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I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses dan usaha manusia didalam menggali dan 

mengembangkan potensi diri anak didik yang dapat melalui suatu proses 

pembelajaran atau cara lainnya yang telah diakui dan diketahui masyarakat 

guna menyiapkan manusia untuk mampu mandiri, menjadi anggota masyarakat 

yang berdaya guna dan mampu ikut serta dalam pembangunan bangsa. 

 

Pendidikan memiliki fungsi utama dalam kehidupan, sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, 

Bab II Pasal 3 yakni : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi 

warga negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. 

 

 

Berdasarkan fungsi dan tujuan tersebut, maka diperlukan pembelajaran yang 

efektif di sekolah. Dimana proses pembelajaran merupakan suatu proses yang 

mengandung serangkaian pelaksanaan oleh guru dan siswa atas dasar 

hubungan timbal-balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 
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mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan 

siswa ini merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses pembelajaran.  

 

Belajar adalah sebuah tindakan aktif untuk memahami dan mengalami 

sesuatu. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan 

respon. Jadi, proses belajar terjadi jika anak merespon stimulus (rangsangan) 

yang diberikan guru, selain itu untuk meraih pembelajaran yang efektif peserta 

didik juga dapat dibimbing oleh guru dari pengetahuan sebelumnya yang 

mereka miliki yang tersimpan dalam ingatan dan pemikiran mereka (kognitif) 

dengan menggunakan teori dan metode pembelajaran dengan tepat. Jika hal itu 

belum terjadi maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif 

dan optimal. 

 

Kemudian seperti yang dituturkan siswa pada saat dilakukan wawancara oleh 

peneliti pada hari jum’at tanggal 25 Januari 2013 pukul 09.00 di SMA 

Muhammadiyah 2 Karang Tengah. Dalam wawancara tersebut Rani (bukan 

nama sebenarnya) menuturkan ketika pembelajaran berlangsung di kelas ia 

cenderung pasif dikarenakan guru kurang mendorong siswa untuk aktif di 

kelas. Jika proses pembelajaran lebih didominasi oleh guru, maka efektifitas 

pembelajaran tidak akan dapat dicapai. Untuk menciptakan kondisi 

pembelajaran yang efektif, guru dituntut agar mampu mengelola proses 

pembelajaran yang memberikan rangsangan kepada siswa sehingga ia mau 

dan mampu belajar. Untuk bisa belajar efektif setiap orang perlu mengetahui 

apa arti belajar sesungguhnya.  
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Pelaksanaan sistem itulah yang kemudian memperoleh kritik dari banyak 

pakar yang berpihak kepada sistem pendidikan individual. Salah satunya 

adalah Horward Gardner, seorang professor ilmu syaraf (neurology) dari 

Universitas Harvard pada tahun 1984. Kontribusi Gardner yang sangat besar 

dalam ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan pada umumnya adalah teori 

tentang kecerdasan ganda yang lebih lazim disebut Kecerdasan Majemuk atau 

Multiple Intellegences. 

 

Menurut Gardner, kecerdasan itu tidak hanya diartikan sebagai IQ saja seperti 

yang berlaku selama ini, namun kecerdasan itu menyangkut kemampuan 

seseorang memecahkan atau menyelesaikan. Menurut Gardner, jenis 

pekerjaan, karir, atau profesi tertentu akan melibatkan kombinasi dari 

beberapa macam kecerdasan. Jarang sekali jenis pekerjaan tertentu itu yang 

hanya memerlukan satu dari beberapa kecerdasan. Namun, dapat juga 

dipastikan bahwa jenis pekerjaan tersebut akan memerlukan satu kecerdasan 

yang sangat dominan. 

 

Mendukung teori Multiple Intellegences Horward Gardner, sebuah penelitian 

di Harvard University Amerika Serikat, menunjukkan bahwa ternyata 

kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan 

kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola 

diri dan orang lain (soft skill). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan 

hanya ditentukan sekitar 20 persen oleh hard skill dan sisanya 80 persen oleh 

soft skill. Kenyataan di lapangan banyak kita jumpai bahwa di satuan 

pendidikan masih banyak yang memberikan porsi yang lebih besar untuk 
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muatan hard skill. Bahkan bisa dikatakan lebih berorientasi pada pembelajaran 

hard skill.  

 

Terkait dengan interaksi pembelajaran. Sebagai kata kunci dalam interaksi 

pembelajaran adalah komunikasi. Sekalipun setiap orang dipastikan dapat 

melakukan komunikasi terhadap orang lain akan tetapi tidak semua orang 

dapat berkomunikasi dengan baik. Terlebih komunikasi antara guru dengan 

siswa, suatu hal yang tidak asal komunikasi. Komunikasinya bersifat edukatif. 

Bukan hanya menyampaikan pikiran-pikiran dan narasi tetapi menyampaikan 

pikiran-pikiran dan narasi yang mendidik. 

 

Untuk itu pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 peneliti melakukan 

wawancara dengan ibu Sari (bukan nama sebenarnya). Ibu Sari menuturkan 

bahwa ketika pembelajaran berlangsung di kelas siswa jarang sekali yang aktif 

di kelas, seperti dalam kegiatan diskusi kelompok. Kebanyakan siswa 

cenderung pasif. Siswa akan menjadi lebih aktif ketika mereka memiliki rasa 

kebersamaan di kelas tersebut (sense of colektive). Rasa kebersamaan ini dapat 

dibina dari komunikasi yang dilakukan guru ataupun siswa yang lain agar 

dirinya merasa di terima (Sense of membershif). Perasaan diterima inilah 

sebagai salah satu komponen yang dapat menumbuhkembangkan siswa. 

Ketika seseorang diterima, dihormati, dan disenangi orang lain dengan segala 

bentuk keadaan dirinya, maka mereka akan cenderung untuk meningkatkan 

penerimaan dirinya.  

 

Salah satu komunikasi yang membuat siwa tergerak untuk lebih aktif adalah 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya langsung dijawab 
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oleh siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Piaget (dalam Dahar, 1996) bahwa 

perumusan pertanyaan merupakan salah satu bagian yang penting dan paling 

kreatif dalam pendidikan 

 

Siswa SMA dalam masa belajarnya terbagi dalam tiga program penjurusan 

yaitu IPA, IPS dan Bahasa, diamana tiap siswa dari masing-masing program 

penjurusan berusaha untuk dapat berhasil dan dapat berprestasi dalam tiap 

mata pelajaran yang dipelajari. Sebagai contoh yaitu SMA Muhammadiyah 2 

Karang Tengah. Akan tetapi di SMA Muhammadiyah 2 Karang Tengah hanya 

memiliki dua program jurusan saja, yaitu IPA dan IPS. Sedangkan pada kelas 

X belum ditentukan program jurusannya. Siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 

Karang Tengah merupakan sekolah menengah atas yang memiliki siswa 

kurang lebih terdiri dari 442 siswa. Yang terdiri dari kelas X, XI, dan XII. 

Tentunya di setiap sekolah terdapat berbagai macam masalah di dalamnya, 

tidak terkecuali di SMA Muhammadiyah 2 Karang Tengah.  

 

Tabel 1.1 Berdasarkan Hasil Observasi Kelas XI IPS SMA   

Muhammadiyah 2 Karang Tengah Tentang Kemampuan 

Komunikasi Siswa 

 

No KELAS 

 

∑ 

Siswa 

Aktivitas Belajar 

Bertanya Berdiskusi Presentasi 
Menjawab 

Pertanyaan 

A C K A C K A C K A C K 

1 XI IPA 37 10 16 11 11 19 7 13 16 8 9 14 14 

1 XI IPS 1 32 7 17 8 7 17 8 10 20 2 7 18 7 

2 XI IPS 2 33 10 18 5 10 20 3 10 17 6 10 18 5 

3 XI IPS 3 33 8 17 8 2 18 13 10 18 5 10 11 12 

∑ 135 35 68 32 30 74 31 43 71 21 36 61 38 

Sumber: Observasi di kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Karang Tengah  
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Keterangan: 

A : Sangat Aktif 

C : Cukup Aktif 

K : Kurang Aktif 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah siswa yang sangat aktif bertanya 

dari keseluruhan kelas XI ada 35 siswa, yang cukup aktif bertanya 68 

siswa, dan yang kurang aktif bertanya ada 32 siswa. Jumlah siswa yang 

sangat aktif berdiskusi ada 30 siswa, yang cukup aktif dalam berdiskusi 

ada 74 siswa, dan kurang aktif dalam berdiskusi ada 31 siswa. Jumlah 

siswa yang sangat aktif presentasi ada 43 siswa, yang cukup aktif 

presentasi ada 71 siswa, dan yang kurang aktif presentasi ada 21 siswa. 

Jumlah siswa yang sangat aktif menjawab pertanyaan ada 36 siswa, jumlah 

siswa yang cukup aktif menjawab pertanyaan ada 61 siswa, dan jumlah 

siswa yang kurang aktif menjawab pertanyaan ada 38 siswa.  

 

Hasil tabel di atas tentang aktivitas belajar siswa di kelas XI SMA 

Muhammadiyah 2 Karang Tengah menunjukkan bahwa terlihat kurangnya 

kemampuan komunikasi siswa di kelas. Banyak faktor yang 

melatarbelakangi kurangnya kemampuan komunikasi siswa di kelas. Salah 

satu faktornya yaitu  komunikasi interpersonal siswa yang kurang, baik 

antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan materi 

sumber belajar yang kesemuanya itu mengakibatkan kemampuan 

berkomunikasi siswa yang rendah.  Karena apabila penerapan komunikasi 

interpersonal yang baik dapat memacu perkembangan kecerdasan dan 
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prestasi siswa yang tentu saja dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi siswa di kelas. 

 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 

bagaimana “Hubungan Intensitas Komunikasi  Interpersonal Siswa dengan 

Kemampuan Komunikasi Siswa di Kelas XI SMA Muhammadiyah 2 

Karang Tengah Tahun Pelajaran 2012/2013”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

 

1. Kemampuan komunikasi siswa di kelas belum optimal 

2. Peranan sekolah dalam membangun dan mendukung kemampuan 

komunikasi siswa di kelas belum optimal. 

3. Peranan guru dalam membangun kemampuan komunikasi siswa di kelas 

belum optimal 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti 

membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu mengenai intensitas 

komunikasi interpersonal siswa dan kemampuan komunikasi siswa di kelas. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: ”Bagaimanakah  hubungan intensitas komunikasi 

interpersonal dengan kemampuan komunikasi siswa di kelas XI SMA 

Muhammadiyah 2 Karang Tengah tahun pelajaran 2012/2013?”. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan intensitas komunikasi 

interpersonal siswa dengan kemampuan komunikasi siswa di kelas. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Secara Teoritis  

Secara teoritis kegunaan penelitian yaitu menerapkan, konsep, teori, 

prinsip dan prosedur, dan pendidikan pada khususnya Pendidikan 

Kewarganegaraan pada kajian Pendidikan Kewarganegaraan 

 

b. Kegunaan Secara Praktis 

Secara umum kegunaan praktis penelitian ini memberikan informasi 

kepada: 

1. Siswa, agar memahami intensitas komunikasi interpersonal yang 

baik serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik di kelas.  

2. Guru, yaitu untuk mengoptimalkan kemampuan komunikasi 

siswa di kelas. 

3. Sekolah, sebagai salah satu referensi guna memahami intensitas 

komunikasi interpersonal yang efektif serta kemampuan 

komunikasi siswa di kelas. 
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F. Ruang Lingkup 

1. Ruang Lingkup Ilmu 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam wilayah kajian Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

 

2. Ruang Lingkup Subyek 

Adapun ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi 

kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Karang Tengah. 

 

3. Ruang Lingkup Obyek 

Objek dalam penelitian ini adalah komunikasi interpersonal yang 

dilakukan oleh siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. 

 

4. Ruang Lingkup Tempat 

Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini adalah di SMA 

Muhammadiyah 2 Karang Tengah. 

 

5. Ruang Lingkup Waktu 

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan 

surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Penddikan Universitas Lampung sampai dengan selesai. 

 


