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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Manusia pada hakikatnya ialah makhluk sosial yang tidak dapat terlepas satu 

sama lain. Mereka selalu memiliki kecenderungan untuk melakukan interaksi dan 

saling membutuhkan satu sama lain di lingkungan tempat manusia hidup, sehingga 

kemampuan komunikasi verbal sangat berperan penting. Dalam setiap interaksinya, 

manusia akan saling memberikan bantuan karena pada hakikatnya tidak ada 

satupun manusia di bumi ini yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga 

semua makhluk sosial pasti saling membutuhkan, dimana mereka juga perlu 

menjalin interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Komunikasi verbal merupakan 

hal yang fundamental dalam perjalanan hidup manusia. Sepanjang hidup, manusia 

perlu berkomunikasi, sehingga tanpa komunikasi tidak mungkin suatu kehidupan 

di lingkungan masyarakat terbentuk, sebaliknya jika tidak ada kehidupan 

masyarakat, manusia tidak akan dapat mengembangkan komunikasinya. 

Menyampaikan informasi, memberi tanggapan, meminta saran ataupun kegiatan 

interaksi lainnya dilakukan dengan berkomunikasi secara verbal.  

  Komunikasi verbal dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan 

gagasan dan pikiran, serta mengungkapkan perasaan kepada orang yang dituju. 

Seperti halnya orang dewasa dengan kehidupannya berkomunikasi, anak-anak 

sebagai bagian dari kehidupan di masyarakat juga bermain dengan teman 

sebayanya, menghormati orang yang lebih tua darinya, dan menyayangi mereka 

yang usianya lebih kecil darinya. Bagi anak yang dapat berkomunikasi secara 

verbal dengan baik, ia dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada di lingkungannya. 

‘Berkomunikasi secara verbal ini membuat anak belajar untuk memperoleh banyak 

informasi bagi mereka ataupun memperoleh pengetahuan baru guna melatih mereka 

memiliki kemampuan dalam memecahkan suatu masalah’, Ng & Bradac (dalam 

Rustan, 2018, hlm.13). Komunikasi yang terjadi pada anak akan terjalin hubungan 

baik dengan kegiatan interaksi melalui komunikasi.
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Anak usia sekolah dasar dianggap sebagai sekelompok anak yang sedang 

menjalani masa pertumbuhan dan perkembangan yang unik. Mereka tumbuh dan 

berkembang pada usia ini mendapat kesempatan paling baik untuk memaksimalkan 

pertumbuhan dan perkembangan baik pada aspek kognitifnya maupun psikomotor. 

Selain berinteraksi di lingkungan tempat tinggal, anak juga berinteraksi dengan 

lebih banyak lagi rekan sebayanya di lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat 

proses belajar mengajar yang terjadi antara guru dan siswa, sehingga interaksi tidak 

dapat dihindari dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun nonpembelajaran di 

luar kelas yaitu di lingkungan sekolah. Interaksi yang terjadi antara siswa dengan 

guru serta siswa dengan siswa lainnya tentunya menimbulkan komunikasi, baik itu 

komunikasi secara verbal maupun komunikasi secara nonverbal. Hartati dan 

Cuhariah (dalam Agustina, dkk., 2015) mengemukakan ‘bahwa terdapat tanda yang 

khas dari anak-anak ketika mereka mulai memasuki kehidupan di sekolah yaitu 

seorang anak memiliki rasa ingin berbaur dengan warga di lingkungan sekolahnya 

termasuk anak yang seusia dengannya’. 

Dengan apa yang telah diungkapkan, hubungan baik antara guru dan siswa 

sangat diharapkan. Suatu hal yang baik dan buruk dapat terjadi akibat komunikasi 

tersebut. Pesan yang disampaikan jelas dan cermat pun tidak dapat menghindari 

kegagalan makna yang tersampaikan. Penggunaan kata yang kurang baik atau 

intonasi yang kurang tepat menjadi penyebabnya. Hubungan kurang baik yang 

diciptakan guru akan berdampak pada kurang harmonisnya komunikasi di dalam 

kelas, misalnya ketika guru kaku dalam mengajar, membimbing siswa terlalu keras, 

atau terlalu lembut dalam mengajar sehingga siswa mengabaikan rasa hormat pada 

seseorang yang mendidiknya. Hal tersebut berpengaruh terhadap proses 

komunikasi atau penyampaian pesan kepada siswa. Timbulah sikap siswa yang 

cenderung takut, terlalu berani, ataupun tidak mau menghiraukan materi yang 

disampaikan.  

Maka dari itu, setiap kali pendidik melakukan komunikasi dalam proses belajar dan 

mengajar, hendaknya bukan sekedar menyampaikan materi ajar melainkan 

menentukan juga hubungan baik antar keduanya, dengan kata lain bukan hanya 

sekedar menentukan content tetapi perlu memperhatikan relationship yang 
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membuat nyaman pendidik dan siswa yang belajar (Pontoh, 2013; Fachrunnisa, 

2011).  

  Hubungan harmonis tersebut akan terasa manfaatnya ketika makna pesan 

yang ditangkap sesuai dengan apa yang dimaksud. Oleh sebab itu, hendaknya guru 

mengajak muridnya untuk bersama-sama memperhatikan dengan baik tuturan kata 

yang digunakan dalam komunikasi verbal. Tidak hanya bagi guru, siswa pun 

merupakan seorang komunikator karena ia akan menyampaikan apapun yang 

berkaitan dengan pembelajaran ketika belajar dan berinteraksi di kelas. Sehingga, 

pendidik maupun siswa terdidik bersama-sama dapat memelihara hubungan baik 

dan bisa mengembangkan kedekatan antar keduanya dalam berkomunikasi. 

Komunikasi yang baik dan efektif dalam pembelajaran di kelas sangat penting 

untuk diterapkan agar pembelajaran bisa berjalan secara maksimal. 

1.2.Rumusan Masalah 

  Masalah yang akan dikaji dan dibahas di penelitian ini diharap dapat 

mencapai mencapai tujuan, Maka diperlukan merumuskan masalah yang akan 

dikaji dan juga dibahas. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana komunikasi verbal yang terjadi antara siswa dan guru dalam 

pembelajaran di kelas? 

2. Apa saja masalah yang sering muncul dalam komunikasi verbal pada saat 

pembelajaran di kelas? 

3. Bagaimana pola komunikasi yang efektif bagi siswa dan guru saat 

pembelajaran di kelas? 

1.3. Tujuan penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu tujuan khusus 

dan tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu untuk memperoleh dan mengetahui 

gambaran tentang komunikasi yang terjadi antara siswa dengan guru di sekolah 

dasar (SD). Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui komunikasi verbal yang terjadi antara siswa dan guru pada 

saat pembelajaran di kelas 
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2. Untuk mengetahui masalah yang muncul ketika komunikasi verbal yang 

dilakukan pada saat pembelajaran di kelas 

3. Untuk mengetahui pola komunikasi yang efektif bagi siswa dan guru pada saat 

pembelajaran di kelas 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Secara Teoritis  

  Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan 

teoritis dalam menentukan pembelajaran yang tepat agar bisa diterapkan dalam 

dunia pendidikan saat ini. Secara umum penelitian ini bermanfaat untuk memberi 

informasi-informasi baru mengenai kemampuan siswa dalam berkomunikasi 

khususnya komunikasi verbal dan dampaknya terhadap pemahaman materi di 

sekolah. 

2. Manfaat Secara Praktis 

  Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak terutama yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Adapun rincian 

manfaat yang dapat diperoleh secara praktik seperti: 

a. Bagi civitas akademik di berbagai sekolah khususnya di Sekolah Dasar, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pendidik dan siswa 

dalam cara berkomunikasi yang baik. 

b. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat membuka mengenai 

komunikasi secara verbal dalam kegiatan belajar mengajar. 

c. Bagi peneliti/penulis selanjutnya, antara lain sebagai berikut: 

1) Meningkatkan pengetahuan mengenai kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi secara riil di lingkungan sekolah. 

2) Menambah wawasan peneliti/penulis sebagai calon guru mengenai 

kemampuan komunikasi siswa. 

3) Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan 

penelitian. 

4) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan referensi guna 

penelitian selanjutnya. 
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d. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi 

tentang komunikasi verbal dalam berinteraksi. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

  Penulisan penelitian ini diawali dengan bab pendahuluan dan diakhiri dengan 

kesimpulan dan saran. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab dengan rincian 

sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan, bab pendahuluan merupakan bab yang menguraikan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  Kajian Pustaka, pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang 

berhubungan dengan Pola Komunikasi Verbal, baik pengertian, aspek, fungsi, 

konsep komunikasi verbal pada anak, yang juga berkaitan dengan komunikasi 

pembelajaran, serta komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa di kelas. 

BAB III  Metode Penelitian, pada bab metode penelitian menjelaskan mengenai 

metode penelitian yang digunakan peneliti dalam memecahkan masalah. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab IV ini menjelaskan tentang 

hasil penelitian serta analisis mengenai Pola Komunikasi Verbal yang dilakukan 

guru dan siswa di dalam kelas ketika pembelajaran. 

BAB V  Simpulan dan Saran, pada bab ini menjelaskan tentang kesimpuan dari 

penelitian yang dilakukan dan peneliti sertakan saran yang ditujukkan kepada guru, 

pembaca, dan peneliti selanjutnya sebagai referensi. 

 


