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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi adalah suatu proses dimana kita bisa memahami dan dipahami 

oleh orang lain (Daryanto & Rahardjo, 2016:15). Proses komunikasi merupakan 

proses penyampaian informasi, gagasan dan emosi melalui penggunaan simbol 

berupa kata-kata, gambar, serta angka-angka (Daryanto & Rahardjo, 2016:16). 

Komunikasi dalam pembelajaran adalah hubungan timbal balik antara guru 

dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik (Suryosubroto, 

2009:147). Guru harus bisa menciptakan suasana kondusif selama proses 

pembelajaran dan akan berimplikasi pada kebehasilan suatu pembelajaran (Chan, 

2019:440). Proses interaksi antara guru dan peserta didik dilakukan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran (Wibowo & Farnisa, 2018:181). 

Komunikasi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Manusia 

belajar menjadi manusia melalui komunikasi (Rakhmat, 20111:12). Melalui 

komunikasi manusia dapat mengembangkan konsep diri dan menetapkan 

hubungan dengan lingkungannya. Salah satu jenis komunikasi yang cukup tinggi 

frekuensi penggunaannya adalah komunikasi interpersonal. 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara guru 

dengan peserta didik atau antara peserta didik dengan peserta didik (Ngalimun, 

2017:152). Komunikasi interpersonal umumnya memfokuskan bagaimana 

jalannya proses pengolahan informasi yang dialami seseorang melalui sistem 

mengenai proses indranya (Daryanto & Rahardjo, 2016:21-22). Menurut Suranto 
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(2011:94-106) Komunikasi interpersonal akan berjalan dengan baik apabila 

dilakukan dengan beberapa keterampilan, yaitu  keterampilan berbicara, bertanya, 

memulai komunikasi, sopan santun, meminta maaf ketika merasa bersalah, cepat 

tanggap dan bertanggung jawab, perhatian dan kepedulian, memiliki empati, dan 

mendengarkan. 

Keterampilan di atas dibutuhkan peserta didik untuk menjalin komunikasi 

yang baik dengan orang lain. Pada proses pembelajaran, keterampilan bertanya 

yang harus dimiliki peserta didik, karena yang menunjukkan adanya interaksi di 

kelas dan peserta didik yang aktif apabila ada kegiatan tanya jawab antara guru 

dan peserta didik (Sofwan & Komisah, 2017:57). Peserta didik yang aktif dalam 

proses pembelajaran pasti akan mengikuti aktivitas pembelajaran dengan baik 

agar mendapat hasil yang baik (Nelyahadi & Wahyuddin, 2018:277).  

Proses pembelajaran yang baik itu dilandasi oleh aktivitas yang dilakukan 

peserta didik saat pembelajaran, salah satunya aktivitas komunikasi. Keterampilan 

komunikasi pada dasarnya bertujuan untuk menyampaikan pesan yang terencana 

dari komunikator terhadap komunikan dengan tujuan untuk mempengaruhi 

tingkah laku komunikan (Daryanto & Raharjo, 2016:17). Keterampilan 

komunikasi yang baik bagi peserta didik akan meningkatkan moral serta disiplin 

peserta didik, meningkatkan semangat belajar, dan melalui komunikasi akan 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan peserta didik (Emosda & Anggraini, 

2018:95). Sedangkan bagi guru, jika komunikasi yang baik didalam proses belajar 

mengajar akan mudah menyampaikan materi dan materi dapat diserap dengan 

mudah oleh peserta didik karena peran guru sebagai komunikasi, seseorang yang 
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dapat memberi bimbingan, motivasi, nasehat, inspirasi dan dorongan. (Syahrial 

dkk, 2019:233) 

Komunikasi interpersonal merupakan salah satu komunikasi yang tidak 

dapat dilakukan oleh setiap orang. Tidak semua orang dapat melakukan 

komunikasi interpersonal dengan baik. Karena setiap orang berbeda dalam 

kemampuannya untuk berkomunikasi interpersonal. Berdasarkan hal itu 

permasalahan yang sering terjadi pada diri peserta didik, khususnya berkaitan 

dengan hubungan di lingkungan sosialnya. Realita itu menunjukkan bahwa 

peserta didik masih kurang mampu melakukan dan mengembangkan komunikasi 

interpersonal yang ada pada setiap individu. 

Hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh penulis di SDN 112/I 

Perumnas pada tanggal 23 Agustus 2019 saat proses pembelajaran, kegiatan 

komunikasi interpersonal antara guru dan peserta didik belum terlihat atau terjadi 

secara menyeluruh. Sekilas terdapat peserta didik yang terlihat keterampilan 

berbicaranya baik, ada juga yang cenderung pendiam saat diberi kesempatan 

untuk bertanya. Selama proses pembelajaran cenderung guru yang memulai untuk 

berinteraksi. Sopan santun dalam berkomunikasi peserta didik sudah cukup baik. 

Antusias peserta didik untuk meminta maaf pada saat merasa bersalah belum 

terlihat. Serta tanggung jawab, perhatian serta empati antar peserta didik belum 

terlihat. Melihat keadaan ini, menjadikan penulis untuk mengkaji lebih dalam dan 

mengukur kemampuan peserta didik dalam melakukan komunikasi interpersonal 

secara menyeluruh di kelas IV A tersebut. 

Adapun penelitian yang mendukung dalam penelitian ini yaitu yang 

dilakukan oleh Kamaruzzaman tahun 2016 yang berjudul “Analisis Keterampilan 
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Komunikasi Interpersonal Siswa”. Metode yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu metode deskriptif dengan bentuk penelitian survei, dengan melakukan 

wawancara dan angket. Penelitian ini dilakukan di kelas VIII MTS N 1 Pontianak. 

Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi 

interpersonal peserta didik cukup baik. Penelitian relevan ini terdapat kesamaan 

pada variabel komunikasi interpersonal, namun tempat pelaksanaan penelitian 

yang akan di lakukan penulis adalah di kelas IV A SDN 112/I Perumnas. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis, maka 

penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Kemampuan Peserta Didik 

dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal di Kelas IV Sekolah Dasar”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis, identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Kegiatan komunikasi interpersonal antara guru dan peserta didik belum 

terlihat atau terjadi secara menyeluruh. 

2. Peserta didik cenderung pendiam. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari terlalu luasnya penelitian yang akan dilakukan, maka 

penulis membatasi permasalahan penelitian ini, yaitu : Kemampuan Peserta Didik 

dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal di Kelas IV A SDN 112/I Perumnas.  
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1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi 

rumusan masalah penelitian ini adalah “ Bagaimana tingkat kemampuan peserta 

didik dalam melakukan komunikasi interpersonal di kelas IV A SDN 112/I 

Perumnas ? ” 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang 

diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat 

kemampuan peserta didik dalam melakukan komunikasi interpersonal di kelas IV 

A SDN 112/I Perumnas. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi untuk penelitian yang akan dilakukan mengenai kemampuan peserta 

didik dalam melakukan komunikasi interpersonal.  

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi peserta didik 

Peserta didik dapat mengetahui sejauhmana tingkat kemampuan 

komunikasi interpersonal. 
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2. Bagi guru 

Dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi proses pembelajaran 

kegiatan komunikasi interpersonal peserta didik dan juga guru dapat menentukan 

suatu strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

interpersonal peserta didik. 


