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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Interaksi Edukatif 

Djamarah (2000:10) “Sebagai makhluk social, manusia dalam 

kehidupannya membutuhkan hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu terjadi 

karena manusia menghajatkan manusia lainnya, ketika sesuatu yang akan 

dilakukan tidak dapat dikerjakan seorang diri. Kebutuhan yang berbeda beda dan 

saling membutuhkan, membuat manusia cenderung untuk melayani kebutuhan 

manusia lainnya selain demi kepentingan pribadi. 

Namun perlu diingat, interaksi sebagaimana disebutkan di atas, bukanlah 

interaksi edukatif, karena interaksi itu tidak mempunyai tujuan yang jelas.Kedua 

belah pihak tidak bermaksud untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan lawan 

bicaranya.Mereka melakukan interksi dengan tujuan masing – masing.Karena itu 

interaksi anatara manusia selalu mempunyai motif-motif tertentu guna memenuhi 

tuntutan hidup dan kehidupan mereka masing-masing.” 

Sardiman (2007:1) “Dari berbagai bentuk interaksi, khususnya mengenai 

interaksi yang disengaja, ada istilah interaksi edukatif.Interaksi edukatif adalah 

interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan 

pengajaran. Oleh karena itu interaksi edukatif perlu dibedakan dari bentuk 

interaksi yang lain. Dalam arti yang lebih spesifikdalam bidang pengajaran, 

dikenal adanya istilah interaksi belajar mengajar. Dengan kata lain, apa yang 

dinamakan interaksi edukatif, secara khusus adalah sebagai interaksi belajar 

mengajar.” 
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Sehubungan dengan pengertian interaksi edukatif tersebut, dalam hal ini 

akan diperjelas oleh beberapa tokoh pendidikan antara lain: (a) Menurut Shuyadi 

dan Achmadi (dalam Djamarah, 2000:11). “Pengertian interaksi edukatif adalah 

suatu gambaran hubungan aktif dan dua arah antara guru dan muridyang 

berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan.” (b) Menurut Sardiman  (2007:18) 

‘Pengertian interaksi edukatif dalam pengajaran adalah proses interaksi yang 

disengaja, sadar akan tujuan, yakni untuk mengantarkan muridketingkat 

kedewasaannya.” 

Menurut Martinis Yamin (2007: 161), ”Interaksi Edukatif  merupakan suatu 

kegiatan  komunikasi  yang  di  lakukan  secara  timbal  balik  antara  peserta  

didik dengan guru, mahamurid dengan dosen, dalam memahami, mendiskusikan, 

Tanya jawab,  mendemonstrasi,  mempraktikan  materi  di  dalam  kelas”.  

Sedangkan  menurut B. Suryosubroto (2009: 147), “interaksi Edukatif adalah 

hubungan  tibal  balik antara guru dan muriddalam suatu  sistem pengajaran”, jadi 

interaksi yang di maksud adalah komunikasi dan komunikasi merupakan kata  

yang  berarti  berpartisipasi,  memberitahukan  atau  menjadi  milik  bersama. 

Komunikasi  antara  peserta  didik  dengan  guru  adalah  penyajian  pesan  

(materi) pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada peserta 

didiknya.didalamnya terjadi dan  terlaksana  hubungan  timbal-balik  

(komunikatif).  Jadi  yang  dikatakan komunikatif  adalah  menghilangkan  

prasangka  apabila  terjadi  keamanan  bahasa dan  kesamaan  makna  antara  

komunikator  dan  komunikan,  misalnya  guru  menyampaikan pesan, murid 

bertanya dan demikian sebaliknya. 
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Dari beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa interaksi 

edukatif guru dan murid merupakan hubungan dua arah antara guru dan murid 

dengan sejumlah norma sebagai mediumnya untuk mencapaitujuan pendidikan. 

Interaksi edukatif sebagai hubungan  timbal  balik  antara  pendidik  dan  peserta  

didik  dalam proses  pendidikan  yaitu  proses  belajar  mengajar.  Proses  belajar  

mengajar  merupakan  suatu  kegiatan  yang  bernilai  edukatif.Dikarenakan  

kegitan  belajar  mengajar  yang  dilakukan,  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan  

tertentu  yang  telah  dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Dalam 

komunikasi edukatif, guru tidak hanya mengajar yaitu memberikan tambahan 

ilmu pengetahuan dan ketrampilan tetapi juga mendidik yaitu membimbing 

mengenai nilai, norma dan etika kepada muriduntuk membentuk sikap, 

kepribadian dan tingkah laku  yang baik  pada tingkat kedewasaannya. 

Guru danmuridadalah sosok yang tidak dapat dipisahkan dari dunia 

pendidikan. Mereka bersatu dalam jiwa terpisah dalam raga. Dalam kegiatan 

belajar mengajar tidak lain adalah menanamkan sejumlah norma ke dalam jiwa 

murid. Itulah sebabnya kegiatan ini didalam pembahasan inidipakai istilah Proses 

Interaksi Edukatif.Semua norma yang diyakini mengandung kebaikan perlu 

ditanamkan kedalam jiwa muridmelalui peranan guru dalam pengajaran. Guru 

danmuridberada dalam suatu relasi kejiwaan. Interaksi antar antara guru dan 

muridterjadi karena saling membutuhkan.Muridingin belajar dengan menimba 

sejumlah ilmu dari guru dan guru ingin membina dan membimbing muriddengan 

memberikan sejumlah ilmu kepada muridyang membutuhkan. 

Dengan demikian dalam interaksi edukatif sangat diperlukan dua unsur 

utama yaitu guru dan murid yang harus ada dalam situasi yang disengaja.Oleh 
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sebab itu sangat diperlukan seorang guru yang mampu menciptakan interaksi yang 

kondusif sehingga mampu mengantarkan muriduntuk mencapai hasil belajar. 

1. Ciri-ciri Interaksi Edukatif 

Proses belajar mengajar di kelas merupakan proses interaksi antara dua 

unsur manusiawi, yaitu murid sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak 

pengajar, dengan murid sebagai objek pokoknya. Secara spesifik interaksi 

edukatif merupakan proses interaksi belajar mengajar yang memiliki beberapa 

cirri-ciri untuk membedakan dengan bentuk interaksi lainnya. Adapun cirri-ciri 

interaksi edukatif menurut Erikson Damarik (2016) antara lain: 

a. Tujuan yang ingin dicapai 

Dalam setiap kegiatan interaksi edukatif tidak bisa dilakukan dengan 

gegabah dan luar kesadaran kita, apalagi tidak adanya rencana tujuan, 

karena kegiatan interaksi eduktatif merupakan suatu kegiatan yang secara 

sadar dilakukan oleh guru, atas kesadaran itulah guru membuat rencana 

pengajaran dengan prosedur dan langkah-langkah yang dijalankan dengan 

baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan serta membantu murid dalam 

perkembangan tertentu, yaitu dengan menempatkan anak sebagai pusat 

perhatian sedangkan unsur lain sebagai pengantar dan pendukung. 

b. Penggarapan materi khusus 

     Dalam hal ini persiapan materi sangat penting, setiap guru akan 

selalu mempersiapkan materi khusus yang didesain sedemikian rupa 

sebelum berlangsungnya interaksi edukatif. Materi akan disampaikan untuk 

memenuhi proses belajar mengajar sehingga dapat terjalin sebuah interaksi 

edukatif, apabila materi tidak tersedia maka tidak akan tercipta sebuah 
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interaksi edukatif yang diinginkan, oleh sebab itu setiap guru sudah pasti 

mempelajari setiap materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. 

c. Ditandai dengan aktivitas anak 

Dalam paradigma lama guru dianggap sebagai makhluk yang 

mengetahui segalanya, dan menjadikan pembelajaran bersifat satu arah guru 

memberi dan murid menerima sehingga disini murid hanya bersifat pasif 

hanya gurunya saja yang aktif.Dalam paradigma baru murid tidak lagi hanya 

menerima dan guru memberi, tetapi guru sebagai pemonitor, fasilitator, 

motivator, evaluator, dan organisator.Keaktifan murid dalam pembelajaran 

sudah mulai ditingkatkan agar murid lebih aktif. Disini guru lebih banyak 

mendampingi murid dalam proses pembelajaran dari pada mengajar salah 

satu faktor wajib yang harus dipenuhi. 

d. Guru yang berperan sebagai pembimbing  

     Dalam peranannya sebagai pembimbing, guru harus berusaha 

menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi 

edukatif yang kondusif antara guru dan murid.  Guru harus siap sebagai 

mediator dalam segala situasi proses interaksi edukatif, sehingga guru akan 

merupakan tokoh yang akan dilihat dan ditiru tingkah lakunya oleh murid. 

Guru (lebih baik bersama murid) sebagai desainer akan memimpin 

terjadinya interaksi edukatif. 
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e. Interaksi edukatif membutuhkan disiplin 

Disiplin dalam interaksi edukatif diartikan sebagai suatu pola tingkah 

laku yang diatur menurut ketentuan yang sudah ditaati dengan sadar oleh 

pihak guru maupun pihak murid. Mekanisme konkret pada ketaatan pada 

ketentuan atau tata tertib itu akan terlihat dari pelaksanaan prosedur. Jadi 

langkah-langkah yang dilaksanakan sesuai denagn prosedur yang sudah 

digariskan.Penyimpangan dari prosedur, berarti suatu indicator pelanggaran 

disiplin. 

f. Mempunyai batas waktu 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tentu dalam sistem berkelas 

(kelompok murid), batas waktu menjadi salah satu cirri yang tidak bisa 

ditinggalkan. Setiap tujuan akan diberi waktu tertentu, kapan tujuan harus 

sudah tercapai. Apabila setiap tujuan tidak diberi batas waktu maka tidak 

akan terjadi interaksi edukatif yang baik. 

g. Diakhiri dengan evaluasi 

Dari seluruh kegiatan tersebut, masalah evaluasi merupakan bagian 

penting yang tidak bisa diabaikan.Evaluasi harus dilakukan guru untuk 

mengetahui berhasil atau tidak tujuan pengajaran yang ditentukan oleh guru. 

2. Komponen-komponen Interaksi Edukatif 

Dalam melaksanakan proses mengajar di kelas merupakan suatu rangkaian 

kegiatan komunikasi antara guru dengan murid, sebagai sistem interaksi edukatif 

di dalamnya mengandung sejumlah komponen-komponen, apabila tidak ada 

komponen-komponen tersebut, maka proses interaksi edukatif antara guru dan 
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murid tidak akan terjadi. Adapun komponen-komponen interaksi edukatif  

menurut Djamarah (2000:  16), yaitu antara lain sebagai berikut. 

 

a. Tujuan 

Dalam melakukan kegiatan interaksi edukatif tidak bisa dilakukan 

dengan sembarangan atau diluar kemampuan kita, apalagi tidak adanya 

tujuan yang jelas, karena kegiatan interaksi edukatif merupakan suatu 

kegiatan yang secara sadar dilakukan oleh guru, atas dasar kesadaran itulah 

guru membuat rencana pembelajaran dengan langkah-langkah yang sesuai. 

Kegiatan yang selalu ada dalam agenda kegiatan guru dalam pembuatan 

rencana pembelajaran adalah tujuan pembelajaran.Tujuan mempunyai arti 

penting dalam kegiatan interaksi edukatif. Tujuan dapat memberikan arah 

yang jelas kemana kegiatan belajar akan dibawa oleh guru. Dengan 

berpedoman kegiatan mana yang harus dilanjutkan dan mana yang harus 

ditinggalkan oleh guru. 

Dalam tujuan pembelajaran terdapat sebuah norma yang akan 

ditanamkan ke dalam diri murid.  Tercapai tidaknya sebuah tujuan 

pembelajaran tergantung pada penguasaan muridterhadap bahan yang 

diberikan oleh guru selama kegiatan interaksi edukatif berlangsung. 

b. Bahan Pelajaran 

Bahan pelajaran merupakan bagian penting dalam berjalannya proses 

interaksi edukatif. Tanpa bahan pelajaran proses interaksi edukatif tidak 

dapat berjalan. Oleh karena itu guru yang akan mengajar pasti mempelajari 

dan mempersiapkan bahan pelajaran yang akan diberikan kepada murid. 
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Bahan pelajaran mutlak harus dikuasai oleh guru dengan baik.Terdapat 

dua pemahaman bahan pelajaran, yakni pemahaman bahan pelajaran pokok 

dan bahan pelajaran pelengkap.Bahan pelajaran pokok merupakan bahan 

pelajaran yang menyangkut mata pelajaran yang dipegang oleh guru yang 

sesuai dengan profesinya.Sedangkan bahan pelajaran pelengkap merupakan 

bahan pelajaran pendukung yang dapat membuka wawasan guru agar alam 

mengajar dapat membantu penyampaian bahan pelajaran pokok.Akan tetapi 

bahan pelajaran pelengkap ini harus sesuai dengan bahan pelajaran pokok 

yang dipegang oleh guru agar dapat memberikan motivasi kepada peserta 

didik.Bahan pelajaran adalah unsur inti dalam berlangsungnya interaksi 

edukatif.Karena itu harus diupayakan untuk dikuasai oleh peserta didik. 

c. Kegiatan belajar mengajar  

Kegiatan  belajar  mengajar  adalah  inti  kegitan  dalam  pendidikan.  

Segala  sesuatu  yang  telah  diprogramkan  akan  dilaksanakan  dalam 

kegitan  belajar  mengajar.  Semua  komponen  pangajaran  akan berproses 

didalamnya. Komponen inti  yakni  guru dan murid dalam melakukan  

kegiatan  dengan  tugas  dan  tanggung  jawab  dalamkebersamaan 

berlandaskan interaksi normative untuk bersama-sama mencapai tujuan 

pembelajaran.  

d. Metode  

  Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.  
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e. Alat  

  Alat  adalah    segala  sesuatu  yang  dapat  digunakan  dalam  rangka 

mencapaikan tujuan pembelajaran sebagai sesuatu yang dapat  yang dapat  

digunakan  dalam  mencapai  tujuan,  alat  tidak  hanya  sebagai pelengkap,  

tetapi  juga  sebagai  pembatu  mempermudah  usaha mencapai tujuan.  

f. Sumber belajar  

Segala  sesuatu  dapat  dipergunakan  sebagai  sumber  belajar  sesuai 

kepentingan guna dipakai dalam proses interaksi edukatif.  

g. Evaluasi  

Evaluasi  adalah suatu kegiatan  yang dilakukan  untuk  mendapatkan 

data tentang sejauh mana keberhasilan murid dalam belajar dan keberhasilan 

guru dalam mengajar. 

Sesuai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu sistemtentu  

saja  interaksi  edukatif  memiliki  beberapa  komponen  pendukung yaitu  tujuan,  

bahan  pelajaran,  kegiatan  belajar  mengajar,  metode,  alat, sumber  belajar  dan  

evaluasi.,  sehingga  proses  belajar  mengajar  dapat engembangkan  cara  belajar  

murid  untuk  mendapatkan,  mengelola, mengunakan  dan  mengomunikasikan  

apa  yang  telah  diperoleh  dalam proses belajar tersebut. 

3. Peran Interaksi Edukatif dalam Pembelajaran  

 Dalam suatu proses pembelajaran, interaksi memegang peranan penting 

bagi seorang  guru  untuk  dapat  mempermudahnya  dalam  memberikan  suatu  

materi pelajaran yang akan disampaikan dan murid. Dengan adanya interaksi 

edukatif yang baik dalam pembelajaran, tentunya murid tidak akan bosan dan 

akan terus giat untukbelajar,  dan  belajar.  Interaksi  Edukatif  merupakan  suatu  
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gambaran  hubungan  aktif  dua  arah  (timbal  balik)  antara  guru  dan  anak  

didik  dengan  sejumlah  norma  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan.  Artinya  

dalan  suatu  kegiatan  pembelajaran  interaksi edukatif  ini  memegang  peranan  

penting  bagi  murid  untuk  memudahkan  dalam memahami  materi  pelajaran  

yang  disampaikan  oleh  gurunya.  Begitupun  dalam  pembelajaran  dengan  

peran  interaksi  edukatif  ini  dengan  baik  dan  tepat,  tentunya  murid  akan  

mudah  mengerti,  memahami,  dan  mengamalkan  interaksi  edukatif   dengan 

baik.     

4. Bentuk Interaksi Edukatif dalam Pembelajaran 

Belajar  mengajar  adalah  sebuah  interaksi  yang  bernilai  normatif.               

Belajar  mengajar  adalah  suatu  proses  yang  dilakukan  dengan  sadar  dan  

bertujuan. Tujuan  adalah  sebagai  pedoman  ke  arah  mana  akan  dibawahnya  

proses  belajar mengajar.  Proses  belajar  mengajar  akan  berhasil  bila  hasilnya  

mampu  membawa perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan 

nilai sikap dalam diri murid (murid).   

 Interaksi  belajar  mengajar  dikatakan  bernilai  normatif  karena  

didalamnya terdapat  sejumlah  nilai.  Jadi,  adalah  wajar  bila  interaksi  bernilai  

edukatif.  Dalam  interaksi  edukatif  unsur  guru  dan  anak  didik  harus  aktif,  

tidak  mungkin terjadinya proses interaksi edukatif  bila hanya satu unsur yang 

aktif. Aktif dalam arti sikap,  mental  dan  perbuatan.  Dalam  sistem  pengajaran  

dengan  pendekatan ketrampilan proses, murid harus lebih aktif dari pada guru. 

Guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator.  

Menurut  pendapat  M. Uzer  Usman  dalam  Djamarah  (2013:  48),Beliau  

memaparkan  kegiatan  interaksi  belajar  mengajar  sangat  beraneka  ragam 
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coraknya,  mulai  dari  kegiatan  yang  didominasi  oleh  guru  sampai  kegiatan  

mandiri yang dilakukan oleh murid. Hal ini, tentu saja tergantung pada 

ketrampilan guru dalam  mengelolah  kegiatan  interaksi  belajar  mengajar. 

Penggunaan  variasi  pola interaksi  mutlak  dilakukan  oleh  guru.  Hal  ini  

dimaksud  agar  tidak  menimbulkan kebosanan,  kejenuhan,  serta  untuk  

menghidupkan  suasana  kelas  demi  keberhasilananak  didik  dalam  mencapai  

tujuan.  Dalam  jenis  pola  interaksi  ini  Drs.  Moh  UzerUsman, mengemukakan 

pendapatnya sebagai berikut. 

a. Pola Interaksi guru dan murid 

 

Komunikasi sebagai aksi (satu arah) 

b. Pola interaksi guru – murid – guru 

 

Ada balikan (feedback) bagi guru, tidak ada  interaksi  antar  murid  

(komunikasi sebagai interaksi). 
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c. Pola interaksi guru – murid – murid 

 

Ada balikan  (feedback)  bagi  guru,  anak didik saling belajar satu sama 

lain. 

B. Desain Pembelajaran Edukatif 

Guru dibutuhkan untuk membimbing, memberi bekal yang berguna. Ia 

sebagai  guru  harus  dapat  memberikan  sesuatu  secara  dikdatis,  dengan 

tugasnya  menciptakan  situasi  interkasi  edukatif.  Guru  tidak  cukup  hanya 

mengetahui bahan ilmu pengetahuan yang akan dijabarkan dan diajarkan pada 

murid,  namun  harus  mengenal  dan  mengetahui  dengan  baik  karakter  setiap 

anak  diknya,  sehingga  mampu  memberikan  motivasi  di  dalam  proses 

interaksi  dengan  anak  didik.   

Menurut  Syaiful  Bahri  Djamarah  (2013:  59), “pendekatan  yang  benar  

bagi  guru  adalah  dengan  melakukan  pendekatan edukatif.  Setiap  tindakan,  

sikap  dan  perbuatan  yang  guru  lakukan  harus bernilai  pendidikan,  dengan  

tujuan  untuk  mendidik  anak  didik  agar menghargai  norma  hokum,  norma  

susila,  norma  moral,  norma  social,  dan norma  agama”.  Ciri  pengalaman  

yang  edukatif  adalah  berpusat  pada  suatu tujuan yang berarti bagi anak 

(meaningful), kontinu dengan kehidupan anak, interaktif dengan lingkungan.  

Interaksi antara guru dengan murid, muriddengan murid, muriddengan 

kelompok atau muridsecara individual.Rentangan interaksi ini berada diantara 

kutub yang ekstrim, yakni suatu kegiatan yang berpusat pada guru dan kegiatan 
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yang berpusat pada murid. Guru dengan tugas dan tanggungjawabnya serta 

muridjga dengan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian juga dengan peranan 

mereka. 

Djamarah (2000: 74-77) tahap ini adalah tahap pelaksanaan apa yang telah 

direncanakan. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengajaran 

ini, yaitu: 

1. Pengelolaan dan Pengendalian Kelas 

Suasana kelas yang kondusif sangat mendukung kegiatan 

interaksi edukatif.Kelas yang kondusif adalah suasana kegiatan belajar 

mengajar yang sebagian besar jauh dari hambatan dan gangguan, baik 

yang tersumber dari muridmaupun dari luar murid. 

2. Penyampaian Informasi 

Awal terjadinya komunikasi antara guru dan murid adalah 

diawali dengan penyampaian informasi dari guru kepada murid. 

Informasi yang disampaikan bukan hanya apa yang harus dikerjakan 

muridtetapi juga member anak pengarahan, petunjuk, dan apresiasi 

yang divariasi dalam berbagai bentuk tanpa menyita banyak waktu 

untuk kegiatan pokok. 

3. Penggunaan Tingkah Laku Verbal dan Non Verbal 

Adapun yang guru lakukan di kelas pasti terkait dengan tingkah 

laku verbal dan non verbal, tingkah laku verbal itu misalnya dengan 

kata-kata : “bagus”, “benar”, dan sebagainya. Dengan kalimat 

misalnya “pekerjaanmu baik sekali”, “saya senang dengan 

pekerjaanmu”, dan sebagainya. Sedangkan perilaku non verbal 

misalnya dengan mimic gerakan : tubuh, badan, kepala, kaki bahkan 

mata dan sebagainya. 

4. Merangsang tanggapan balik dari murid 

Indikator adanya tanggapan dari muridadalah ketika guru 

menyampaikan bahan pelajaran, ketika itu juga muridmemnerikan 

perhatian dan tanggapan atas tugas yang diberikan untuk dikerjakan 

dalam kelompok atau individu. 

5. Mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar 

Dalam mengajar guru tidak terlalu dituntut memperhatikan 

gerak fisik anak  

didik, tetapi sangat diharapkan mempertimbangkan prinsip-prinsip 

belajar anakdidik. Fenomena jiwa muridlah yang perlu guru 

perhatikan.Karena yang berubah itu bukan fisiknya, tetapi 

jiwanya.Perubahan yang relative permanen itulah yang dikatakan 

belajar. 

6. Mendiagnosis kesulitan belajar 
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Dengan mendiaknosis guru akan lebih mudah melakukan 

prognosa (ramalan) tentang bentuk perlakuan (treatmen) sebagai 

tindak lanjut dari diagnosis. 

 

 

7. Mempertimbangkan perbedaan individual 

Dalam kelas dengan jumlah muridyang banyak cenderung 

heterogen.Berbagai sifat dan tingkah laku muridterhimpun di 

dalamnya. Heterogenitas kelas seperti itu  lebih mudah menyulut 

konflik antar murid. Heterogenitas ini berpangkal dari perbedaan 

individual murid.Pertimbangan dari segi ini harus dilakukan untuk 

kepentingan pengajaran. 

8. Mengevaluasi kegiatan interaksi 

Dalam hal ini guru dapat berevaluasi apakah kegiatan yang telah 

dilakukan sudah sampai pada tingkat optimal, yakni sampai ke tingkat 

interaksi banyak arah, dan apakah guru lebih aktif dari pada muridatau 

sebaliknya. 

 

Menurut  Martinis  Yamin  (2007:  172),  menggungkapkan  bahwa 

komunikasi edukatif memiliki ciri-ciri seperti:  (1) Ada indikator yang hendak 

dicapai. (2) Ada materi pokok (pesan) yangmenjadi muatan interaksi.  (3) Ada 

penjajakan kemampuan awal yang dimiliki peserta didik. (4) Ada peserta didik 

yang aktif. (5) Ada guru yang berpesan sebagai fasilitator. (6) Ada sinkronisasi 

metode. (7) Ada  simulasi  dan  lingkungan  yang  mendukung  sehingga  terjadi 

proses pembelajaran. (8) Ada beberapa tagihan kompetensi terhadap hasil 

interaksi.  

Disamping  itu  menurut  Suardi  (1980:37) yang  dikutip  oleh  Sardimanb 

A.M.  (2010:  15-17),  merinci  ciri-ciri  interaksi belajar mengajar sebagai 

berikut. (1) Interaksi  dalam  pembelajaran  memiliki  tujuan,  yaitu  membantu 

anak dalam perkembangan tertentu.  (2) Ada  suatu  prosedur  (jalannya  interaksi)  

yang    direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (3) 

Interaksi  pembelajaran  ditandai  dengan  satu  penggarapan  materi  yang khusus. 

(4) Ditandai dengan adanya aktifitas peserta didik.  (5) Dalam interaksi 



22 

 

pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing.  (6) Interaksi 

belajar mengajar membutuhkan disiplin.  (7) Ada batas waktu.  

Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa 

ciri dari desain pembelajaran edukatif adalah yang memiliki tujuan  tertentu,  

mempunyai  prosedur  yang  direncanakan,  ditandai  dengan penggarapan materi 

khusus, ditandai dengan aktivitas murid, peran guru sebagai  pembimbing,  

membutuhkan  disiplin,  mempunyai  batas  waktu  dan diakhiri dengan evaluasi.   

 

C. Proses Belajar Mengajar (PBM) 

    Salah satu peranan penting dalam keberhasilan pengajaran dalam proses 

pelaksanaan pengajaran yang baik, sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang 

baik pula. Keefektifan dan keefesien proses plaksanaan pengajaran dibutuhkan 

sebuah perencanaan yang tersusun secara baik dan sistematis sehingga proses 

belajar mengajar (PBM) akan lebih bermakna dan murid menjadi lebih aktif 

dalam belajar. 

Terdapat beberapa pengertian yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan 

proses belajar mengajar (PBM). Seperti yang diungkapkan oleh Usman, (dalam 

Suryosubroto, 2002:45), bahwa proses belajar mengajar (PBM) adalah “Suatu 

proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan murid atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu”. Interaksi atau hubungantimbal balik antara guru dan murid itu 

merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi 

dalam peristiwa belajar mengajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar 

hubungan antara guru dan murid, tetapi berupa interaksi edukatif.Dalam hal ini 
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bukan hanya penyampaian pesan berupa materi pelajaran, melainkan penanaman 

sikap dan nilai pada diri murid yang sedang belajar. 

 

D. Konsep Komunikasi dalam Pembelajaran 

1. Komunikasi 

Istilah komunikasi atau dalam Bahasa Inggris communication berasal 

dari  kata latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang 

berarti   sama dalam  hal pemaknaan (Uchjana Effendy, 1999: 9). Komunikasi 

adalah pertukaran  pesan  verbal  maupun  non  verbal  antara  si  pengirim  

dengan  si  penerima  pesan untuk  mengubah  tingkah  laku  (Arni  

Muhammad,  2000:  5).  Proses  komunikasi yang  terjadi  merupakan  proses  

yang  timbal  balik  karena  si  pengirim  dan  si penerima  saling 

mempengaruhi  satu  sama lain. Sedangkan pengertian  yang  lain dari  

komunikasi  adalah  memberikan  informasi,  pesan,  gagasan,  ide,  pikiran, 

perasaan,  kepada orang  lain dengan maksud agar  orang  lain berpartisipasi  

yang pada akhirnya informasi, pesan, gagasan, ide, pikiran, perasaan tersebut 

menjadi  milik bersama antar komunikator dan komunikan (Karti Soeharto, 

1995: 11). 

Dari  pengertian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  komunikasi  adalah  

proses yang  timbal  balik  antara  si  pengirim  kepada  si  penerima  yang  

saling mempengaruhi  satu  sama  lain  dan  di  dalamnya  terdapat  informasi,  

pesan, gagasan,  ide,  pikiran  dan  perasaan.  Sedangkan  Karti  Soeharto  

(1995:  22) menyebutkan bahwa kemampuan berkomunikasi adalah 

kemampuan guru dalam menciptakan  ikim  komunikatif  antara  guru  
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dengan  murid  dalam  kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

 

2. Unsur-unsur Komunikasi   

Arni  Muhammad  (2000:  17)  menyatakan  unsur-unsur  komunikasi  

ada  5 yaitu:  (1) Pengirim pesan adalah  individu  atau orang  yang  mengirim  

pesan-pesan  atau informasi yang akan dikirimkan berasal dari otak si 

pengirim pesan.  (2) Pesan,  adalah  informasi  yang  akan dikirimkan  kepada  

si  penerima  pesan.  Ini  dapat berupa verbal maupun non verbal.  (3) 

Saluran, adalah jalan yang dilalui pesan dari si pengirim dengan si penerima.  

(4) Ppenerima pesan,   adalah  yang  menganalisis  dan  menginterpretasikan  

isi  pesan yang diterimanya.  Dan (5) Balikan,  adalah respons terhadap pesan 

yang diterima yang dikirimkan kepada si pengirim pesan. Diinterpretasikan 

sama oleh si penerima berarti komunikasi tersebut efektif.   

3. Bentuk-bentuk komunikasi 

Komunikasi verbal, yaitu salah satu bentuk komunikasi yang lazim 

digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain baik secara tertulis  

maupun pesan. 

Komunikasi non verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa 

tubuh seperti menggunkan gerakan tangan/tubuh sebagai isyarat suatu 

perbuatan yang mempunyai arti pesan dalam konteks 

komunikasi.Mengekspresikan pesan dalam komunikasi dalam bentuk gambar, 

menggunakan bahasa sikap yaitu bahasa yang digunakan untuk 
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menyampaikan pesan/ mengekspresikan pikiran, perasaan seperti bungkam, 

tak acuh. 

 

 

4. Komunikasi dalam pembelajaran  

Ditinjau  dari  prosesnya,  pendidikan  adalah  komunikasi  dalam  arti 

bahwa dalam  proses  tersebut  terlibat  dua  komponen  yang  terdiri  atas  

manusia,  yakni pengajar  sebagai  komunikator  dan  pelajar  sebagai  

komunikan.  Lazimnya  padatingkatan bawah dan menengah pengajar itu 

disebut guru. Tujuan  pendidikan  adalah  khas  atau  khusus  yaitu  

meningkatkan pengetahuan  seseorang  mengenai  suatu  hal  sehingga  dapat  

dikuasai  dan  tujuan pendidikan  itu  akan  tercapai  jika  prosesnya  

komunikatif  karena  jika  prosesnya  tidak komunikatif maka tujuan 

pendidikan tidak dapat tercapai. 

Alasan  umum orang  mengikuti  kelompok  kecil  adalah  belajar  dari  

orang lain. Belajar terjadi dalam bermacam-macam cara dan paling bisaa 

dalam kelas. Asumsi  yang mendasari belajar  kelompok, adalah  ide dari dua 

kepala,  bisaanya lebih  baik  dari  satu  kepala  (Arni  Muhammad,  2000:  

183).  Pada  umumnya pendidikan berlangsung secara berencana di dalam 

kelas secara tatap muka (face to  face),  karena  kelompoknya  kecil  dan  

terjadi  komunikasi  dalam  bentuk komunikasi  kelompok  tetapi  sewaktu-

waktu  dapat  berubah menjadi  komunikasi antar  persona  dan  terjadilah  

komunikasi  dua  arah  atau  dialog  dimana  pelajar menjadi  komunikan  dan  

komunikator, demikian  pula sang  pengajar. Terjadinya komunikasi  dua  
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arah  ini  apabila  pelajar  bersikap  responsif,  mengetengahkan pendapat atau 

pertanyaan baik diminta maupun tidak diminta. Jika pelajar  pasif dalam  arti  

hanya  mendengarkan  tanpa  ada  respon  atau  gairah  untuk 

mengekspresikan suatu pernyataan atau pertanyaan, maka meskipun 

komunikasi itu  bersifat  tatap  muka,  tetap  saja  berlangsung  satu  arah  

sehingga  komunikasi menjadi tidak efektif.  

Onong Uchjana (1999: 102) menyatakan komunikasi dalam bentuk 

diskusi dalam  proses  belajar  mengajar    berlangsung  amat  efektif,  baik  

antara  pengajar dengan  pelajar  maupun  diantara  para  pelajar  sendiri  

sebab  mekanismenya memungkinkan si pelajar terbisaa mengemukakan 

pendapat secara argumentatif.   

 

5. Ketrampilan Komunikasi Guru   

Raka  Joni    (Karti  Soeharto,  1995:  25)    menyatakan  ketrampilan  

berkomunikasi  guru  dalam  kegiatan  pembelajaran  mencakup  4   

kemampuanpokok, sekaligus menjadi indikator dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut. 

Kemampuan guru mengembangkan sikap positif dalam kegiatan 

pembelajaran. Kemampuan ini terdiri dari :  (1) Mengenali kelebihan dan 

kekurangan diri murid dalam kegiatan pembelajaran. (2) Membantu  murid  

menumbuhkan  kepercayaan  diri  dalam  kegiatan pembelajaran.  (3) 

Membantu memperjelas pikiran dan perasaan sehingga dapat dipahami orang 

lain dan dapat bertukar pikiran dalam kegiatan pembelajaran   
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Kemampuan  guru  untuk  bersikap  luwes  dan  terbuka  dalam  

kegiatan pembelajaran. Kemampuan ini terdiri dari :  (1) Menunjukkan sikap 

terbuka terhadap pendapat murid.  (2) Menunjukkan sikap luwes dalam 

menyesuaikan diri.  (3) Menerima murid sebagaimana adanya.  4) 

Menunjukkan  sikap  sensitif,  responsif  dan  simpatik  terhadap  perasaan 

kesukaran murid dalam kegiatan pembelajaran.  (5) Menunjukkan sikap 

ramah, penuh pengertian dan sabar terhadap murid.   

Kemampuan  guru  untuk  tampil  secara  bergairah  dan  bersungguh-

sungguh dalam kegiatan pembelajaran. Kemampuan ini terdiri dari :  (1) 

Menunjukkan kegairahan dalam memberi materi atau mengajar.  (2) 

Merangsang minat murid untuk belajar.  (3) Memberi  kesan  kepada  murid  

bahwa  guru  menguasai  bahan  materi  yang diajarkan dan menguasai 

bagaimana mengajar (metode/strategi).   

Kemampuan  guru  untuk  mengelola  interaksi  dalam  kegiatan  

pembelajaran. Kemampuan ini terdiri dari :  (1) Mengembangkan  hubungan  

yang  sehat  dan  serasi  dalam  kegiatan  pembelajaran.  (2) Memberikan 

tuntutan agar interaksi antar murid serta antar guru dengan muridterpelihara 

dengan baik dalam kegiatan pembelajaran. (3) Menguasai perbuatan yang 

tidak diinginkan atau menyimpang dalam kegiatan pembelajaran.   

 

E. Kurikulum Yang Digunakan di Sekolah 

Dalam proses belajar mengajar guru selaku pengajar masih menggunakan 

sebuah kurikulum untuk dijadikan pedoman dalam pengajaran. Dalam penelitian 

ini sekolah yang dimaksud menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

atau sering disebut (KTSP). 
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 Menurut Mulyasa (2006: 20-21) KTSP adalah suatu ide tentang kurikulum 

yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran yakni sekolah 

dan satuan pendidikan. 

Dalam konsep KTSP yangutuh kekuasaan yang dimiliki sekolah dan satuan 

pendidikan, terutama mencakup pengambilan keputusan tentang pengembangan 

kurikulum dan pembelajaran, serta penilaian hasil belajar peserta didik. Pada 

prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SI, namun 

pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan 

sekolah itu sendiri. 

Dalam penelitian ini sekolah menggunakan KTSP dan adapun SK-KD yang 

digunakan dengan materi yang sudah dijabarkan dan penelitian yang sudah 

dilaksanakan yaitu: 

Standar Kompetensi (1) Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh 

sejarah yang berskala nasional pada masa hindu – budha dan islam, keragaman 

kenampakan alam dan suku bangsa serta kegiatan ekonomi di Indonesia.Dan 

Kompetensi Dasar (1.5) Mengenal jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di 

Indonesia. 

 

F. Materi Pembelajaran IPSJenis-jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi di 

Indonesia 

1. Jenis-jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia 

Ada bermacam – macam jenis usaha yang dilakukan manusia untuk  

memenuhi kebutuhan hidup hidupnya. Ada bagian ini kita membahas tentang 

pengertian kegiatan atau usaha ekonomi, jenis-jenis usaha dalam kegiatan 
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ekonomi, dan usaha ekonomi yang yang dikelola sendiri dan yang dikelola 

kelompok. 

Pada dasarnya, setiap orang mempunyai tujuan yang sama ketika 

bekerja, yaitu untuk mendapatkan uang atau penghasilan. Penghasilan itu 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.Maka dari itu dapat kita 

simpulkan bahwa kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan 

oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dalam kehidupan sehari-hari tak seorangpun dapat membuat semua 

barang yang dibutuhkan. Oleh sebab itu ada kerjasama antar orang yang satu 

dengan yang lain. Kerja sama itu saling melengkapi. Ada orang yang bekerja 

sebagai petani yang memproduksi bahan pangan.Ada yang membuat pakaian 

untuk dijual dan diperdagangkan, dan seterusnya. 

a. Berdasarkan Lapangan Usaha 

Adakah diantara orang tuamu yang membuka usaha toko atau 

warung di rumah?Nah, itu berarti orangtuamu melakukan usaha dibidang 

perdagangan.Lalu, termasuk usaha dibidang apakah petani, nelayan, dan 

pengrajin?Simak lebih dahulu penjelasan berikut ini agar kamu dapat 

mengetahui jenis usaha mereka.Jenis usaha yang ada di masyarakat 

menurut lapangan usaha dapat dikelompokkan sebagai berikut. 

a) Usaha Ekstraktif 

Usaha ekstraktif adalah jenis usaha yang mengambil dan 

memanfaatkan secara langsung kekayaan yang tersedia di alam. 

Contoh usaha ekstraktif, yaitu penangkapan ikan dan penambangan. 

b) Usaha Pertanian 
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Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian 

bercocok tanam.Oleh karena itu Indonesia mendapat julukan Negara 

agraris.Pertanian atau agraris adalah usaha mengolah tanah dan 

menanaminya dengan jenis tanaman yang bermanfaat.Pertanian di 

Indonesia bisaanya dikerjakan oleh petani di pedesaan.Mereka bekerja 

secara perorangan dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-

hari.Contohnya pertanian padi, sayuran, dan palawija.Namun ada 

pertanian yang diusahakan oleh perusahaan besar.Usaha ini bertujuan 

menghasilkan tanaman produksi.Misalnya perkebunan holtikultura 

dan perkebunan besar seperti the, kelapa sawit, kopi, dan cokelat. 

Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dilakukan dengan 

cara intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. 

Intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa 

memperluas lahan pertanian yang telah ada. Upaya intensifikasi 

dilakukan dengan cara penggunaan pupuk bibit unggul, pengairan, 

pemeliharaan, dan penyuluhan. Intensifikasi lebih dikenal dengan 

nama pancausaha tani. Untuk keperluan irigasi pertanian, pemerintah 

membangun waduk.Air yang ditampung di waduk dialiri ke lahan 

pertanian. Di bali ada organisasimasyarakat yang khusus mengatur 

pengairan sawah yang disebut subak. Anggota subak adalah kelompok 

pemakai air. 

Ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian 

dengan memperluas lahan pertanian.Perluasan lahan pertanian di 

\pulau Jawa sudah tidak memungkinkan lagi.Oleh karena itu perluasan 
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lahan pertanian dilaksanakan diluar pulau jawa.Pemerintah melakukan 

kegiatan transmigrasi ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. 

Diversifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan 

cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. 

Diversifikasi tanaman dilakukan agar pertanian tidak hanya 

menghasilkan satu jenis tanaman. Contoh diversifikasi pertanian 

adalah sistem tumpang sari, yaitu menananm beberapa jenis tanaman 

secara bersamaan pada lahan yang sama. Misalnya menanam secara 

bersama sama ubi kayu, kedelai dan jagung. Diversifikasi dapat 

dilakukan diantara dua musim tanam atau pada satu musim secara 

bersamaan. 

Rehabilitasi adalah peningkatan hasil pertanian dengan cara 

memperbarui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman 

tidak produktif lagi. Upaya-upaya ini misalnya memperbaiki sawah 

tadah hujan menjadi sawah irigasi, mengganti tanamannya yang sudah 

tua dengan tanaman yang baru, mengganti tanaman yang tidak 

menguntungkan dengan tanaman yang menguntungkan. 

c) Perkebunan 

Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanam-

tanaman keras.Ada dua macam perkebunan, yaitu perkebunan rakyat 

dan perkebunan besar.Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang 

dikelola oleh rakyat.Perkebunan besar bisaanya dikelola oleh 

perusahaan perkebunan.\perkebunan besar bisaanya menanam karet, 
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kelapa sawit, dan tebu. Hasil perkebunan ini lebih ditujukan untuk 

ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi Negara. 

Tanaman perkebunan dapat digolongkan kedalam dua golongan, 

yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan.Contoh tanaman 

perkebunan musiman atau berumur pendek adalah tebu, tembakau, 

dan rosella.Contoh tanaman perkebunan tahunan atau berumur 

panjang adalah, the, kopi, cengkih, lada, karet, kelapa, dan kelapa 

sawit. Usaha untuk meningkatkan hasil perkebunan dilakukan dengan 

cara pembukaan perkebunan baru, pemeliharaan tanaman perkebunan, 

pemberian modal, kegiatan penyuluhan lapangan tentang perkebunan 

atau tanaman tertentu. Salah satu model perkembangan perkebunan 

adalah perkebunan inti rakyat (PIR). 

d) Peternakan 

Peternakan adalah usaha pemeliharaan binatang pemeliharaan 

yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan 

menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, 

peternakan ungags. 

Contoh peternakan hewan besar adalah peternakan sapi, kerbau, 

dan kuda. Peternakan hewan besar banyak dilakukan di daerah dengan 

padang rumput yang luas. Contoh di Nusa Tenggara Timur.Contoh 

peternakan hewan kecil adalah peternakan kambing, domba, kelinci, 

dan babi.Contoh peternakan hewan ungags adalah peternakan ayam, 

itik, entok, dan burung. 
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Peternakan di Indonesia ada yang dikelola secara kecil-kecilan 

da nada juga yang dikelola secara besar-besaran.Peternakan kecil 

kecilan dilakukan di rumah-rumah penduduk, contohnya peternakan 

ayam, kambing, kerbau dan kelinci.Peternakan besar besaran bisaanya 

dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha swasta. 

Usaha peternakan menghasilkan daging, telur, susu, dan 

kulit.Pemerintah membantu memajukan usaha peternakan. Upaya 

pemerintah memajukan hasil peternakan, anata lain dengan 

memberikan bantuan bibit unggul, terutama untuk ternak sapi, 

menyediakan pakan ternak, mendirikan laboratorium penyelidikan 

penyakit hewan dan memberikan penyuluhan kepada para ternak. 

Penyuluhan antara lain berupa penjelasan tentang cara-cara melakukan 

pembuahan buatan. 

e) Usaha Industri 

Industri adalah jenis usaha untuk menghasilkan barang baru, 

atau mengolah bahan baku/ bahan mentah menjadi bahan setengah 

jadi/ barang jadi. Bentuk usaha industry diantaranya perusahaan 

tekstil, mobil, sepatu dan industry bahan pangan.Contoh usaha 

pengolahan dari bahan mentah adalah sebagai berikut. 

Usaha kerajinan rotan dan daun pandan.Usaha ini mengolah 

bahan mentah menjadi barang-barang jadi berupa anyaman dan mebel 

(kursi dan meja).Industri pengolahan kulit.Seperti kulit sapi atau kulit 

kambing.Industri ini mengolah kulit menjadi bahan setengah jadi 

berupa kulit samakan.Industri pembuatan.Sepatu, tas, jaket dan ikat 
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pinggang. Industri ini menggunakan bahan setengah jadi/ bahan baku 

berupa kulit samakan. 

f) Usaha Dagang 

Pedagang adalah orang yang menjual barang-barang 

tertentu.Barang yang dijual berupa kebutuhan sehari hari atau 

kebutuhan lainnya.Pedagang mendapat keuntungan dari selisih harga 

pembelian barang dengan harga penjualannya.Perdagangan adalah 

jenis usaha yang kegiatannya mengumpulkan barang produksi dari 

berbagai produsen (penghasil).Kemudian barang produksi dijual 

kembali kepada konsumen atau pemakai. 

Hampir semua jenis barang diperdagangkan.Misalnya makanan, 

minuman (pangan), sandang, papan, perhiasan, dan hewan. 

Perusahaan penghasil barang tidak akan secara langsung menjual 

barang hasil produksinya kepada konsumen. Mereka memerlukan 

perantara.Perantara inilah yang disebut pedagang.Nah, sebelum 

sampai ke konsumen, barang hasil produksi melewati mata rantai yang 

panjang.Semakin jauh jarak produsen dan konsumen diperlukan 

semakin banyak perantara, sehingga harga barang semakin mahal.Hal 

tersebut karena semakin banyak pihak yang mengambil keuntungan. 

Perantara barang sebelum ke konsumen ada bermacam – macam, 

misalnya grosir, agen, penyalur, took, warung, pasar, dan 

supermarket. 

g) Usaha Jasa 
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Usaha jasa banyak ditemui disekitar kita.Usaha jasa adalah jenis 

usaha yang bertujuan memberi pelayanan kepada konsumen.Usaha 

jasa terbagi dalam kelompok-kelompok berikut ini. 

Jasa transportasi adalah jenis usaha pelayanan untuk 

pengangkutan orang atau barang-barang hasil industry dari suatu 

tempat ke tempat yang lain. Jasa transportasi diantaranya perusahaan 

pengangkutan, seperti bus, truk, kapal laut dan pesawat.Jasa lainnya, 

seperti jasa asuransi, perbankan, pengiriman barang/ paket, dan jasa 

pengacara. 

b. Berdasarkan Pemiliknya 

Disekitar tempat tinggalmu tentu banyak berdiri perusahaan.Ada 

perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah.Nah, semua itu 

merupakan penggolongan jenis usaha berdasarkan pemiliknya.Jenis usaha 

di Indonesia digolongkan menjadi tiga bentuk. Ada Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan koperasi. 

a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Jenis-jenis perusahaan milik Negara atau BUMN adalah sebagai  

berikut. (1) Perusahaan Jawatan (Perjan). Perusahaan ini bertujuan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan sekedar mencari 

keuntungan. (2) Perusahaan Umum (Perum). Seluruh modal 

perusahaan ini diperoleh dari kekayaan Negara.Selain melayani 

masyarakat Perum juga mencari keuntungan. (3) Perusahaan 

Perseroan (Persero). Berbentuk PT (Perseroan Terbatas) perusahaan 

ini modalnya terdiri atas saham-saham.Tidak semua modal persero 
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dimiliki oleh Negara seluruhnya.Persero bertujuan mencari 

keuntungan. 

b) Badan Usaha Milik Swasta 

Selain BUMN, di Indonesia juga berkembang badan usaha milik 

swasta. Seluruh modal dalam perusahaan swasta dimiliki oleh 

swasta.Perusahaan swasta mempunyai tujuan mencari keuntungan. 

Bentuk-bentuk perusahaan swasta antara lain perusahaan perorangan, 

firma, CV, dan PT. 

c) Perusahaan Perorangan 

Perusahaan perorangan adalah usaha yang modalnya dimiliki 

satu orang.Kegiatan usahanya dijalankan langsung oleh 

pemiliknya.Antara modal usaha dan kekayaan pemilik tidak terpisah. 

Apabila perusahaan mengalami kerugian atau terjerat hutang, seluruh 

kekayaan pemilik akan digunakan untuk penutup kerugian 

perusahaan. Bentuk perusahaan ini paling banyak ditemukan di 

Indonesia. Usaha ini bersifat sederhana, cara pendiriannya mudah, 

pajaknya ringan, dan modalnya tidak terlalu banyak. Namun bukan 

berarti perusahaan perorangan selalu kecil. Contoh perusahaan 

perorangan yang besar adalh perusahaan sepatu di Cibaduyut (Jawa 

Barat) dan perusahaan perak di Kota Gede ( Jogjakarta). 

d) Firma (Persekutuan Firma) 

Firma adalah usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa 

orang.Prinsip kerja usaha ini yaitu rasa saling percaya.Bisaanya 

anggota firma mempertaruhkan semua harta untuk mendukung usaha 
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ini.Semua anggota firma mempunyai tanggung jawab penuh terhadap 

keuntungan dan kerugian perusahaan.Mereka juga bertanggung jawab 

penuh pada jalannya usaha firma. 

e) Persekutuan Comanditer (CV) 

Persekutuan comanditer atau Comanditer Venootschap (CV) 

adalah jenis usaha yang modalnya berasal dari beberapa 

orang.Anggota CV terbagi menjadi dua, yaitu anggota pasif dan 

anggota aktif.Anggota pasif atau sekutu diam adalah anggota CV yang 

bertanggung jawab sebatas jumlah modal yang disetor.Anggota aktif 

atau sekutu bergerak adalah anggota CV yang bertanggung jawab 

penuh terhadap jalannya usaha.Dalam pembagian keuntungan, sekutu 

diam hanya mendapat sesuai jumlah modal yang disetor.Untuk sekutu 

aktif mendapat keuntungan penuh.Mereka juga mendapat imbalan dari 

usaha mereka mengurus CV. 

f) Perseroan Terbatas (PT) 

PT adalah suatu jenis usaha yang modalnya berasal dari  

penjualan saham-saham. Saham merupakan lembar surat berharga 

yang mempunyai angka nominal. Tiap lembar saham nilainya sama. 

Pemilik saham disebut persero merupakan pemilik PT. Setiap persero 

bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang dibelinya.Kerugian 

yang harus ditanggung dan keuntungan yang diperoleh setiap persero 

hanya sejumlah saham yang mereka miliki.Jika PT mengalami 

kerugian, jaminannya adalah kekayaan PT bukan kekayaan pribadi 
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para persero.Hal inilah yang membedakan PT dari perusahaan 

perseorangan dan firma. 

g) Koperasi 

Koperasi adalah jenis usaha yang beranggotakan orang-orang 

atau badan usaha berdasarkan atas asa kekeluargaan.Tujuan koperasi 

adalah menyejahterakan anggotanya.Modal koperasi berasal dari 

simpanan wajib, simpanan pokok dan sukarela yang disetor para 

anggota.Keuntungan koperasi berupa sisa hasil usaha (SHU). Sisa 

hasil usaha akan dibagi sesuai jasa masing-masing anggota. Kegiatan 

koperasi meliputi produksi, pembelian, dan jualan barang atau 

jasa.Contoh koperasi yaitu koperasi karyawan, koperasi sekolah, 

koperasi unit desa, dan koperasi batik. 

2. Kegiatan Ekonomi di Indonesia 

Bumi Indonesia kaya kekayaan alam.Tuhan menganugerahkan 

kekayaan alam untuk diusahakan seluruh rakyat.Rakyat harus 

memanfaatkan sumberdaya yang sebaik-baiknya.Semuanya bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam.Contoh, untuk 

memenuhi kebutuhan makan kamu memerlukan beras dari hasil jerih 

payah petani. Nah, bagaimana dengan kebutuhanmu yang lain? Secara 

garis besar, kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dapat 

digolongkan sebagai berikut. 

a. Kegiatan Produksi 

Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang.Produksi juga 

diartikan meningkatkan nilai guna barang sehingga lebih bermanfaat 
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untuk memenuhi kebutuhan manusia.Orang yang melakukan produksi 

disebut produsen.Disekitar kita banyak sekali jenis usaha 

produksi.Misalnya, perikanan, industry, dan kerajinan. 

b. Kegiatan Konsumsi 

Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan 

barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.Orang yang 

melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen.Sebagai contoh, 

ketika kamu membaca buku.Hal ini berarti kamu telah melakukan 

kegiatan konsumsi.Membaca buku berarti menggunakan buku untuk 

memenuhi kebutuhanmu dalam belajar.Dalam kegiatan ini kamu 

bertindak sebagai konsumen.Ingatlah bahwa kegiatan konsumsi 

hendaknya dilakukan secara bijaksana.Artinya, kamu harus bertindak 

hemat atau tidak berlebihan. 

c. Kegiatan Distribusi 

Setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.Namun, 

tidak semua barang bisa didapat konsumen secara langsung dari 

produsen.Bisaanya para produsen hanya memproduksi.Kemudian 

mereka menyetorkan barang hasil produksinya kea gen-agen, 

penyalur, swalayan, toko, atau warung-warung.Kegiatan inilah yang 

dinamakan distribusi.Orang yang melakukan kegiatan distribusi 

dinamakan distributor.Pernahkah kamu berfikir, darimana asal sepatu 

yang kamu pakai?Ya, tentu saja dari pabrik sepatu. Mungkin lebih 

tepatnya, sepatu itu kamu beli dari pasar atau took sepatu. Namun, bila 

ditelusuri lebih jauh sepatu di took atau pasar itu didistribusikan dari 
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pabriknya. Jadi, kegiatan distribusi adalah penyaluran barang dari 

produsen ke konsumen (pemakai) melalui proses jual beli. 

3.  Cara Menghargai Kegiatan Setiap Orang dalam Berusaha 

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh setiap orang tentu 

melibatkansejumlah orang lainnya. Keterlibatan orang lain tersebut 

bisa dimulai pada tahap produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam 

kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja yang 

memberikan jasanya untuk memperlancar produksi. Dia akan 

menerima upah dari produsen Yang mempekerjakannya. Dalam 

kegiatan produksi, orang-orang yang memberikan jasanya untuk 

memperlancar penyaluran hasil produksi akan memperoleh 

keuntungan. 

Sebagai sasaran dari setiap kegiatan usaha, konsumen adalah 

pihak terakhir yang akan menerima barang dan jasa. Barang dan jasa 

itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pada kegiatan ekonomi, setiap anggota masyarakat memiliki 

peranan yang sangat penting.Setiap orang saling membutuhkan 

dengan yang lainnya.Demikian pula para murid di sekolah.Murid 

sekolah tentu memerlukan sopir angkutan umum yang akan 

mengantarkan pergi dan pulang dari sekolah. Demikian juga sopir 

angkutan akan menawarkan jasanya mengangkut para murid ke 

sekolah. Sopir angkutan umum akan memperoleh bayaran (ongkos) 

atas jasanya itu. 
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Jika membutuhkan makanan dan minuman di sekolah, tentu 

akan pergi ke kantin dan membeli makanan dan minuman yang 

disukai. Demikian pula pedagang di kantin memerlukan kalian 

sebagai pembeli agar makanan dan minuman yang dijajakannya laku 

terjual. 

Sebagai murid yang baik kamu tentu akan membayar ongkos 

angkutan umum sesuai dengan tarif yang berlaku. Begitu juga kamu 

akan membayar makanan dan minuman yang kamu beli di kantin 

sekolah. Sopir angkutan umum dan pedagang kantin di sekolah pun 

akan melayanimu dengan baik. 

 

G. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari penelitian yang terdahulu, ada 

beberapa penelitian yang berhubungan dengan operasi hitung bilangan bulat yang 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain : 

Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Ika Fadila Ratna Sari (2004) pada judul 

“Pola Interaksi Edukatif Dalam Proses Pembelajaran Di MIN Pajangan Bantul 

Tahun Ajaran 2013/2014” peneliti ini menunjukkan pola interaksi edukatif dalam 

proses belajar mengajar. Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian yang 

terdahulu adalah sama-sama menggunakan interaksi edukatif dalam proses belajar 

mengajar. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah penelitian ini lebih focus pada interaksi edukatif dalam proses belajar 

mengajar sedangkan penelitian yang terdahulu lebih focus pada pola interaksi 

edukatif. 
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Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Fatimah Khoirotinisa (2012) dengan 

judul “Korelasi Interaksi Edukatif Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab Murid 

di MTS Al Ma’had An Nur Ngruken Bantul Yogyakarta. Penelitian ini 

menunjukkan kerelasi interaksi edukatif terhadap prestasi belajar.Persamaan 

dalam penelitian ini dan penelitian yang terdahulu adalah sama-sama 

menggunakan interaksi edukatif dalam pembelajaran. Sedangkan perbedaan dari 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih focus pada 

korelasi interaksi edukatif terhadap prestasi belajar sedangkan penelitian ini lebih 

focus pada interaksi edukatif dalam proses belajar mengajar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Elvira Maria Gama Ximenes (2014), dengan 

judul “Pelaksanaan  Komunikasi Edukatif    Dalam  Proses  Belajar  Mengajar  Di    

Kelas  XI  Program  Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Kristen 2 Klaten”, 

yang menyatakan hasil  penelitian  pelaksanaan  komunikasi  edukatif  dalam  

proses  belajar mengajar  di  kelas  menunjukkan  bahwa  dalam  proses  

pembelajaran  guru  telah melakukan  komunikasi  edukatif  dengan  penanaman  

nilai-nilai  yang  mendidik sudah berjalan cukup baik. Bentuk-bentuk informasi 

komunikasi edukatif berupa pesan edukatif, yaitu guru memberikan ilmu 

pengetahuan dan mendidik mengenai nilai,  norma  dan  tingkah  laku  yang  

benar.  Sebelum  mengajar  di  kelas  terlebih dahulu  guru  merumuskan  ide  atau  

konsep  pesan  yang  akan  disampaikan  dan tujuan  penyampaian  pesan  

tersebut.  Guru  mengunakan  media  yang  menunjang komunikasi di kelas, 

sehingga ada umpan balik atau respon yang baik dari peserta didik  atau  murid.  

Hasil  dari  komunikasi  tersebut  berupa  tanggapan  dari  peserta didik yaitu 

adanya perubahan sikap dan tingkah laku setelah menerima pesan dari guru.  
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Pengumpulan Data, Observasi 

dan dokumentasi
Sumber data guru kelas dan siswa

Deskripsi mengenai interaksi edukatif dalam proses belajar 

mengajar, dan nilai-nilai edukatif yang diberikan oleh guru 

dalam proses belajar mengajar

Hasil

Bagaimana bentuk interaksi edukatif 

yang dikembangkan guru dalam 

proses belajar mengajar di kelas V 

SDN Mulyorejo 02 Ngantang?

Untuk mendeskripsikan bentuk 

interaksi edukatif yang dikembangkan 

guru dalam proses belajar mengajar 

di kelas V SDN Mulyorejo 02 

Ngantang Kabupaten Malang.

SDN Mulyorejo 02 Ngantang

Interaksi edukatif dalam 

proses belajar mengajar

Bagaimana berlangsungnya 

interaksi edukatif pada proses 

belajar mengajar di kelas V 

SDN Mulyorejo 02 Ngantang?

Untuk mendeskripsikan 

berlangsungnya interaksi edukatif 

pada proses belajar mengajar di 

kelas V SDN Mulyorejo 02 

Ngantang Kabupaten Malang

Sehingga  secara  keseluruhan  komunikasi  yang  terjadi  antara  guru  dan  

peserta  didik  dapat  berjalan  cukup  optimal.   

 

H. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan suatu proses penelitian. Maka kerangka pikir 

dapat dituliskan sebagai berikut. 

 

Tabel 2.1. Kerangka pikir pelaksanaan tindakan penelitian 

 

 

 


