
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

   Pendidikan merupakan suatu usaha yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air. Maju mundurnya suatu 

bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan bangsa itu sendiri, dan 

kompleksnya masalah kehidupan menuntut sumber daya yang handal dan 

mampu berkompetisi. Selain itu, pendidikan merupakan wadah kegiatan yang 

dapat dipandang sebagai pencetak sumber daya manusia (SDM) yang bermutu 

tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan berbagai upaya membina 

dan membangun generasi muda yang tangguh dan cerdas sebagai sumber daya 

manusia yang dapat diandalkan.  

  Di era globalisasi ini pendidikan yang bermutu sangat diperlukan untuk 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan mutu 

pendidikan bagi bangsa Indonesia merupakan masalah yang selalu mendapat 

perhatian mutlak bagi pelaksana pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, 

bidang pendidikan masih harus mendapat prioritas, perhatian, dan pengarahan 

yang serius, baik pemerintah, masyarakat pada umumnya dan pengelolaan 

pada khususnya. Menurut UU NO 20 tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang berbunyi: 

      Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi  peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
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kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis. 

 
  Peranan pendidikan dalam era pembangunan adalah membangun 

pribadi-pribadi yang dibutuhkan oleh negara yang sedang membangun, yang 

pada gilirannya pribadi tersebut bisa mengubah masyarakat. Pribadi-pribadi 

yang dibuat oleh pembangunan adalah pribadi-pribadi yang berjiwa kritis, 

jujur bertanggungjawab, memiliki motivasi yang kuat untuk berprestasi, 

memiliki ketrampilan, professional, serta berwawasan luas dan mendalam. 

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang memberikan sumbangan yang 

sangat besar terhadap pembangunan sarana kehidupan. Sehingga kehidupan 

manusia dari waktu ke waktu semakin membaik.  

  Pembelajaran adalah proses yang rumit karena tidak sekedar menyerap 

informasi dari guru, tetapi melibatkan berbagai kegiatan dan tindakan yang 

harus dilakukan untuk mendapatkan hasil belajar mengajar yang lebih baik. 

Untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal, banyak dipengaruhi oleh 

komponen-komponen mengajar. Sebagai contoh bagaimana cara 

mengorganisasikan materi, metode yang diterapkan, dan media yang 

digunakan. Tetapi di samping komponen-komponen pokok yang ada dalam 

kegiatan belajar-mengajar, ada faktor lain yang ikut mempengaruhi 

keberhasilan belajar siswa, yaitu hubungan antara guru dan siswa. 

  Seorang guru harus mampu berkomunikasi dengan baik karena dengan 

komunikasi, pesan-pesan dan materi pelajaran yang disampaikan dapat 

diterima oleh siswa dengan baik pula. Proses yang terjadi dalam suatu 

kegiatan belajar mengajar bersifat interaktif edukatif, hal itu bisa terjadi antara 
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guru dengan siswa atau antar siswa. Untuk itu, penguasaan teknik dan cara 

berkomunikasi guru merupakan satu hal yang sangat penting agar dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan dari proses belajar mengajar yang 

dilaksanakan. Bila dalam suatu KBM guru tidak mampu berkomunikasi 

dengan baik pada saat menyampaikan materi pembelajaran, maka segala 

sesuatu yang disampaikan sulit diterima oleh anak didik, bahkan akan 

menimbulkan kebingungan dan salah pengertian, dan apa yang diharapkan 

guru tidak akan tercapai.  

  Di samping faktor komunikasi faktor kepemimpinan guru sangatlah 

penting. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan dan kesiapan seseorang 

untuk mempengaruhi, membimbing dan mengarahkan atau mengelola orang 

lain agar mereka mau berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan bersama 

(Burhanuddin, 1994:2). Oleh karena itu, keberhasilan dalam proses belajar 

mengajar tidak luput dari peran penting seorang pemimpin dalam hal ini 

adalah guru. Keberhasilan seorang guru tergantung pada kemampuan untuk 

bekerjasama dengan siswanya, mengarahkan, menuntun, serta menerima 

saran-saran yang nantinya dapat dipergunakan untuk menjalin hubungan yang 

baik dengan siswa agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih 

baik. Untuk itu guru dituntut memiliki kemampuan dalam mengajar sehingga 

dapat menumbuhkan keterampilan mengajar. Dengan keterampilan sebagai 

pemimpin tersebut, maka akan berpengaruh terhadap aktivitas belajar. 

  Pada umumnya mata pelajaran ekonomi merupakan mata pelajaran 

yang membosankan bagi siswa. Disinilah peran guru untuk menciptakan 
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pelajaran ekonomi sebagai sesuatu yang menarik sehingga siswa terangsang 

untuk melibatkan diri secara aktif dan kritis dalam mendiskusikan 

permasalahan ekonomi. Sehingga hal ini erat hubungannya dengan aktivitas 

belajar. 

 Kemampuan berkomunikasi guru merupakan salah satu kemampuan 

seorang guru untuk memimpin dengan baik sehingga guru bisa tampil 

bergairah dan bersungguh-sungguh dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

Namun pada kenyataannya yang sering dijumpai bahwa guru kurang 

memandang semua siswa secara keseluruhan untuk ikut aktif sehingga ada 

siswa yang terabaikan. Karena guru hanya melibatkan siswa yang pandai-

pandai saja. Dengan keadaan tersebut mengakibatkan kecenderungan sebagian 

besar siswa dalam kegiatan belajarnya pun menjadi rendah sehingga siswa 

menjadi acuh tak acuh, tidak mau membaca buku, tidak peduli dengan 

pelajaran dan tidak mengerjakan tugas-tugas dari sekolah.  

 Keadaan yang terjadi di SMP N 3 Satu Atap Kerjo komunikasi yang 

terjalin antara guru dengan siswa masih kurang. Mereka kurang berani 

bertanya pada guru apabila mengalami kesulitan dalam pelajaran dan memilih 

untuk bertanya pada temannya. Selain itu juga, pada saat menyampaikan 

materi, guru kurang memandang semua siswa secara keseluruhan untuk ikut 

aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga ada siswa yang merasa 

terabaikan. Dengan keadaan tersebut mengakibatkan kecenderungan 

rendahnya keinginan siswa untuk belajar pada sebagian siswa, sehingga 
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mengakibatkan siswa kurang berminat mengikuti pelajaran dan tidak ada 

keinginan dalam dirinya untuk memahami apa yang telah diajarkan. 

 Selain itu, sebagai seorang pemimpin guru biasanya merupakan subyek 

yang berkuasa dalam proses pembelajaran. Hal ini ditandai dengan sikap guru 

yang kurang membina kerjasama dengan para siswanya. Artinya ia belum bisa 

mempengaruhi, membimbing dan mengarahkan sepenuhnya untuk menerima 

apa yang disampaikannya sehingga siswa cenderung pasif hanya diam saja. 

Padahal pada perkembangan sekarang ini menuntut adanya kedinamisan baik 

dari guru ataupun murid. Antara guru dan murid bukan lagi terikat hubungan 

hierarkis antara atasan dan bawahan dalam mempelajari suatu ilmu tetapi 

terdapat suatu proses belajar dan mengajar yang efektif dan potensial. 

Sedangkan di luar kelas guru harus mampu lewat sikap dan perbuatan 

menjadikan dirinya panutan bagi para siswanya.  

 Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka komunikasi dan 

kepemimpinan guru terdapat kesenjangan hubungan antara guru dengan siswa 

baik di dalam ataupun di luar kegiatan pembelajaran. Hubungan ini 

ditunjukkan dengan kurangnya peran aktif dari kedua belah pihak dalam 

menjalankan fungsi komunikasi dan kepemimpinan guru. Dalam kemampuan 

berkomunikasi disini yaitu kemampuan guru dalam menciptakan iklim 

komunikatif antara guru dengan siswa secara keseluruhan sehingga 

merangsang semua siswa untuk aktif didalamnya serta diperoleh hasil belajar 

yang optimal. Sedangkan dalam kepemimpinan disini yaitu mempengaruhi, 

membimbing dan mengarahkan atau mengelola siswa sehingga siswa tidak 
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hanya pasif saja tetapi antara guru dan siswa terdapat proses belajar dan 

mengajar yang efektif dan potensial. Dengan situasi dan kondisi yang tercipta 

dengan baik dalam proses pembelajaran siswa akan mendapatkan suatu 

kegiatan yang menyenangkan dan bukan merupakan suatu keterpaksaan dalam 

mempelajari suatu ilmu. Dengan sendirinya akan menumbuhkan keinginan 

untuk belajar dari dalam siswa itu sendiri. 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH KOMUNIKASI DAN 

KEPEMIMPINAN GURU TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR MATA 

PELAJARAN EKONOMI PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 

SATU ATAP KERJO KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN AJARAN 

2012/2013”. 

B.  Pembatasan Masalah 

 Permasalahan yang terkait dalam judul diatas sangat luas, oleh karena 

itu perlu adanya pembatasan masalah sehingga persoalan itu dibatasi ruang 

lingkup dan memfokuskan masalah sehingga persoalan yang diteliti menjadi 

jelas. Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup dan 

permasalahan ini tentang: 

1. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3, Satu Atap 

Kerjo Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. 

2. Penelitian ini hanya membatasi pada ruang lingkup komunikasi guru 

terhadap siswanya di dalam kelas. 
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3. Kepemimpinan Guru dibatasi oleh kepemimpinan guru dalam proses 

belajar mengajar di dalam kelas. 

4. Aktivitas belajar dibatasi oleh aktivitas belajar siswa di dalam kelas dalam 

 mata pelajaran ekonomi. 

C.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1.Adakah pengaruh Komunikasi terhadap Aktivitas belajar mata 

pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3, Satu Atap 

Kerjo Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2012/2013? 

2.Adakah pengaruh  Kepemimpinan  Guru terhadap  Aktivitas belajar mata 

pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3, Satu Atap Kerjo 

Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2012/2013 ? 

3.Adakah pengaruh bersama Komunikasi dan kepemimpinan guru terhadap 

Aktivitas belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 3, Satu Atap Kerjo Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 

2012/2013? 

D. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan yang dijabarkan diatas maka tujuan 

penelitian yang hendak dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Komunikasi terhadap Aktivitas belajar mata 

 pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3, Satu Atap Kerjo 

 Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2012/2013? 
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2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan guru terhadap Aktivitas 

belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3, Satu 

Atap Kerjo Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2012/2013.  

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh Komunikasi dan Kepemimpinan guru 

terhadap Aktivitas belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 3, Satu Atap Kerjo Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 

2012/2013. 

E. Manfaat Penelitian 

 Adapun nantinya hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai komunikasi dan 

kepemimpinan guru terhadap aktivitas belajar ekonomi. 

2. Manfaat Praktis  

a. Sebagai masukan bagi sekolah yang bersangkutan dalam usahanya 

untuk meningkatkan mutu pendidikan sehubungan dengan faktor yang 

mempengaruhi aktivitas belajar siswa khususnya di bidang studi 

ekonomi 

b. Sebagai masukan bagi siswa mengenai pentingnya mengoptimalkan 

pembelajaran ekonomi tentang komunikasi dan kepemimpinan guru 

guna mencapai aktivitas belajar yang optimal. 

c. Sebagai masukan bagi penulis untuk menambah wawasan dan 
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pengetahuan penulis sebagai calon pendidik dan sebagai bahan acuan 

dan pertimbangan dalam pengembangan penelitian yang terutama di 

bidang pendidikan. 

F. Sistematika Penelitian 

 Sistematika penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang definisi aktivitas belajar, 

komunikasi, definisi kepemimpinan guru, indikator, kerangka teori, 

dan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian, penentuan 

obyek penelitian yang terdiri atas populasi, sampel, sampling, 

metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisi gambaran umum mengenai penyajian data dan 

pembatasan hasil penelitian. 

BAB V Dalam  bab ini disajikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis 

data yang dilakukan penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


