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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap kegiatan yang dilakukan manusia baik dalam keluarga, pekerjaan, 

ataupun kegiatan sekolah tidak luput dengan berkomunikasi. Komunikasi terjadi 

dengan adanya proses interaksi yang dilakukan oleh satu individu dengan individu 

lain atau kelompok, bertujuan untuk saling menyampaikan isi pesan, saling bertukar 

informasi, mendapatkan umpan balik atau solusi atas pesan yang disampaikan 

dengan dasar kesamaan makna, guna isi pesan tersebut dapat memberikan pengaruh 

kepada penerima pesan.  

“Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dalam 

bentuk symbol atau lambang yang melibatkan dua orang atau lebih yang 

terdiri atas pengirim pesan (komunikator) dan penerima pesan (komunikan) 

dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama mengenai masalah atau 

persoalan masing-masing pihak. Sehingga, komunikasi diartikan sebagai 

suatu proses interaksi yang didalam nya terdapat maksud saling melengkapi, 

memperbaiki, dan memahami persoalan-persoalan yang dialami oleh personil 

yang terlibat komunikasi tersebut.” (Maryanti et al., 2012:6) 

Komunikasi diartikan dengan proses yang melibatkan dua orang atau lebih 

dengan melakukan proses penukaran informasi dalam memperoleh tujuan yang 

diharapkan (Lubis et al., 2019:509). Proses kegiatan pembalajaran yang tepat, 

menyenangkan, aktif dan inovatif mampu mengambangkan kemampuan 

berkomunikasi siswa, kemampuan komunikasi yang efektif akan membawa 

perubahan yang baik bagi siswa dalam proses pembelajaran. Setiap orang bisa 

berbicara, tetapi tidak setiap orang dapat berbicara baik dan komunikatif di depan 

umum. Berbicara adalah cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain untuk 

menyampaikan sesuatu yang diinginkan. Komunikasi adalah cara manusia 

berinteraksi dengan manusia lain. Berkomunikasi dengan orang lain merupakan 

situasi yang hampir terjadi di seluruh proses kehidupan. Komunikasi menentukan 

kualitas kehidupan manusia, dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif 
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sangatlah diperlukan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pengetahuan kepada 

masyarakat. (Wahyuni, 2015:52) 

Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa salah satu 

bagian dari proses terjadinya komunikasi, yang lebih khususnya termasuk kedalam 

komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal diartikan dengan kegiatan 

penyampaian pesan dan penerimaan pesan atau informasi dari seseorang kepada 

orang lain atau sekelompok orang, serta umpan balik dari proses komunikasi 

tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung (Irawan, 2017:42). 

Komunikasi interpersonal membutuhkan kerjasama diantara kedua belah pihak baik 

itu guru dan siswa sebab komunikasi dapat membantu proses pembelajaran siswa 

dalam membangun pemahaman, hal ini terlihat ketika siswa berusaha untuk 

menyampaikan ide-idenya kepada guru dan siswa lainnya. Komunikasi 

interpersonal akan memperkuat motivasi siswa dalam mencapai keberhasilan dalam 

proses pembelajaran, dan dengan berkomunikasi interpersonal dapat membawa 

peranan yang cukup penting guna tercapainya hasil belajar yang maksimal dan baik 

untuk siswa.  

Menurut (Devito & A, 2007:2) Interpersonal communication is an extremely 

practical art, and your effectiveness as a friend, relationship partner, coworker, or 

manager will dippend largely on your interpersonal skill. Dari definisi tersebut,  

komunikasi interpersonal adalah seni yang sangat praktis dan efektivitas dalam 

hubungan sebagai teman, mitra relasi, rekan kerja, atau manajer itu akan sangat 

bergantung pada kemampuan interpersonalnya. Komunikasi interpersonal yang 

baik, efektif akan mendorong siswa untuk lebih aktif selama proses pembelajaran, 

yakin dan berani dalam mengemukakan berbagai ide, gagasan, dan pendapat. 

Kemampuan komunikasi yang baik diartikan keterampilan yang berharga di dunia 

kerja dan kehidupan sehari-hari. Kemampuan komunikasi mencakup keterampilan 

dalam menyampaikan pemikiran dengan jelas dan persuasip secara oral maupun 

tertulis, kemampuan menyampaikan opini dengan kalimat yang jelas, 
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menyampaikan perintah dengan jelas, dan dapat memotivasi orang lain dengan 

kemampuan berbicara. (Zubaidah, 2016:4) 

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan interaksi yang dilakukan oleh 

sekelompok siswa dengan bantuan dan arahan guru, pada hakikatnya kegiatan 

pembelajaran terjadi karena adanya proses perubahan tingkah laku, kecakapan, 

sikap, dan kepribadian. Proses pembelajaran memiliki peran penting bagi setiap 

siswa dan guru dimana mereka berperan untuk terlibat aktif, diperlukan 

kesinambungan diantara keduanya untuk mencapai tujuan dan keberhasilan 

pendidikan. Terjalin hubungan yang baik dan ada interaksi yang maksimal dalam 

berkomunikasi interpersonal diantara guru dan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung bukan tidak mungkin secara sistematis pembelajaran dikatakan 

berhasil.  

Pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi peserta didik 

dengan memberdayakan semua potensi yang dimilikinya, sehingga peserta didik 

mampu meningkatkan kompetensinya yang nampak dalam keterampilan untuk 

berpikir logis, kritis, dan kreatif. Dengan demikian setiap tahap seorang guru secara 

sadar arah serta dengan komitmen yang kuat bekerja secara sistematis dan cermat 

agar situasi pembelajaran yang diciptakanya dapat mengantarkan para siswanya 

untuk mencapai hasil-hasil belajar yang tersurat dan tersirat dalam tujuan-tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien. (Usmiyati, 2018:43) 

Pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah harus dipandang sebagai suatu 

proses sistematis dalam merencanakan, mendesain, mempersiapkan, melaksanakan, 

dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembelajaran secara efektif dalam jangka 

waktu yang layak, (Setyowati, 2018:82). Proses kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung, siswa tidak hanya dapat menerima, mengetahui, memahami isi materi 

saja, mereka diharapkan mampu untuk dapat berkomunikasi dengan baik seperti 

aktif mengemukakan pendapat, ide-ide, gagasan. Hal ini diperkuat oleh (Maryanti 

et al., 2012:2) manfaat komunikasi bagi siswa dalam dalam proses pembelajaran 

adalah membantu siswa memahami informasi dan pesan yang diberikan oleh guru 
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dalam bentuk materi pembelajaran. Selain itu, melalui berkomunikasi interpersonal 

yang dimiliki siswa dapat memberikan tanggapan, mengemukakan ide dan 

pendapat, serta berani bertanya dengan baik ketika siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami materi pelajaran.  

Keterlibatan peran aktif seorang guru membawa pengaruh terhadap 

keberhasilan siswa dalam meningkatkan komunikasi interpersonal, Guru bertindak 

sebagai penyampai isi pesan materi, motivator, pembimbing, serta fasilitator dalam 

proses pembelajaran dan menciptakan suasana yang baik untuk meningkatkan minat 

belajar siswa. Keberhasilan dalam proses pembelajaran tergantung pada cara guru 

mengajar. Penggunaan model pembelajaran pada proses belajar mengajar yang itu-

itu saja sepertu model ceramah membuat respons siswa cepat bosan dan minimnya 

minat dalam proses belajar, adanya kejenuhan belajar yang menyebabkan 

kurangnya komunikasi interpersonal yang akan memicu siswa untuk menunjukkan 

sikap ilmiah seperti berfikir kritis, mengemukakan pendapat, ide-ide, masih jauh 

tidak terlihat.  

Melihat bagaimana kondisi dilapangan, rendahnya komunikasi interpersonal 

siswa terjadi ketika guru hendak memberikan kesempatan kepada mereka untuk 

berperan aktif dalam pembelajaran seperti bertanya, mengemukakan pendapat, ide-

ide, siswa lebih sering untuk menjawab dengan serentak dan ketika guru meminta 

untuk menjawab secara individu dengan mengangkat tangan, siswa lebih sering 

ragu-ragu dan diam, mereka justru terkesan acuh. Siswa atau peserta didik yang 

pasif tidak terlibat dalam proses pembelajaran, ketika dimintai argumentasinya 

dalam proses diskusi sikap yang ditunjukkan antara tidak lain adalah kurang percaya 

diri karena merasa khawatir argumentasinya keliru, bersikap masa bodoh karena 

sudah ada temannya yang menjawab pertanyaan, hingga pada akhirnya peserta didik 

benar-benar tidak memahami materi sehingga membuat hasil belajar menjadi 

rendah. Kondisi-kondisi seperti ini terjadi dikarenakan kurangnya kemampuan akan 

komunikasi yang terjalin dengan baik antara guru dengan peserta didik, atau antara 

sesama peserta didik. (Marfuah, 2017:150) 
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Minimnya komunikasi dalam proses pembelajaran sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Astuti, Sugiyono, & Suwarjo, 2013:51) terhadap 50 siswa di 

Yogyakarta diperoleh hasil 31 siswa (62%) memiliki kemampuan komunikasi 

cukup diartikan dengan merasa gugup apabila berbicara dengan orang belum 

dikenal, tidak berani mengemukakan pendapat di depan umum, dan takut menerima 

kritikan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, maka 

perlu adanya suatu rumusan masalah dalan penelitian ini, adapun rumusan masalah 

untuk penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana kemampuan komunikasi interpersonal siswa dalam proses 

pembalajaran? 

2. Bagaimana peran kemampuan komunikas interpersonal siswa dalam proses 

pembelajaran? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi interpersonal siswa dalam 

proses pembelajaran. 

2. Untuk menjelaskan peran kemampuan komunikasi interpersonal siswa  dengan 

proses  pembalajaran. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian tujuan diatas, maka manfaat yang akan didapat 

berdasarkan penelitian ini, adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian yang memberikan informasi tambahan mengenai berbagai hal yang 

berkaitan dengan kemampuan komunikasi interpersonal siswa dalam proses 

pembelajaran serta bagaimana peran dan hubungan diantara kedua nya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Untuk Guru 

1) Sebagai tambahan informasi pengetahuan mengenai komunikasi dalam 

proses pembalajaran 

2) Sebagai masukan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa, dan 

meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. 

b. Manfaat Untuk Siswa 

1) Meningkatkan minat siswa dalam proses pembelajaran serta mendapatkan 

hal-hal baru 

2) Meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal dalam proses 

pembelajaran 

3) Menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan rasa empati dan 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran  


