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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan sendi dasar sehingga terjadi proses interaksi 

sosial, karena tanpa adanya komunikasi manusia tidak akan berkembang. 

Dalam proses pendidikan dan pengajaran, komunikasi guru dengan siswa 

dalam proses kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang paling 

pokok. Manusia adalah makhluk dinamis yang memiliki cita-cita dan tuntutan 

hidup yang kompleks dan segala keinginan tersebut dapat terpenuhi. Oleh 

karena itu, pendidikan adalah salah satu kebutuhan mutlak yang harus 

terpenuhi. Maka, untuk memperlancar proses tersebut harus ada komunikasi 

yang baik antara satu sama lain. Dalam hal pendidikan, menurut Karimah 

(2020) pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

pembangunan suatu negara. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

sesuai dengan perkembangan IPTEK. Peningkatan dan pembaharuan dalam 

bidang pendidikan harus dilakukan agar tujuan pendidikan nasional Indonesia 

dapat tercapai. Berkaitan dengan komunikasi, menurut Djamarah (2004) 

Komunikasi berlangsung jika antara orang-orang yang terlibat memiliki 

kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Kesamaan 

makna diperlukan agar komunikasi dapat berlangsung sehingga  hubungan 

orang-orang yang terlibat bersifat komunikatif. Sebaliknya, jika tidak ada 

kesamaan makna maka komunikasi tidak berlangsung, hubungan antara 

orang-orang terlibat itu tidak komunikatif. 

Wujud interaksi guru dengan siswa perlu diperhatikan dalam proses 

pembelajaran agar tujuan komunikasi berjalan dengan efektif. Melalui pola 

komunikasi yang dirancang dan di persiapkan dengan bantuan saluran 

tertentu, diharapkan guru mampu mengajak bahkan mengubah perilaku siswa 

untuk dapat bekerja sama mengikuti aturan untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan. Sehubungan dengan uraian diatas, menurut Sudjana (2014) ada 

tiga pola komunikasi dalam proses interaksi pembelajaran guru dengan 
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peserta didik. Pertama, pola komunikasi satu arah yaitu guru berperan lebih 

aktif dan anak-anak pasif. Kedua, komunkasi dua arah yaitu guru dengan 

anak. Ketiga, pola komunikasi banyak arah yaitu komunikasi banyak arah 

dalam proses pembelajaran memungkinkan terjadinya saling bertukar 

informasi antara guru dan anak, anak ke anak. Dalam komunikasi ini suasana 

kelas menjadi hidup dan siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran.  

Sehubungan komunikasi guru dengan siswa, menurut Hadisi dan Muna, 

(2015), mengatakan bahwa pembelajaran daring ini mengakibatkan 

kurangnya interaksi antara guru dengan siswa bahkan antar siswa itu sendiri. 

Di satu sisi guru dituntut harus mau dan mampu menerapkan pembelajaran 

daring yang efektif, di sisi lain kita masih banyak menemukan guru yang 

memiliki kemampuan terbatas dalam pembelajaran daring. Motivasi dan 

persepsi negatif tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran menjadi 

salah satu faktor yang menyebakan guru minim kemampuannya dalam 

pembelajaran daring Buabeng (2012). Padahal menurut Putrawangsa dan 

Hasanah (2018) dalam pembelajaran, memahami prinsip dan faktor yang 

mempengaruhi efektivitas teknologi digital dalam pembelajaran adalah 

sesuatu yang sangat penting bagi seorang pendidik. 

Penggunaan teknologi informasi seperti internet sudah memiliki berbagai 

aplikasi yakni sosial media. Merupakan salah satu media dimana para 

pengguna menjalin komunikasi dan mencari informasi secara online. Seperti 

yang dikatakan Hemawan (2009) dalam penggunaan media sosial dapat 

mempermudah untuk menciptakan suatu forum dimana para pengguna dapat 

berkomunikasi dan bertukar pikiran satu sama lain. WhatsApp merupakan 

salah satu media sosial yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

berkomunikasi dengan sasarannya dengan maksud menyampaikan pesan. 

Seperti yang di kemukakan oleh Trisnani (2017) WhatsApp merupakan salah 

satu media sosial yang digunakan untuk kepentingan bersosialisasi maupun 

penyampaian pesan baik individu maupun kelompok. 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat di simpulkan bahwa pembelajaran 

adalah suatu sistem yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling 
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berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Pada masa pandemi ini, 

guru dapat memikirkan bagaimana pola komunikasi dengan siswa. Dalam 

dunia pendidikan, metode pembelajaran dialihkan secara daring. Guru 

dituntut harus mau dan mampu menerapkan pembelajaran daring sehingga 

proses belajar mengajar menjadi efektif. Media sosial WhatsApp menjadi 

salah satu media yang dapat untuk menjalin hubungan komunikasi oleh 

individu maupun kelompok. 

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini di kelas 5 SD N 1 

Karangnongko pola komunikasi antara siswa dengan guru pada saat 

pembelajaran daring menggunakan pola satu arah, dimana guru lebih 

mendominasi proses pembelajaran. Suasana grup kelas di WhatsApp pola 

komunikasi satu arah sunyi. Guru lebih berperan aktif dalam penyampaian 

materi dan tugas melalui grup kelas di WhatsApp, dengan demikian siswa 

nampak pasif karena tidak ada yang berkeinginan untuk bertanya. Tetapi ada 

waktu guru harus melakukan pola komunikasi dua atau banyak arah, agar 

dalam suasana kelas tetap hidup. Hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti pada awal bulan Januari 2021 bahwa guru kelas 5 SD 

N 1 Karangnongko sudah mencoba aplikasi lainnya seperti zoom dan google 

meet yang dinyatakan gagal dalam pelaksanaannya, karena dengan aplikasi 

tersebut membutuhkan kapasitas gawai atau sinyal yang kuat. Dengan 

demikian para guru dan siswa serta orang tua menyepakati bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring di kelas 5 SD N 1 Karangnongko 

menggunakan aplikasi WhatsApp, karena dirasa mudah ketika mengakses 

aplikasi tersebut. Dalam group WhatsApp nampak sunyi karena siswa ada 

yang tidak merespon, dengan demikian guru mencoba untuk bertanya agar di 

dalam group WhatsApp terjadi adanya interaksi. Sehingga peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “POLA KOMUNIKASI GURU 

DENGAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN DARING MELALUI 

MEDIA WHATSAPP DI KELAS 5 SD N 1 KARANGNONGKO JEPARA”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola komunikasi guru dengan siswa melalui media WhatsApp, 
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serta mendeskripsikan bagaimana pola komunikasi siswa dengan guru dalam 

proses pembelajaran daring melalui media WhatsApp. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang di uraikan di latar belakang, peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut. 

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pola komunikasi  guru dengan 

siswa melalui media WhatsApp? 

2. Bagaimana pola komunikasi siswa dengan guru dalam proses 

pembelajaran daring melalui media WhatsApp di kelas 5 SD N 1 

Karangnongko ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pola komunikasi  guru 

dengan siswa melalui media WhatsApp. 

2. Mendeskripsikan bagaimana pola komunikasi siswa dengan guru dalam 

proses pembelajaran daring melalui media WhatsApp di kelas 5 SD N 1 

Karangnongko. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoretik 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kejelasan teoritis dan pemahaman tentang pola komunikasi guru 

dengan siswa. Dapat memperkaya keilmuan dan metodologi 

pembelajaran agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

1.4.2 Manfaat praktis 

a. Bagi siswa, melalui penelitian ini dapat mendorong siswa untuk 

lebih aktif berkomunikasi dengan guru dan sesama teman. Serta 

menampakkan apa yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. 
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b. Bagi guru, dengan adanya pola komunikasi guru mampu 

memberikan contoh untuk lebih berkomunikasi dengan guru dan 

sesama teman dalam kehidupan sehari-hari 

c. Bagi kepala sekolah, dengan adanya penelitian ini kepala sekolah 

mendapat informasi untuk bahan masukan dan sebagai bahan 

pembinaan kepada para guru untuk mengembangkan kualitas 

sekolah. 

d. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan sebagai 

bekal dalam dunia pendidikan khususnya sekolah dasar serta 

mengetahui fakta-fakta yang terjadi di dunia pendidikan terutama 

di sekolah dasar. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Karena penelitian ini 

untuk memecahkan masalah tentang apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola komunikasi guru dengan siswa dan bagaimana pola 

komunikasi guru dengan siswa dalam pembelajaran daring melalui media 

whatsapp. Sesuai dengan judul penelitian ini “Pola Komunikasi Guru 

dengan Siswa dalam Pembelajaran Daring melalui Media WhatsApp di 

Kelas 5 SD N 1 Karangnongko Jepara”. Peneliti akan melakukan 

penelitian guru kelas dengan siswa di kelas 5 SD N 1 Karangnongko. 

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti dan mengkaji tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi pola komunikasi dan bagaimana pola 

komunikasi guru dengan siswa pada pembelajaran daring melalui media 

WhatsApp. Penelitian ini dilaksanakan di SD N 1 Karangnongko, 

Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Sesuai judul penelitian ini “Pola Komunikasi Guru dengan Siswa 

Dalam Pembelajaran Daring Melalui Media WhatsApp di Kelas 5 SD N 1 
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Karangnongko Jepara” maka definisi operasional dapat di kemukakan 

sebagai berikut. 

1. Pola Komunikasi 

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu 

pihak ke pihak yang lain. Dalam proses pendidikan dan pengajaran, 

komunikasi antara guru dengan sangat diperlukan karena merupakan 

kegiatan yang paling pokok. Dalam proses pembelajaran perlu 

diperhatikan wujud guru dengan siswa agar di dalam kegiatan belajar 

belajar berjalan dengan efektif. Melalui pola komunikasi yang 

dirancang, maka guru dapat mengubah perilaku siswa bekerja sama 

untuk mencapai tujuan yang ditentukan. 

 

2. Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran dalam jaringan, 

dapat dikatakan belajar dengan jarak jauh. Belajar online lebih mudah 

diakses dan bersifat fleksibel.  Namun, metode daring ini mengurangi 

interaksi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa 

lainnya. Keadaan seperti ini guru dituntut untuk lebih lebih selektif dan 

kreatif dalam menggunakan metode yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi kepada siswa, sehingga siswa tidak bosan 

ketika menerima informasi dan mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru. 

3. WhatsApp 

Kemajuan teknologi di bidang komunikasi berkembang sangat 

pesat telah melahirkan banyak inovasi dan gagasan, ide, yang 

bertujuan untuk mempermudah proses komunikasi manusia yang 

efektif. Sebagai sosial media, WhatsApp membuat pengguna lebih 

mudah untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara online dan dapat 

menghemat biaya dalam pemakaiannya. Pengguna dapat memakainya 

untuk berkomunikasi dengan tulisan, suara bahkan video.  


