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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa

mampu untuk mengerti/memahami tentang arti/konsep, yang diketahuinya,

dalam proses pembelajaran siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal saja

tetapi siswa juga harus memahami setelah pelajaran tersebut dipelajari,

kebanyakan orang mengira bahwa belajar itu adalah menghafal tetapi

kenyataannya orang hafal belum tentu paham tetapi orang paham sudah pasti

mengerti.

Pemahaman (comprehension) menurut Anas Sudijono adalah

kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami setelah sesuatu itu di

ketahui dan di ingat, dengan kata lain memahami adalah mengerti tentang

sesuatu dan dapat melihatnya dalam berbagai segi, apabila seseorang dapat

memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu

dengan menggunakan kata-kata sendiri, pemahaman merupakan jenjang

kemampuan berfikir yang lebih tinggi dari ingatan ataupun hapalan.1

Pemahaman siswa sedikit banyaknya dipengaruhi oleh komunikasi guru

dalam proses pembelajaran khususnya materi ketenagakerjaan, karena

komunikasi guru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses

pembelajaran, komunikasi tersebut menciptakan hubungan antara guru, siswa

1Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm.
50.
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dan siswa lainnya. Komunikasi dalam dunia pendidikan merupakan  sesuatu

yang inheren dengan kegiatan pendidikan itu sendiri, sebab proses pendidikan

berjalan melalui kegiatan komunikasi.2

Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan-

pesan yang disampaikan melalui lembaga tertentu mengandung arti dilakukan

oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan.3Supaya guru dapat

menjalankan tugas dan perannya dengan baik, ia harus berkomunikasi dengan

siswanya agar setiap persoaalan yang terjadi dapat diselesaikan secara

bersama-sama.

Komunikasi disebutkan dalam Al-Quran surat Thaha: ayat 43-44

أویخشىقوال لینا لعلھ یتذكرلھ فقوالبا إلى فرعون إنھ طغىھَ ذْ إِ 

Artinya: Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun sesunggunhnya dia telah
melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya
dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau
takut (Qs Thaha 43-44)4

Ayat tersebut jika dipahami dengan ilmu komunikasi mengandung arti

bahwasannya seorang guru berkomunikasi dalam proses pembelajaran,

berbicaralah dengan menggunakan kata-kata yang lemah lembut, disampaikan

secara simpatik dan bersahabat pada siswa, sehingga apa yang dikatakan atau

yang disampaikan oleh guru dapat diterima dan dipahami siswa.

2Sanusi Uwes, Visi dan Pondasi dalam Perspektif Islam, Jakarta: Logos, 2003, hlm.
153.

3Tomy Sucipto, Pengantar Teori Komunikasi, Yogyakarta: Agremedia Pustaka 2006.
hlm. 27.

4Departemen Agama Repoblik Indonesia, Alquran  dan Terjemah, Bandung: Gema
Risalah Press, 2010, hlm, 606.
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Berdasarkan paparan tersebut dapat penulis simpulkan, bahwa guru

dalam memberi pemahaman siswa pada materi ketenagakerjaan tidak terlepas

dari pengaruh komunikasi guru dalam menyampaikan materi ataupun pelajaran

kepada siswa. Hal ini sangat penting diperhatikan, karena dengan komunikasi

inilah antara guru dan siswa terjadi interaksi yang baik, untuk mencapai

pemahaman yang baik pada diri siswa.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, guru ekonomi di

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar berkomunikasi dengan

baik dalam proses pembelajaran, seperti guru menjelaskan pelajaran dengan

bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh siswa, guru telah menggunakan

media sesuai dengan sarana komunikasi, guru memberikan semangat dengan

kata-kata pujian pada siswa yang menjawab pertanyaan dalam proses

pembelajaran. Namun pada kenyataannya di Sekolah Menengah Atas Negeri 1

XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, ditemukan gejala-gejala sebagai

berikut:

1. Masih ada siswa yang bertanya pada teman, ketika diberi pertanyaan oleh

guru dalam proses pembelajaran.

2. Masih ada siswa yang  tidak bisa menjawab pertanyaan yang di berikan

guru dalam proses pembelajaran.

3. Masih ada siswa ketika menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan.

4. Masih ada siswa yang tidak bisa menyimpulkan materi yang telah

disampaikan  oleh guru dalam proses pembelajaran.

5. Masih ada siswa yang kurang serius dalam proses pembelajaran .
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Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan maka penulis merasa perlu

dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Komunikasi

Guru Ekonomi dalam Proses Pembelajaran terhadap Pemahaman Siswa

Kelas XI pada Materi Ketenagakerjaan di Sekolah Menengah Atas Negeri

1 XIII Koto Kampar”.

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam

memahami judul penelitian maka perlu adanya penegasan istilah, yaitu sebagai

berikut:

1. Komunikasi guru adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator (yang

menyampaikan) kepada komunikan (yang menerima pesan).5Maksudnya

dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi antara guru dan siswa .

2. Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti mengerti, pandai atau tahu

benar.6Pemahaman disini adalah pemahaman siswa pada materi

ketenagakerjaan yang di sampaikan oleh guru ekonomi.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut:

5Onong Uchjana Effendi, Teori dan Filsafat Komunikasi, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2003, hlm. 28.

6Ananda Santoso dan Prayatno, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Kartika,
1995, hlm. 251.
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a. Pemahaman siswa pada materi ketenagakerjaan yang telah di sampaikan

oleh guru belum maksimal.

b. Minat belajar siswa dalam proses pembelajaran belum maksimal.

c. Komunikasi guru ekonomi dalam proses pembelajaran telah baik tetapi

pemahaman siswa belum maksimal.

d. Pengaruh komunikasi guru ekonomi terhadap pemahaman siswa belum

maksimal.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah

diuraikan di atas maka penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh

komunikasi guru ekonomi dalam proses pembelajaran terhadap pemahaman

siswa kelas XI pada materi Ketenagakerjaan di Sekolah Menengah Atas

Negeri 1 XIII Koto Kampar.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas maka dapat di

rumuskan masalahnya yaitu: Seberapa besar pengaruh komunikasi guru

ekonomi dalam proses pembelajaran terhadap pemahaman siswa kelas XI

pada materi Ketenagakerjaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto

Kampar ?
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh komunikasi guru ekonomi dalam proses pembelajaran terhadap

pemahaman siswa kelas XI pada materi Ketenagakerjaan di Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian di atas maka manfaat yang

diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi peneliti, diharapakan dapat memberikan pengetahuan kepada

peneliti tentang pengaruh komunikasi guru ekonomi dalam proses

pembelajaran terhadap pemahaman siswa kelas XI pada materi

Ketenagakerjaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar.

b. Bagi guru, diharapakan dapat memberikan informasi tentang pengaruh

komunikasi guru ekonomi dalam proses pembelajaran terhadap

pemahaman siswa kelas XI pada materi Ketenagakerjaan di Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar.

c. Bagi sekolah, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar

yang pada akhirnya juga akan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah

tersebut.

d. Sebagai landasan dan acuan peneliti lain yang dapat di jadikan bahan

kajian yang membahas mengenai permasalahan yang sama untuk

penelitian lebih lanjut.


