
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi efektif merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat 

penting bagi manusia dalam menjalani berbagai tugas yang dimilikinya.Baik 

sebagai orangtua, pemimpin, ketua, karyawan maupun sebagai seorang 

guru.Sebagai seorang guru yang memiliki kewajiban untuk dapat 

membimbing peserta didiknya menjadi manusia yang dapat mengembangkan 

potensi yang dimilikinya secara maksimal kearah yang baik, maka sebagai 

seorang guru harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik 

sebagai subjek dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru.Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Komunikasi memiliki peran sentral bagi guru untuk dapat 

menjalankan tugasnya. 

Komunikasi antar manusia merupakan aktivitas menyampaikan dan 

menerima pesan dari dan kepada orang lain (Hefni, 2015: 72). Saat 

berlangsung komunikasi, proses pengaruh mempengaruhi terjadi. Disamping 

itu, komunikasi juga bertujuan untuk saling mengenal, berhubungan, bermain, 

saling membantu, berbagi informasi, mengembangkan gagasan, memecahkan 

masalah, meningkatkan produktivitas, membangkitkan semangat kerja, 

menyakinkan, menghibur, mengukuhkan status, membina dan menciptakan 

rasa persatuan antara satu individu atau kelompok dengan individu atau 

kelompok lainnya.  
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Al-Qur’an sebagai pedoman utama umat Islampun telah menyinggung 

tentang pentingnya komunikasi ini salah satunya adalah dalam QS Al-Maidah 

ayat 67 sebagai berikut : 

          

         

 

 
“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.dan 

jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak 

menyampaikan amanat-Nya.Allah memelihara kamu dari (gangguan) 

manusia.Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 

yang kafir.” (QS Al-Maidah:67) 

 

Komunikasi akan selalu ada dalam seluruh kegiatan kehidupan 

manusia, salah satunya adalah dalam kegiatan mengajar antara pendidik 

dengan peserta didik. Mengajar merupakan suatu usaha untuk membuat siswa 

dapat belajar, yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh guru sehingga 

menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku pada diri anak.Terjadinya 

proses tingkah laku disebabkan oleh adanya interaksi antar subjek didik 

(siswa) dengan lingkunganya. Oleh karena itu perubahan tingkah laku 

seseorang dapat terjadi karena dua hal yakni 1) faktor intern, yaitu faktor 

dimensi dalam menerima perubahan. 2) faktor ekstern, yaitu lingkungan yang 

dapat meransang, menunjang dan memperlancar proses belajar. Sehingga pada 

hakekatnya belajar adalah tentang bagaimana usaha mengaktifkan berfikir, 
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bereaksi, dan berbuat terhadap suatu objek yang dipelajari sehingga timbul 

suatu pengalaman baru dalam diri seseorang. 

Islam menginginkan pemeluknya cerdas serta pandai.Itulah ciri akal 

yang berkembang secara sempurna.Cerdas ditandai oleh adanya kemampuan 

menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, sedangkan pandai ditandai 

oleh banyak memiliki pengetahuan, jadi banyak memiliki informasi. Salah 

satu ciri muslim yang sempurna adalah cerdas serta pandai, hal ini dapat 

diketahui dari ayat-ayat Al-Qur’an serta hadis Nabi Muhammad SAW. Ayat 

dan hadis tersebut biasanya diungkapkan dalam bentuk perintah agar belajar 

dan atau perintah menggunakan indera dan akal, atau pujian kepada mereka 

yang menggunakan indera dan akalnya, diantaranya ayat Al-Qur’an yang 

membicarakan tentang pentingnya ilmu adalah berikut ini: 

           

       

 

 
(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang 

yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia 

takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran.”(QS Az-Zumar 39:9) 

 

        

 
“ Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan 

tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu”. 

(QS Al-Ankabut 29:43) 
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Dari beberapa ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Islam sangat 

memperhatikan tentang ilmu yang harus dimiliki oleh setiap manusia, dan hal 

tersebut salah satunya dapat diperoleh melalui pendidikan, dimana dalam 

proses pendidikan terdapat interaksi antara peserta didik dengan guru sebagai 

pendidiknya. Pendidikan menurut Tafsir (2013:38) adalah berbagai usaha 

yang dilakukan oleh seseorang (pendidik) terhadap seseorang (anak didik) 

agar tercapai perkembangan yang maksimal. 

SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto merupakan salah satu sekolah 

swasta favorit di Purwokerto juga berusaha melakukan berbagai upaya untuk 

memperoleh perkembangan maksimal yang positif pada diri siswa-siswanya, 

seperti dengan memberikan keteladanan yang baik  kepada siswa dan juga 

cara mengajarnya kepada siswa yaitu mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilannya. Menurut Riyanto (2015:111) guru memiliki banyak peran 

instruksional dan komunikasi, maka dengan hal ini guru dituntut untuk 

mampu berkomunikasi secara efektif dengan para siswanya agar dapat 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa secara maksimal, 

sehingga siswa dapat memperoleh prestasi terbaik dari segi pengetahuan 

maupun keterampilannya. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulistertarik mengambil 

judul Studi Korelasi Antara Komunikasi Efektif Guru dengan Prestasi 

Belajar Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto Tahun 

Pelajaran 2016/2017. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah Apakah terdapat hubungan antara komunikasi efektif 

guru dengan prestasi belajar siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 

Purwokerto tahun pelajaran 2016/2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui ada atau tidaknyahubungan antara komunikasi efektif guru 

dengan prestasi belajar siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto 

tahun pelajaran 2016/2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Untuk menambah khazanah keilmuan tentang komunikasi efektif guru 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

1. Sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas diri dalam 

menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. 

2. Dapat menerapkan komunikasi efektif kepada seluruh siswanya. 

b. Bagi Sekolah 

1. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi efektif yang telah 

diberikan guru terhadap prestasi belajar siswa di sekolah. 
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