
BAB I 
PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah

Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap manusia yang telah dimulai

sejak dilahirkan hingga ke liang lahat. Oleh sebab itu, setiap manusia wajib

untuk  belajar  baik  melalui  jalur  pendidikan  formal,  informal  maupun non

formal,  karena  belajar  merupakan  kunci  untuk  memperoleh  ilmu

pengetahuan.  Tanpa  belajar  maka  tidak  ada  ilmu  pengetahuan  yang  dapat

diperoleh.  Semakin  perlunya  manusia  akan  ilmu  pengetahuan,  maka

perkembangan sangat  pesat  dari  waktu  ke  waktu.  Kemajuan suatu  bangsa

diukur  dari  tingkat  kemajuan  pengetahuan  dan  teknologi  karena  semakin

maju ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa semakin maju taraf hidup

dan kesejahteraan penduduknya.

Komunikasi adalah suatu sarana untuk dapat menciptakan hubungan

yang harmonis antara keluarga dengan anak. Komunikasi  antara orang tua

dengan anak sangat berperan dalam menentukan keberhasilan proses belajar

anak  dan membantu  perkembangan  kepribadian  anak.  Adanya  komunikasi

yang baik antara keluarga dengan anak akan dapat meningkatkan motivasi

belajar anak. Komunikasi yang dilakukan oleh orang tua dengan anak harus

dilandasi hubungan yang mesra, penuh kasih sayang dan pengertian. 

Komunikasi  interpersonal   keluarga  akan  menciptakan  saling

pengertian, kepercayaan, menghargai, dan mempererat hubungan social. Hal

ini mampu mengatasi konflik, menjadi sesuatu yang membangun dan secara

professional menerapkan teknik berkomunikasi. Bila semua dapat dilakukan
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akan tercipta situasi belajar yang kondusif, motivasi belajar yang tinggi, dan

itu berarti  hasil  belajar meningkat secara proporsional karena dilaksanakan

dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras.

Intensitas  dalam  melakukan  komunikasi  merupakan  suatu  tingkat

kedalaman dalam menyampaikan suatu pesan dari seorang individu sebagai

anggota keluarga kepada keluarga atau orang lain yang berada disekitarnya

(Djamarah,  2013).  Terdapat  hal  yang  penting  yang  harus  dimiliki  dan

dilakukan  saat  melakukan  komunikasi  yaitu:  kejujuran,  keterbukaan,

pengertian,  rasa  percaya  dan  dukungan  antara  kedua  belah  pihak  (Suci

Sundari  2013)).  Intensitas  dalam  berkomunikasi  pada  keluarga  penting

dilakukan,  karena  komunikasi  dapat  mempererat  hubungan  keluarga  dan

dapat menciptakan rasa aman dan nyaman.

Hal ini merupakan titik perbedaannya karena pada penelitian ini akan

diteliti pengaruh komunikasi interpersonal keluarga terhadap motivasi belajar

siswa  di  SMP  Negeri  19  Kota  Jambi.  Sedangkan  hasil  penelitian  yang

terdahulu,  membahas  tentang,  keharmonisan,  motivasi  dan intensitas.  Dari

pemaparan  di  atas  telah  jelas  mengenai  perbedaan  dan  persamaan  antara

penelitian yang akan dilakukan dengan hasil penelitian-penelitian yang sudah

dilakukan. Oleh karena itu penelitian yang berjudul “pengaruh komunikasi

interpersonal  keluarga  terhadap  motivasi  belajar  siswa  di  SMP Negeri  19

Kota  Jambi”  dapat  dilakukan  karena  masalah  yang  akan  diteliti  bukan

duplikasi dari penelitian–penelitian yang sebelumnya.

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada di

SMP Negeri 19 Kota Jambi bahwa sebagian siswa ada yang tidak berminat
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untuk  belajar.  Hal  ini  terlihat  dari  adanya  siswa  yang  tidak  siap  untuk

menerima pelajaran,  tidak  mengerjakan pekerjaan  rumah,  tidak ada gairah

untuk belajar, mengantuk saat pembelajaran, terlambat datang ke sekolah, dan

bermain  atau  mengganggu temannya  saat  guru  menerangkan.  Berdasarkan

wawancara peneliti dengan beberarapa siswa di sekolah peneliti menemukan

bahwa  siswa  di  rumah  jarang  berkomunikasi  dengan  orangtuanya.  Siswa

menceritakan dulunya ketika ia masih kecil ia sering diajak berkomunikasi

oleh  orang  tuanya.  orang  tua  sering  menanyakan  kegiatan  apa  saja  yang

dilakukan disekolah. 

Tetapi sekarang setelah di SMP ia tidak bisa langsung bercerita begitu

saja. Karena harus menunggu waktu yang tepat. Siswa mengatakan orang tua

sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing.  Ini menyebabkan  kurangnya

komunikasi yang intens antara orang tua dan anak, orang tua tidak  pernah

menanyakan sudah belajar apa belom, ada PR atau tidak, sehingga timbulnya

malas dan kurangnya motivasi anak untuk belajar, seharusnya orang tua bisa

menciptakan suasana rumah yang nyaman, harmonis, dan terjalin komunikasi

yang baik antara orang tua dan anak-anaknya. 

Disaat ia mendapat kesulitan dalam belajar orang tua tidak mahu tahu

dan tidak dapat membantu, orang tua hanya menyarankan cari tahu dengan

orang yang lebih pintar, orang tua tidak menanyakan apakah kita mengerti

atau tidaknya pelajaran disekolah. Dengan memberikan perhatian orang tua

dapat memberikan dorongan dan motivasi sehingga anak dapat belajar dengan

tekun. Karena anak memerlukan waktu, tempat dan keadaan yang baik untuk

belajar, dengan kurangnya komunikasi interpersonal orang tua menyebabkan
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motivasi belajar anak menjadi terganggu dan hasil belajarnya pun menurun.

Kurangnya  perhatian  dan  komunikasi  dari  orangtua  dapat  menyebabkan

seorang anak menjadi malas, acuh tak acuh, dan kurang minat belajar.

Berdasarkan  fenomena  diatas  maka  menarik  perhatian  penulis

melakukan  penelitian  di  SMP  Negeri  19  Kota  Jambi  untuk  mengukur

Pengaruh  Komunikasi  Interpersonal  Keluarga  Terhadap  Motivasi  Belajar

Siswa di SMP Negeri 19 Kota Jambi. 

B. Batasan Masalah

Aspek  atau  dimensi  dari  variabel  perlu  dibatasi,  bila  aspek  variabel

terlalu banyak atau mungkin adanya aspek yang diteliti  atau kemungkinan

ada perbedaan pendapat  dalam merincinya,  maka semua aspek yang akan

diteliti dinyatakan secara tegas. Aspek ini yang nantinya dijadikan kisi-kisi

instrumen. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Komunikasi  interpersonal keluarga yang diteliti adalah

a  Komunikasi interpersonal orang tua yang dilihat dari keterbukaan

yaitu  1)  Kesediaan  berinteraksi  dengan  lingkungannya,  2)  Kesediaan

menanggapi,  jujur  dan  bertanggung jawab terhadap pesan  dan  perasaan

yang diungkapkan 

b Komunikasi interpersonal orang tua yang dilihat dari empati yaitu 1)

Memahami  perkataan  yang  diucapkan  saat  berkomunikasi.  2)

Merasakan kejadian pesan suatu peristiwa 

c Komunikasi  interpersonal  orang  tua  yang  dilihat  dari  sikap

mendukung (suportiveness),  yaitu 1) Memiliki pandangan ke depan
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dan  terbaik  dalam  mengungkapkan  pemikiran,  2)  Menunjukkan

ekspresi dukungan yang positif saat berkomunikasi

d Komunikasi  interpersonal  orang  tua  yang  dilihat  dari  sikap  positif

(positiventess),   yaitu  1) Perhatian  yang  positif  saat  berkomunikasi,  2)

Perasaan yang positif saat berkomunikasi

e Komunikasi interpersonal orang tua yang dilihat dari kesetaraan (equality),

yaitu  1) Memiliki  keinginan  untuk  bekerjasama,  2)  Memandang

ketidaksetujuan sebagai perbedaan yang ada

2. Motivasi  belajar  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  dibatasi  pada

kebutuhan, dorongan dan tujuan
3. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 19 Kota Jambi

Tahun ajaran 2018/2019

C. Rumusan Masalah

Agar  rumusan  permasalahannya  spesifik  dan  terukur,  maka

permasalahan penelitian hendaknya diarahkan kepada aspek kecil, misalnya

menyangkut  eksistensi  (ada atau tidak)  pengaruh komunikasi  interpersonal

keluarga terhadap motivasi belajar siswa. Penelitian  ini  dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah  gambaran  umum komunikasi  interpersonal  keluarga  di

SMP Negeri 19 Kota Jambi?
2. Bagaimanakah gambaran umum motivasi belajar siswa di SMP Negeri

19 Kota Jambi?
3. Apakah terdapat  pengaruh komunikasi  interpersonal  keluarga  terhadap

motivasi belajar siswa di SMP Negeri 19 Kota Jambi?

D. Tujuan Penelitian
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Meneliti  berarti  menemukan,  maka  tujuan  penelitian  adalah

menemukan jawaban empiris atas permasalahannya yang diajukan, karena itu

rumusan tujuan penelitian harus sejalan dengan rumusan masalah penelitian

Berdasarkan  rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk  menggambarkan pengaruh komunikasi interpersonal keluarga di

SMP Negeri 19 Kota Jambi.
2. Untuk menggambarkan pengaruh motivasi belajar siswa di SMP Negeri

19 Kota Jambi
3. Untuk  mengungkap  pengaruh  komunikasi  interpersonal  keluarga

terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 19 Kota Jambi

E. Manfaat Penelitian

Manfaat sama artinya dengan kegunaan setelah tujuan tercapai. Bila

tujuan penelitian untuk mencari jawaban atas masalah yang dirumuskan, maka

manfaat  penelitian  persoalan  setelah  tujuan  tercapai.  Dengan  tercapainya

tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Orang Tua 

Sebagai  masukan  orang  tua  dan  anggota  keluarga  lainnya  untuk

menciptakan  komunikasi  interpersonal  keluarga  yang  lebih  kondusif

sehingga  meningkatkan  prestasi  belajar  dan  menumbuhkan  kesadaran

bagi  orang  tua  dalam memperhatikan  fasilitas  belajar  anak,  perhatian

terhadap pendidikan anak, dan motivasi yang diberikan kepada anak di

komunikasi keluarga.

2. Bagi  Guru 
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Perlunya  adanya kejasama antara guru antara orang tua untuk mendidik

dan mengajar anak agar lebih giat dalam belajar 

3. Bagi siswa

Sebagai masukan bagi siswa akan pentingnya penerapan dalam diri siswa

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  atau  referensi

untuk penilaian berikutnya yang sejenis.

F. Anggapan Dasar

Anggapan dasar atau asumsi adalah merupakan prinsip, kepercayaan,

sikap atau predisposisi yang digunakan peneliti untuk membangun hipotesis

atau pertanyaan penelitian. Anggapan dasar tidak mendahului hipotesis maka

anggapan dasar cukup dirumuskan sebagai berikut : 

1. Komunikasi  interpersonal  keluarga  memainkan peranan penting  dalam

kehidupan orang tua dan anak.
Melalui  interaksi  dalam  komunikasi  interpersonal  keluarga,  dimana

pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  komunikasi  dapat  saling  memberi

inspirasi, motivasi dan menumbuhkan rasa semangat dan dorongan untuk

mengubah pemikiran, perasaan, dan sikap yang sesuai dengan topik yang

dibahas bersama.
2. Motivasi belajar siswa-siswi di SMP Negeri 19 Kota Jambi dipengaruhi

banyak faktor.

G. Hipotesis 
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Berdasarkan tujuan dan anggapan dasar di atas, maka hipotesis yang

akan  diuji  dalam  penelitian  ini  adalah:  Terdapat pengaruh  komunikasi

interpersonal  keluarga  terhadap  motivasi  belajar  siswa  di  SMP Negeri  19

Kota Jambi

H. Defenisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atas konsep atau variabel

penelitian  yang  ada  dalam  judul  penelitian.  Definisi  operasional  dari

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Komunikasi interpersonal Keluarga

Komunikasi  interpersonal  keluarga  adalah  merupakan  kegiatan  atau

proses penyaluran informasi, perasaan, ide, Antara anggota keluarga satu

dengan anggota yang lain  (Devito 2011:286)

2. Motivasi Belajar

Motivasi  adalah  keseluruhan  daya  penggerak  yang  menimbulkan

kegiatan belajar, sehingga tujuan belajar yang diharapkan dapat tercapai.

(Dimyanti Mudjiono 2013)

I. Kerangka Konseptual
Kerangka  konseptual  dalam  penelitian  ini  digambarkan  dalam

bentuk bagan berikut:

rxy

Komunikasi interpersonal
Keluarga  (X)

Motivasi Belajar
(Y)


