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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Wacana 

  Wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan terbesar, tertinggi di atas 

kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi yang berkesinambungan. 

Wacana harus mempunyai awal dan dan akhir yang nyata disampaikan secara 

lisan maupun tertulis menurut pendapat Kridalaksana (dalam Tarigan, 2009:24).  

Wacana dapat diartikan sebagai rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa 

komunikasi, biasanya terdiri atas seperangkat kalimat yang mempunyai hubungan 

pengertian yang satu dengan yang lain. Komunikasi itu dapat menggunakan 

bahasa lisan, dan dapat pula memakai bahasa tulisan. Wacana mengungkapkan 

suatu hal yang disajikan secara teratur dalam suatu kesatuan yang koheren, 

memiliki sifat-sifat atau cirri-ciri khas yang dibentuk dari bahasa lain. 

Wacana merupakan seperangkat proposisi yang saling berhubungan untuk 

menghasilkan rasa kepaduan atau rasa kohesi bagi penyimak atau  pembaca. 

Kohesi atau kepaduan itu sendiri harus muncul dari isi wacana, tetapi banyak 

sekali rasa kepaduan yang dirasakan oleh penyimak atau pembaca harus muncul 

dari cara pengutaraan wacana itu menurut pendapat Deese (dalam tarigan, 

2009:72). 

Demikian merupakan pengertian wacana dari beberapa sumber. Dari beberapa 

sumber itu dapat dilihat persamaan dan perbedaan pendapat dari berbagai pakar 

atau penulis. Pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur 
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penting dalam wacana meliputi satuan bahasa terlengkap dan tertinggi di atas 

kalimat klausa, berkesinambungan, lisan dan tulis, awal dan akhir yang nyata. 

 

 

2. Jenis Wacana  

 Wacana berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Kedua jenis wacana 

tersebut yaitu wacana tulis dan wacana lisan (Tarigan, 2009:49). Wacana tulis 

atau written discourse wacana yang disampaikan secara tertulis, melalui media 

tulis atau teks tertulis yang dibentuk oleh lebih dari satu alinea. Para penerima 

untuk dapat menerima, memahami, atau menikmatinya harus membacanya. 

Berbicara mengenai wacana tulis, ada orang mengaitkannya dengan written text 

yang mengimplikasikan non-interactive monologue atau monolog yang tidak 

interaktif, yaitu monolog yang tidak saling mempengaruhi. Sebaliknya, wacana 

lisan atau spoken discourse wacana yang disampaikan secara lisan, melalui media 

lisan. Para penerima untuk dapat menerima, memahami, atau menikmati wacana 

lisan ini maka para penerima harus menyimak atau mendengarkannya. Dengan 

kata lain, penerima adalah penyimak. Wacana lisan, sering pula dikaitkan dengan 

interactive discourse atau wacana interactive. 

 

3. Pengertian Pertukaran Pengajaran 

Pertukaran pengajaran dapat dibedakan menjadi dua jenis pertukaran atau 

exchanges, yaitu pertukaran batas eksplisit merupakan pertukaran tidak wajib 

pada pembukaan transaksi. Pertukaran ini, terdiri atas susunan pusat, atau susunan 

dan pusat sekaligus, serta harus ditunjang oleh pembicara lainnya. Dukungan ini 
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dapat dinyatakan secara negatif seperti halnya di kelas dan hal itu merupakan 

suatu masalah penafsiran bagi penganalisis dan kopartisipan untuk menentukan 

apakah dukungan benar-benar telah diberikan atau tidak diberikan Deidre Burton 

(dalam Tarigan, 2009:148). 

Pertukaran percakapan mulai dengan suatu prakarsa yang mungkin saja 

berupa pembukaan, pembukaan-kembali, ataupun gerak tantangan. Pertukaran ini, 

mungkin diikuti oleh satu atau beberapa gerak penunjang, dan kemudian diikuti 

oleh pembukaan-loncatan, yang mungkin ditunjang sekali atau beberapa kali, dan 

sesudahnya, pembukaan loncatan dapat timbul kembali bersama dengan aneka 

penunjang rekursif, yang dapat muncul berulang-ulang (Deidre Burton (dalam 

Tarigan, 2009:148). 

 

4. Ragam Pertukaran Pengajaran  

Ragam pertukaran menurut Sinclair dan Couthard (dalam Tarigan, 

2009:149) dibagi menjadi dua ragam. Dua ragam tersebut merupakan pertukaran 

bebas dan pertukaran terikat. Pertukaran bebas memiliki enam subkategori dan 

pertukaran terikat memiliki lima subkategori. Adapun penjelasannya sebagai 

berikut. 

1. Pertukaran Bebas 

Pertukaran bebas berfungsi menandai permulaan atau akhir mengenai apa-

apa yang dianggap oleh guru sebagai suatu tahapan dalam proses pembelajaran 

yang mempunyai enam subkategori pertukaran pengajaran. Subkategori tersebut 

meliputi keterangan guru, pengarahan guru, pancingan guru, pancingan siswa, 

keterangan siswa dan pemeriksaan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 
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a. Keterangan Guru 

Pertukaran ini digunakan apabila guru menceritakan fakta, opini, gagasan, 

informasi baru kepada siswa. Siswa membuat jawaban lisan terhadap prakarsa 

guru, walaupun ternyata mereka tidak selalu mereka dapat menjawabnya. Maka 

strukturnya adalah pertukaran bersruktur. Dalam keterangan guru tidak terdapat 

umpan-balik dari siswa. 

b. Pengarahan guru 

Pertukaran yang merupakan kategori ini, mencakup semua pertukaran 

yang dirancang untuk membuat siswa melakukan sesuatu tetapi tidak mengatakan 

sesuatu. Alam dan sifat kelas, maka jawaban merupakan unsur wajib sruktur. Hal 

ini, tidak menyarankan agar para siswa selalu melakukan apa yang dikatakan 

kepada mereka, tetapi mengimplikasikan bahwa guru mempunyai hak untuk 

mengharapkan siswa berbuat demikian maksutnya siswa harus melaksanakan apa 

yang diperintahkan oleh gurunya. 

c. Pancingan Guru 

Kategori pertukaran pancingan guru ini mencakup semua pertukaran yang 

dirancang untuk memperoleh kontribusi lisan dari para siswa. Sering kali guru 

mempergunakan serangkaian pertukaran pancinganuntuk menggerakkan kelas 

selangkah demi selangkah menuju suatu konklusi. Terkadang suatu pancingan 

dipakai secara terpisah di tengah serangkaian informasi untuk memeriksa bahwa 

para siswa telah mengingat suatu fakta. Pertukaran pancingan yang terjadi di kelas 

mempunyai fungsi yang berbeda dari yang kebanyakan terjadi di luar kelas. 

Biasanya jika kita menanyakan suatu pertanyaan, kita tidak mengetahui 

jawabannya, tetapi hampir semua guru mengetahui jawabannya dan para siswa 
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akan merasa jengkel kalau dia tidak mengetahuinya dan ini adalah tugas guru 

untuk menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembelajaran. 

Fakta ini memudahkan kita untuk menjelaskan mengapa umpan balik merupakan 

suatu unsur yang penting dalam pertukaran kelas di sekolah. Setelah memberikan 

jawabannya, para siswa ingin mengetahui apakah jawabannya memang benar.  

d. Pancingan siswa 

Dalam banyak kelas di sekolah, para siswa jarang sekali mengajukan 

pertanyaan dan kalaupun ada terutama sekali jenis pertanyaan ‘Apakah kita 

bubuhi tanggal?’ atau ‘Bolehkah saya pergi ke kamar kecil?’. Biasanya siswa 

harus menarik perhatian guru, barulah dia permisi berbicara. Izin atau permisi 

tersebut bisa saja tidak diberikan. Penawaran awal dapat ditolak dengan ‘tidak 

sekarang’ atau ‘tunggu sebentar’ dan pertukaran tidak pernah turun ke dasar. 

Perbedaan yang sangat menyolok antara pancingan guru dengan pancingan siswa 

ialah bahwa siswa tidak menuntut umpan-balik evaluasi jawaban, guru hendaklah 

tegas dan tepat. 

e. Keterangan Siswa 

Terkadang para siswa mengemukakan informasi yang mereka pikir 

relevan atau menarik, untuk itu mereka biasanya menerima evaluasi atas kebaikan 

atau ketepatannya, dan seringkali juga mendapat komentar dari gurunya. Jadi, 

keterangan siswa merupakan pertukaran yang berstruktur pada informasi atau 

keterangan guru yang telah dibahas di awal. 

f. Pemeriksaan 

Beberapa saat dalam kebanyakan pelajaran, para guru merasa perlu 

menemukan betapa baikpara siswa berhasil, apakah mereka dapat mengikuti apa 
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yang sedang berlangsung. Apakah mereka dapat menyimaknya. Untuk melakukan 

hal ini para guru menggunakan gerak pemeriksaan yang dapat diharapkan sebagai 

subkategori pemancingan. Kecuali jika umpan balik itu tidak esensial, karena 

merupakan pertanyaan nyata, yang guru sendiri tidak mengetahui jawabannya. 

Setiap evaluasi adalah evaluasi mengenai kegiatan atau pertanyaan, bukan kepada 

responsi. 

2. Pertukaran Terikat 

Pertukakaran terikat merupakan langkah-langkah individual yang 

digunakan sebagai sarana pelancar kemajuan pelajaran yang memiliki lima 

subkategori dalam pertukaran pengajaran. Subkategori dalam pertukaran terikat 

meliputi reinisasi(i), reinisasi (ii), pendaftaran, menguatkan dan mengulang. 

Adapun penjelasannya sebagai berikut. 

a. Reinisasi (i) 

Apabila guru tidak memperoleh respon terhadap suatu elisitasi, maka dia 

dapat mulai lagi menggunakan pertanyaan yang sama atau mengatakannya dengan 

cara lain dan dia dapat memakai satu atau lebih tindak-dorongan, nominasi, 

petunjuk untuk diprakarsai kembali. Elisitasi original atau pancingan asli, tetap 

berlaku dan butir-butir ini dipakai sebagai upaya kedua untuk memperoleh 

jawaban. 

b. Reinisasi (ii) 

Apabila seorang guru memperoleh jawaban yang salah, maka ada dua jalur 

utama yang terbuka baginya, dia dapat bertahan dengan siswa yang sama dan 

mencoba dengan metode Socrates membimbingnya mencari jawaban yang benar, 

atau dia tetap bertahan dengan pertanyaan itu dan beralih kepada siswa lain. Tipe 
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reinisasi ini berbeda dari tipe terdahulu, dalam hal bahwa umpan-balik memang 

terjadi. Hal itu, biasanya dinyatakan dengan ‘Ya’ atau ‘Tidak’, atau pengulangan 

apa yang baru saja dikatakan oleh siswa dengan nada intonasi khusus. Gerak 

permulaan tidak penting bagi pertukaran terikat, tetapi jika itu tidak terjadi maka 

dia dinyatakan oleh dorongan, nominasi, atau petunjuk. 

c. Pendaftaran 

Terkadang dalam suatu pembelajaran guru belum memberikan evaluasi 

kepada siswa sampai mereka memeroleh dua atau tiga jawaban. Guru ingin 

meyakinkan bahwa lebih dari seorang siswa mengetahui jawabannya, adakalanya 

guru menanyakan pertanyaan ganda.  

d. Penguatan  

Sering pula pertukaran terikat mengikuti pengarahan guru. Hal itu terjadi, 

bila guru telah mengatakan kepada kelas untuk melakukan sesuatu dan seorang 

siswa agak lamban atau enggan atau pun tidak sepenuhnya mengerti. 

e. Pengulangan 

Pada setiap situasi komunikatif, akan ada saatnya seseorang itu tidak 

menyimak. Di kelas pun hal ini terjadi. Harus diakui bahwa gurulah yang agak 

sering berbuat begitu. Jadi, sebagai pengganti umpan balik yang mengikuti respon 

siswa, kita memperoleh suatu prakarsa terikat. Tentu saja para guru dapat dan 

benar-benar mempergunakan pertukaran ini jika mereka telah menyimak, tetapi 

mengingini suatu jawaban yang diulangi demi alas an lain.  

 

 

 



15 

 

 

3. Interaksi Belajar dan Pembelajaran 

a. Pengertian Belajar 

Hampir semua ahli telah coba merumuskan dan membuat tafsirannya 

tentang belajar. Perumusan dan tafsiran itu berbeda satu sama lain. Dalam uraian 

ini kita akan berkenalan dengan beberapa perumusan saja, guna melengkapi dan 

memperluas pandangan kita tentang belajar. Menurut Skinner (dalam Dimyati dan 

Mudjiono, 2006: 9) bahwa belajar adalah suatu perilaku yang dimana pada saat 

siswa belajar maka responnya menjadi lebih baik, sebaliknya bila ia tidak belajar 

maka responnya akan menurun.  

Belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa 

kapabilitas.Setelah belajar peserta didik memiliki keterampilan, pengetahuan, 

sikap, dan nilai. Belajar harus mempunyai modifikasi atau memperteguh kelakuan 

melalui pengalaman suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar 

bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil 

belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan. 

Belajar juga merupakan kegiatan terencana yang menghasilkan suatu ilmu 

maupun pengetahuan (Gagne (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006: 10). 

 

Sejalan dengan perumusan di atas, ada pula tafsiran lain tentang belajar yang 

menyatakan, bahwa belajar adalah suatu proses prubahan tingkah laku individu 

melalui interaksi dengan lingkungan. Dibandingkan dengan pengertian pertama 

maka jelas tujuan belajar itu prinsipnya sama, yakni perubahan tingkah laku, 

hanya berbeda cara atau usaha pencapainnya. 
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Demikian merupakan pengertian belajar dari berbagai sumber. Dari 

beberapa sumber tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun kesimpulan 

dari beberapa pengertian tersebut sebagai berikut. 

(1) situasi belajar harus bertujuan dan tujuan-tujuan itu diterima baik oleh 

masyarakat. Tujuan merupakan salah satu aspek dari situasi belajar. 

(2) Tujuan dan maksud belajar timbul dari kehidupan anak sendiri. 

(3) Di dalam mencapai tujuan itu, murid senantiasa akan menemui kesulitan, 

rintangan, dan situasi-situasi yang tidak menyenangkan. 

(4) Hasil belajar yang utama adalah pola tingkah laku yang bulat. 

(5) Proses belajar terutama mengerjakan hal-hal yang sebenarnya. 

(6) Kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil belajar dipersatukan dan dihubungkan 

dengan tujuan dalam situasi belajar. 

(7) Murid memberikan reaksi secara keseluruhan. 

(8) Murid mereaksi sesuatu aspek dari lingkungan yang bermakna baginya. 

(9)  Murid diarahkan dan dibantu oleh orang-orang yang berada dalam lingkungan 

murid. 

b. Pengertian Pembelajaran 

Belajar dan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang tak terpissahkan dari 

kehidupan manusia. Dengan belajar manusia bisa mengembangkan potensi-

potensi yang dibawa sejak lahir. Tanpa belajar manusia tidak mungkin dapat 

memenuhi kebutuhannya tersebut. Kebutuhan belajar dan pembelajaran dapat 

terjadi dimana-mana, misalnya di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Kebutuhan manusia akan belajar tidak akan pernah berhenti selama manusia ada 
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di muka bumi ini. Hal itu disebabkan karena dunia dan isinya termasuk manusia 

selalu berubah. 

Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang agar dapat 

mencapai kompetensi yang diinginkan. Melalui proses belajar seseorang dapat 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik. Proses belajar 

pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi 

personal Pribadi (dalam Lestari Nur, 2014: 6). 

Pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan 

terjadinya aktivitas belajar dalam individu. Menurut Gagne (dalam Lestari Nur, 

2014: 8) menjelaskan “pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja 

diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. 

Menurut Depdiknas Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas 

Pasal 1 Ayat 20, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Dari semua pendapat mengenai pembelajaran menurut para ahli dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu interaksi aktif antara guru 

yang memberikan bahan pelajaran dengan peserta didik sebagai objeknya. Proses 

pembelajaran merupakan kegiatan yang didalamnya terdapat sistem rancangan 

pembelajaran hingga menimbulkan sebuah interaksi antara pemateri (guru) 

dengan penerima materi (peserta didik). Adapun beberapa rancangan proses 

kegiatan pembelajaran yang harus diterapkan adalah dengan melakukan 

pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran serta metode pembelajaran. 
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4. Pembelajaran Tematik 

a. Konsep Dasar Pembelajaran Tematik 

Konsep pembelajaran tematik merupakan pengembangan dari pemikiran 

dua orang tokoh pendidikan yakni Jacob (dalam Majid, 2014:85) dengan konsep 

pembelajaran Interdisipliner dan Fogarty pada tahun (1991) dengan konsep 

pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam 

pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam 

intramata pelajaran maupun antar-mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu 

peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh 

sehingga pembelajaran jadi bermakna bagi peserta didik. 

Bermakna artinya bahwa pada pembelajaran tematik peserta didik akan 

dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman 

langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep-konsep dalam intra 

maupun antar-mata pelajaran. Jika dibandingkan dengan pendekatan konvensional 

pembelajaran tematik tampak lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik 

dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran untuk pembuatan keputusan,menurut Majid (2014:85). 

b. Prinsip Pembelajaran Tematik Integratif 

Menurut Majid (2014:89) pembelajaran tematik memiliki beberapa 

prinsip. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik tersebut sebagai berikut. 

a. Pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang actual, dekat dengan 

dunia siswa dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini menjadi alat 

pemersatu materi yang beragam dari beberapa mata pelajaran. 
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b. Pembelajaran tematik integratif perlu memilih materi beberapa mata pelajaran 

yang mungkin saling terkait. Dengan demikian, materi-materi yang dipilih 

dapat mengungkapkan tema secara bermakna. Mungkin terjadi, ada materi 

pengayaan horizontal dalam bentuk contoh aplikasi yang tidak termuat dalam 

standar isi. 

c. Pembelajaran tematik integratif tidak boleh bertentangan dengan tujuan 

kurikulum yang berlaku tetapi sebaliknya pembelajaran tematik integratif 

harus mendukung pencapaian tujuan utuh kegiatan pembelajaran yang 

termuat dalam kurikulum. 

d. Materi pembelajaran tematik yang dapat dipadukan dalam satu tema selalu 

mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, 

kebutuhan, dan pengetahuan awal serta mencakup hal-hal yang terjadi 

disekitar lingkungan dan kejadian sehari-hari. 

e. Materi pelajaran yang dipadukan tidak terlalu dipaksakan. Artinya, materi 

tidak mungkin dipadukan dengan materi awal. 

c. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Menurut Majid (2014:89) sebagai suatu model pembelajaran di sekolah 

dasar, pembelajaran tematik memiliki karakteristik. Adapun karakteristik tersebut 

sebagai berikut. 

a. Berpusat Pada Siswa 

Pembelajaran tematik harus berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan 

pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek 

belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator yaitu 

memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas 
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belajar terutama dalam penyampaian materi belajar tentunya guru harus 

menguasainya. 

b. Memberikan Pengalaman Langsung 

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa (direct experiences). Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan 

pada sesuatu yang nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih 

abstrak. 

c. Pemisahan Mata Pelajaran Tidak Begitu Jelas 

Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pelajaran menjadi 

tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema 

yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 

d. Menyajikan Konsep dari berbagai mata pelajaran 

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata 

pelajaran dalam suatu proses pembelajaran menggunakan tema dan subtema 

dalam berbagai mata pelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami 

konsep-konsep tersebut secara utuh. 

e. Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwes di mana guru dapat mengaitkan bahan 

ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan 

mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan dimana sekolah 

dan siswa berada. 

f. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 
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B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitian sejenis yang berhubungan dengan pertukaran pengajaran dalam 

interaksi belajar mengajar telah dilakukan oleh Iwan Khairi Yahya pada tahun 

(2013) dengan judul “Tindak Tutur Direktif Dalam Interaksi Belajar Mengajar 

Mata Pelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia Di SMA Negeri 1 Mlati Sleman 

Yogyakarta”. Berdasarkan analis data dan hasil pembahasan menunjukkan bahwa 

penggunaan jenis pertanyaan dan fungsi bertanya lebih banyak digunakan, apabila 

dibandingkan dengan jenis dan fungsi tindak tutur direktif lainnya. Penelitian 

terdahulu menggunakan tehnik klasifikasi. 

Penelitian sejenis lainnya juga dilakukan oleh Raharjo Dwi Untoro pada 

tahun (2010) dengan judul “Analisis Wacana Lisan Interaksi Guru Dan Siswa”. 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil menunjukkan bahwa interaksi 

guru dan siswa di kelas menunjukkan pola pertukaran yang teratur. Percakapan di 

kelas tersebut mengarah pada satu tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Percakapandi kelas peran guru dominan, siswa berbicara bilamana ada 

kesempatan yang diberikan guru.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dengan 

penelitian terdahulu yaitu dengan mengambil topik interaksi belajar mengajar 

antara guru dan siswa. Penelitian ini memiliki beberapa keunikan yang membuat 

berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu mengenai interaksi belajar yaitu 

dengan topik pertukaran pengajaran dalam interaksi belajar mengajar pada tema 

mengenal olahraga dan permainan tradisional di kelas III SDN Purwantoro 1 

Malang. 
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C. Kerangka Pikir   

Dalam proses belajar mengajar terdapat proses pertukaran pengajaran 

antara guru dan siswa. Guru lebih dominan sebagai pemicu terjadinya pertukaran 

pengajaran di dalam kelas. Pertukaran pengajaran ini dapat berhasil bilamana 

antara guru dan siswa terdapat kerja sama. Akan lebih baik apabila guru dan siswa 

aktif dalam interaksi belajar mengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2.1: Kerangka pikir dalam penelitian 

Jenis pertukaran : 

Pertukaran Bebas 

Pertukaran Terikat 

Teknik Pengumpulan data 

Observasi/perekam 

Wawancara 

Dokumentasi 

Analisis Data 

Pengumpulan data 

Reduksi data 

Penyaji data 

Kesimpulan 

Analisi pertukaran pengajaran dalam interaksi belajar mengajar pada tema 

mengenal olahraga dan permainan tradisional di kelas III SDN Purwantoro 1 Malang. 
 

Pertukaran pengajaran dalam 

interaksi belajar mengajar 


