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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Manusia setiap hari melakukan komunikasi mulai dari lingkungan keluarga, 

di tempat bekerja, di pasar, dan sebagainya. Sejalan hal tersebut komunikasi 

adalah suatu kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia. Komunikasi 

interpersonal secara umum merupakan proses pertukaran informasi antar orang 

atau antar pribadi dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku. Sebagai suatu 

kebutuhan, komunikasi  juga diperlukan organisasi untuk mendukung kelancaran 

aktivitas di dalam organisasi. Dalam proses komunikasi terdapat pihak yang 

menyampaikan pesan (komunikator) untuk menyampaikan pesan kepada 

penerima pesan (komunikan) dengan melalui  media pesan. Komunikator 

umumnya mengharapkan adanya feedback atau umpan baik dari penerima 

pesan, sebagai tanda keberhasilan dalam berkomunikasi.  

Komunikasi  dalam literatur perilaku organisasi secara umum menyatakan 

bahwa proses komunikasi antar pribadi (interpersonal) memegang peran penting 

di mana proses komunikasi dapat berlangsung dengan baik atau tidak terletak 

dari persepsi individu yang terlibat dalam proses komunikasi. Kesalahan persepsi 

dalam berkomunikasi dapat mempengaruhi proses komunikasi menjadi kurang 

efektif atau terjadi kegagalan berkomunikasi.  
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Di lingkungan organisasi sekolah, berlangsungnya komunikasi interpersonal 

dapat dilihat dari interaksi antara guru dengan guru, interaksi guru dengan 

kepala sekolah, guru dengan siswa atau guru dengan karyawan administrasi. 

Suranto (2011) berpendapat bahwa “Iklim komunikasi berhubungan dengan 

motivasi guru. Guru akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, pada saat 

guru merasakan  iklim komunikasi yang baik”.  

Kinerja sering disebut dengan prestasi kerja, yaitu pencapaian hasil kerja 

individu ataupun kelompok dalam organisasi berdasrkan indikator penilaian 

tertentu. Menyadari pentingnya kinerja guru, iklim komunikasi yang berlangsung 

di lingkungan sekolah harus diciptakan seefektif mungkin, berarti semakin efektif 

iklim komunikasi akan memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja 

guru. Iklim komunikasi yang efektif di sekolah dapat terbentuk dari budaya 

sekolah setempat, sedangkan setiap sekolah memiliki orientasi budaya  yang 

berbeda. Kenyataan yang terjadi di SD Negeri 03 Karanganyar, budaya sekolah 

nampak dari perilaku guru dalam menjalin interaksi dengan  rekan kerja baik guru 

kelas atau guru mata pelajaran. Berlangsungnya komunikasi interpersonal antar 

guru tersebut sebagai salah satu bentuk perilaku mendukung budaya sekolah 

dalam meningkatkan mutu sekolah.  

Dalam proses berkomunikasi guru menyampaikan pesan melalui percakapan 
langsung atau menggunakan media handphone, telepon, atau melalui 
media tulis seperti memo, atau surat.  Dengan kata lain berlangsungnya 
proses komunikasi tersebut termasuk dalam jenis komunikasi verbal. Selain 
komunikasi verbal, proses komunikasi dapat dilakukan dengan bahasa isyarat  
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tanpa percakapan, proses komunikasi ini disebut  sebagai komunikasi non 
verbal  (Chang, 2008).  

 
Berlangsungnya komunikasi interpersonal di SD Negeri 03 Karanganyar 

misalnya interaksi kepala sekolah dengan guru dalam forum rapat dinas,  rapat 

koordinasi sesama guru, interaksi guru dengan siswa dalam proses pembelajaran 

di kelas.  Dalam melakukan komunikasi interpersonal, pihak-pihak yang terlibat 

dalam proses komunikasi harus dapat menciptakan iklim komunikasi yang efektif, 

dalam artian proses komunikasi berlangsung dengan menyenangkan, pesan yang 

disampaikan dapat dipahami dan dapat diterima. Selain itu proses komunikasi 

dikatakan berhasil atau efektif jika ada umpan balikan atau feed back.  

Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan peneliti terhadap 

guru-guru di SD Negeri 03 Karanganyar menunjukkan bahwa efektivitas 

komunikasi interpersonal guru dalam pembelajaran dapat ditentukan oleh banyak 

faktor. Hal ini didukung dengan data hasil wawancara peneliti dengan Ibu 

Sugiatmi, guru SD Negeri 03 Karanganyar  pada hari Selasa tanggal 2 Februari 

2015 bahwa : 

Sebagai guru di SD Negeri 03 Karanganyar  saya harus mampu memahami 
perbedaan yang dimiliki siswa terutama mengenai tingkat kecerdasan, selain 
itu juga menyangkut keunikan karakter anak seperti sifat pendiam atau 
periang. Komunikasi interpersonal dalam pembelajaran ditandai dengan 
beberapa indikator misalnya motivasi belajar menurun karena siswa kurang 
berani mengajukan pertanyaan, namun ada juga siswa yang aktif bertanya, 
dan menjawab pertanyaan dengan baik. Dengan adanya perbedaan tersebut, 
sebagai guru harus terampil menyampaikan materi pelajaran dan perlu 
memilih pendekatan atau strategi komunikasi yang efektif. 
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Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa guru-guru di SD 

Negeri 03 Karanganyar  dalam melaksanakan pembelajaran  perlu menciptakan 

iklim komunikasi interpersonal yang efektif dengan siswa. Iklim komunikasi 

interpersonal yang efektif amat diperlukan dalam proses pembelajaran, karena  

dapat mendorong (memotivasi) dan mengarahkan siswa pada tujuan 

pembelajaran. 

Dalam menciptakan iklim komunikasi yang efektif tentunya diperlukan 

suatu pengelolaan komunikasi interpersonal yang baik. Keberhasilan guru dalam 

melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, komunikasi guru dengan rekan 

sejawat, atau interaksi guru dengan siswa memerlukan pengelolaan yang baik, 

yaitu mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan umpan balik. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, setiap tahapan memerlukan langkah-langkah 

strategis sehingga proses komunikasi interpersonal di SD Negeri 03 Karanganyar 

dapat mencapai keberhasilan. Ketiga tahapan tersebut akan menjadi fokus 

permasalahan dalam penelitian ini. 

 

B.  Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, peneliti perlu membatasi masalah yang 

ada pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 03 Karanganyar pada tahun pelajaran 

2015/2016.  
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2.  Definisi operasional komunikasi interpersonal adalah interaksi yang terjadi 

antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan rekan 

sejawat di SD Negeri 03 Karanganyar, untuk melakukan pertukaran informasi 

baik secara verbal maupun nonverbal dengan tujuan memperoleh perubahan 

pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pengelolaan komunikasi interpersonal di 

SD Negeri 03 Karanganyar dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

umpanbalikan.  

3. Sasaran pengelolaan komunikasi interpersonal di SD Negeri 03 Karanganyar 

adalah efektivitas komunikasi interpersonal guru dengan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

4. Indikator efektivitas komunikasi interpersonal dalam kegiatan pembelajaran 

diukur dari lima dimensi yang dikemukakan oleh Devito (2011) yaitu: 

keterbukaan (openess), empati (emphaty), sikap mendukung 

(supportiveness), sikap positif (positiveness)  dan kesamaan/kesetaraan 

(equality). 

 

C.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan atas tiga hal. 

1. Bagaimana perencanaan komunikasi interpersonal di SD Negeri 03 

Karanganyar?   

2. Bagaimana pelaksanaan komunikasi interpersonal di SD Negeri 03 

Karanganyar? 
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3. Bagaimana umpanbalikan komunikasi interpersonal di SD Negeri 03 

Karanganyar? 

 

D.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Penelitian ini secara umum bertujuan mendeskripsikan pengelolaan 

pengelolaan komunikasi Interpersonal di SD Negeri 03 Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini :  

a. Mendeskripsikan perencanaan komunikasi interpersonal di SD Negeri 03 

Karanganyar. 

b. Mendeskripsikan  pelaksanaan komunikasi interpersonal di SD Negeri 03 

Karanganyar. 

c. Mendeskripsikan  umpanbalikan komunikasi interpersonal di SD Negeri 

03 Karanganyar. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan khususnya 

mengenai literatur pengelolaan pembelajaran 

b. Memberikan wawasan yang berguna bagi peneliti lain untuk 

melaksanakan  riset yang relevan. 
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2. Manfaat praktis 

a. Memberikan manfaat bagi guru khususnya guru-guru di SD Negeri 03 

Karanganyar dalam mengelola pembelajaran secara berkualitas. 

b. Memberikan manfaat bagi guru khususnya guru-guru di SD Negeri 03 

Karanganyar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan komunikasi 

interpersonal. 

 

 

 


