
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru berperan dalam membantu dan mendampingi murid dalam proses 

belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru yang kompeten dan terampil 

juga sangat berpengaruh terhadap prestasi muriddalam bidangnya masing – 

masing.Sebagai jembatan antara guru dan muriddiperlukan sebuah interaksi, 

dalam hal ini interaksi edukatif sangat membantu muriddalam belajar dan 

mencapai prestasi belajar peserta didik. 

Istilah interaksi pada umumnya suatu hubungan timbal balik (feed back) 

antara individu yang satu dengan individu yang lainterjadi pada lingkungan 

masyarakat atau selain lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan pengertian 

edukatif tersebut, dalam hal ini diperjelas oleh beberapa tokoh pendidikan antara 

lain : menurut Achmadi (dalam Djamarah, 2000:11), bahwa pengertian interaksi 

edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara guru dan 

muridyang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan (Djamarah, 2000:11). 

Interaksi edukatif dalam pengajaran adalah proses interaksi yang disengaja, sadar 

akan tujuan, yakni untuk mengantarkan muridketingkat kedewasaannya 

(Sadirman, 2007:8).  

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

interaksi edukatif guru dengan murid adalah suatu proses hubungan timbal balik 

(feed-back) yang sifatnya komunikatif antara guru dengan murid yang 

berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan, dan bersifat edukatif, dilakukan 
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dengan sengaja, direncanakan serta memiliki tujuan tertentu. Demgan demikian 

dalam interaksi edukatif harus ada dua unsur utama yang harus hadir dalam situasi 

yang disengaja, yaitu antara guru dan murid.Oleh sebab itu diperlukan seorang 

guru yang mampu menciptakan interaksi edukatif yang kondusif supaya nantinya 

bisa membantu murid mencapai hasil belajar. 

Interaksi didalam segala hal perlu dilakukan agar tidak terjadi salah 

pengertian. Khususnya didalam proses pembelajaran, interaksi antara guru dan 

muridyang sangat penting sebab kondisi muridyang beragam, kemampuan 

muridyang beragam. Jika guru hanya terfokus pada kegiatannya sendiri, maka 

akan terjadi blank (kekosongan) pada murid. Untuk itu antara guru dan 

muridharus selalu berinteraksi, tidak hanya guru yang aktif melainkan muridjuga 

harus aktif. Jika muridmerasa tidak mengerti materi pelajaran, maka seharusnya 

mereka mengatakannya pada guru sehingga guru mengerti bahwa ada muridnya 

yang belum mengerti dan guru dapat menjelaskan materi yang ia bawakan 

kembali. 

Dalam proses pelaksanaan pendidikan, tentu akan ditemukan berbagai 

kendala yang dapat menghambat keberhasilan proses pendidikan tersebut, baik 

yang ditimbulkan dari faktor internal maupun faktor eksternal. Lingkungan 

sebagai bagian dari faktor eksternal murid sangat mempengaruhi berhasil atau 

tidaknya suatu proses  pendidikan. Sebagai contoh sederhana, interaksi yang 

terbina antara guru dan murid didalam kelas pada saat proses pembelajaran, 

terdapat kesalah pahaman komunikasi antara guru dan peserta didik, sehingga 

informasi yang diterima muriddari guru tidak sesuai dengan penjelasan guru saat 

proses belajar mengajar berlangsung. Dampak kesalah pahaman komunikasi dari 
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pola interaksi guru dan muridbisa menjadi kebingungan pelajaran yang diterima 

murid. Pada dasarnya proses pembelajaran guru yang menentukan dan 

menyediakan bahan ajar, metode, strategi, maupun media yang digunakan guru 

saat proses pembelajaran dan muridhanya menerima pelayanan dari guru saat 

pelajaran berlangsung. Maka dari itu agar proses pendidikan belajar dengan baik 

perlu adanya sebuah interaksi edukatif antara guru dan muridyang baik. 

Berdasarkan  hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di SDN 

Mulyorejo 02 Ngantang, diketahui bahwa guru menyampaikan materi 

pembelajaran berdasarkan buku cetak yang telah ditentukan dengan harapan 

murid dapat memahami materi dengan lebih baik.Tetapi dengan hanya 

berpedoman dengan buku cetak tersebut sangat kurang efektif, hal ini dibuktikan 

dengan masih sulitnya murid untuk memahami materi yang disampaikan oleh 

guru.Karena guru menyampaikan materi masih menggunakan paradigma lama dan 

hanya berpatokan dengan buku cetak. Hendaknya guru lebih mengembangkan 

metode pembelajaran, karena jika guru hanya terpaku pada buku cetak akan 

terkesan monoton dan akan cenderung membosankan. 

  Hal ini sangat tidak dianjurkan untuk para murid yang masih menduduki 

bangku sekolah dasar jika melihat dari RPP yang telah disusun oleh guru sudah 

memenuhi syarat dan cenderung baik tetapi dalam proses kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan guru tersebut tidak sesuai dengan RPP yang telah 

disusun ada baiknya jika guru lebih mengoptimalkan kegiatan pembelajaran 

sesuai perangkat pembelajaran yang disusun. Hal ini berdampak 

padapembentukan karakter murid yang kurang baik dengan kurangnya interaksi 

edukatif antara guru dan murid. 
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Muridakan lebih cenderung diam dan hanya mendengarkan tanpa adanya 

interksi yang dilakukan oleh murid dapat menghambat pemahaman materi yang 

disampaikan oleh guru, oleh karena itu diharapkan guru lebih menekankan 

interaksi dengan murid dan tidak hanya berpaku dengan buku cetak dan guru 

dianjurkan lebih kreatif dalam menyampaikan materi salah satunya dengan 

penggunaan media pembelajaran. Karena dengan tidak adanya bantuan media 

pembelajaran muridakan sulit menerima materi yang disampaikan karena 

mediapembelajaran adalah salah satu komponen pembelajaran yang sangat 

penting. Dengan hal tersebut muridakan lebih cepat menerima materi karena 

dengan media murid langsung dapat gambaran mengenai materi yang 

disampaikan oleh guru. Hal ini belum dilakukan oleh guru kelas V di SDN 

Mulyorejo 02 Ngantang. Yang membuat murid sulit untuk menerima materi yang 

disampaikan, karena guru hanya berpedoman buku cetak, murid tidak akanbisa 

memahami dengan baik materi yang disampaikan mengingat murid sekolah dasar 

yang masihberumur sangat dini sehingga peran media dan pengembangan metode 

disini sangat dibutuhkan. 

Untuk itu diharapkan untuk para guru hendaknya menggunakan 

mediapembelajaran sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar sehari hari serta 

pengembangan metode dan kegiatan interaksi edukatif yang dapat 

mengembangkan karakter murid menjadi lebih baik dan dapat membuat keadaan 

kelas menjadi lebih kondusif dan komunikatif atau terjadi interaksi yang baik 

antara guru dengan murid. Tidak hanya guru yang aktif sedangkan murid pasif 

dan hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi murid juga ikut aktif dalam 
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proses belajar mengajar. Sehingga dapat terbentuklah interaksi edukatif yang baik 

antara guru dan murid. 

Berdasarkan paparan di atas, peneliti akan mengkaji kondisi nyata tentang 

interaksi edukatif dalam proses belajar mengajar khususnya kelas V SDN 

Mulyorejo 02 Ngantang. Peneliti memilih melakukan kegiatan observasi di SDN 

Mulyorejo 02 Ngantang karena merupakan salah satu sekolah dasar di Kabupaten 

Malang yang interaksi edukatif antara guru dan murid kurang berjalan dengan 

baik.Hasil ini sesuai dengan kondisi nyata yang ada di sekolah, yaitu guru 

dianggap sebagai sumber belajar.Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Interaksi Edukatif 

dalam Proses Belajar Mengajar di Kelas V SDN Mulyorejo 02 Ngantang 

Kabupaten Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut. 

1. Bagaimana berlangsungnya interaksi edukatif pada proses belajar mengajar di 

kelas V SDN Mulyorejo 02 Ngantang Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana bentuk interaksi edukatif yang dikembangkan guru dalam proses 

belajar mengajar di kelas V SDN Mulyorejo 02 Ngantang Kabupaten 

Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian tentu mempunyai maksud dan tujuan, berdasarkan 

perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam  

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan berlangsungnya interaksi edukatif pada proses belajar 

mengajar di kelas V SDN Mulyorejo 02 Ngantang Kabupaten Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan bentuk interaksi edukatif yang dikembangkan guru 

dalam proses belajar mengajar di kelas V SDN Mulyorejo 02 Ngantang 

Kabupaten Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Meningkatkan ilmu pendidikan berkenaan dengan menambah 

pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai interaksi edukatif dalam 

proses belajar mengajar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Menyebarluaskan informasi mengenai arti pentingnya interaksi 

edukatif dalam proses belajar mengajar. 

b. Bagi guru 

Sebagai referensi dan masukan untuk meningkatkan interaksi edukatif 

dalam proses belajar mengajar di SDN Mulyorejo 02 Ngantang. 

c. Bagi peneliti 

Sebagai sumber wawasan dan pengetahuan mengenai interaksi 

edukatif yang diterapkan di sekolah, serta dapat mengetahui proses belajar  
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mengajar di SDN Mulyorejo 02 Ngantang Kabupaten Malang. 

 

E. Definisi Istilah 

Untuk memahami istilah yang digunakan, sehingga penelitian yang 

dilakukan tidak meluas dan didapatkan data yang akurat, maka peneliti 

memberikan batasan istilah sebagai berikut. 

1. Interaksi adalah hubungan timbal balik yang terjadi pada dua orang atau 

lebih. (Djamarah, 2000:10) 

2. Interaksi edukatif adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk 

tujuan pendidikan dan pengajaran. (Damarik, 2016:31) 

3. Proses belajar mengajar adalah suatu proses yang mengandung serangkaian 

perbuatan guru dan murid atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. (Usman, dalam Popi, 

2013:1) 

 

F. Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan di SDN Mulyorejo 02 Ngantang Kabupaten 

Malang, subjek yang diteliti adalah guru dan murid kelas 5.Peneliti ini difokuskan 

pada interaksi edukatif dalam kegiatan belajar mengajar khususnya pada mata 

pelajaran IPS. 

  


