adapun unsur-unsur penting dalam proses komunikasi, antara lain: (1)

pengirim pesan (sender) atau komunikator dan materi (isi) pesan; (2) bahasa

pesan (coding); (3) media; (4) mengartikan/memaknai pesan (decoding); (5)

penerima pesan (komunikan); (6) balikan (feedback,respon dari si penerima

pesan), dan (7) gangguan yang menghambat komunikasi.6

Komunikasi guru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

proses pembelajaran, karena komunikasi tersebut dapat menciptakan

hubungan antara guru, peserta didik, dan peserta didik lainnya. Dalam dunia

pendidikan, kegiatan komunikasi merupakan sesuatu yang inheren dengan

kegiatan pendidikan itu sendiri. Sebab proses pendidikan berjalan melalui

kegiatan komunikasi.7 Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang

mengandung serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atas dasar timbal

balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Jadi, kemampuan guru dalam berkomunikasi sangat diperlukan dalam

proses pembelajaran di dalam kelas. Kemampuan berbicara dengan bahasa

yang tepat (Retorika), menyimak apa yang diinginkan peserta didik

(pendengar yang baik), kemampuan mempengaruhi dengan cara yang cepat

5 Hendra Riofita, Komunikasi Bisnis, Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2016,
Hal.2

6Agus Wibowo dan Hamrin, Menjadi Guru Berkarakter, Yogyakarta: Pustaka Belajar,
2012, hal. 215

7 Sanusi Uwes, Visi dan Pondasi (dalam Perspektif Islam), Jakarta: Logos, 2003, Hal.
153
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(persuasif), intonasi yang sopan, memiliki nilai-nilai dan norma-norma.

Sehingga pembelajaran yang diharapkan akan tercapai serta tingkah laku

peserta didik akan lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru, bahwa penulis menemukan komunikasi

guru ekonomi kepada peserta didik sudah diterapkan dengan baikyang

ditandai dengan guru ekonomi menjelaskan, menerangkan, melukiskan atau

mendeskripsikan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran ekonomi,

guru ekonomi menggunakan media pembelajaran, guru ekonomi mengecek

pemahaman peserta didik, guru ekonomi meminta peserta didik bertukar

pikiran atau pendapat mengenai suatu topik antara dua orang atau lebih

dengan temannya, tetapi peserta didik lebih senang menunggu dan menerima

informasi dibandingkan saling memberikan masukan seperti bertanya,

menjawab pertanyaan, dan menyampaikan argumentasinya. Sehingga yang

terjadi hanya komunikasi satu arah yang menempatkan guru yang aktif dan

peserta didik yang pasif.

Dengan adanya komunikasi guru ini diharapkan peserta didik memiliki

tingkah laku yang lebih baik. Namun, masih ada peserta didik yang memiliki

tingkah laku yang kurang baik, hal ini terlihat dari gejala-gejala seperti yang

dipaparkan berikut ini :

1. Masih ada peserta didik yang datang tidak tepat pada waktunya.

2. Masih ada peserta didik yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah.

3. Masih ada peserta didik yang belum berani mencurahkan pendapat atau

ide-ide tentang permasalahan.
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4. Masih ada peserta didik yang tidak ikut kegiatan-kegiatan kerja sama

dalam tugas kelompok.

5. Masih ada peserta didik yang belum aktif dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala diatas maka penulis

merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “Pengaruh

Komunikasi Guru Ekonomi terhadap Tingkah Laku Peserta Didik di Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka

perlu adanya penegasan istilah, yaitu:

1. Pengaruh adalah salah satu elemen dalam komunikasi yang sangat penting

untuk mengetahui berhasil tidaknya komunikasi yang kita inginkan.8

Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu daya yang

timbul dari komunikasi guru ekonomi terhadap tingkah laku peserta didik.

2. Komunikasi guru adalah suatu pesan yang disampaikan melalui bahan

ajaran pengirim pesan yaitu materi ajar atau suatu proses pengiriman dan

penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan

yang dimaksud dapat di paham.

3. Tingkah laku juga bisa berarti suatu gerak atau koleks gerak-gerik, dan

secara khusus tingkah laku juga bisa berarti suatu perbuatan atau aktifitas.9

8Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010,
hal. 165

9 Hanafi, Loc.Cit,hal.182
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4. Peserta didik adalah makhluk individu, yang mempunyai kepribadian

dengan ciri-ciri yang khas sesuai dengan perkembangan dan

pertumbuhannya. 10

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan di dalam latar

belakang di atas, maka penulis dapat menemukan masalah sebagai berikut:

a. Tingkah laku peserta didik belum maksimal.

b. Komunikasi guru ekonomi sudah dilakukan, namun tingkah laku

peserta didik di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru belum

maksimal.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi

permasalahandengan memfokuskan penelitian pada “Pengaruh

Komunikasi Guru Ekonomi Terhadap Tingkah Laku Peserta Didik di

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini “Apakah ada pengaruh yang signifikan antara

Komunikasi Guru Ekonomi terhadap Tingkah Laku Peserta Didik di

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru”?

10 Ramayulis, Dasar-Dasar Kependidikan, Jakarta: Kalam Mulia, 2015, hal. 159
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui adakah pengaruh komunikasi

guru ekonomi terhadap tingkah laku peserta didik pada mata pelajaran

ekonomi di SMAN 2 Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Guru

Guru dapat lebih meningkatkan dan mendidik dalam meningkatkan

proses belajar mengajar pada bidang studi ekonomi khususnya.

b. Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini nantinya akan mendatangkan manfaat bagi kepala

sekolah sebagai seorang motivator terhadap majelis guru dan siswa.

c. Bagi Siswa

Sebagai bahan masukan untuk lebih berperan aktif dan berani untuk

mengeluarkan pendapat dan mengubah tingkah laku negatif ke tingkah

laku positif.

d. Bagi penulis

Sebagai pedoman pada saat menjadi seorang pendidik dan sebagai

bentuk sumbangan penulis kepada fakultas tarbiyah UIN Sultan Syarif

Kasim Riau yang merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan

program S1 Jurusan Pendidikan Ekonomi.


