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BAB I 

 PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Pendidikan mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, dimanapun dan kapanpun pendidikan akan selalu diperlukan, sebab 

dalam kehidupan pendidikan tidak mempunyai batas akhir,  selama manusia 

itu hidup pendidikan akan selalu diperlukan. Pendidikan adalah bimbingan 

atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
1
 Setiap anak 

dilahirkan dalam keadaan fitrah (memiliki potensi). Karena itu, pendidikan 

berupaya mengembangkan potensi atau fitrah manusia sebagai karunia Allah 

dengan pembelajaran sejumlah pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman 

yang berguna bagi hidupnya. 

Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat menarik untuk 

dibahas. Sebab pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dalam 

kehidupan kita dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, baik dari kehidupan 

seseorang, keluarga bangsa dan negara. Mengingat sangat pentingnya 

pendidikan bagi kehidupan, maka pendidikan harus dilaksanakan sebaik-

baiknya sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.
2
 

Dalam Al-Qur’an Allah SWT menyatakan bahwa menuntut ilmu 

adalah suatu kewajiban dan suatu perkara yang sangat penting, serta suatu 
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perkara yang disertakan pahalanya dengan berjihad di jalan Allah SWT (Jihad 

Fisabilillah), selain itu orang yang beriman dan berilmu akan di angkat 

derajatnya oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Firman Allah SWT dalam 

surat Al- Mujaddilah : 

                                    

                              

 

Artinya : “ Hai orang- orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu 

Berlapang- lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila 

dikatakan: “ Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang- orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang berdiri ilmu pengetahuan beberapa orang 

derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
3
 

 

Ayat Al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan 

untuk berlapang- lapang dalam majelis (majelis ilmu) yakni dalam menuntut 

ilmu hendaknya diberikan kemudahan, dan siapa yang memberikan 

kemudahan kepada orang dalam majelis ilmu maka Allah SWT akan 

memberikan kemudahan kepadanya dan Allah SWT akan meninggikan derajat 

orang- orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. 

Proses pendidikan tidak terlepas dari peroses belajar- mengajar yang 

tampak, peroses edukatif antara guru dan para siswa untuk mencapai suatu 

tujuan pendidikan yaitu terbentuknya insan yang memiliki dimensi religius, 

berbudaya dan berkemampuan ilmiah.
4
 Inti dari peroses pendidikan secara 

formal adalah mengajar sedangkan inti dari proses pengajaran adalah siswa 
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belajar. Oleh karena itu proses belajar mengajar pada intinya terpusat pada 

satu persoalan yaitu bagaimana guru melaksanakan proses belajar mengajar 

yang efektif guna tercapainya suatu tujuan.
5
 

Menurut Nana Sudjana hasil belajar merupakan kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar.
6
 Siswa adalah sebagai 

subjek dan sebagai objek belajar dalam pembelajaran. Oleh karena itu, inti 

proses pembelajaran adalah siswa dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran. 

Jadi peroses pembelajaran memiliki sesuatu yang akan dicapai yaitu hasil 

belajar yang baik. Guru adalah orang yang berpengalaman dalam bidang 

profesinya, dengan keilmuan yang dimilikinya, ia dapat menjadikan anak 

didik menjadi cerdas. Supaya guru dapat menjalankan tugas dan peranya 

dengan baik, ia harus bisa menjadi komunikator yang baik bagi muridnya.  

Pada dasarnya seorang guru adalah seorang komunikator. Proses 

pembelajaran yang berlangsug di dalam kelas merupakan peroses komunikasi. 

Guru seharusnya memenuhi segala persyaratan komuniksi yang efektif dalam 

menyampaikan pelajaran. Jika tidak, peroses pembelajaran akan sulit 

mencapai hasil maksimal. Berbagai persoalan akan muncul apabila hubungan 

komunikatif antara guru dan siswa tidak berjalan dengan optimal.
7
 Seorang 

guru sangat perlu menguasai kemahiran komunikasi agar kawalan didalam 
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kelas dapat dilakukan dengan sempurna dan berkesan yang mana akan 

memberikan dampak kepada peroses pembelajaran dan pembelajaran.
8
 

Kemampuan komunikasi adalah suatu kemampuan untuk memilih 

perilaku komunikasi yang cocok dan efektif bagi situasi tertentu.
9
 Sedangkan 

komunikasi adalah peroses penyampaian pesan oleh komunikator kepada 

komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.
10

 Guru dengan 

siswa terlibat dalam proses penyampaian pesan, penggunaan media, dan 

penerima pesan. Persoalan kekurangpahaman dan persoalan lainnya berkaitan 

dengan materi yang dapat diselesaikan. Sebaliknya, komunikasi yang 

terhambat karena guru tidak membuka ruang komunikasi, guru kurang mampu 

menggali kemauan bertanya siswa, siswa takut bertanya, dan sebab lainya 

akan berdampak kurang bagus terhadap hasil belajar.  

Kemampuan komunikasi guru dalam pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif antara guru dan 

siswa yaitu : 

1. Komuniksi sebagai aksi atau komunikasi satu arah 

Dalam komunikasi ini guru berperan sebagai pemberi aksi dan siswa 

sebagai penerima aksi. Guru aktif, siswa pasif. Mengajar dipandang 

sebagai kegiatan menyampaikan bahan belajar. 

2. Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah 

Pada komunikasi ini antara guru dan siswa memiliki peranan yang sama 

yakni pemberi aksi dengan arti kata keduanya dapat saling memberi dan 

menerima aksi. Komunikasi ini lebih baik dari pada yang pertama, sebab 

kegiatan guru dan siswa relatif sama. 

3. Komuniksi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah 
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Komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah komunikasi 

ini tidak hanya melibatkan interaksi yang dinamis antara guru dan siswa, 

tetapi juga melibatkan interaksi dinamis antara siswa dengan siswa 

lainya. Proses belajar mengajar dengan pola komunikasi ini mengarahkan 

kepada proses pengajaran yang mengembangkan kegiatan siswa yang 

optimal, sehingga siswa belajar aktif, diskusi, simulasi, merupakan 

strategi yang dapat mengembangkan komunikasi ini.
11

 

 

Hasil belajar siswa sedikit banyaknya dipengaruhi oleh jenis 

komunikasi yang digunakan guru pada waktu mengajar. Untuk mencapai hasil 

belajar optimal dianjurkan guru membiasakan diri menggunakan komunikasi 

sebagai transaksi cara belajar siswa aktif yang sedang dikembangkan saat ini 

sebagai implikasi dari pendidikan guru berdasarkan kompetensi merupakan 

penerapan komunikasi sebagai transaksi.  

Dari paparan diatas dapat penulis simpulkan, bahwa guru dalam 

memberikan pemahaman pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tidak terlepas 

dari pengaruh kemampuan komunikasi yang dimilikinya dalam 

menyampaikan materi ataupun pelajaran kepada siswa. Hal ini sangat penting 

diperhatikan karena dengan komunikasi inilah antara guru dan murid terjadi 

interaksi dan membentuk komunikasi yang efektif, sehingga guru dapat 

mengarahkan, membimbing, dan memotivasi siwa untuk mencapai hasil 

belajar yang baik.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah Dasar 

Negeri 37 Pekanbaru, penulis melihat bahwa guru memiliki kemampuan 

komunikasi yang baik dalam pembelajaran. Guru menciptakan suasana yang 

menyenangkan dalam pembelajaran, guru melibatkan siswa secara efektif 
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dalam pembelajaran, guru bersikap terbuka dalam pembelajaran, guru 

menggunakan media sebagai sarana komunikasi. Apabila kemampuan 

komunikasi guru sudah baik maka mestinya diikuti pula dengan hasil belajar 

yang baik. Namun kenyataanya, masih terdapat kesenjangan yaitu hasil belajar 

yang diperoleh masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari gejala- gejala berikut: 

1. Masih ada nilai siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

di bawah KKM sehingga mereka mengikuti remedial. 

2. Masih ada siswa yang tidak dapat memahami materi yang 

disampaikan oleh guru Ilmu Pengetahuan sosial dapat dilihat dari 

hasil belajar siswa yang masih rendah. 

3. Masih ada siswa yang tidak mampu mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Berdasarkan gejala- gejala tersebut maka penulis sangat tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Kemampuan Komunikasi 

Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 37 Pekabaru”. 

 

 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Kemampuan adalah suatu bakat yang diperoleh secara sengaja atau secara 

natural yang memungkinkan seorang individu untuk melaksanakan tugas 

dengan sukses.  
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2. Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan-

pesan yang disampaikan melalui lembaga tertentu mengandung arti 

dilakukan oleh penyampaian pesan ditunjukan kepada penerima pesan. 

Komunikasi dalam penelitian ini adalah komuniksai guru dan murid dalam 

proses pembelajaran. 

3. Kemampuan komunikasi guru adalah suatu kemampuan untuk memilih 

perilaku komunikasi yang cocok dan efektif bagi situasi tertentu.
12

 

Kemampuan komunikasi dalam penelitian ini adalah bagaimana 

kemampuan komunikasi guru dalam peroses pembelajaran. 

4. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya.
13

 Hasil belajar disini adalah skor atau nilai yang 

menggambarkan tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang 

diperoleh dari test yang dilakukan setelah peroses pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

 

 

 

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah  

a. Kurangnya perhatian siswa terhadap guru yang menjelaskan mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 
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b. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh 

guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dilihat dari hasil belajar 

siswa yang masih rendah. 

c. Siswa tidak mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial berpengaruh terhadap hasil 

belajarnya. 

2. Batasan Masalah  

 Mengingat banyaknya permasalahan dalam penelitian ini, seperti 

yang dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka penulis memberikan 

batasan masalah agar lebih fokus. Adapun masalah yang dibatasi pada 

kemampuan komunikasi guru terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 37 

Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah  

 Apakah ada hubungan yang signifikan antara kemampuan komunikasi 

guru terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru ? 

 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitan 

1. Tujuan Penelitian 
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Untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara kemampuan 

komunikasi guru terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Imu 

Pengetahuan Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan penelitian ini berguna secara teoritis maupun praktis, 

adapun kegunaanya adalah: 

a. Bagi guru, untuk memberikan sumbangan positif berupa pemikiran 

ilmiah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi pembelajaran 

guru di sekolah. 

b. Bagi siswa, hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi siswa. Dengan 

adanya komunikasi yang baik dalam proses pembelajaran akan 

meningkatkan hasil belajar yang baik pula. 

c. Bagi penulis, dapat menjadi bahan acuan dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa dan menambah pengetahuan, memperluas wawasan 

dalam kajian ilmiah dengan adanya komunikasi yang baik dalam 

pembelajaran 

d. Bagi lembaga pendidikan, sebagai bahan pertimbangan demi 

meningkatkan mutu pendididkan. 


