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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal penting untuk kemajuan suatu bangsa. Hal ini 

dianggap penting karena keberhasilan pendidikan merupakan ukuran kesuksesan dan 

kemajuan dari pemerintahan pada suatu negara (Khoe Yao Tung 2002 : 2). 

Pemerintah yang sukses, menciptakan tingkat pendidikan warga negara yang baik. 

Hal ini ditunjukkan oleh hasil riset dari The Social Progress Imperative yang 

menjelaskan 10 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Mulai dari Korea 

Selatan, Jepang, Singapura, Hongkong, Finlandia dst (Wu, 2018). Negara-negara 

tersebut di atas merupakan negara dengan PDB yang tinggi, seperti Korea Selatan 

PDB nya 26.761,90 USD; Jepang 48.919,60; Singapura 58.247,90; dst 

(id.tradingeconomics.com; 2018). Hal diatas menjelaskan bahwa negara yang 

makmur memiliki sistem pendidikan yang lebih baik. Dimana sistem pendidikan 

tersebut akan bermanfaat bagi peningkatan kualitas warga negara dimana pun 

negaranya. 

Indonesia adalah negara berkembang dengan PDB 4.285 USD 

(id.tradingeconomics.com). Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia jauh 

tertinggal dari negara – negara yang memiliki PDB tinggi. Maka bisa diasumsikan 

Indonesia masih memiliki berbagai masalah di bidang pendidikan. Terlihat dari data 

Indeks Pembangunan Pendidikan Untuk Semua atau EFA (Education For All) di 

Indonesia menurun tiap tahunnya. Tahun 2012 Indonesia berada diperingkat 68 

dibawah Turki, Oman, dan Panama bahkan lebih rendah dibandingkan Brunei 

Darussalam yang berada di peringkat ke 34 dan terpaut 3 peringkat dibawah Malaysia 

yang menduduki posisi ke 65 (UNESCO, 2015 : 232). Dimana hal tersebut terlihat 

juga dari sumber data kualitas pendidikan yaitu Survival Rate to Grade 5 dimana 

Indonesia memiliki indeks kualitas pendidikan sebesar 0,895. Nilai indeks tersebut 

berada lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, di 

bawah Singapore, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.  Namun jika dilihat 

dari keseluruhan negara di dunia, Indonesia memiliki indeks kualitas pendidikan yang 

tergolong menengah.  

Berikut beberapa data lain mengenai hasil buruk yang dicapai dunia 

pendidikan Indonesia pada beberapa tahun terakhir (Kompas, 2014). 

a. Sebanyak 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan 

minimal pendidikan. 
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b. Indonesia masuk dalam peringkat 40 dari 40 negara, pada pemetaan kualitas 

pendidikan, menurut lembaga The Learning Curve. 

c. Dalam pemetaan di bidang pendidikan tinggi, Indonesia berada di peringkat 

49 dari 50 negara yang diteliti. 

d. Pendidikan Indonesia masuk dalam peringkat 64, dari 65 negara yang 

dikeluarkan oleh lembaga Programme for International Study Assessment 

(PISA), pada tahun 2012. Mendikbud mengatakan, tren kinerja pendidikan 

Indonesia pada pemetaan PISA pada tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan 2012, 

cenderung stagnan.  

e. Nilai rata-rata kompetensi guru di Indonesia hanya 44,5. Padahal, nilai standar 

kompetensi guru adalah 75.  

Data kompetensi guru nasional di Indonesia jika dibandingkan dengan data 

UNESCO dalam GEM (Global Education Monitoring) Report 2016 memperlihatkan, 

pendidikan di Indonesia hanya menempati peringkat ke-10 dari 14 negara 

berkembang. Hal ini memperlihatkan kualitas guru Indonesia masih bermasalah 

(news.detik.com/kolom/d-3741162/mengkritisi-kompetensi-guru). Lebih jauh lagi 

terlihat dari nilai hasil UKG (Uji Kompetensi Guru) tahun 2015 rata-rata nasional 

hanya 44,5 jauh di bawah nilai standar 75. Contoh langsung pada kompetensi 

pedagodik. Masih banyak guru yang cara mengajarnya kurang baik, cara mengajar di 

kelas membosankan (gtk.kemdikbud.go.id/post/uji-kompetensi-guru; 2015).  Dari 3,9 

juta guru yang ada saat ini, masih terdapat 25% guru yang belum memenuhi syarat 

kualifikasi akademik, dan 52% guru belum memiliki sertifikat profesi. Di sisi lain, 

seorang guru dalam menjalankan tugasnya harus memiliki standar kompetensi yang 

mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Syarifudin 

Yunus, 2017). Semua hal diatas juga ditemukan di SMK (Sekolah Menengah 

Kejuruan). 

Kompetensi guru SMK ternyata juga bermasalah. Kurang kompetennya guru 

di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengakibatkan banyaknya siswa lulusan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menganggur. Dan hal ini terjadi salah 

satunya karena guru yang mengajar tidak memiliki skill yang bagus (republika.co.id, 

2018). Salah satu skill yang masih belum kompeten pada guru yaitu skill komunikasi. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No.14 pasal 10 tentang Guru 

dan Dosen dinyatakan bahwa kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, sesama guru, 

orang tua/wali peserta didik dan masyarakat. Maka dari itu, guru dituntut untuk 

memiliki kompetensi tersebut. Karena dalam melakukan pendekatan dengan siswa, 

guru harus memperhatikan bagaimana berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa. 

Sedangkan hal ini masih menjadi masalah di Indonesia. 
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Salah satu bentuk komunikasi yang sering di lakukan dalam kehidupan 

manusia adalah komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Mulyana (2012) 

menyebutkan bahwa “komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) berarti 

komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap 

pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun 

nonverbal.” Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa komunikasi 

interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua orang. Di dalam komunikasi 

interpersonal dapat terjadi diantara sesama orang-orang yang terlibat dalam 

lingkungan sekolah. Seperti guru dengan murid, murid dengan guru, guru dengan 

orang tua murid, dan lain sebagainya. Komunikasi interpersonal dalam lingkup 

pendidikan tersebut berperan dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan menengah menurut BSNP 

dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan sebagai berikut : 

1. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.  

2. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut sesuai dengan kejuruannya (BSNP, 2006). 

SMK Global Mandiri berlokasi di Kota Tangerang dan berdiri dibawah 

naungan Yayasan Pendidikan Islam Asy Syakirin sejak tahun 2010. SMK Global 

Mandiri merupakan sebuah lembaga pendidikan formal. Di dalam proses komunikasi 

antara pihak sekolah dan siswa SMK Global Mandiri, seringkali orang tua siswa pun 

ikut dilibatkan. Dalam lingkup SMK Global Mandiri Tangerang serangkaian 

komunikasi terjalin antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan 

orang tua siswa, dan sebagainya. Proses komunikasi yang terjadi untuk menciptakan 

hubungan di setiap aktivitas yang dilakukan. Kewajiban orang  tua adalah untuk  

mendidik  dan  mengasuh  anak-anak dengan baik. Namun karena kesibukan, 

kadangkala orang tua lebih mempercayakan pendidikan  dan pengasuhan kepada guru 

di sekolah. Orang tua juga menganggap  dengan menyerahkan anak ke sekolah favorit 

dan ternama, tugas untuk  mendidik dan mengasuh mereka sudah selesai. Namun 

sebenarnya guru di sekolah hanya sekadar membantu karena pelaku utama dalam 

pendidikan dan pengasuhan anak adalah orang tuanya. 

SMK Global Mandiri memiliki fasilitas pendidikan yang mendukung proses 

komunikasi antara orang tua murid dan wali kelas dalam meningkatkan partisipasi 

dan keaktifan siswa di sekolah, salah satunya yaitu melalui absensi finger print siswa 

yang langsung terhubung ke HP orang tua masing – masing. Akan tetapi, berdasarkan 

data yang dikumpulkan dari absensi siswa maupun wawancara dengan wali kelas dan 
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bagian kesiswaan, ternyata jumlah kehadiran siswa di sekolah masih kurang baik 

sehingga hal ini masih menjadi sebuah masalah di SMK Global Mandiri. 

Proses komunikasi antar pribadi antara guru dan orang tua saat ini umumnya 

hanya terjadi dalam pertemuan-pertemuan formal yang diadakan pihak sekolah. Hal 

ini kurang mendukung terciptanya intensitas komunikasi antar pribadi yang 

berlangsung antara guru dan orang tua murid. Hal tersebut dapat  menghambat  anak 

untuk mencapai prestasi. Adanya komunikasi antara guru, orang tua, dan anak remaja 

sangat diperlukan, mengingat untuk mencapai prestasi di sekolah, anak remaja 

membutuhkan dukungan dari guru dan orang tua.  Dukungan  guru  dan  orang  tua 

dapat tercipta apabila ada relasi yang baik di antara keduanya. Masalah komunikasi 

interpersonal antara guru dan orang tua murid sangat komplek dan berkaitan antara 

satu dan yang lainnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh intensitas komunikasi guru dan orang tua 

murid terhadap partisipasi dan keaktifan siswa di SMK Global 

Mandiri Tangerang ? 

2. Apakah ada pengaruh komunikasi pembelajaran di kelas terhadap 

partisipasi dan keaktifan siswa di SMK Global Mandiri Tangerang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui gambaran tentang apakah ada pengaruh komunikasi 

guru dan orang tua murid terhadap partisipasi dan keaktifan siswa di 

SMK Global Mandiri Tangerang. 

2. Untuk mengetahui komunikasi pembelajaran guru terhadap partisipasi 

dan keaktifan siswa di kelas. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi 

yang bermanfaat dalam pengembangan penelitian Ilmu Komunikasi, 

khususnya bagi pengembangan penelitian yang berkaitan dengan 

komunikasi pendidikan. 
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2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan 

pada instansi terkait. 




