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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.
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Dalam dunia pendidikan, ada beberapa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan guna mengurangi terjadinya kecurangan 

dalam penilaian hasil belajar siswa.Program pemerintah untuk merubah sistem 

kelulusan dari istilah EBTANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) pada 

tahun 2003, berubah menjadi Ujian Nasional (UN) yang disertai dengan 

berubahnya kurikulum dan meningkatnya nilai standar kelulusan.  

Pada tahun 2016 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kembali mengeluarkan 

kebijakannyatentang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).ini 

terbukti dari adanya surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 

tentang pelaksanaan Ujian Nasional tahun ajaran 2016/2017 yaitu: 

“Menindaklanjuti kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 

2016/2017 dengan ini kami menegaskan kembali bahwa pelaksanaan Ujian 

Nasional tahun ajaran 2016/2017 akan diperioritaskan melalui Ujian Nasional 

Berbasis Komputer (UNBK)”.
2
 

Dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan tentu tidak terlepas dari  pro dan kontra.  Beberapa fakta negatif yang 

muncul sebagai wujud kontra  yakni: 
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1. Jumlah komputer yang belum memadai 

2. Jaringan internet yang belum merata. 

3. Alat yang digunakan seperti hardware dan software yang kurang 

menjamin selama ujian berlangsung. 

4. Aliran listrik yang padam. 

5. Memunculkan masalah sosial
3
. 

Dilihat dari peristiwa tersebut tentu akan mempengaruhi siswa yang akan 

mengikuti UNBK dan mengalami krisis kepecayaan diri. Ini disebabkan karena 

adanya perasaan takut, gelisah, minder, dan tidak percaya diri dengan persiapan 

yang dimiliki. Sehingga akan berdampak pada persiapan mental yang tidak stabil 

dan akhirnya daya konsentrasi siswa menurun saat akan mengikuti ujian.Namun 

tidak semua sekolah yang mengalami hal tersebut, MAN 2 Model Pekanbaru yang 

telah menerapkan UNBK mampu mengatasi karena tersedianya media pendukung 

pelaksanaan UNBK seperti komputer, jaringan internet,  dan listrik.  

Pada tahun 2017 MAN 2 Model Pekanbaru berhasil lulus 100% dalam 

pelaksanaan UNBK pertamakalinya. MAN 2 Model Pekanbaru meraih peringkat 

pertama bidang program studi IPA&IPS ditingkat MA negeri/swasta sekota 

Pekanbaru. Adapun prestasi yang sudah diraih tentu tidak terlepas dari 

komunikasi yang terjalin dengan baik.Sebagaimana yang kita ketahui manusia 

sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari kegiatan komunikasi, karena dengan 

berkomunikasi manusia mampu menciptakan hubungan yang baik antar sesama 

dan lingkungannya. Begitu juga dalam dunia pendidikan tidak akan luput dari 

kegiatan komunikasi, Baik komunikasi guru antar guru, guru antar siswa, siswa 

antar siswa. 

Namun komunikasi interpersonal guru belum sepenuhnya mampu  menjamin 

keseluruhan siswa untuk dapat memahami materi pembelajaran dengan baik, 

berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti sebelum pelaksanaan UNBK tahun 

2018 masih terdapat keluhan dari siswa yakni kurangnya penguasaan materi 

pelajaran sebelum mengikuti UNBK yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan 

diri, oleh sebeb itu siswa butuh motivasi dan dorongan dari guru-guru mereka. 
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Guru sangat berperan penting dalam memberikan motivasi terhadap siswa.Guru 

juga berperan sebagai pembimbing dan teladan bagi siswanya sehingga siswa 

berkembang kemampuannya dalam menghadapi berbagai masalah pribadi dan 

menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan.
4
 

Dalam hal ini sangat dibutuhkan komunikasi interpersonal (antarpribadi) guru 

dengan siswa memberikan motivasi dan menanamkan kepercayaan diri terhadap 

siswa. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang mempunyai efek 

yang besar dalam hal mempengaruhi orang lain terutama perindividu.
5
Maka 

peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana komunikasi interpersonal guru 

dalam memberikan motivasi dan mananamkan kepercayaan diri terhadap siswa 

untuk menghadapi ujian nasional. 

Berdasarkan fenomena yang sudah digambarkan diatas maka peneliti 

mengembangkan dalam suatu penelitian yang bejudul “Komunikasi 

Interpersonal Guru Dalam Membangun Kepercayaan Diri Siswa Untuk 

Menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di MAN 2 Model 

Pekanbaru” 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini, penulis 

mengemukakan ada penegasan istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, 

yaitu: 

1. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi Interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan 

penerimaan pesan oleh oran lain atau sekelompok kecil orang, dengan 

berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik 

segera.
6
 

2. Guru 

Definisi Guru menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005- Guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
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mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didikpada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.
7
 

3. Siswa 

Peserta didik secara umum adalah seseorang yang mengikuti proses 

pendidikan dan pembelajaran sepanjang waktu, sedangkan secara khusus 

peserta didik adalah seseorang yang mengikuti proses pendidikan dan 

pembelajaran pada suau satuan pendidikan.
8
 

4. Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri adalah kemampuan berpikir secara original.Berpikir 

aktif, agresif dalam mendekati pemecahan masalah dan tidak lepas dari situasi 

lingkungan yang mendukungnya.Bertanggung jawab atas keputusan yang 

telah diambil, mampu menatap fakta dan realita secara obyektif yang didasari 

kemampuan dan keterampilan.
9
 

5. UNBK 

Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) disebut juga Computer Based 

Test (CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan 

komputer sebagai media ujiannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian 

nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT) yang selama ini sudah 

berjalan.
10

 

C. Ruang Lingkup Kajian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif kualitatif ini adalah penelitian yang dilakukan terhadap variable 

mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan perbandingan 

yang lain. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 

                                                             
7
Norion, Komunikasi Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2016), 63 

8
Ibid, 64 

9
Definisi Kepercayaan Diri, dalam https://psikologi-artikel.blogspot.com › Psikologi Sosial, 

(diakses 03 Januari 2018). 
10Ujian Nasional Berbasis Komputer 2017/2018-UNBK,  

https:// unbk, kemdikbud.go.id > tentang UNBK, (diakses 03 Januari 2018) 
 

 



5 
 

gambaran, lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta, sifat serta 

hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki. 

Faktor-fator atau identifikasi penunjang dalam penelitian ini yaitu komunikasi 

interpersonal yang terjalin belum mampu menjamin siswa dalam penguasaan 

materi pembelajaran sebelum pelaksanaan UNBK. 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan diatas, peneliti 

dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu “Bagaimana komunikasi 

Interpersonal Guru Dalam Membangun Kepercayaan Diri Siswa Untuk 

Menghadapi UNBK di MAN 2 Model Pekanbaru?”. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana komunikasi Interpersonal Guru Dalam 

Membangun Kepercayaan Diri Siswa Untuk Mengahadapi UNBK di MAN 2 

Model Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Secara Teoritisz 

1) Untuk memberikan sumbangan ilmiah bagi penulis pada khususnya 

dan mahasiswa Ilmu Komunikasi pada umumnya. 

2) Untuk menerapkan ilmu yang diterima peneliti selama menjadi 

mahasiswa Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Suska Riau 

b. Kegunaan Secara Praktis 

1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi instansi 

dan khalayak baca. 

2) Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai salah satu tugas dalam 

menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan demi mendapatkan gelar 

sarjana Strata Satu (S1) di UIN SUSKA RIAU, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi Public Relation. 
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F. Sistematika Penulisan 

Agar mengetahui secara jelas keseluruhan terhadap penelitian ini, dapat ditulis 

susunan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II: KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Dalam hal ini berisikan mengenai kajian teori,  kajian terdahulu, 

dankerangka pikir. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, sumber data, informen penelitian, teknik 

pengumpulan data, validasi data serta teknik analisis data. 

BAB IV: GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi tempat penelitian 

seperti sejarah, visi dan misi dan struktur organisasi 

BAB V: HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian berdasarkan 

pembahasannya. 

BAB VI: PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat dari hasil 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


