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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah seluruh kegiatan belajar yang direncanakan, dengan 

materi terorganisasi, dilaksanakan secara terjadwal dalam sistem pengawasan, dan 

diberikan evaluasi berdasar pada tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan belajar 

seperti itu dilaksanakan di dalam lembaga pendidikan sekolah. Tujuan utamanya 

adalah pengembangan potensi intelektual dalam bentuk penguasaan bidang ilmu 

khusus dan kecakapan merakit system tekhnologi. Selanjutnya, dengan sumber 

daya yang ahli dalam bidang ilmu dan cakap dalam tekhnologi, diharapkan bisa 

menjawab berbagai tantangan hidup yang dipastikan bermunculan di kemudian 

hari di tengah-tengah kehidupan masyarakat (Suhartono, 2009:84). 

Dalam membelajarkan isi dan materi pendidikan, lembaga pendidikan 

sekolah melakukan perencanaan materi pembelajaran dalam bentuk kurikulum 

berdasar pada tujuan yang telah ditetapkan (Suhartono, 2009:85). Pembelajaran 

merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar (UU No. 20 Tahun 2003). Definisi ini sejalan 

dengan apa yang dikemukakan oleh Hamalik dalam (Supriadie dkk, 2012:12)  

bahwa pengajaran/ pembelajaran adalah suatu proses yang kompleks, di mana di 

dalamnya terjadi interaksi antara mengajar dan belajar. Di dalam proses ini akan 

dapat dilihat berbagai aspek atau faktor, yakni guru, siswa, tujuan, metode, dan 

penilaian, dan sebagainya. 
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Dari semua aspek mengajar dan belajar, tidak akan bisa terlepas dari 

komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia untuk berhubungan satu sama 

lain, komunikasi digunakan manusia sebagai media/ alat untuk menyampaikan 

segala sesuatu yang ada di dalam benak masing-masing. 

Komunikasi berasal dari bahasa Latin commins, yang berarti ‘membuat 

kebersamaan’ atau ‘membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih’. Akar 

kata commins adalah commonico, yang berarti ‘berbagi’. Dalam hal ini, yang 

dibagi adalah pemahaman bersama melalui pertukaran pesan (Soyomukti, 

2010:55). Sedangkan komunikasi menurut (Wood, 2013:3) adalah sebuah proses 

sistematis di mana orang berinteraksi dengan dan melalui simbol untuk 

menciptakan dan menafsirkan makna. Jadi, menurut pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi merupakan pertukaran pesan untuk menciptakan 

kesamaan makna antara dua orang atau lebih  dengan dan melalui simbol yang 

digunakan.  

Komunikasi bertujuan untuk membangun, menciptakan pemahaman atau 

pengertian bersama. Saling memahami atau mengerti bukan berarti harus 

menyetujui, tetapi dengan komunikasi terjadi perubahan sikap, pendapat, perilaku 

ataupun perubahan secara sosial (Daryanto, 2011:148). Maka dari itu, agar tujuan 

komunikasi dapat tercapai dengan baik maka komunikasi yang dilakukan harus 

berjalan secara efektif.  

Komunikasi efektif yang dilakukan pada pembelajaran harus berjalan secara 

maksimal agar pesan dapat diterima dengan baik dan berpengaruh terhadap 

pemahaman serta perubahan tingkah laku siswa. Dengan demikian keberhasilan 
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kegiatan pembelajaran sangat tergantung kepada efektifitas proses komunikasi 

yang terjadi dalam pembelajaran tersebut.  

Tingkat perkembangan kognitif siswa tentunya memiliki perbedaan di setiap 

jenjang pendidikan yang sedang dijalankan. Menurut Piaget perkembangan 

kognitif seseorang terjadi dalam empat tahap. Tahap pertama terjadi masa sensori 

motor pada umur 0,0 – 2,5 tahun. Tahap kedua terjadi masa pra-operasional pada 

umur 2,0 – 7,0 tahun. Tahap ketiga terjadi masa konkret operasional pada umur 

7,0 – 11,0 tahun dan tahap keempat terjadi masa operasional pada umur 11 tahun 

sampai dewasa (Sunarto dkk, 2002:24). 

Komunikasi yang dilakukan pada kelas awal harus bersifat konkrit atau 

nyata karena harus disesuaikan dengan usia perkembangan kognitif anak yang 

mana pada usia anak SD kelas bawah masih pada masa konkrit operasional. 

Ketika anak berada pada masa konkrit operasional, maka pembelajaran yang 

dilakukan harus melibatkan siswa secara aktif agar mempermudah anak 

mendapatkan pengalaman secara langsung dan nyata. Hal ini dilakukan agar 

pembelajaran yang dilakukan menjadi bermakna dan melatih siswa untuk aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di SD Negeri 

Tegalgondo bahwa guru bahasa Indonesia di kelas 3 melakukan pembelajaran 

dengan baik terlihat dari keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang 

sedang berlangsung. Terkait dengan hal itu, guru pastinya mempunyai cara atau 

metode tersendiri dalam mengajar karena untuk memberikan materi kepada siswa 

kelas rendah harus mempunyai keahlian tersendiri. Maka dari itu, peneliti ingin 
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mendalami mengenai penyampaian guru dalam mengajar, maka peneliti 

menggunakan judul Analisis Komunikasi Efektif Guru pada Pembelajaran 

Bahasa Indonesia Kelas 3 SD Negeri Tegalgondo. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1.2.1 Bagaimana bentuk komunikasi yang digunakan guru pada pembelajaran 

bahasa Indonesia di kelas 3 SD Negeri Tegalgondo? 

1.2.2 Bagaimana respon siswa terhadap komunikasi yang digunakan guru pada 

pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 SD Negeri Tegalgondo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah 

1.3.1 Mengetahui bentuk komunikasi yang digunakan  guru  pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia di kelas 3 SD Negeri Tegalgondo. 

1.3.2 Mengetahui respon siswa terhadap komunikasi yang digunakan guru pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 3 SD Negeri Tegalgondo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini berupa bentuk komunikasi guru pada pembelajaran serta 

respon siswa terhadap komunikasi yang digunakan guru tersebut. Oleh karena itu, 

berikut manfaat dari penelitian ini. 
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1.4.1 Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini berupa bentuk komunikasi yang digunakan guru pada 

serta respon siswa terhadap komunikasi yang digunakan guru tersebut. Oleh 

karena itu, secara teoritis penelitian ini dapat dimanfaatkan guru untuk 

penggunaan komunikasi efektif pada pembelajaran di kelas agar dapat 

menimbulkan respon yang baik bagi siswa. 

1.4.2 Secara Praktis 

Manfaat praktis pada penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak yakni 

kepada (a) guru yaitu untuk  meningkatkan kualitas komunikasi yang digunakan 

guru pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 3 SD Negeri Tegalgondo, (b) 

siswa yaitu untuk memberikan pembelajaran yang efektif melalui bentuk 

komunikasi yang digunakan guru agar para siswa dapat menerima materi 

pembelajaran dengan sebaik mungkin. (c) sekolah yaitu dapat memberikan 

sumbangan ide atau pemikiran untuk sekolah dalam menyampaikan komunikasi 

pembelajaran secara efektif. 

 

1.5 Definisi Istilah 

Definisi istilah yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari beberapa hal. 

Berikut dibatasi beberapa istilah yang digunakan pada penelitian ini. 

1.5.1 Komunikasi adalah sebuah proses sistematis di mana orang berinteraksi 

dengan dan melalui simbol untuk menciptakan dan menafsirkan makna 

(Wood, 2013:3). 
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1.5.2 Efektifitas secara harfiah berasal dari kata efektif yang artinya berhasil 

guna. Menurut Wiyono (2007:137) bahwa efektifitas diartikan suatu 

kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan 

dengan yang diharapkan. 

1.5.3 Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan  pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU Sisdiknas No. 20 

Tahun 2003). 

1.5.4 Pembelajaran bahasa Indonesia SD diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan baik, baik secara 

lisan  maupun tulisan (Zulela, 2013:4). 


