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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah salah satu intitusi pendidikan yang  mempunyai peran 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah juga merupakan tempat 

terjadinya hubungan timbal balik antara guru dan siswa untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Pendidikan selalu berkenaan dengan upaya pembinaan 

manusia, salah satunya ada pada pendidikan di sekolah dalam proses 

belajar.  

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik 

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan.
1
 Guru dan 

siswa memiliki hubungan timbal balik yang kuat, karena guru 

membutuhkan siswa untuk diajar dan siswa membutuhkan guru untuk 

belajar. 

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat 

dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran. Belajar mengacu kepada apa 

yang dilakukan oleh individu (siswa). Sedangkan mengajar mengacu 

kepada apa yang dilakukan guru sebagai pemimpin belajar. Kedua 

kegiatan tersebut menjadi terpadu jika terjadi hubungan timbal balik antara 
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keduanya dalam proses pembelajaran berlangsung.
2
 Timbal balik dapat 

dilakukan apabila guru dan siswa menjalin komunikasi yang baik dalam 

pembelajaran. 

Belajar adalah suatu proses ditandai dengan adanya perubahan 

pada diri seseorang. Pada dasarnya belajar adalah proses perubahan 

tingkah laku berkat adanya pengalaman. Menurut Witherington dalam 

buku Nana Sudjana belajar meliputi perubahan keterampilan, kebiasaan, 

sikap, pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi. Sedangkan yang dimaksud 

dengan pengalaman dalam proses belajar tidak lain ialah interaksi antara 

individu dengan lingkunganya. Oleh sebab itu, belajar adalah proses aktif.
3
 

Belajar bukan saja menambah pengetahuan, namun dapat merubah tingkah 

laku dan sikap. Perubahan siswa dalam belajar dapat dilihat dalam bentuk 

keaktifan di kelas. 

Banyak faktor yang harus diperhatikan agar proses belajar 

mendapat hasil yang lebih baik. Faktor tersebut bisa berasal dari siswa 

(intern) dan ada yang berasal dari luar diri siswa (ekstern).
4
 Keaktifan 

siswa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses belajar. 

Keaktifan belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik dan mental yang 

keduanya saling berkaitan saat proses pembelajaran terjadi.
5
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Keaktifan siswa dalam belajar tidak akan lepas dari peranan guru. 

Karena guru merupakan salah satu faktor penyebab siswa menjadi aktif, 

yaitu faktor ekternal dari keaktifan siswa. Agar guru mampu memiliki 

peranan dalam menumbuh kembangkan keaktifan siswa, maka guru harus 

memiliki beberapa kemampuan salah satu kemampuan yang harus dimiliki 

seperti yang dikatakan Ngainum Naim dalam bukunya sebagai berikut: 

“Kemampuan atau keterampilan guru mengajar merupakan puncak 

keahlian guru yang profesional sebab merupakan penerapan 

kemampuan yang telah dimilikinya. Ada 4 indikator dalam menilai 

kemampuan guru antara lain: (1) menguasai bahan pelajaran yang 

disampaikan kepada siswa, (2) terampil berkomunikasi dengan 

siswa, (3) menguasai kelas hingga dapat mengendalikan kegiatan 

siswa, (4) terampil mengajukan pertanyaan baik lisan maupun 

tulisan.”
6
 

 

Berdasarkan pendapat Ngainum Naim tersebut dapat disimpulkan 

bahwa untuk menjadi ahli dalam mendidik, guru harus memiliki 

kemampuan salah satunya adalah kemampuan dalam berkomunikasi 

dengan siswanya, jika seorang guru sudah memiliki kemampuan dalam 

menguasai siswa saat belajar maka, mudah baginya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Salah satunya adalah membuat siswa aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Kemampuan berasal dari kata mampu, yang berarti bisa atau 

sanggup
7
. Menurut Hafied Cangara dalam bukunya mengatakan bahwa 

komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki 

orang-orang mengatur lingkungannya, membangun hubungan antara 
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sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan 

tingkah laku orang lain.
8
 Sedangkan kemampuan berkomunikasi adalah 

suatu kemampuan untuk memilih perilaku komunikasi yang cocok dan 

efektif bagi situasi tertentu.
9
 

Penulis menyimpulkan bahwa komunikasi sebagai transaksi suatu 

bentuk komunikasi seorang guru dan siswa di dalam kelas, yang memiliki 

hubungan timbal balik satu sama lain. Komunikasi transaksi yang 

dimaksud sebagai bentuk kesesuaian cara guru menerapkan komunikasi 

dengan siswanya agar komunikasi di dalam kelas terjadi secara efektif. 

Dari pendapat ahli tersebut juga telah jelas dengan adanya komunikasi 

yang dilakukan cara transaksi maka guru dapat mengatur lingkunganya. 

Lingkungan yang dimaksud khusus pada kelas saat proses belajar. 

Komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi siswa dalam belajar, 

oleh sebab itu guru harus menguasai beberapa pola dalam berkomunikasi. 

Guru dapat dikatakan memiliki kemampuan dalam berkomunikasi jika 

sudah menerapkan beberapa pola komunikasinya sebagai berikut:
 
 

1. Komunikasi sebagai aksi 

2. Komunikasi sebagai interaksi 

3. Komunikasi sebagai transaksi.
10

 

Ketiga pola komunikasi tersebut harus dimiliki seorang guru 

namun yang paling berpengaruh dalam proses pembelajaran yaitu 
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kemampuan guru dalam melaksanakan pola komunikasi sabagai transaksi. 

Komunikasi yang digunakan sebagai transaksi merupakan bentuk 

komunikasi yang efektif dalam pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh 

para ahli sebagai berikut: 

“Menurut Ramayulis dalam bukunya, komunikasi transaksi 

mengambarkan suasana hidup dan akrab, menyenangkan dan 

membangkitkan motivasi anak didik untuk saling aktif dan saling 

pengaruh dan mempengaruhi satu sama lain.”
11

 

 

“Nana Sudjana juga berpendapat bahwa komunikasi transaksi, 

proses pembelajaran yang berlangsung dalam kondisi yang sesuai 

dengan hakikat belajar dan hakikat mengajar yang sebenarnya. 

Dalam konteks pengajaran seperti inilah cara belajar siswa aktif 

dapat diwujudkan.”
12

 

 

Komunikasi sebagai transaksi terjadi bukan secara langsung begitu 

saja antara guru dan siswa tanpa ada beberapa faktor yang mendukungnya. 

Dalam komunikasi ini guru sebagai peran utama yang menciptakan 

komunikasi yang efektif tersebut. Tanpa adanya guru maka komunikasi 

transaksi yang efektif di dalam kelas tidak akan pernah terjadi. Guru faktor 

utama dalam komunikasi sebagai transaksi maka, guru harus memiliki 

kemampuan berkomunikasi yang efektif kepada siswanya. Guru yang 

memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dapat terlihat dalam 

penerapan guru saat proses pembelajaran.  

Penggunaan komunikasi sebagai transaksi akan membuat 

penguatan sikap dan perubahan tingkah laku dari siswa. Sebagaimana 

yang telah dijelaskan bahwa belajar merupakan bentuk perubahan tingkah 
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laku. Perubahan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini berbentuk 

respon positif siswa, yang dapat dilihat dari wujud keaktifannya di dalam 

kelas. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa, kemampuan 

berkomunikasi guru dalam pembelajaran merupakan salah satu faktor 

pendukung dari keaktifan belajar siswa di dalam kelas.  

Guru sebagai pendidik adalah tokoh yang paling banyak bergaul 

berinteraksi dengan siswa dibandingkan dengan personel lainya di 

sekolah.
13

 Dalam dunia pendidikan, komunikasi menjadi kunci determinan 

dalam mencapai tujuan. Seorang guru betapapun pandainya dan luasnya 

pengetahuannya, jika tidak mampu mengomunikasikan pikiran, 

pengetahuan, dan wawasannya, tentu tidak akan mampu memberikan 

transformasi pengatahuan kepada siswanya. Oleh karena itu, kemampuan 

berkomunikasi guru dalam dunia pendidikan sangat penting.
14

 Jadi yang 

dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah pengaruh dari kemampuan 

berkomunikasi seorang guru terhadap tingkah laku siswa yang dapat 

dilihat dari bentuk keaktifan belajar siswa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Quran cara berkomunikasi 

yang baik kepada sesama manusia. Seorang guru wajib memiliki 

kemampuan berkomunikasi seperti penjelasan Al-Quran surah Taha ayat 

ke 44 dalam proses pembelajaran. Kemampuan berkomunikasi yang 
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dimiliki seorang guru dapat menarik perhatian siswa saat menyampaikan 

materi yang diajarkan.
 15

 

                  

 

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata 

yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut.”
16

 

 

“Ramayulis juga menjelaskan dalam bukunya bahwa kemampuan 

guru berkomunikasi dengan lemah lembut tanpa emosi, tidak ada 

caci maki dan melecehkannya. Kesannya mengarah kepada 

komunikasi yang efektif di dalam dialog.
17

” 

 

Seorang guru yang sudah memiliki kemampuan berkomunikasi 

dengan baik maka akan terjalin komunikasi yang efektif dengan siswanya. 

Sehingga guru akan mendapat respon positif dalam bentuk keaktifan dari 

siswa saat proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di dalam kelas. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten 

Rokan Hilir, penulis melihat bahwa guru Pendidikan Agama Islam sudah 

memiliki kemampuan berkomunikasi cukup baik. Hal tersebut dapat 

terlihat dengan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Guru Pendidikan Agama Islam menjelaskan materi dengan bahasa 

yang baik dan mudah dimengerti oleh siswa. 

2. Dalam menyampaikan materi pelajaran guru mampu mengatur intonasi 

suara. 
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3. Guru lancar dalam menjelaskan materi pelajaran di dalam kelas 

4. Guru menjelaskan materi pelajaran menggunakan bahasa Indonesia 

yang benar. 

Adapun gejala-gejala yang penulis lihat dari keaktifan belajar 

siswanya adalah sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang kurang memperhatikan saat guru menjelaskan 

materi pelajaran di dalam kelas. 

2. Masih ada siswa yang belum berani mengeluarkan pendapatnya. 

3. Kurangnya kepercayaan siswa saat bertanya. 

4. Masih ada siswa yang belum sempurna menyimpulkan dari isi meteri 

pembelajaran. 

5. Masih ada siswa yang pasif saat berdiskusi dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Kemampuan 

Berkomunikasi Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Keaktifan Belajar 

Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Putih Tanjung 

Melawan Kabupaten Rokan Hilir” 

B. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian 

ini, maka peneliti merasa perlu untuk menegaskan istilah-istilah sebagai 

berikut: 
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1. Kemampuan berkomunikasi 

Suatu kemampuan untuk memilih perilaku komunikasi yang 

cocok dan efektif bagi situasi tertentu.
18

  

Penulis berpendapat yang dimaksud dalam kemampuan 

berkomunikasi pada penelitian ini adalah bentuk kemampuan seorang 

guru yang mampu menepatkan dirinya, dan menyesuaikan bentuk 

komunikasi dengan siswa saat proses pembelajaran, yang 

mengakibatkan terjadinya belajar aktif. Sebuah proses pembelajaran 

menginginkan terjadi bentuk komunikasi yang mengakitbatkan 

transaksi antara guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa sehingga 

berlangsung belajar yang aktif. 

2. Keaktifan belajar 

Keaktifan belajar siswa adalah aktivitas yang bersifat fisik dan 

mental yang keduanya saling berkaitan saat proses pembelajaran 

terjadi.
19

  

Keaktifan yang penulis maksudkan di sini adalah bentuk 

keaktifan dari seorang siswa yang ditandai dengan respon positif saat 

guru melakukan komunikasi kepada mereka. Misalnya siswa aktif 

mendengarkan penjelasan guru, aktif menulis penjelasan yang 

didengarnya serta aktif berdiskusi sesama siswa lainnya. 
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C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

a. Bagaimana kemampuan berkomunikasi guru Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Putih 

Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir? 

b. Bagaimana keaktifan belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir? 

c. Bagaimana cara guru untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi? 

d. Bagaimana pengaruh kemampuan berkomunikasi guru Pendidikan 

Agama Islam terhadap keaktifan belajar siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan 

Kabupaten Rokan Hilir? 

e. Apakah ada pengaruh yang signifikan kemampuan berkomunikasi 

guru Pendidikan Agama Islam terhadap keaktifan belajar siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Putih Tanjung 

Melawan Kabupaten Rokan Hilir? 

2. Batasan Masalah 

Karena banyaknya permasalahan yang dilakukan pada identifikasi 

masalah di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada: 

“Kemampuan Berkomunikasi Guru Pendidikan Agama Islam dan 

Keaktifan Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.” 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang 

akan dikaji adalah : 

“Apakah ada pengaruh yang signifikan kemampuan berkomunikasi 

guru Pendidikan Agama Islam terhadap keaktifan belajar siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan 

Kabupaten Rokan Hilir?.” 

D. Tujuan, dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana kemampuan berkomunikasi guru 

Pendidikan Agama Islam dan keaktifan belajar siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan 

Kabupaten Rokan Hilir 

2. Manfaat penelitian 

a. Secara teoretis 

1) Memberikan penjelasan tentang beberapa hal yang berkaitan 

tentang pendidikan khususnya kemampuan berkomunikasi guru 

Pendidikan Agama Islam dan pengaruh keaktifan belajar siswa. 

2) Penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian lain 

yang melakukan kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 

3) Menambah pengetahuan tentang kompetensi seorang guru 

dalam rangka meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. 
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4) Menjadikan dasar bagi penelitian yang menggunakan variabel 

dalam penelitian ini baik secara keseluruhan maupun secara 

terpisah. 

b. Secara praktis 

1) Bagi sekolah, memberikan masukan kepada pimpinan lembaga 

pendidikan dalam menerapkan kemampuan berkomunikasi 

guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan 

Hilir.  

2) Bagi guru, penelitian tentang kemampuan berkomunikasi guru 

ini dapat dijadikan informasi sekaligus pengalaman bagi calon 

guru untuk mempersiapkan diri sebelum mengajar. 

3) Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

menyadarkan siswa tentang pentingnya berkomunikasi dengan 

guru dan sebagai bentuk keaktifan saat belajar. 

4) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

ilmu pengetahuan di Program Strata 1 Pendidikan Agama 

Islam. 

 

 

 

 

 


