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ABSTRACT

The success of the teacher in teaching and learning activities, one of
which is determined by the interaction of teaching and learning that occurs, the
student learning process. With good teaching and learning interactions, is
expected to create a harmonious relationship and allows an increase in the
quality of student learning outcomes. As for the Junior High School 2 Siantan, yet
effective teaching and learning interactions that occur, it can be seen from the
decrease tends to achieve student learning achievement.

The method used by the author is to be qualitative, ie research
procedures which produce descriptive data in the form of words written or spoken
of people and behaviors that can be observed. While to analyze the data that has
been collected, the use of Qualitative Descriptive Analysis technique.

The results obtained are teaching and learning interactions that occur in
the Junior High School (SMP) 2 Siantan Anambas good optimal, kinds of methods
of teaching, in which teachers in the use of learning methods predominantly use
the lecture method, availability of facilities and infrastructure in the teaching not
sufficient research agreement as well as teachers and parents are still lacking.

Based on these results, the authors give advice that is, the need for
teachers in Junior High School 2 Siantan before doing the teaching and learning
interaction, to first seek teaching methods according to their talents, interests and
abilities of their students, it is intended to students can be motivated to learn.

Keywords: interaction, learning and teaching.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Proses belajar mengajar yang merupakan inti dari proses pendidikan formal

di sekolah dapat terlaksana dengan baik apabila guru mampu merencanakan dan

menciptakan kondisi yang dapat memberikan motivasi dalam kegiatan belajar

mengajar. Selanjutnya kegiatan proses belajar mengajar yang efektif juga

memerlukan kemampuan merumuskan tujuan dalam perencanaan kegiatan belajar

mengajar, di samping itu kegiatan belajar mengajar yang efektif juga

membutuhkan adanya strategi belajar mengajar dan media yang seharusnya

digunakan.

Oleh karena itu keberhasilan seorang guru atau tenaga pengajar dalam

kegiatan belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu

faktor tersebut adalah interaksi belajar mengajar yang terjadi dalam proses belajar.

Interaksi belajar mengajar yang dimaksud adalah hubungan aktif dua arah antara

guru dan siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam

maupun di luar kelas. Interaksi belajar mengajar akan tercipta apabila guru

mampu menerapkan komponen-komponen dasarnya dalam kegiatan belajar

mengajar. Penerapan komponen dasar yang baik menciptakan interaksi yang baik

pula antara guru-siswa, sehingga pada gilirannya merangsang tumbuhnya dialog

internal pada diri siswa yang belajar.

Guru sebagai komunikator atau sebagai penyampai pesan, sangat berperan

sekali terhadap efektif atau tidaknya interaksi belajar mengajar yang terjadi di

dalam kelas, sehingga dengan adanya upaya saling mempengaruhi tersebut terjadi
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situasi hubungan timbal balik (guru-murid) dalam proses belajar mengajar, yang

selanjutnya terbentuk interaksi positif dalam kegiatan belajar mengajar, yang pada

gilirannya akan bermuara terhadap keberhasilan dalam belajar siswa.

Berkenaan dengan interaksi belajar mengajar antara guru dengan siswa di

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan Kabupaten Anambas,

maka dapat diidentifikasi permasalahan, kegiatan proses belajar di dalam kelas

yang didominasi oleh guru, dimana guru yang lebih aktif dan dominan baik itu

dalam diskusi maupun pengerjaan tugas atau latihan sedangkan siswa kebanyakan

pasif. Sehingga siswa belum terlibat secara aktif untuk menemukan konsep yang

dipelajarinya, akibatnya untuk beberapa mata pelajaran baik Fisika, biologi,

bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) angka kelulusannya

dibawah nilai rata-rata bidang studi yang dipersyaratkan / tetapkan.

Pemanfaatan alat-alat pelajaran dan buku-buku pelajaran yang belum

dimanfaatkan secara optimal oleh murid serta guru dalam menyampaikan materi

pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan, sebab guru

dalam penyampaian materi pelajaran di kelas kepada siswa lebih dominan

menggunakan metode ceramah saja, sedangkan pengunaan metode belajar yang

lainnya, seperti belajar kelompok dan diskusi-diskusi kelompok kurang

dipergunakan guru.

Seharusnya dalam proses interaksi belajar itu harus dilakukan dengan

sedikit ceramah dan metode-metode yang berpusat pada guru, tetapi lebih banyak

menekankan kepada interaksi para siswa. Karena itu, perlu penggunaan metode

pembelajaran yang bervariasi dalam melakukan interaksi belajar supaya siswa



5

atau anak didik lebih aktif dan sesuai atau sejalan dengan bakat, minat serta

kemampuan yang dimiliki atau punyai oleh siswa tersebut. Selain itu dengan

bervariasinya metode pengajaran yang dilakukan guru kepada para siswa,

diharapkan para siswa tidak bosan dengan satu metode saja. Sebab kalau dominan

satu metode saja, bisa-bisa akan dapat berdampak kepada timbulnya sikap bosan

dari para siswa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan.

Pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan Kabupaten

Anambas yang belum menyediakan atau melengkapi setiap guru bidang studi

dengan alat atau media pengajaran yang mereka butuhkan. Pada hal dengan

ketersediaan dari alat serta media pengajaran, diharapkan dapat memperjelas

penyampaian atau penyajian pesan pelajaran dari guru kepada siswa, sehingga

proses belajar mengajar yang dilakukan tidak bersifat verbalistis (dalam bentuk

kata-kata atau lisan belaka).

Dari pengamatan berkenaan interaksi belajar mengajar antara guru dan

siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan Kabupaten

Anambas, ditemui gejala yaitu : pemanfaatan alat-alat pelajaran pada Sekolah

SMPN 2 Siantan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar kepada siswa masih

belum optimal, misalnya pengunaan alat bantu belajar untuk mata pelajaran

biologi seperti alat bantu gambar reproduksi manusia yang belum tersedia serta

buku-buku cetak mata pelajaran yang belum merata diberikan kepada siswa baik

Buku cetak Bahasa Indonesia, bahasa ingris dan lainnya, sebab buku cetak yang

terbatas jumlahnya.
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Ketersediaan sarana dan prasarana belajar yang perlu untuk dilengkapi lagi

kedepannya dalam menunjang interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa

pada Sekolah SMPN 2 Siantan Kabupaten Anambas, terutama sarana belajar

papan tulis, ruangan Lobaratorium biologi, ruangan Keterampilan bagi siswa,

peralatan laboratorium, peralatan untuk mata pelajaran olah raga seperti matras,

bola-bola dan ruangan baca pustaka. Serta pemanfaatan sumber-sumber bahan

pelajaran pada Sekolah SMPN 2 Siantan dalam menunjang pelaksanaan proses

belajar mengajar kepada siswa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan

pengkajian dan penelitian lebih jauh, tentang fenomena-fenomena yang terjadi

dilapangan, dalam sebuah usulan penelitian dengan judul : ” INTERAKSI

BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

(SMPN) 2 SIANTAN KABUPATEN ANAMBAS ”

2. Perumusan Masalah

Interaksi belajar mengajar yang efektif tidak terlepas dari pada penerapan

unsur-unsur seperti komunikasi, penggunaan model dalam interaksi dan metode

interaksi yang digunakan. Dalam interaksi belajar mengajar yang efektif, maka

unsur komunikasi berperan sebagai penyampai informasi, gagasan dan ide-ide

secara tepat dari kedua belah pihak (yaitu pihak guru ke murid atau sebaliknya)

dapat menjadikan proses kegiatan belajar mengajar akan menjadi lebih optimal.

Selanjutnya dalam interaksi belajar mengajar, tercipta komunikasi dua arah

antara guru dengan siswa yang diikat oleh tujuan-tujuan, untuk membina tingkah

laku belajar dari para siswa. Karenanya perlu adanya metode dalam interaksi yang
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digunakan. Penggunaan metode dalam interaksi belajar mengajar bertujuan agar

tujuan pengajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Persoalan yang terlihat berkenaan dengan interaksi belajar mengajar antara

guru dan siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan seperti

proses belajar di kelas didominasi guru, dimana guru lebih aktif dan dominan,

selanjutnya kelengkapan alat atau media pengajaran yang dibutuhkan guru dalam

proses belajar mengajar dikelas serta pemanfaatan alat-alat pelajaran dan buku-

buku pelajaran yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh murid serta guru

dalam menyampaikan materi pelajaran.

Dari uraian tersebut, dirumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu: “

Bagaimana interaksi belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri

(SMPN) 2 Siantan Kabupaten Anambas”.?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui interaksi belajar mengajar di Sekolah Menengah

Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan Kabupaten Anambas.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong dalam interaksi

belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2

Siantan Kabupaten Anambas.
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b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Secara akademis penerapan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari

khususnya dalam bidang Ilmu Sosiologi terutama dalam bidang kajian

sosiologi pendidikan

2. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan masukan, ide,

pemikiran atau saran dalam membantu pihak guru-guru dalam interaksi

belajar mengajar pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Siantan.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif,

Moeleong (2005:35), menyatakan bahwa ” analisa data kualitatif adalah proses

pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satuan

uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema seperti yang disarankan data”.

Langkah analisanya yaitu melakukan upaya mereduksi data, berarti

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting,

dicari tema dan polanya. Melakukan upaya penyajian data-data penelitian, yang

dilakukan dalam bentuk uraian-uraian singkat, bagan hubungan antar kategori

serta melakukan  penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi data.

Untuk data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara

dengan informan dan informan kunci, diorganisir dan disusun. Setelah tersusun

dilakukan penafsiran dan pembahasan terhadap data. Dalam analisis deskriptif

kualitatif, tidak mengunakan peralatan mathematis atau tehnik statistik sebagai

alat bantu analisis, tetapi hanya mengunakan penjelasan deskriptif.
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B. KERANGKA TEORI

1. Interaksi Sosial.

Homans (dalam Sunarto, 2004:87), mendefinisikan interaksi “ sebagai suatu

kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu

lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh

individu lain yang menjadi pasangannya”. Konsep yang dikemukakan oleh

Homans ini mengandung pengertian bahwa interaksi adalah suatu tindakan yang

dilakukan oleh seseorang dalam interaksi merupakan suatu stimulus bagi tindakan

individu lain yang menjadi pasangannya.

Blummer (dalam Sayomukti 2010:314), menegaskan, bahwa.

“ Proses interaksi social terjadi pada saat manusia bertindak terhadap
sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia.
Kemudian, makna yang dimiliki atas sesuatu itu berasal dari pada interaksi
yang dilakukan antara seseorang dengan sesamanya. Terakhir, adalah makna
tidak bersifat tetap namun dapat diubah. Perubahan terhadap makna dapat
terjadi melalui proses penafsiran yang dilakukan oleh orang, ketika
menjumpai sesuatu. Proses tersebut disebut juga dengan “ interpretative
proses”.

Pendapat tersebut bermakna bahwa, interaksi sosial terjadi saat manusia

bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi

manusia. Kemudian makna yang dimiliki sesuatu itu berasal dari interaksi antara

seseorang dengan pihak lain yang sama.

Soekanto (2010:62) berpendapat bahwa ” interaksi sosial merupakan

hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara

kelompok maupun antara individu dengan kelompok”. Dari pengertian tersebut
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diketahui, interaksi sosial merupakan kunci dari kehidupan sosial, karena tanpa

interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama.

Rober M.Z Lawang (dalam Sayomukti 2010:315), menyatakan bahwa “

onteraksi social adalah proses ketika orang-orang yang berkomunikasi saling

pengaruh mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan”. Dari pengertian interaksi

social tersebut diketahui interaksi social merupakan kunci semua kehidupan

social, karena tanpa interaksi social tak mungkin ada kehidupan bersama.

Bertemunya orang per orang secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan

pergaulan hidup.

Sayomukti 2010:316-321, menegaskan yaitu.

“ Faktor yang menyebabkan berlangsungnya interaksi social, yaitu
1. Faktor Imitasi.

Imitasi dapat mendorong individu atau kelompok untuk melaksanakan
perbuatan-perbuatan yang baik. Peranan imitasi dalam interaksi social
juga mempunyai segi-segi yang negatif. Yaitu, apabila hal-hal yang
diimitasi itu mungkinlah salah atau secara moral dan yuridis harus
ditolak. Apabila contoh demikian diimitasi orang banyak, proses imitasi
itu dapat menimbulkan terjadinya kesalahan kolektif yang meliputi
jumlah serba besar. Selain itu, adanya proses imitasi dalam interaksi
sosial dapat menimbulkan kebiasaan di mana orang mengimitasi sesuatu
tanpa kritik, seperti yang berlangsung juga pada faktor sugesti. Dengan
kata lain, adanya peranan imitasi dalam interaksi sosial dapat memajukan
gejala-gejala kebiasaan malas berpikir kritis pada individu manusia yang
mendangkalkan kehidupannya.

2. Faktor Sugesti.
Arti sugesti dan imitasi dalam hubungannya dengan interaksi sosial
hampir sama. Bedanya adalah bahwa dalam imitasi itu orang yang satu
mengikuti sesuatu di luar dirinya; sedangkan pada sugesti, seseorang
memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang lalu diterima oleh
orang lain di luarnya. Sugesti dalam ilmu jiwa sosial dapat dirumuskan
sebagai suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara
penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa
kritik terlebih dahulu. Secara garis besar, terdapat beberapa keadaan
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tertentu serta syarat-syarat yang memudahkan sugesti terjadi, yaitu: (a).
Sugesti karena hambatan berpikir (b). Sugesti karena keadaan pikiran
terpecah-pecah (disosiasi), (c) Sugesti karena otoritas atau prestise, (d)
Sugesti karena mayoritas dan (e) Sugesti karena ”will to believe”

3. Faktor Identifikasi
Istilah identifikasi timbul dalam uraian Freud mengenai cara-cara
seorang anak belajar norma-norma sosial dari orang tuanya. Dalam garis
besarnya, anak itu belajar menyadari bahwa dalam kehidupan terdapat
norma-norma dan peraturan-peraturan yang sebaiknya dipenuhi dan ia
sianak itupun akan berupaya mempelajarinya yaitu dengan dua cara
utama, yaitu.
(a) Pertama ia mempelajarinya karena didikan orangtuanya yang
menghargai tingkah laku wajar yang memenuhi cita-cita tertentu dan
menghukum tingkah laku yang melanggar norma-normanya, dan (b)
Kedua identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi
identik (sama) dengan seorang lain. Kecenderungan ini bersifat tidak
sadar bagi anak dan tidak hanya merupakan kecenderungan untuk
menjadi seperti seseorang secara lahiriah saja, tetapi justru secara batin.

4. Faktor Simpati
Simpati dapat dirumuskan sebagai perasaan tertariknya seseorang
terhadap orang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, tetapi
berdasarkan penilaian perasaan sebagaimana proses identifikasi. Akan
tetapi, berbeda dengan identifikasi, timbulnya simpati itu merupakan
proses yang sadar bagi manusia yang merasa simpati terhadap orang lain.

Dari pendapat tersebut diketahui bahwa faktor yang menyebabkan

berlangsungnya interaksi social, seperti imitisi atau peniruan, melalui imitasi

diharapkan seseorang dapat mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku

di masyarakat. Sugesti yaitu memberi suatu pandangan atau sikap yang kemudian

diterima pihak lain, identifikasi yang merupakan kecendrungan atau keinginan

dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain serta simpati.

Selajutnya Soekanto (2010:58-59), menyatakan bahwa :

“ Syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu
1. Kontak social.
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Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah.
Sebagai gejala sosial itu tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah,
karena orang dapat mengadakan hubungan tanpa harus menyentuhnya,
seperti misalnya dengan cara berbicara dengan orang yang bersangkutan.
Dengan berkembangnya teknologi dewasa ini, orang-orang dapat
berhubungan satu sama lain dengan melalui telepon, telegraf, radio, dan
yang lainnya yang tidak perlu memerlukan sentuhan badaniah. Lebih
lanjut dikatakan bahwa, kontak sosial dalam interaksi sosial dapat
berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu :
(a) Antara orang perorangan. Kontak sosial ini adalah apabila anak kecil

mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. Proses demikian
terjadi melalui komunikasi, yaitu suatu proses dimana anggota
masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai
masyarakat di mana dia menjadi anggota.

(b) Antara orang perorangan dengan kelompok manusia, kontak sosial ini
misalnya adalah apabila seseorang merasakan bahwa tindakan-
tindakannya berlawanan dengan norma-norma yang ada di tengah
masyarakat.

(c) Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya,
umpamanya adalah dua partai politik yang bekerja sama untuk
mengalahkan partai politik lainnya”.

2. Komunikasi.
Komunikasi adalah seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain
(yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-
perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang
bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin
disampaikan. Dengan adanya komunikasi sikap dan perasaan kelompok
dapat diketahui olek kelompok lain aatau orang lain. Hal ini kemudain
merupakan bahan untuk menentukan reaksi apa yang akan dilakukannya.

Mengacu kepada pendapat tersebut, diketahui interaksi sosial telah dapat

dikatakan terjadi jika terpenuhi persyaratan adanya kontak social dan adanya

komunikasi. Kontak social yang terjadi dalam interaksi social itu dapat berbentuk

kontak social orang antara orang per orangan, kontak social orang perorangan

dengan kelompok serta kontak antara kelompok dengan kelompok lainnya.

Soekanto (2010:64-79), menyatakan bahwa :

“ Bentuk-bentuk interaksi sosial itu terdiri dari, yaitu :
1. Proses-proses yang asosiatif, seperti
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a. Kerjasama.
Kerja sama timbul karena orientasi orang perorangan terhadap
kelompoknya (in-group-nya) dan kelompok lainnya (out-group-nya),
bentuk-bentuk kerjasama, yaitu (1) kerukunan yang mencakup gotong-
royong dan tolong-menolong, (2) bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian
mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi
atau lebih, (3) kooptasi (Co-optation), yaitu suatu proses penerimaan
unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam
suatu organisasi, (4) koalisi (Coalition), yaitu kombinasi antara dua
ornagisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama, dan (5)
Joint-ventrue, yaitu kerja sama dalam pengusahaan proyek tertentu.

b. Akomodasi.
Yaitu usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan yaitu
usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Bentuk-bentuk akomodasi, yaitu
(1) Coercion, adalah suatu bentuk akomodasi yang prosesnya
dilaksanakan oleh karena adanya paksaan, (2) Compromise, adalah suatu
bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi
tuntutannya, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang
ada, (3) Arbitration, merupakan suatu cara untuk mencapai compromiso
apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri,
(4) Mediation hampir menyerupai arbitration. Pada mediation
diundanglah pihak ketiga yang netral dalam soal perselisihan yang ada, (5)
Conciliation, adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-
keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu
persetujuan bersama, (6) Toleration, juga sering disebut sebagai tolerant-
participation. Ini merupakan suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak
yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti
pada suatu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya, dan (7)
Adjudication, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di depan
Pengadilan.

c. Asimilasi.
Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan
adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat
antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga
meliputi usahausaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan
proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan
tujuan-tujuan bersama.

2. Proses Disasosiatif.
Proses disosiatif sering disebut juga dengan sebagai oppositional
processes, persis halnya dengan kerja sama, dapat ditemukan pada setiap
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masyarakat, walaupun bentuk dan arahnya ditentukan oleh kebudayaan
dan system social masyarakat bersangkutan. Bentuk-bentuk asosiatif,
terdiri dari :
a. Persaingan (competition), adalah suatu proses social, di mana individu-
individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari
keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa
tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun
kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian public atau dengan
mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan ancaman
atau kekerasan.
b. Kontravensi (contravention), pada hakikatnya merupakan suatu bentuk
proses social yang berada antara atau pertengahan persaingan dan
pertentangan atau pertikaian.
c. Pertentangan atau pertikaian (conflict), adalah suatu proses social di
mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan
menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Penyebab
terjadinya pertentangan, yaitu : perbedaan yang terdapat pada individu-
individu, perbedaan dalam hal kebudayaan, perbedaan kepentingan dan
perbedaan social”.

Dari pendapat tersebut diketahui bahwa, proses sosial yang terjadi antara

orang per orangan, per orangan dengan kelompok dan kelompok dengan

kelompok. Terbagi kedalam asosiatif misalnya kerjasama, akomodasi dan

asimilasi, sedangkan kedua proses disasosiatif terdiri dari persaingan, kontravensi

(antara persaingan dan pertentangan) serta pertentangan atau pertikaian.

2. Sosialisasi.

Dalam studi sosiologi para teoritikus mengemukakan beberapa teori

sosialisasi yang menjelaskan cara melakukan sosialisasi, di mana cara-cara

tersebut merupakan proses komunikasi sosial dan komunikasi antar budaya yang

selama ini sekaligus menjadi medium dari interaksi individu dalam dunia

sosialnya. Teori tersebut yakni sebagai berikut.
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1.Teori Sosialisasi Pasif.
Pertama, dari Talcot Parson,1959 dalam Liliweri (2001:145) yang
mengemukakan bahwa “ proses sosialisasi merupakan bagian dari perspektif
fungsionalisme”. Sosialisasi seperti belajar berlangsung terus selama hidup
namun proses yang paling dramatis dikaitkan dengan anak didik. Jadi, ada
proses yang mengharuskan perubahan terhadap struktur kepribadian dasar.
Di satu pihak, tuntutan anak didik harus diubah namun di lain pihak anak
didik masih bergantung pada keteraturan dalam struktur dan fungsi,
misalnya fungsi keluarga.
Kedua, sosialisasi dari Kluchkon yang konsepnya didasarkan pada proses
mengubah orientasi anak didik. Misalnya orientasi nilai, orientasi terhadap
kodrat, alam, waktu, modalitas.
Ketiga, sosialisasi dari Mc. Clelland bahwa” keinginan untuk mencapai
prestasi pribadi, kebutuhan akan berprestasi sudah merupakan keinginan
setiap manusia”.
2.Teori Sosialisasi Aktif.
Menurut Mead dalam Liliweri (2001) manusia tidak saja merespon nilai
baru tetapi menciptakan peranannya dalam kondisi material di mana ia hidup
agar bias sukses merespon hal baru. Kondisi itu hanya bisa dibentuk melalui
proses interaksi dengan orang lain.
3. Teori sosialisasi radikal, yang berlangsung dalam masyarakat yang
berlapis-lapis. Konsep ini mengacu kepada hegemoni Gramsci yang
mengemukakan bahwa kemampuan kelompok dominan selalu berusaha
untuk mempertahankan status yang dimilikinya kemudian mensosialisasikan
nilainya kepada yang lain”.

Dari pendapat tersebut diketahui, sosialisasi merupakan merupakan proses

komunikasi sosial dan komunikasi antar budaya yang menjadi medium dari

interaksi individu dalam dunia sosialnya. Dimana teori sosialisasi ini dapat di

kelompokkan kepada teori sosialisasi aktif, teori sosialisasi pasif dan teori

sosialisasi radikal.

3. Interaksi belajar mengajar.

Dalam suatu proses interaksi belajar mengajar di sekolah, maka hubungan

timbal balik guru (pengajar) dan siswa (anak didik) harus menunjukkan adanya

suatu hubungan yang edukatif atau mendidik, hal mana interaksi belajar engajar
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itu harus ditujukan kepada tujuan tertentu yang bersifat mendidik, yaitu adanya

perubahan dari pada tingkah laku dari siswa atau anak didik yang mendapat

interaksi belajar mengajar tersebut.

Suryosubroto (2002:156), berpendapat yaitu ” interaksi belajar mengajar

yaitu hubungan timbal balik antara pendidik atau guru dengan peserta didik atau

siswa dalam suatu sistem pengajaran”. Sedangkan Sardiman (2004:1) menyatakan

bahwa ” interaktif edukatif (interaksi belajar mengajar) adalah hubungan atau

interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan

pengajaran, oleh karena itu belajar mengajar perlu dibedakan dari bentuk interaksi

yang lain. Interaksi edukatif tidak lain adalah interksi belajar mengajar”.

Dari pendapat tersebut diketahui bahwa, interaksi belajar mengajar atau

interaksi edukatif merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara aktif

dalam suatu sistem pengajaran, dimana antara guru dan siswa saling berinteraksi

(berhubungan) untuk melakukan pembahasan dan pengkajian suatu materi

tertentu, sehingga siswa berperan aktif dalam belajar dan guru berperan aktif

dalam mengajar.

Dalam proses belajar mengajar di sebuah sekolah, guru memiliki peranan

penting, peranan guru tersebut dapat terlihat pada saat berlangsungnya interaksi

belajar mengajar atau interaksi edukatif di dalam kelas. Nasution (2000:76),

menyatkan bahwa ” peranan guru mengalami perubahan dari tokoh yang terutama

menyampaikan informasi menjadi orang yang memberikan bimbingan dan

bantuan kepada setiap siswa secara individual. Untuk menjalankan pengajaran



17

individual guru harus memperdalam pengetahuan dan keterampilan tentang cara-

cara mengajar”.

4. Kegiatan belajar mengajar.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memegang peran signifikan

dalam proses pengajaran. Pendidikan dapat mengubah pandangan hidup, budaya

dan perilaku manusia. Pendidikan juga berfungsi mengantar manusia menguak

tabir kehidupan sekaligus menempatkan dirinya sebagai pelaku dalam setiap

perubahan. Sadirman (2004:1) menegaskan yaitu ” belajar adalah suatu proses

yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur. Sejak

masih bayi hingga keliang lahat nanti”. Pendapat tersebut bermakna belajar adalah

proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pada perubahan pengalaman

atau latihan.

Gage 1984 (dalam Martimus 2004:99), menyatakan bahwa ” defensi belajar

yaitu sebagai suatu proses dimana organisma berubah perilakunya di akibatkan

pengalaman”. Selanjutnya Harold Spencer (dalam Martimus 2004:99),

menegaskan yaitu ” belajar yaitu terdiri dari pengamatan, pendenganaran,

membaca dan meniru”.

Fathurraman (2001:10) menyatakan bahwa ” belajar adalah suatu kegiatan

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru

dalam interaksi dengan lingkungannya”. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa,

belajar pada dasarnya merupakan proses interaksi individu dengan lingkungan,

untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru . Hal ini dapat kita lihat
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secara formal bahwa, siswa yang belajar disekolah akan berinteraksi dengan guru-

guru, teman-teman sekolahnya, buku-buku diperpustakaan dan laboratorium.

C. PEMBAHASAN

Untuk menelaah bagaimana interaksi belajar mengajar di Sekolah

Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan Kabupaten Anambas, maka dilihat

dari dimensi, yaitu :

1. Kerjasama.

Merupakan jalinan yang tercipta antara individu dengan individu ataupun

individu dengan kelompoknya, dalam kontek sosiologi pendidikan kerjasama

dalam interaksi belajar mengajar siswa di SMPN 2 Siantan bermakna, jalinan

kerjasama antara pihak pendidik dan anak didik ataupun tenaga pendidik dengan

orang tua siswa dan lainnya. Kerja sama timbul karena orientasi orang perorangan

terhadap kelompoknya (in-group-nya) dan kelompok lainnya (out-group-nya).

Dimensi kerjasama ini dapat dilihat dari, yaitu :

a. Kerjasama siswa dengan siswa dalam interaksi belajar mengajar di

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan.

Merupakan terciptanya jalinan kerjasama antara siswa atau diantara anak

didik  dalam pelaksanaan interaksi belajar mengajar siswa di SMPN 2 Siantan.

Tujuan dengan adanya kerjasama yang abik diantara siswa dengan siswa dalam

proses interaksi belajar mengajar di sekolah ini adalah terciptanya hubungan yang

baik dan harmonis diantara siswa, sehingga lahir sikap saling menghormati dan

saling menghargai. Selajutnya siswa akan dengan senang hati saling berdiskusi
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dan saling membantu dalam memecahkan masalah kesulitan belajar yang

dihadapinya.

Hasil wawancara dengan informan, umumnya informan menyatakan ” Telah

baiknya kerjasama yang terjalin antara siswa dengan siswa dalam interaksi belajar

mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan”. Fakta ini

terlihat pada adanya kerjasama antara siswa dengan siswa untuk saling berdiskusi

dan saling membantu dalam memecahkan masalah kesulitan belajar yang

dihadapinya, saling hormat-menghormati dan saling menghargai dalam

mengeluarkan pendapatnya masing-masing, dan lainnya.

Kondisi ini dapat tercapai karena beberapa sebab seperti anak didik atau

siswa Sekolah SMPN 2 Siantan yang telah mampu berkomunikasi secara baik

karena ada bimbingan dan arahan dari guru wali kelasnya masing-masing.

Sehingga ketika siswa atau anak didik tersebut diberikan pertanyaan-pertanyaan

oleh guru, peserta didik akan saling berdiskusi terlebih sebelum  memberikan

jawabannya.

Faktor lain penyebab telah cukup baiknya kerjasama yang tercipta antara

siswa dengan siswa dalam interaksi belajar mengajar di Sekolah Menengah

Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan, karena antara peserta didik atau siswa yang

telah terbiasa berkomunikasi antar sesama siswa sehingga tidak ada lagi rasa

canggung untuk berinteraksi. Selain itu guru dalam proses belajar mengajar juga

menempatkan dirinya sejajar dengan siswa, sehingga siswa meras mudah saja

untuk dapat diajak dengan berkomunikasi, dengan selalu mendatanggi peserta

didik untuk diajak berkomunikasi, melakukan kegiatan tanya jawab dalam kelas
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sehingga hal ini dapat menambah keaktifan peserta didik dalam proses belajar

siswa.

b. Kerjasama guru dengan siswa dalam interaksi belajar mengajar di

SMPN 2 Siantan.

Merupakan terciptanya jalinan kerjasama antara pihak pendidik (guru) dan

anak didik (siswa) dalam pelaksanaan interaksi belajar mengajar siswa di SMPN 2

Siantan. Tujuan dengan adanya kerjasama guru dengan siswa dalam proses

interaksi belajar mengajar di sekolah SMPN 2 Siantan ini adalah supaya proses

belajar mengajar yang terjadi itu dapat berjalan dengan lancar, kondusif, baik,

efisien dan efektif. Dalam arti kata, informasi dan makna pelajaran yang

disampaikan oleh guru dapat dipahami, dilaksanakan serta diterima para siswa

atau anak didik.

Hasil wawancara dengan informan pada umumnya informan menyatakan

yaitu ” Telah cukup baik kerjasama antara guru dengan siswa dalam interaksi

belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan”. Fakta

ini terlihat pada adanya kerjasama antara guru dan siswa dalam pembahasan soal-

soal untuk bahan ujian akhir sekolah, dimana para siswa juga aktif mencari bahan-

bahan ujian ke rekannya di sekolah lain untuk dibahas secara bersama dengan

guru bidang studinya. Selanjutnya kerjasama guru dan siswa dalam bentuk

penyusunan jadwal pelajaran tambahan bagi siswa, kerjasama dalam pembuatan

tugas-tugas mata pelajaran yang dikerjakan siswa, kerjasama dalam penentuan

waktu untuk bimbingan belajar (bimbel), sering berdiskusi dan lainnya.
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Telah cukup baik kerjasama antara guru dengan siswa dalam interaksi

belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan,

kondisi ini dapat tercapai karena beberapa sebab seperti : para guru yang telah

memiliki kemampuan cara berinteraksi dengan siswa, misalnya kontak sosial dan

komunikasi sosial, antara lain memberikan apresiasi kepada siswa, wajah yang

penuh dengan kehangatan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk

secara aktif dalam pembelajaran diharapkan siswa lebij termotivasi mengikuti

pelajaran sehingga tujuan hasil belajar dapat tercapai.

Penyebab lain telah cukup baik kerjasama antara guru dengan siswa dalam

interaksi belajar mengajar di SMPN 2 Siantan ini, yaitu karena adanya jalinan

komunikasi yang baik antara guru-guru wali kelas dengan para siswa serta guru-

guru yang telah diberikan pelatihan dalam pengelolaan kelas oleh pihak sekolah

tentang interaksi belajar guru dan siswa atau anak didik dalam proses

pembelajaran di Sekolah.

c. Kerjasama guru dengan orang tua siswa dalam interaksi belajar

mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan.

Merupakan terciptanya jalinan kerjasama antara pihak pendidik (guru)

dengan wali murid (orang tua) siswa dalam pelaksanaan interaksi belajar

mengajar siswa di SMPN 2 Siantan. Tujuan dengan adanya kerjasama guru

dengan para orang tua ini adalah, dalam upaya memantau perkembangan belajar

peserta didik (siswa) selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Misalnya kerjasama guru dan orang tua dalam penerapan disiplin sekolah bagi
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siswa, baik disiplin masuk sekolah, disiplin memakai pakain sekolah, disiplin

dalam pembuatan pekerjaan rumah dan lainnya.

Hasil wawancara dengan informan, umumnya menyatakan yaitu ” Kurang

baik kerjasama antara guru dengan Orang Tua dalam interaksi belajar mengajar di

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan”. Permasalahan ini terlihat

pada, misalnya kerjasama guru dan orang tua dalam penerapan disiplin sekolah

bagi siswa, baik disiplin masuk sekolah, disiplin memakai pakain sekolah, disiplin

dalam pembuatan pekerjaan rumah dan lainnya. Kerjasama guru dan orang tua

dalam menilai hasil belajar siswa, dimana orang tua siswa dipanggil kesekolah

banyak yang tidak hadir dan lainnya.

Berdasarkan jawaban informan dapat dianalisis, belum berjalan dengan baik

dan optimalnya kerjasama antara guru dengan orang tua siswa dalam interaksi

belajar mengajar di SMPN 2 Siantan, kondisi ini disebabkan karena, sikap, respon

dan persepsi orang tua peserta didik yang sebagian besar cenderung acuh dan

menyerahkan sepenuhnya urusan proses belajar anak didiknya kepada sekolah.

Banyak alasan yang dibuat orang tua siswa untuk menolak upaya kerjasama yang

telah dilakukan pihak guru dan sekolah, misalnya karena sibuk melaut jadi tidak

dapat memenuhi undangan rapat orang tua siswa dengan pihak sekolah dan

lainnya, akibatnya kondisi tersebut memicu perilaku peserta didik menjadi kurang

peduli dengan proses belajar mengajar yang dilakukan.

Penyebab lain belum berjalan dengan baik dan optimalnya kerjasama guru

dengan Orang Tua dalam interaksi belajar mengajar di SMPN 2 Siantan, karena

orang tua kurang menyadari bahwa keberhasilan pendidikan di sekolah tidak
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hanya tanggungjawab sekolah, melainkan juga menjadi tanggungjawab para orang

tua. Tanpa kerjasama harmonis dan dukungan kuat dari orang tua siswa maka

pendidikan yang berkualitas sulit diwujudkan.

Pada dasarnya ada beberapa bentuk kerjasama yang dapat diterapkan atau

dilaksanakan Sekolah SMPN 2 Siantan kepada orang tua siswa dalam upaya

menunjang interaksi belajar mengajar di sekolah, misalnya (1) konsultasi antara

guru dengan orang tua siswa secara langsung mengenai prestasi siswa di sekolah,

(2) melalui komunikasi secara langsung antara guru dengan orang tua siswa

melalui telepon, (3) kunjungan guru secara langsung ke rumah orang tua siswa

untuk mendiskusikan tentang prestasi belajar siswa serta (4) serta melakukan rapat

pertemuan wali murid yang dilakukan secara rutin, misalnya 1 kali dalam 4 bulan

dan lainnya. Dengan adanya bentuk-bentuk kerjasama ini, diharapkan dapat

memantau perkembangan belajar peserta didik (siswa) selama mengikuti kegiatan

belajar mengajar di sekolah.

Selanjutnya faktor yang mendukung serta menghambat kerjasama yang

dilakukan guru di SMPN 2 Siantan dengan orang tua siswa, faktor pendukung dari

guru seperti guru yang telah memiliki kemampuan meliputi kemampuan personal,

kemampuan sosial dan profesioanal yang ditunjang dengan berbagai fasilitas

sekolah. Baik itu lingkungan kelas yang kondusif dan media pembelajaran yang

cukup tersedia. Adapun faktor yang dapat menghambat kerjasama guru di SMPN

2 Siantan dengan orang tua siswa, misal kurang maksimalnya guru dalam

menanggani siswa di karenakan sebahagian guru memiliki kesibukan lain di luar

sekolah. Sedangkan hambatan dari orang tua siswa dalam menjalin kerjasama
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dengan guru yaitu orang tua yang sibuk melaut atau bekerja, kurangnya perhatian

terhadap anak, kurangnya kesadaran akan pentingnya kerjasama guru dengan

orang tua siswa.

2. Perbedaan

Merupakan suatu proses social di mana individu atau kelompok berusaha

memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan, dalam konteks

interaksi relajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2

Siantan bermakna, perbedaan antara guru sebagai tenaga pendidik dengan siswa

dalam pelaksanaan interaksi belajar mengajar di sekolah. Dimensi perbedaan

dilihat dari, yaitu

a. Pandangan guru terhadap siswa dalam proses interaksi belajar

mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan.

Merupakan pandangan guru terhadap kondisi siswa atau anak didik setelah

proses diterimanya stimulus oleh murid melalui alat reseptornya mengenai

manusia, materi atau kejadian dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan atau

sikap melalui proses, cara, perbuatan untuk menjadikan siswa dapat mengetahui,

memahami isi pembelajaran yang disampaikan. Atau dengan bahasa lain

dikatakan bahwa, seorang tenaga pengajar atau guru harus memahami dan

mengahayati karakter dan sikap serta kepribadian para siswa yang dibinanya,

karena wujud siswa pada setiap saat tidak akan sama, ini disebabkan oleh

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hasil wawancara dengan informan, umumnya menyatakan yaitu ” guru

berupaya membantu siswa dalam pelaksanaan kegiatan interaksi belajar mengajar
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di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan”. Upaya yang dilakukan

para guru untuk memahami siswa atau anak didiknya dalam menunjang interaksi

belajar di sekolah yaitu (1) guru memberikan nasehat kepada anak, namun jika

tidak ada perubahan yang ditunjukkan oleh anak, (2) maka peringatan terakhir

adalah dengan memberikan surat panggilan untuk meminta kedatangan orang tua

dari siswa tersebut ke sekolah untuk membicarakan masalah si anak itu. (3)

Selanjutnya tindakan yang dilakukan para guru di SMPN 2 Siantan yaitu dengan

melakukan atau memberi pendekatan-pendekatan, seperti mendekati anak dengan

memanggil anak dan kemudian menanyakan apa yang menyebabkan anak kurang

dapat menjalani interaksi belajar mengajar disekolah.

Telah berupaya guru di Sekolah SMPN 2 Siantan membantu siswa dalam

pelaksanaan kegiatan interaksi belajar mengajar di Sekolah, kondisi ini dapat

tercapai karena, guru yang telah mampu dalam pengelolaan kelas dalam interaksi

belajar sehari-hari, baik itu mengelola tingkah laku siswa dalam kelas,

menciptakan iklim sosio emosional dan mengelola proses kelompok, sehingga

keberhasilan guru menciptakan kondisi yang memungkinkan, kegiatan

pelaksanaan proses belajar mengajar berlangsung secara efektif.

Penyebab lainnya, karena guru yang dapat memberikan dorongan motivasi

bagi siswa dengan memanfaatkan kebutuhan anak didik agar dia berminat untuk

belajar. Sebaliknya, guru bisa memanfaatkan minat anak sebagai alat motivasi.

Bila anak didik berminat pada suatu mata pelajaran, ia akan memperhatikannya

dalam jangka waktu tertentu. Minat merupakan sebab akibat dari perhatian.

Selanjutnya karena perhatian guru terhadap siswa, perhatian penting dalam
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interaksi edukatif. Untuk itu menyuruh siswa mengamati suatu diperlukan

perhatian. Anak harus melihat papan tulis, gambar, guru, buku, tulisan dan bukan

melihat ke luar jika ia ingin belajar. Untuk itu anak harus diberikan rangsangan

yang dapat mempengaruhi kelakuannya agar memberikan perhatian kepada

pelajaran.

b. Penyelesaian perbedaan guru dengan siswa dalam interaksi belajar

mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan.

Merupakan upaya yang dilakukan guru sebagai tenaga pendidik dalam

mencarikan jalan penyelesaian terhadap perbedaan serta konflik yang terjadi

dengan anak didik atau siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2

Siantan sehubungan dengan pelaksanaan interaksi belajar mengajar yang terjadi.

Misalnya siswa yang tidak mengerjakan tugas baru, tidak masuk dalam jam

belajar, tidak mentaati disiplin sekolah dan lainnya.

Hasil wawancara dengan informan, pada umumnya menyatakan yaitu ” guru

ada berupaya untuk menyelesaiakan perbedaan atau permasalahan yang ada

dengan siswa dalam pelaksanaan kegiatan interaksi belajar mengajar di Sekolah

Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan”. Untuk membina perilaku siswa di

sekolah dalam menunjang interaksi belajar mengajar, pihak guru SMPN 2 Siantan

telah melakukan upaya (a) memberikan nasehat, (b) memberikan keteladanan bagi

siswa, (c) menerapkan disiplin dalam belajar dan (d) melakukan pembiasaan-

pembiasaan.

Rusman (2009:47), menyatakan yaitu “ manusia sebagai makhluk sosial

selalu berhubungan dengan orang lain dalam hal apa pun. Sebagai makhluk sosial,
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artinya bahwa secara kodrati sejak dilahirkan manusia tidak dapat hidup sendirian,

melainkan memerlukan pertolongan orang lain di lingkungannya. Manusia

sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup secara individu, melainkan selalu

berkeinginan untuk tinggal bersama sekaligus menjalin hubungan dengan

individu-individu lainnya dan saling memerlukan satu dengan yang lainnya.

Namun dari hubungan tersebut tidak selalu antar satu dengan yang lainnya

memiliki pendapat yang tidak sama. Perbedaan atau pertentangan sering ada

dalam masyarakat mengingat adanya perbedaan dan keunikan masing-masing

individu. Pertentangan yang terjadi tersebut disebut dengan konflik”.

Selanjutnya Johson (dalam Nursalim & Purwoko, 2009:21) berpendapat

yakni “ pemberian hukuman (punishment based) tidak dapat memecahkan konflik

interpersonal pada siswa dengan hasil positif yang ditunjukkan oleh peningkatan

perilaku positif dari siswa”. Pendapat tersebut dikaitkan dengan penyelesaian

perbedaan guru dengan siswa dalam interaksi belajar mengajar bermakna,

pertentangan yang terjadi dari siswa kepada guru dalam proses belajar mengajar

adalah hal yang lumrah terjadi, sebab sudah sifatnya manusia untuk berhubungan

dengan orang lain dan kadang-kadang harapan masing-masing pihak tidak sama.

Sekiranya terjadi pertentangan antara guru dan siswa, pemberian hukuman

(punishment based) bukanlah solusi yang baik untuk menyelesaikannya sebab

pemberian hukuman hanya menimbulkan konflik yang dalam bagi siswa.

Telah adanya upaya dari para guru untuk menyelesaiakan perbedaan atau

permasalahan yang ada dengan siswa dalam pelaksanaan kegiatan interaksi belajar

mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan. Kondisi ini
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dapat tercapai karena, adanya kesadaran dari para guru bahwa perbedaan atau

konflik yang terjadi antara guru dan siswa dalam jangka panjang akan dapat

berdampak kepada hubungan yang kurang baik antara guru dan siswa serta dapat

juga berdampak kepada siswa-siswa lainnya, karena itu guru beranggapan sekecil

apapun pertentangan antara guru dan siswa yang terjadi harus secepatnya

diselesaikan.

Penyebab lain, adanya upaya dari para guru di Sekolah SMPN 2 Siantan

untuk menyelesaiakan perbedaan atau permasalahan yang ada dengan siswa dalam

pelaksanaan kegiatan interaksi belajar mengajar di Sekolah karena kesadaran dari

guru bahwa siswa yang ada semuanya adalah anak didik kita yang sedang mencari

jati diri, karena itu perlu bimbingan dan arahan yang diberikan secara

kekeluargaan.

3. Asimilasi.

Dalam konteks interaksi belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama

Negeri (SMPN) 2 Siantan, asimilasi ini bermakna upaya-upaya yang dilakukan

pihak guru dalam upaya menunjang interaksi belajar mengajar antara guru dan

siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan. Misal dengan

menyediakan sarana dan prasarana belajar seperti meja dan kursi, ruang pustaka

bagi siswa, ruang baca, ruang laboratorium dan lainnya. Indikator asimilasi ini

dilihat dari :

a. Ketersediaan sarana belajar mengajar.

Merupakan tersedianya sarana belajar bagi upaya dalam menunjang

interaksi antara guru dan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2
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Tanjungpinang dalam proses belajar yang terjadi, misalnya tersedianya buku

paket, tersedianya gambar-gambar dan petunjuk, meja, bangku pelajaran, in fokus

dan alat elektronik lainnya. Dengan adanya sarana belajar ini diharapkan dapat

membantu serta memudahkan siswa atau anak didik dalam penerimaan isi

pembelajaran yang disampaikan, sehingga pelajaran yang diberikan itu dapat

dipahami dengan baik.

Hasil wawancara dengan informan, pada umumnya menyatakan yaitu ”

belum memadai serta mencukupinya sarana belajar yang dimiliki SMPN 2 Siantan

dalam pelaksanaan kegiatan interaksi belajar mengajar di Sekolah”. Terutama

sekali alat-alat peraga untuk Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Alam, Biologi dan

Fisika, buku-buku paket pelajaran, audi visual, bahan praktek untuk bidang studi

Biologi, fisika dan lainnya.

Pada hal dengan ketersediaan alat serta media pengajaran, diharapkan dapat

memperjelas penyampaian atau penyajian pesan pelajaran dari guru kepada siswa,

sehingga proses belajar mengajar yang dilakukan tidak bersifat verbalistis (dalam

bentuk kata-kata atau lisan). Selain itu diharapkan dapat memperlancar interaksi

antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan

efisien.

Belum memadai serta mencukupinya sarana belajar yang dimiliki SMPN 2

Siantan dalam pelaksanaan kegiatan interaksi belajar mengajar di Sekolah, kondisi

ini dapat disebabkan karena keterbatasan fasilitas media pemebelajaran yang

dimiliki sekolah seperti LCD, tingkat penguasaaan teknologi informasi dan

komunikasi guru yang mengajar mata pelajaran geografi sangat rendah, rendahnya
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kreatifitas guru melahirkan media pembelajaran alternatif seperti penggunaan dan

pemakaian alat peraga, chart, beban mengajar guru yang padat sehingga tidak

memungkinkan untuk menyiapkan media pembelajaran secara efektif.

Penyebab lainnya adalah kurangnya inisiatif dan kemandirian dari para guru

untuk berupaya mencari sendiri atau berupaya untuk menyediakan alat atau media

pengajaran yang mereka butuhkan atau perlukan dalam proses interaksi belajar

mengajar siswa. Sehingga kebanyakan guru masih bersifat menunggu alat atau

media pengajaran itu ada terlebih dahulu di sediakan, tidak ada inisiatif untuk

menyediakan sendiri alat pengajaran. Kondisi ini sudah tentu akan dapat

berdampak kepada interaksi belajar mengajar siswa di Sekolah, akibatnya dari

tujuan pembelajaran yang akan dicapai tersebut, tidak dapat terwujud karena para

guru kesulitan dalam penyampaian atau pemberian materi pelajaran pada siswa

karena tidak tersedianya alat atau media pengajaran.

b. Ketersediaan pra sarana belajar menggajar.

Merupakan tersedianya pra sarana belajar bagi upaya dalam menunjang

interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa pada Sekolah Menengah Pertama

Negeri 2 Siantan, misalnya ruang pustaka, ruang praktek keterampiloan, ruang

laboratorium dan lainnya. Tujuan dengan tersedianya pra sarana belajar mengajar

ini adalah untuk mempermudah serta memperlancar pelaksanaan proses

pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan yaitu ” belum

memadai serta mencukupinya pra sarana belajar yang dimiliki SMPN 2 Siantan

dalam pelaksanaan kegiatan interaksi belajar mengajar di Sekolah”. Fakta ini



31

terlihat dari kondisi ruangan kelas yang sudah banyak yang bocor, kursi dan meja

belajar siswa yang sudah banyak patah, sehingga tidak layak lagi dalam proses

interaksi belajar mengajar, penerangan kelas yang kurang terang, kelengkapan

buku perpustakan yang masih kurang, jumlah rasio buku pustaka yang tidak

seimbang dengan jumlah siswa dan lainnya.

Begitu juga dengan pra sarana lainnya, misalnya pra sarana ruangan belajar

yang hanya ada untuk 10 lokal pada hal kebutuhannya 12 lokal, ruangan

laboratorium yang ada hanya 1 buah kebutuhannya 2 buah, prasarana lapangan

olah raga basket, Badminton dan Bola Volly yang ada hanya 1 untuk masing-

masing pada hal kebutuhannya 2 buah untuk lapangan basket dan Lapangan Bulu

Tangkis, filling cabinet hanya 2 buah, kebutuhannya 7 buah, rak buku hanya 9

buah kebutuhannya 12 buah. Kondisi ini tentu akan dapat dapat berpengaruh

dalam menunjang pelaksanan proses interaksi belajar mengajar antara guru dan

murid, karena itu kedepannya ketersediaan dari pasa prasarana sekolah ini tentu

harus diperhatikan lagi.

Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang

pelaksanaan interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa pada Sekolah

Menengah Pertama Negeri 2 Siantan, kondisi ini dapat disebabkan oleh karena,

keterbatasan anggaran belanja sekolah, yang dimiliki oleh Sekolah Menengah

Pertama Negeri (SMPN) 2 Siantan untuk pengadaan prasarana belajar yang

memadai, untuk menunjang interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa,

dalam pencapaian tujuan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2

Siantan. Akibatnya untuk pengadaan prasarana belajar tersebut, terpaksa pihak
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Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Siantan melaksanakannya secara bertahap

ataupun berharap ada bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Anambas, sebab

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah SMPN 2 Siantan

tidak boleh digunakan untuk pembangunan prasarana belajar mengajar.

Penyebab lainnya, tingkat pengawasan serta perawatan dari prasarana

belajar yang sudah ada pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Siantan yang

masih kurang baik, akibatnya prasarana yang telah ada dibangun pada SMPN 2

Siantan kurang terpelihara dengan baik sehingga banyak prasarana yang dimiliki

sekolah yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dalam menunjang interaksi

belajar mengajar siswa. Misal bangku dan meja yang banyak rusak karena patah,

ruangan sekolah yang bocor tetapi tidak di perbaiki.

c. Pemanfaatan alat pengajaran.

Merupakan pengunaan atau pemanfaatan alat-alat pengajaran yang ada pada

SMPN 2 Siantan dalam dalam menunjang pelaksanaan interaksi belajar mengajar

yang dilakukan sehari-hari. Misalnya pemanfaatan alat-alat praktek IPA seperti

peralatan mikroskop, gelas bejana, transistor, over head, in fokus dan lainnya.

Tujuan dengan pemanfaatan alat penagajaran ini adalah, untuk membantu serta

mempermudah para guru-guru dalam penyampaian proses pembelajaran kepada

anak didik atau siswa, sehingga siswa mudah memahami pengajaran yang

disampaikan.

Hasil wawancara dengan informan, pada umumnya menyatakan yaitu ”

belum optimalnya pemanfaatan dari pada alat-alat pengajaran dalam pelaksanaan

interaksi belajar mengajar pada SMPN 2 Siantan”. Hal ini tercermin pada,
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pemanfaatan alat pelajaran bidang studi IPA yang belum optimal dilakukan,

pemanfaatan over head proyektor, alat pelajaran rangka tubuh manusia, buku

cetak dan lainnya. Kondisi ini tentu dapat berdampak kepada pelaksanaan

interaksi belajar mengajar yang dilakukan, sebab tujuan pemanfaatan alat

pengajaran adalah untuk membantu serta mempermudah para guru-guru dalam

penyampaian proses pembelajaran kepada anak didik atau siswa, sehingga siswa

dapat memahami dengan mudah isi pelajaran yang disampaikan itu.

Belum optimalnya pemanfaatan alat-alat pengajaran dalam pelaksanaan

interaksi belajar mengajar pada SMPN 2 Siantan oleh para tenaga kependidikan

atau guru, permasalahan ini dapat disebabkan karena, kurangnya pengetahuan dan

keterampilan guru terhadap alat pengajaran yang tersedia atau ada pada Sekolah

SMPN 2 Siantan tersebut, akibatnya alat pengajaran yang ada tersebut tidak dapat

dipergunakan atau dimanfaatkan secara optimal oleh para guru dalam dalam

interaksi belajar mengajar siswa, misal adanya para guru yang kurang terampil

menggunakan over head proyektor, kurang terbiasa menggunakan alat peraga

dalam penyampaian materi pelajaran.

Penyebab lainnya adalah kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh

pemerintah selalu berubah-ubah, akibatnya alat pengajaran yang dimiliki Sekolah

juga mengalami perubahan, akibatnya alat atau media pengajaran yang telah ada

sebelumnya menjadi tidak berguna lagi karena kurikulum pelajarannya sudah

ganti. Misalnya buku paket bidang studi dimana tiap tahun selalu mengalami

perubahan, akibatnya buku-buku paket yang ada selama ini di Sekolah SMPN 2

Siantan menjadi tidak dapat dipergunakan lagi, begitu juga dengan gambar atau
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alat peraga lainnya. Serta alat pengajaran yang tersedia itu sering dalam keadaan

rusak.

d. Bentuk atau metode pengajaran yang digunakan guru.

Merupakan cara pelaksanaan dari pada proses pengajaran di sekolah atau

soal bagaimana tekhnisnya sesuatu bahan pelajaran diberikan kepada para murid

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Siantan, misalnya dengan metode diskusi,

ceramah atau tanya jawab. Tujuan pengunaan metode pengajaran yang berbeda-

beda adalah untuk memberikan dorongangan motivasi kepada anak didik supaya

mereka lebih mudah memahami isi pelajaran serta ditujukan untuk menciptakan

kreativitas dan kemandirian siswa dalam pelaksanaan interaksi belajar mengajar.

Hasil wawancara dengan informan, umumnya menyatakan yaitu ” Bentuk

atau metode pengajaran yang dominan atau sering digunakan guru-guru dalam

pelaksanaan interaksi belajar mengajar pada SMPN 2 Siantan adalah metode

ceramah, sedangkan metode diskusi dan tanya jawab kurang dilakukan”.

Permasalahan ini dapat dilihat pada kegiatan proses belajar di kelas yang

didominasi oleh guru, dimana guru yang lebih aktif dan dominan baik itu dalam

diskusi maupun pengerjaan tugas atau latihan sedangkan siswa kebanyakan pasif.

Sehingga para siswa belum terlibat secara aktif untuk menemukan konsep yang

akan dipelajarinya, akibatnya untuk beberapa mata pelajaran baik itu mata

pelajaran Fisika, biologi, bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan

(PKN) angka kelulusan dibawah nilai rata-rata bidang studi yang di tetapkan.

Begitu dengan dalam pembelajaran IPA guru lebih banyak berceramah dan

kurang maksimal dalam penggunaan media pembelajaran lain, sehingga siswa
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menjadi cepat bosan, seharusnya dalam pembelajaran guru lebih menekankan

pada penggunaan media praktikum di labor, sebab sebagaian besar siswa SMPN

lebih senang adanya media pembelajaran, media pembelajaran biasanya berupa

gambar dan media permainan serta praktek langsung.

Alasan kenapa bentuk atau metode pengajaran yang dominan atau sering

digunakan guru dalam pelaksanaan interaksi belajar mengajar pada SMPN 2

Siantan adalah metode ceramah, sedangkan metode diskusi dan tanya jawab

kurang dilakukan, yaitu karena guru dapat menguasai arah kelas, guru yang

mengajar dapat berbicara secara langsung kepada para siswa, sehingga dapat

menentukan arah dengan jalan menetapkan sendiri apa yang dibicarakan dalam

proses pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya karena metode ceramah ini

tidak membutuhkan persiapan belajar yang banyak, yang diperlukan cukup hanya

catatan/bahan pelajaran, berbicara atau menerangkan pelajaran bisa dilakukan

sambil duduk atau sambil berdiri, dan murid dapat mendengarkan dengan posisi

diam. Serta kebanyakan siswa lebih menyukai metode pembelajaran ceramah ini,

dari metode pembelajaran. Sebab dengan metode ceramah ini siswa dapat

mencatat secara langsung apa yang disampaikan guru tersebut.

Pertimbangan guru kenapa metode diskusi dan tanya jawab kurang

dilakukan, karena dibutuhkan waktu persiapan pengajaran yang banyak dalam

pengunaan metode diskusi dan tanya jawab, sehingga hal ini dapat berdampak

kepada waktu pengajaran dan juga persiapan guru yang harus banyak untuk bahan

pengajaran. Selanjutnya suatu diskusi dan tanya jawab memerlukan keterampilan
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tertentu yang belum pernah dipelajari sebelumnya oleh para siswa, jadi

membutuhkan jangka waktu yang lama bagi siswa dalam pelaksanaan diskusi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.

Kesimpulan penelitian, yaitu:

a. Interaksi belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2

Siantan Kabupaten Anambas cukup baik, dilihat dari kerjasama dan

akomodasi atau perbedaan. Sedangkan dilihat dari asimilasi belum optimal,

sebab metode pengajaran yang dilakukan lebih dominan ceramah,

ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengajaran belum tersedia serta

kerjasam guru dan orang tua yang masih kurang.

b. Faktor penghamba interaksi belajar mengajar siswa pada Sekolah Menengah

Pertama Negeri 2 Siantan, yaitu (1) Metode pengajaran yang kurang

bervariasi diterapkan guru dalam interaksi belajar mengajar dengan siswa di

sekolah, (2) Kurang tersedianya alat pengajaran yang dibutuhkan guru dalam

interaksi belajar mengajar siswa dan (c) Kurangnya pengetahuan,

keterampilan dan kemampuan para guru-guru dalam penguasaan metode

pengajaran dan alat pengajaran yang ada di miliki sekolah.

2. Saran-saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan, yaitu :

a. Perlunya pimpinan Kepala Sekolah SMPN 2 Siantan untuk meningkatkan

lagi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan para guru dalam penguasaan

alat pengajaran serta metode pengajaran. Melalui upaya pelatihan.
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b. Perlunya guru Sekolah SMPN 2 Siantan sebelum melakukan interaksi belajar

mengajar, agar terlebih dahulu mencari metode pengajaran yang sesuai

dengan bakat, minat serta kemampuan para siswa mereka masing-masing, hal

ini ditujukan agar siswa dapat termotivasi dalam belajar.

c. Perlunya pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Siantan untuk

memperlengkapi setiap guru bidang studi dengan alat atau media pengajaran

yang mereka butuhkan, hal ini ditujukan untuk memperjelas penyampaian

atau penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis (dalam bentuk kata-kata

atau lisan belaka).
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