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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan sarana paling utama dalam kehidupan 

manusia, yang berarti tak ada seorang pun yang dapat menarik diri dari proses 

ini baik dalam fungsi sebagai individu maupun makhluk sosial. Komunikasi 

itu sendiri ada  dimana-mana seperti dirumah, sekolah, kantor, rumah sakit, 

dan disemua tempat yang melakukan sosialisai. Dapat diartikan hampir 

semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia selalu ada komunikasi. Jadi 

komunikasi merupakan hal terpenting dalam setiap kehidupan manusia. 

Menurut Carl I. Hovland, komunikasi adalah proses yang 

memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan 

(biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain 

(dalam Mulyana, 2007: 68).  

Salah satu tujuan komunikasi adalah menggerakan orang lain untuk 

melakukan sesuatu. Sesuatu itu dapat bermacam-macam, mungkin bisa 

berupa kegiatan. Melalui komunikasi seseorang dapat merencanakan suatu 

hal, membentuk kelompok dan lain-lain. Dengan berkomunikasi manusia 

dapat menyampaikan informasi, opini dan pendapat.  

Komunikasi dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. 

Komunikasi langsung dilakukan langsung berbicara dengan lawan bicaranya. 

Komunikasi ini sangat efektif untuk mengetahui langsung respon dari lawan 
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bicara. Yang mana dapat mengetahui lawan bicara tersebut merima atau tidak 

menerima pesan yang disampaikan. Kemudian selain itu, ada komunikasi 

tidak langsung. Komunikasi ini biasanya dilakukan melalui media. Misalnya 

melalui email, surat menyurat, dan SMS. Komunikasi tidak langsung 

memang efisien, tapi lebih dianjurkan untuk melakukan komunikasi secara 

langsung, maka kedua belah pihak lebih memahami informasi yang 

diberikan, selain itu lebih mengenal karakteristik lawan bicara kita, sehingga 

resiko salah paham dapat diminimalisir. 

Pada sisi lain komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator 

kepada komunikan melalui media dengan tujuan untuk mempengaruhi orang 

yang menerima pesan tersebut. Harold D. Laswel, “(cara yang baik untuk 

menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan – 

pertanyaan berikut) Who Says What In Which Channel To Whom With What 

Effect?” Atau Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa 

Dengan Pengaruh Bagaimana? Selain itu komponen yang turut menentukan 

berhasil tidaknya suatu komunikasi yaitu tanggapan balik lingkungan dan 

gangguan yang saling terkait satu dengan yang lainnya (dalam Mulyana, 

2007: 69).  

Namun dalam kenyataannya, dari berbagai macam komunikasi. 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang sangat berpengaruh dalam 

kehidupan sehari-hari. Karena komunikasi interpersonal adalah komunikasi 

yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik 

secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. 
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(http://www.lusa.web.id/Komunikasi-antar-Pribadi-interpersonal-

communication/Tgl. 26 oktober 2009 (08.00)) 

Menurut McDavid & Harari komunikasi interpersonal yaitu suatu 

proses komunikasi yang bersetting pada objek-objek sosial untuk mengetahui 

pemaknaan suatu stimulus yang berupa informasi atau pesan. Dan menurut 

Devito, komunikasi interpesonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang 

dan penerima pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan 

berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik 

segera (dalam Maulana & Gumelar, 2013:75). 

Dalam sudut pandang psikologi komunikasi interpersonal merupakan 

kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan 

tertentu, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka secara individual 

memperluas diri pribadi masing-masing kedalam tindakan komunikasi 

melalui psikologi mereka. 

Devito menyatakan bahwa komunikasi interpersonal memiliki 

sedikitnya lima tujuan. Lima tujuan tersebut, proses belajar, untuk 

membangun hubungan, untuk mempengaruhi, untuk bermain, dan untuk 

menolong (dalam Maulana & Gumelar, 2013:77). 

Dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipungkiri bahwa 

komunikasi interpersonal sangatlah penting, begitu juga halnya dalam suatu 

lembaga. Yang mana lembaga adalah sekumpulan orang yang memiliki 

kesamaan tujuan dan membutuhkan pembagian kerja dalam aktifitasnya 

http://www.lusa.web.id/Komunikasi-antar-Pribadi-interpersonal-communication/Tgl.%2026%20oktober%202009
http://www.lusa.web.id/Komunikasi-antar-Pribadi-interpersonal-communication/Tgl.%2026%20oktober%202009
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untuk mencapai tujuan tersebut. Tentunya dalam lembaga tersebut 

dibutuhkan komunikasi yang baik bagi anggota. 

Salah satu lembaga yang dimaksud adalah sekolah. Sekolah 

merupakan lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi 

pendidikan diantaranya meningkatkan prestasi akademik maupun non 

akademik. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, maka peranan 

kredibilitas yang dimiliki oleh seroang guru dalam penyampaian materi dan 

pemacahan problem solving pada proses belajar mengajar sangatlah penting 

untuk meningkatkan kualitas dalam prestasi belajar.  

Sekolah memerlukan guru yang memiliki kompetisi mengajar dan 

mendidik yang inovatif, yang kreatif, yang cukup waktu untuk menekuni 

tugas profesionalnya dan juga dapat menjaga kewibawaannya dimata para 

siswa.  Jadi guru merupakan faktor penentu kesuksesan setiap usaha 

pendidikan.  

Siswa adalah seseorang yang sedang menginjak usia remaja, yang 

merupakan masa transisi dari kanak-kanak ke dewasa. Siswa menengah 

umum ini rata-rata berusia 15 sampai 18 tahun. Pada usia inilah akan timbul 

berbagai macam gejolak jiwa, keraguan-keraguan yang dapat menimbulkan 

kesulitan-kesulitan dalam dirinya. Kesulitan-kesulitan yang datang tentu akan 

menyebabkan rasa ketidakpuasan siswa yang dapat menggangu konsentrasi 

belajar. Permasalahan ini membuat tugas sebagai pengajar menjadi lebih 

berat, karena guru harus menghadapi berbagai perbedaan sifat dan sikap 

secara individual. 
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Siswa Sekolah Menengah Atas dapat dikatagorikan sebagai masa 

remaja. Masa remaja merupakan pengembangan dan perluasan kemampuan-

kemampuan intelektual, dengan berbagai pengalamannya. Anak-anak merasa 

mampu untuk menunjukkan prestasi-prestasi intelek dan kecekatan 

motorisnya. Minat-minat dan bakat khusus mulai terbuka, dan pada akhir-

akhir sekolah menengah akan mulai tumbuhlah cita-cita spesialisasi 

intektualnya (Fudyartanta, 2012:205). 

Dengan komunikasi antar pribadi secara persuasif dan efektif antara 

guru kepada siswanya diharapkam akan membantu memotivasi, 

menggerakan, serta mendorong siswa untuk lebih giat belajar, karena dengan 

komunikasi interpersonal yang berjalan dengan baik, maka akan membuat 

siswa lebih komunikatif dan mampu bekerja sama untuk lebih giat sehingga 

rencana dan tujuan dari sekolah akan tercapai. 

Ujian Akhir Nasional atau disebut juga UAN merupakan momok bagi 

siswa kelas atas. Pada tingkatan ini siswa diharuskan mengerjakan soal yang 

telah di buat oleh pusat untuk menentukan kelulusan dari siswa tersebut. 

Selama sekolah 3 tahun pada sekolah menengah atas, kelulusan siswa hanya 

ditentukan oleh UAN saja. Ini membuat siswa mengalami kecemasan untuk 

mengerjakan atau menerka-nerka apa soal yang akan keluar nanti. Kecemasan 

ini membuat siswa mengalami stres sehingga berdampak pada motivasi siswa 

untuk belajar mengahadapi UAN nanti.  

Guru dan siswa memiliki hubungan yang erat bagi perkembangan 

pendidikan siswa. Kita ketahui selama ini pandangan kebanyakan orang, 
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menilai kebanyakan siswa lulus ujian dikarenakan kemampuan dari siswa 

tersebut. Disisi lain, sebenarnya guru juga memiliki peran serta dalam 

membantu siswa menghadapi ujian seperti memotivasi siswa untuk 

memberikan semangat dan keyakinan menjelang menghadapi ujian.  

Dari uraian latar belakang yang peneliti sajikan tersebut di atas, maka 

peneliti ingin mengambil judul penelitian : Hubungan Antara Komunikasi 

Interpersonal Guru Bimbingan Konseling Dengan Motivasi Belajar Siswa. 

 

2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang rumusan masalahnya adalah  

1. Apakah ada hubungan antara komunikasi interpersonal guru bimbingan 

konseling dengan motivasi belajar siswa? 

2. Seberapa besar tingkat hubungan antara komunikasi interpersonal guru 

bimbingan konseling dengan motivasi belajar siswa? 

 

3. Tujuan Penelitian 

1. Bertujuan untuk megetahui hubungan komunikasi interpersonal guru 

bimbingan konseling dengan motivasi belajar siswa di SMAN 1 Sooko 

Kabupaten Mojokerto. 

2. Bertujuan untuk mengukur hubungan komunikasi interpersonal guru 

bimbingan konseling dengan motivasi belajar siswa di SMAN 1 Sooko 

Kabupaten Mojokerto. 
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4. Manfaat Penelitian 

4.1 Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan 

terhadap perkembangan ilmu komunikasi terutama dalam konsentrasi 

komunikasi interpersonal.  

2. Dapat dijadikan sebagai referensi dan wawasan ilmu pengetahuan bagi 

peneliti lain yang mengambil konsentrasi di bidang komunikasi 

interpersonal. 

4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi guru 

bimbingan konseling dalam menghadapi masalah siswanya, sekaligus dapat 

dijadikan sebagai variasi dalam bimbingan konseling. 

 


