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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Komunikasi adalah proses berbagi makna melalui prilaku verbal dan non 

verbal. Segala prilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan duaorang 

atau lebih (Mulyana, 2008:3). Sedangkan menurut Wahyudin (dalam 

Fachrurazi:2011) Komunikasi merupakan cara berbagi gagasan dan 

mengklasifikasikan pemahaman. Melalui komunikasi, gagasan menjadi 

objek-objek refleksi, penghalusan, diskusi, dan perombakan. 

 Dimyati & Mudjiono (2010:143) mengatakan Komunikasi dapat diartikan 

sebagai menyampaikan dan memperoleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu 

pengetahuan dalam bentuk suara, visual, atau suara visual. Hal ini didasarkan 

bahwa semua orang mempunyai kebutuhan untuk mengemukakan ide, 

perasaan dan kebutuhan orang lain pada diri kita. 

 Komunikasi merupakan bagian yang sangat penting pada matematika dan 

pendidikan matematika. Komunikasi merupakan cara berbagi ide dan 

memperjelas pemahaman. Melalui komunikasi ide dapat dicerminkan, 

diperbaiki, didiskusikan, dan dikembangkan.Pembelajaran Bahasa Indonesia 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi dalam 

Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan masyarakat 

Indonesia (Depdiknas, 2006:231).  

 Menurut Abdul Rozak Zaidan, Anita K. Rustapa, Hani’ah dalam Kamus 

istilah sastra halaman 203, teks adalah kandungan naskah atau sesuatu yg 

abstrak yg hanya dpt dibayangkan. Semua isi karangan baik fiksi maupun non 

fiksi. 

 Selain itu, teks terbagi menjadi 2 jenis, yakni: 

1. Teks dialog 

 Teks dialog adalah teks yang menampilkan dua orang pembicara atau 

lebih seperti dalam teks drama. 



2 

 

 

 

2. Teks monolog 

 Teks monolog adalah teks yang menampilkan seorang pencerita, seperti 

dalam sajak lirik atau teks pidato. 

Ada beberpa jenis teks yakni; 

1. Teks diskursif adalah teks yang mengaitkan fakta secara bernalar. 

2. Teks ekspresif adalah teks yang mengungkapkan perasaan dan 

pertimbangan dalam diri pengarang. 

3. Teks evaluatif adalah teks untuk mempengaruhi pendapat dan perasaan 

pembaca. 

4. Teks informatif adalah teks yang hanya menyajikan berita faktual tanpa 

komentar. 

5. Teks naratif adalah teks yang tidak bersifat dialog, dan isinya 

merupakansuatu kisah sejarah, deretan peristiwa, dan sebagainya. 

6. Teks persuasif adalah teks yang fungsi utamanya mempengaruhi pendapat, 

perasaan, dan perbuatan pembaca. 

 Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua siswa kelas II 

Sekolah Dasar Negeri Jrahi 01 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati 

mampu berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar.  

Berdasarkan pengamatan dalam penelitian di kelas II SD Negeri Jrahi 

01, kemampuan berkomunikasi siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

masih rendah. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa antara lain disebabkan 

oleh: 

1. Pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran masih rendah. 

2. Siswa belum mampu berkomunikasi dengan baik. 

3. Siswa kurang berani mengajukan pertanyaan. 

4. Siswa kurang bersosialisasi dengan teman. 

Hal itulah yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dengan 

harapan dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia  menggunakan  teks dialog pada siswa kelas II Sekolah 
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Dasar Negeri Jrahi 01 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam 

penelitian tindakan kelas ini adalah “Apakah kemampuan berkomunikasi 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dapat ditingkatkan menggunakan teks 

dialog pada siswa kelas II Sekolah Dasar Negeri Jrahi 01 Kecamatan 

Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2014/2015?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia  melalui 

teks dialog pada siswa kelas II Sekolah Dasar Negeri Jrahi 01 Kecamatan 

Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat bermanfaat secara 

teoritis dan praktis. Secara teoritis manfaatnya adalah untuk mengembangkan 

ilmu pengetqahuan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari 

penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan yang terkait 

dengan peningkatan kemampuan berkomunikasi  dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia pada siswa kelas II Sekolah Dasar Negeri Jrahi 01 Kecamatan 

Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2014/2015. Adapun 

manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi pada anak kelas II Sekolah Dasar Negeri Jrahi 

01. 
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b. Bagi Guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru adalah untuk menambah 

pengalaman dalam melakukan bimbingan terhadap siswa yang mengalami 

permasalahan/kesulitan dalam berkomunikasi dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

c. Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah adalah untuk meningkatkan 

proses pembelajaran yang dilaksanakan. 

d. Bagi pembaca 

Manfaat penelitian ini bagi para pembaca adalah menambah 

pengetahuan tentang metode yang harus dilakukan agar dapat 

meningkatkan cara berkomunikasi pada anak dengan baik dan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


