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BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah  

 Sekolah Dasar merupakan jenjang pendidikan kedua setelah taman kanak-kanak 

yang harus dilalui siswa dalam dunia pendidikan nasional. Sekolah Dasar (SD) akan 

memberikan keterampilan dasar pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman dalam 

menghadapi dunia pendidikan yang lebih tinggi lagi. Lebih jauh dari itu bahwa Mansur 

muslich (2009, hal.29) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan dasar yaitu meletakan dasar 

kecerdasan, pengetahuan, keperibadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti kehidupan lanjut. Keterampilan di sekolah dasar, bahwa 

keterampilan tersebut terdapat dalam semua mata pelajaran termasuk Bahasa Indonesia, 

menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 33 tentang pendidikan nasional menjelaskan 

bahwa Bahasa Indonesia sebagai Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. 

 Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena 

menjadi alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, Bahasa juga akan mempermudah 

manusia dalam berkomunikasi soasial dengan manusia lainnya. Menurut Kridalaksana 

(2008, hal.24) menjelaskan bahwa Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang 

dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasi diri. Bahasa Indonesia  merupakan salah satu mata pelajaran pokok di 

SD, mulai dari kelas rendah hingga kelas tinggi dalam mempelajari Bahasa, dengan 

pembelajaran Bahasa diharapkan siswa dapat berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. 

 Kemampuan yang ada dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas dasar terdiri 

dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk mampu menguasai 

keterampilan menulis, diperlukan keterampilan berbahasa sebelumnya yaitu menyimak, 

berbicara, dan membaca. Dapat dikatakan, secara keterampilan menulis menempati 
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tingkat yang paling sulit dalam penguasaannya. Dalam pemerolehannya, keterampilan 

menulis berkaitan dengan pengalaman dengan pola pengetahuan yang dipelajari oleh 

penulis. Proses menterpadukan  pengalaman dengan pengetahuan menulis tersebut perlu 

disajikan dalam bentuk yang tepat dan efektif, dengan memperhatikan karakteristik ke-

SD-an supaya pola yang disajikan dapat dengan mudah dipahami dan dikuasai oleh siswa 

SD.  

 Dalam menejemen pendidikan terdapat proses perencanaan. Perencanaan 

merupakan langkah awal dalam proses manajemen pendidikan. Konsep perencanaan 

pendidikan memang sangat luas, universar dan kompleks, namun dalam hal ini proses 

perencanaan dispesifikan menjadi perencanaan pembelajaran. Di antara pihak yang 

terlibat dalam proses perencanaan itu adalah guru, guru sebagai perencana dalam 

pembelajaran. Guru merupakan ujung tombak dalam proses mencapai keberhasilan 

pembelajaran. Lebih lanjut lagi keberhasilan tujuan pendidikan. Oleh karenanya 

diperlukan perencanaan yang baik dalam hal mempersiapkan pembelajaran, salah satunya 

adalah bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran adalah komponen isi pesan dalam 

kurikulum yang diwujudkan dalam bentuk benda atau bahan lain yang dapat digunakan 

untuk belajar siswa dalam proses pembelajaran. Dalam proses memilih dan menyusun 

bahan pembelajaran guru tidak diperkenankan untuk memilihnya secara asal-asalan, 

tetapi harus berdasarkan pada pertimbangan yang baik jika pembuatan bahan 

pembelajaran merupakan hasil dari penelitian.  

 Bahan pembelajaran seharusnya merupakan hasil penelitian agar memiliki 

kualitas dan kebenaran yang maksimal. Penelitian adalah upaya mencari tahu sesuatu 

menggunakan langkah-langkah ilmiah yang sistematis. Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk menemukan menginterpretasi,  dan merevisi fakta-fakta oleh karenanya, 

dalam penyusunan bahan pembelajaran, hendaknya merupakan hasil dari penelitian, 

karena apa yang diajarkan kepada peserta didikharus benar dan sesuai dengan fakta yang 

ada, bukan sesuatu yang kebenarannya masih disangsikan, sehingga. sebagaimana 
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menurut furqon (2009) sustansi bahan ajar harus benar, lengkap dan aktual, meliputi 

konsep fakta prosedur, istilah berdasarkan penguasaan kompetensi. 

 Sutisna (1989) menyatakan bahwa perencanaan yang baik hanya bisa dicapai bila 

fakta-fakta yang diperlukan tersedia bagi perencana karena itu, penelitian adalah alat bagi 

perencanaan pendidikan yang baik. Kegiatan perencanaan yang berhati-hati akan dapat 

memenuhi semua fakta. Yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan. Dalam perencanaan 

yang baik, peneliti itu perlu dilakukan. 

 Oleh karena itu, peneliti yang merupakan mahasiswa fakultas ilmu pendidikan, 

dengan pendidikan, dengan keilmuaan yang dimiliki mencoba membantu 

mengembangkan pada tahap perencanaan pendidikan dengan cara melakukan penelitian 

untuk dibuat sebagai bahan pembelajaran. 

 Percakapan pada Serial Adit Sopo Jarwo merupakan salah satu yang berkaitan 

dengan dialog, oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “ Analisis 

Percakapan Serial Adit Sopo Jarwo Sebagai Alternatif Penulisan Bahan Pembelajaran 

Menulis Dialog Sederhana Bagi Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar” yang dimaksudkan untuk 

mengembangkan bahan pembelajaran yang inovatif yang dapat menumbuhkan minat 

siswa dalam belajar Bahasa Indonesia khususnya pada materi pembelajaran menulis 

dialog sederhana.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Isi percakapan apasaja yang terdapat pada serial adir sopo jarwo ? 

2. Bagaimana penggunaan percakapan serial adit sopo jarwo sebagai alternatif bahan 

pembelajaran menulis dialog sederhana bagi siswa kelas 5 sekolah dasar ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diketahuinya isi percakapan yang terdapat pada serial adit sopo jarwo. 
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2. Diketahuinya penggunaan percakapan serial adit sopo jarwo sebagai alternatif 

bahan pembelajaran menulis dialog sederhana bagi siswa kelas 5 sekolah dasar.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi guru kelas V SD, hasil pada penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pembelajaran menulis dialog sederhana. 

2. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian bahan pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. 

 

E. Definisi Istilah 

Istilah-istilah yang terdapat didalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut: 

1. Istilah percakapan dalam penelitian ini merupakan tuturan-tuturan dalam 

pembicaraan serial adit sopo jarwo. 

2. Istilah adit sopo jarwo dalam penelitian ini adalah acara pada salah satu stasiun 

TV dari tanggal 17  sampai 23 april 2017 . 

3. Istilah bahan pembelajarn dalam pembelajaran ini merupakan media penyajian 

suatu materi pembelajaran menulis dialog sederhana 

4. Istilah dialog sederhana dalam penelitian ini komunikasi sederhana penutur 

dengan lawan bicara yang didalamnya terjadi interaksi timbal balik. 

 

 


