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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Satu ungkapan popular tentang komunikasi adalah manusia tidak dapat 

tidak berkomunikasi.  Selama manusia hidup, ia pasti berkomunikasi. Manusia 

berkomunikasi dengan dirinya sendiri dan orang lain. Manusia juga 

berkomunikasi dengan menggunakan media atau saluran komunikasi. Salah 

satu keunikan manusia adalah kemampuannya menggunakan bahasa dengan 

kemampuannya itu, manusia mengembangkan diri dan dunia sosialnya, 

komunikasi antarmanusia selalu memiliki dua dimensi yaitu relasi dan 

informasi. Komunikasi dilakukan manusia bukan hanya untuk menyampaikan 

atau saling bertukar pesan/informasi, melainkan ada tujuan untuk membangun 

dan memelihara relasi. 

Dalam praktek pembelajaran pun, komunikasi yang dilakukan oleh 

guru dan siswa bukan hanya proses pertukaran dan penyampaian materi 

pembelajaran, melainkan ada dimensi relasi guru dan siswa. Baiknya relasi 

guru dan siswa menjadi prasyarat utama terciptanya proses pembelajaran 

efektif. Disekolah guru dan siswa merupakan pelaku utama dalam proses 

pembelajaran. Kedua pelaku ini menjalankan peran penting dalam mencapai 

tujuan pembelajaran yang dilangsungkan disekolah.
1
 

Ada banyak penelitian yang menunjukkan bagaimana relasi guru dan 

siswa ini berdampak terhadap proses pembelajaran. Menurut Bergin & Bergin 

“relasi yang baik antara guru dan siswa berpengaruh terhadap prestasi 

akademik siswa”. Bukti lain soal relasi siswa dan guru berdampak terhadap 

prestasi siswa, disampaikan peneliti Thomson yang menemukan bahwa relasi 

positif guru-siswa merupakan senjata ampuh untuk menciptakan iklim 
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pembelajaran yang membuat siswa lebih menghormati orang dewasa 

disekitarnya dan menghormati sesamanya.
2
 

Efektivitas pembelajaran sedikit banyak bargantung juga pada 

efektifitas komunikasi. Karena itu, efektivitas seorang guru dalam 

pembelajaran bergantung pada seberapa efektif komunikasinya dengan siswa 

di dalam dan di luar kelas. Komunikasi efektif memainkan peran penting 

dalam keberhasilan pembelajaran pada semua jenjang pendidikan. 

Membelajarkan bukan semata proses transfer pengetahuan, melainkan juga 

proses komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Guru professional mampu 

berkomunikasi secara efektif dengan siswa. 

Komunikasi yang berlangsung antara guru dan murid adalah 

komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Bentuk khusus dari 

komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi diadik (dyadic 

communication) yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami istri, dua 

sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid, dan sebagainya.
3
 

Proses belajar mengajar merupakan suatu komunikasi tatap muka 

dengan kelompok yang relatif kecil, meskipun komunikasi guru dan siswa di 

dalam kelas termasuk komunikasi kelompok. Komunikasi tersebut bisa 

menjadi interpersonal jika guru mengubahnya menjadi komunikasi dua arah 

atau guru menjadi komunikator dan siswa mejadi komunikan.Terjadi 

komunikasi dua arah ini apabila siswa responsif serta mengajukan diri diminta 

atau tidak diminta.Jika siswa pasif, maka komunikasi yang berlangsung satu 

arah dan tidak efektif. 

Guru dan siswa merupakan dua komponen yang dapat dianalogikan 

seperti teori simbiosis mutualisme yaitu peran yang saling menguntungkan 

satu dangan yang lain. Jika salah satu komponen saja yang aktif tentunya tidak 

akan menghasilkan dampak yang maksimal. Sabagai timbal balik kemampuan 

komunikasi yang baik dari guru, siswa sebagai peserta didik hendaknya juga 

                                                     
2
Yosal iriantara, Komunikasi Pendidikan( Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2013), h. 

72. 
3
Dedy mulyana, ilmu komunikasi suatu pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 

h. 73. 



 3 

memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik kepada guru. Interaksi 

komunikatif seperti inilah yang akan mendatangkan kenyamanan siswa dalam 

belajar dan guru dalam mengajar sehingga mendatangkan dampak positif salah 

satunya menambah kemauan siswa untuk aktif dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar di sekolah seperti yang disampaikan oleh Robert E.Slavin 

Guru yang efektif bukan hanya mengetahui pokok permasalahan siswa, tetapi 

juga dapat mengkomunikasikan pengetahuan yang dimilikinya kepada siswa.
4
 

Dalam pembelajaran, kehadiran guru masih menempati posisi penting, 

meskipun di tengah pesatnya kemajuan teknologi yang telah merambah 

kedunia pendidikan. Dalam berbagai kajian diungkapkan bahwa secara umum 

sesungguhnya tugas dan tanggung jawab guru mencakup aspek yang luas, 

lebih dari sekedar sebagai guru di depan kelas, akan tetapi juga sebagai bagian 

dari organisasi yang turut serta menentukan kemajuan sekolah bahkan di 

masyarakat.
5
 

Komunikasi interpersonal dianggap paling efektif dalam 

mempengaruhi orang lain karna bersifat langsung dan berupa percakapan. 

Berdasarkan data (Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah) SDN 002 Desa 

Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan merupakan 

sekolah yang ber-akreditasi A memiliki prestasi yang baik diantaranya meraih 

peringkat pertama dalam pelaksanaan UN se-Kecamatan Bandar Seikijang 

Pelalawan, dengan klasifikasi A nilai rata-rata 26.35 UN Tahun 2013, 

klasifikasi A nilai rata-rata 24.55 UN Tahun 2014, klasifikasi A nilai rata-rata 

260.42 UN tahun 2016, selain itu SDN memiliki prestasi yang sangat baik 

dibidang non akademik yaitu kesenian dan olahraga.
6
 

Prestasi belajar siswa yang baik ditunjang oleh proses belajar yang 

baik pula, begitu juga yang terjadi di SDN 002 Kiyap Jaya. Guru sebagai salah 

satu faktor yang mempengaruhi prestasi siswa menjalankan kewajiban dalam 

mengajar dan mendidik siswa. Namun masih ada siswa yang memiliki prestasi 

                                                     
4
Robert E Slavin, Learning Teori Riset Dan Praktik. Terjemahan Lita (Bandung: Nusa 

Media, 2008), h. 15 
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Aunurahman, Belajar dan Pembelajaran. (Bandung: Alfabeta,2012), h. 188  

6
Hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN 002 Kiyap Jaya 
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yang kurang baik.  Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengetahui Pengaruh 

Komunikasi Interpersonal Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa SDN 002 

Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar seikijang Kabupaten Pelalawan. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Pengaruh 

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, 

dirasakan dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima 

pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku 

seseorang.
7
 

2. Komunikasi Interpersonal 

Menurut Devito, komunikasi interpersonal adalah penyampaian 

pesan oleh satu orang dan penerimaan  pesan oleh orang lain atau 

sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang 

untuk memberikan umpan balik segera.
8
 

3. Guru 

Menurut UU RI NO 14 TAHUN 2005, Guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

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

pendidikan menengah.
9
 

4. Siswa 

Siswa adalah istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah yaitu anak-anak yang terdaftar sebagai murid di SDN 

002 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten 

Pelalawan.
10

 

 

                                                     
7
 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2004), h. 25. 
8
 Mardiah Rubani, Psikologi Komunikasi (Pekanbaru: UR Press,2010),h. 175. 

9
 Indah, https://carapedia.com/pengertian_definisi_guru_info2159.html diakses pada 12 

april 2018 
10

Ilmiyati, Ilmu Pendidikan Anak ( Pekanbaru: Adefa Grafika, 2015), h. 100. 

https://carapedia.com/pengertian_definisi_guru_info2159.html
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5. Prestasi Belajar Siswa 

Menurut Sumadi Suryabrata prestasi belajar meliputi perubahan 

psikomotorik, sehingga prestasi belajar adalah kemampuan siswa yang 

berupa penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dipakai. 

Dalam belajar setelah ia melakukan kegiatan belajar.
11

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

identifikasi masalah penelitian dapat diidentifikasikan yaitu : 

a. Beberapa siswa cenderung takut untuk bertanya kepada guru seputar 

pembelajaran yang kurang dipahami. 

b. Siswa yang aktif bertanya seputar pembelajaran yang kurang dipahami, 

baik di dalam kelas maupun di luar kelas cenderung memiliki prestasi 

yang baik. 

c. Komunikasi guru dan siswa cenderung hanya berlangsung di dalam 

kelas. 

2. Batasan Masalah 

Melihat besarnya ruang lingkup maka peneliti perlu memberikan 

batasan penelitian yaitu: pengaruh komunikasi interpersonal guru terhadap 

prestasi belajar siswa kelas 4,5 dan 6 SDN 002 Desa Kiyap Jaya 

Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan”. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah 

dalam penelitian ini yaitu adakah pengaruh komunikasi interpersonal guru 

terhadap prestasi belajar siswa SDN 002 Desa Kiyap Jaya Bandar 

Seikijang Kabupaten Pelalawan? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 

komunikasi interpersonal guru terhadap prestasi belajar siswa SDN 002 Desa 

Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. 
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 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.75 



 6 

Kegunaan penelitian ini yaitu : 

a. Kegunaan Akademik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi khasanah studi ilmu komunikasi khususnya mengenai teori 

komunikasi interpersonal dan prestasi belajar siswa. Serta terciptanya 

suatu hubungan yang lebih harmonis lagi antara guru dan siswa.  

b. Kegunaan praktis  

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pikiran bagi para guru dan siswa dalam 

membentuk, membina, mengarahkan, dan menciptakan komunikasi yang 

sehat di sekolah guna memberikan motivasi belajar siswa yang lebih baik. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan penelitian ini, peneliti membagi enam bab 

bahasan yang masing-masing terdiri dari beberapa subbab yang akan diuraikan 

dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, 

Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

  Berisikan mengenai teori komunikasi interpersonal, dan prestasi 

belajar, Kajian Terdahulu, Definisi Konseptual dan Operasional 

Variabel. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

  Berisikan mengenai Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan 

Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengambilan 

Data, Uji Validitas dan Reabilitas, dan Teknik Analisa Data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

  Gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah 

berdirinya SDN 002 Kiyap Jaya,Visi dan Misi sekolah,Jumlah 

siswa dan guru, letak geografis, dan lain sebagainya. 
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BAB V  : LAPORAN PENELITIAN 

  Berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

BAB VI  : PENUTUP 

  Berisikan tentang kesimpulan dan penutup 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


