
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang mewajibkan warga negaranya untuk 

mendapat pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan 

dalam suatu bangsa dianggap penting karena dengan pendidikan dapat 

meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia. Meningkatnya mutu dan 

kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sehingga tercapai kemajuan bangsa. 

Menurut tabel liga global yang diproduksi firma pendidikan Pearson 

(2012)  oleh Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan bahwa sistem 

pendidikan Indonesia menduduki rangking terbawah dari 40 negara. Sir Michael 

Barber, penasihat pendidikan utama Pearson, mengatakan negara-negara yang 

berhasil memberikan status tinggi pada guru dan memiliki "budaya" pendidikan. 

Perbandingan internasional dalam dunia pendidikan telah menjadi semakin 

penting dan tabel liga terbaru ini berdasarkan pada serangkaian hasil tes global 

yang dikombinasikan dengan ukuran sistem pendidikan (BBC Indonesia, 2012). 
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Hasil dari tabel liga global mengindikasikan rendahnya kesadaran masyarakat 

Indonesia untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi. 

Tabel 1: Indeks Kemampuan Kognitif dan Pencapaian Pendidikan 

Sumber : http://thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking 

Upaya pemerintah meningkatkan pendidikan adalah program wajib belajar 

9 tahun yang memberikan pendidikan formal kepada masyarakat. Program wajib 

belajar 9 tahun terdiri atas 6 tahun pada jenjang sekolah dasar dan 3 tahun sekolah 

A to Z 
Indeks Total 

rank and score 
Kemampuan Kognitif  

rank and score 
Pencapaian Pendidikan 

rank and score 

Finland [rank 01]  1.26 [rank 01]  1.50 [rank 03]  0.79 

South Korea [rank 02]  1.23 [rank 04]  1.24 [rank 01]  1.21 

Hong Kong-China [rank 03]  0.90 [rank 03]  1.26 [rank 17]  0.20 

Japan [rank 04]  0.89 [rank 05]  1.04 [rank 08]  0.59 

Singapore  [rank 05]  0.84 [rank 02]  1.39 [rank 33] -0.26 

United Kingdom [rank 06]  0.60 [rank 12]  0.50 [rank 02]  0.81 

Netherlands [rank 07]  0.59 [rank 07]  0.72 [rank 11]  0.32 

New Zealand [rank 08]  0.56 [rank 09]  0.61 [rank 09]  0.47 

Switzerland [rank 09]  0.55 [rank 08]  0.71 [rank 13]  0.22 

Canada [rank 10]  0.54 [rank 06]  0.72 [rank 20]  0.18 

Ireland [rank 11]  0.53 [rank 16]  0.42 [rank 05]  0.74 

Denmark [rank 12]  0.50 [rank 17]  0.41 [rank 06]  0.68 

Australia [rank 13]  0.46 [rank 11]  0.54 [rank 12]  0.31 

Poland [rank 14]  0.43 [rank 20]  0.26 [rank 04]  0.77 

Germany [rank 15]  0.41 [rank 10]  0.54 [rank 23]  0.12 

Belgium [rank 16]  0.35 [rank 15]  0.43 [rank 17]  0.20 

United States [rank 17]  0.35 [rank 14]  0.44 [rank 21]  0.16 

Hungary [rank 18]  0.33 [rank 13]  0.46 [rank 25]  0.07 

Slovakia [rank 19]  0.32 [rank 25]  0.16 [rank 07]  0.65 

Russia [rank 20]  0.26 [rank 19]  0.29 [rank 19]  0.20 

Sweden [rank 21]  0.24 [rank 18]  0.31 [rank 24]  0.08 

Czech Republic [rank 22]  0.20 [rank 24]  0.20 [rank 15]  0.21 

Austria  [rank 23]  0.15 [rank 21]  0.24 [rank 28] -0.03 

Italy [rank 24]  0.14 [rank 23]  0.20 [rank 27]  0.02 

France [rank 25]  0.13 [rank 22]  0.23 [rank 30] -0.06 

Norway [rank 26]  0.11 [rank 27] -0.07 [rank 10]  0.47 

Portugal [rank 27]  0.01 [rank 28] -0.09 [rank 16]  0.21 

Spain [rank 28] -0.08 [rank 26] -0.01 [rank 32] -0.24 

Israel [rank 29] -0.15 [rank 30] -0.34 [rank 14]  0.22 

Bulgaria [rank 30] -0.23 [rank 31] -0.37 [rank 26]  0.05 

Greece [rank 31] -0.31 [rank 29] -0.25 [rank 34] -0.43 

Rumania [rank 32] -0.60 [rank 32] -0.88 [rank 29] -0.04 

Chile  [rank 33] -0.66 [rank 34] -1.07 [rank 22]  0.15 

Turkey  [rank 34] -1.24 [rank 33] -0.97 [rank 38] -1.79 

Argentina [rank 35] -1.41 [rank 39] -2.02 [rank 31] -0.17 

Colombia  [rank 36] -1.46 [rank 37] -1.91 [rank 35] -0.56 

Thailand  [rank 37] -1.46 [rank 35] -1.28 [rank 39] -1.81 

Mexico [rank 38] -1.60 [rank 36] -1.53 [rank 37] -1.74 

Brazil [rank 39] -1.65 [rank 38] -2.01 [rank 36] -0.94 

Indonesia [rank 40] -2.03 [rank 40] -2.04 [rank 40] -2.01 
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menengah pertama. Pendidikan formal tidak dapat lepas kaitannya dengan 

kegiatan belajar mengajar yang sering disingkat dengan KBM.  

Di dalam kelas, masalah besar untuk guru-guru dan siswa adalah motivasi. 

Guru berharap supaya setiap siswa menggunakan bakat dan waktunya selama di 

sekolah sehingga tujuan belajar terjadi secara maksimum. Siswa berusaha 

menggunakan potensi mereka tumbuh secara cepat dengan perkembangan bakat-

bakat yang ada, namun tujuan guru sering kali berbeda dengan apa yang ada di 

dalam diri siswa sehingga motivasi tidak berkembang malahan terabaikan. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Hamdu dan Lisa (2011) yang berjudul Pengaruh 

Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar IPA di sekolah dasar menyebutkan 

bahwa motivasi belajar mempunyai pengaruh yang signifikan dalam prestasi 

siswa di sekolah. 

Motivasi adalah salah satu prasyarat yang amat penting dalam belajar. 

Dalam kata latin, kata motivum menunjuk pada alasan tertentu mengapa sesuatu 

itu bergerak. Motivasi mempunyai intensitas dan arah (direction). Gage dan 

Berliner (Djiwandono,2008) menyamakan motivasi seperti mesin (intensitas) dan 

kemudi (direction). Intensitas dan arah sering sulit dipisahkan. Intensitas dari 

motivasi yang digunakan untuk satu kegiatan mungkin tergantung pada besarnya 

intensitas itu daripada besarnya arah.  

Sardiman (2001) menyebutkan bahwa dalam kegiatan belajar, motivasi 

belajar dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa 

yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan 
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belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh siswa dapat tercapai. Karakteristik motivasi yang tinggi ditandai 

dengan kesadaran siswa untuk menguasai materi pelajaran, adanya hasrat ingin 

tahu yang tinggi terhadap pelajaran, ulet dan tidak mudah putus asa ketika 

mengerjakan tugas sekolah, menaruh perhatian,  minat dan merasa senang ketika 

mengerjakan tugas sekolah, kondisi lingkungan yang mendukung, serta 

mempunyai harapan berhasil yang tinggi.  

Motivasi belajar tinggi yang memudahkan siswa untuk memahami 

pelajaran sehingga para siswa mampu memperoleh prestasi yang baik di sekolah. 

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan Rafiqah (2013) yang menyatakan 

bahwa motivasi belajar memiliki pengeruh kontribusi sebesar 75,3% terhadap 

prestasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa  juga mendorong siswa untuk 

mempersiapkan diri dalam menerima pelajaran, contohnya seperti mempersiapkan 

buku dan peralatan sekolah, mengerjakan tugas-tugas sekolah,  serta mematuhi 

peraturan-peraturan yang berlaku disekolah sehingga kegiatan belajar mengajar  

dapat berjalan dengan lancar.  

Pada kenyataannya tidak setiap siswa mempunyai motivasi belajar yang 

sama, hal ini ditunjukkan pada hasil wawancara guru bimbingan konseling di 

salah satu sekolah menengah atas swasta menyebutkan kasus keterlambatan 

adalah kasus yang sering terjadi. Hampir setiap hari ada siswa yang terlambat 

dengan berbagai macam alasan yang dikemukakan. Guru BK tersebut juga 

menambahkan bahwa “Sebenarnya sekolah telah memberlakukan peraturan yang 

ketat untuk menangani siswa yang mengalami keterlambatan yaitu dengan 



5 
 

pemanggilan orang tua atau wali apabila siswa telah 3 kali mengalami 

keterlambatan, sedangkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang lainnya siswa 

akan mendapat sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah”. Dalam 

satu semester tercatat telah terjadi kurang lebih 80 pelanggaran yang dilakukan 

oleh siswa dengan jumlah keseluruhan sekitar 600 siswa. Pelanggaran tersebut 

mencakup pelanggaran keterlambatan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. 

Pelanggaraan yang terjadi merupakan indikasi menurunnya motivasi belajar 

siswa. Ilahi dkk (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa faktor yang 

dominan mempengaruhi displin siswa adalah kondisi psikologis siswa itu sendiri. 

Upaya yang dilakukan sekolah untuk mengurangi angka pelanggaran 

terhadap peraturan sekolah  adalah dengan di tambahkannya pelajaran BK atau 

bimbingan konseling dalam mata pelajaran. Hal tersebut didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Smith (2011) yang mengatakan ada bahwa layanan 

konseling kelompok berpengaruh terhadap disiplin belajar siswa. Mata pelajaran 

BK diisi dengan pengarahan-pengarahan dan sharing-sharing permasalahan 

dalam kegiatan belajar mengajar yang dikomunikasikan oleh Guru BK secara 

santai dan tidak kaku sehingga siswa dapat terbuka mengkomunikasikan 

permasalahan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi penting 

dalam kehidupan sehari- hari. 

Komunikasi yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar merupakan 

komponen penting dalam kelacaran proses belajar mengajar. Hasil penelitan Lisa 

Hsu (2010) dalam jurnalnya yang berjudul The Impact of Perceived Teachers’ 

Nonverbal Immediecy on Students’ Motivation for Learning English menyatakan 



6 
 

bahwa perilaku komunikasi nonverbal guru berkorelasi positif dengan motivasi 

belajar siswa. Cara guru mengajar/menyampaikan materi pelajaran merupakan 

salah satu contoh bentuk komunikasi. Bahasa dan pemilihan kata yang tepat 

dalam berkomunikasi dapat mempermudah siswa dalam memahami pelajaran. 

Ketika siswa dapat memahami pelajaran dengan mudah bukan tidak mungkin 

nilai-nilai dalam mata pelajaran dapat meningkat dan termotivasi untuk 

mempelajari suatu mata pelajaran. Selain itu komunikasi yang baik dengan guru 

juga dapat menimbulkan kondisi yang kondusif untuk lingkungan belajar 

sehingga siswa merasa nyaman saat belajar. Komunikasi antara guru dengan 

siswa  atau komunikasi antara sesama siswa disebut komunikasi interpesonal. 

Pontoh (2013) juga menyebutkan dalam penelitianya bahwa ada peranan 

komunikasi interpersonal guru dalam peningkatan pengetahuan anak baik verbal 

maupun non verbal sehingga mampu meningkatkan prestasi anak. 

Kata komunikasi interpersonal merupakan dua suku kata yaitu komunikasi 

dan interpersonal. Kata “komunikasi” berasal dari bahasa Latin communicare, 

berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Sedangkan interpersonal merupakan 

keturunan dari awalan inter¸ yang berarti “antara” dan kata person, yang berarti 

“orang”. Komunikasi interpersonal secara umum terjadi di antara dua orang. 

Menurut Buber mengidentifikasi komunikasi interpersonal sebagai proses 

transaksi (berkelanjutan) yang selaktif, sistematis, dan unik, yang mampu 

merefleksikan dan mampu membangun pengetahuan bersama orang lain. Prinsip-

prnsip dalam komunikasi interpersonal antara lain kita tidak mungkin hidup tanpa 

berkomunikasi, komunikasi interpersonal adalah hal yang tidak dapat diubah, 
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komunikasi interpersonal melibatkan masalah etika, manusia menciptakan makna 

dalam komunikasi interpersonal, metakomunikasi memengaruhi makna, 

komunikasi interpersonal menciptakan hubungan yang berkelanjutan, komunikasi 

tidak dapat menyelesaikan masalah, efektivitas komunikasi interpersonal adalah 

sesuatu yang dapat dipelajari. (Wood, 2013) 

Komunikasi interpersonal adalah cara utama untuk membangun dan 

memperbaiki sebuah hubungan. Ketika di dalam kelas hubungan antara guru 

dengan siswa atau hubungan antara sesama siswa sangatlah penting. Dalam 

penelitiannya Nugrahani dan Margunani (2014) mengatakan bahwa persepsi 

mengenai kepemimpinan dan kemampuan komunikasi guru secara simultan 

berpengaruh pada motivasi belajar siswa sebesar 65%.  Komunikasi interpersonal 

yang terjadi dalam hubungan interpersonal yang baik dapat meningkatkan 

motivasi siswa ketika di kelas contohnya seperti guru memberikan pujian kepada 

siswa yang mendapat nilai yang tinggi dalam suatu ujian, pujian yang diberikan 

guru merupakan suatu penguatan (reinforcement) untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Hal ini senada dengan hasil penelitian Setyowati dan Sukidjo 

(2013) yang mengemukakan bahwa ada pengaruh positif pemberian reinforcement 

terhadap motivasi belajar siswa   

Hubungan interpersonal yang baik mampu meningkatkan intensitas 

komunikasi interpersonal yang menimbulkan keakraban antara satu dengan yang 

lain sehingga berusaha untuk selalu saling berhubungan. Berdasarkan uraian 

diatas dapat diketahui bahwa intensitas komunikasi interpersonal antara guru 

dengan siswa atau antar sesama siswa  perlu ditingkatkan untuk menurunkan 
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tingkat pelanggaran yang terjadi sehingga mampu meningkatkan prestasi di 

sekolah. Dari uraian tersebut peneliti menentukan rumusan masalah: “apakah ada 

hubungan antara intensitas komunikasi interpersonal dengan motivasi belajar 

siswa?” Oleh karena itu peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul 

“Hubungan Antara Intensitas Komunikasi Interpersonal Dengan Motivasi 

Belajar.” 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara intensitas komunikasi interpersonal dengan motivasi belajar 

siswa 

2. Tingkat  intensitas komunikasi interpersonal  

3. Tingkat motivasi belajar 

4. Sumbangan efektif intensitas komunikasi interpersonal terhadap motivasi 

belajar 

C. Manfaat Penelitian 

1. Kepala sekolah, untuk memberi pengetahuan hubungan antara intensitas 

komunikasi interpersonal dengan motivasi belajar siswa 

2. Siswa, supaya mengetahui hubungan intensitas komunikasi interpersonal 

dengan motivasi belajar siswa sehingga dapat memaksimal memperoleh 

prestasi belajar yang sesuai dengan harapan 

3. Ilmuwan psikologi, diharapakan penelitian ini dapat menambah wawasan 

dibidang  psikologi, khususnya psikologi pendidikan yang berkaitan dengan 

komunikasi interpersonal dan motivasi belajar 
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4. Peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian berikutnya dengan menambahkan faktor-faktor atau variabel lain 

yang mempengaruhi motivasi belajar 


