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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

        Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam 

hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, terkandung suatu  maksud 

bahwa manusia bagaimanapun juga tidak dapat terlepas dari individu yang lain. 

Secara kodrati manusia akan selalu hidup bersama. Menurut Sardiman (2014: 1-

2) mengemukakan bahwa ―Hidup bersama antar manusia akan berlangsung 

dalam berbagai bentuk komunikasi dan situasi. Dalam kehidupan semacam 

inilah terjadi interaksi. Dengan demikian kegiatan hidup manusia akan selalu 

dibarengi dengan proses interaksi atau komunikasi, baik interaksi dengan alam 

lingkungan, interaksi dengan sesamanya, maupun interaksi dengan Tuhannya, 

baik itu disengaja maupun tidak disengaja‖. 

        Dunia pendidikan merupakan dunia guru dan rumah rehabilitasi anak didik, 

dengan sengaja guru berupaya mengarahkan tenaga dan pikiran untuk 

mengeluarkan anak didik dari terali kebodohan. Menurut Dewantara dalam 

Neolaka (2017 : 11) pakar atau ahli pendidikan menyatakan bahwa pendidikan 

merupakan ―daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani 

anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan 

menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya‖. Salah satu 

upaya untuk mewujudkan pendidikan dengan dasar, fungsi, dan tujuan yang 

tertera di UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yaitu:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 
 

        Salah satu upaya guru dalam mengembangkan bakat, minat, kemampuan 

siswa dalam pembelajaran tidak lepas dari sebuah interaksi yang terjalin antar 

keduanya. Seperti yang dikemukakan Ahmad (2014: 25) interaksi merupakan 

―kegiatan yang memungkinkan terjadinya sebuah hubungan antara seseorang dan 

orang lain, yang kemudian diaktualisasikan melalui praktek komunikasi‖. Disini 

guru dituntut untuk aktif dan kreatif berkomunikasi dengan siswa guna 
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tercapainya suatu pembelajaran. Apa jadinya seorang guru apabila tidak dapat 

berkomunikasi yang baik untuk menjalin hubungan dan membentuk keakraban 

dengan siswanya, karena tanpa komunikasi tidak akan ada terjadinya interaksi. 

Hal ini dapat menyebabkan faktor pendukung dan penghambat dinamika 

interaksi pada pembelajaran di kelas. 

        Menurut Djamarah (2000: 5) mengungkapkan bahwa ―dalam mengajar di 

kelas, guru harus pandai menggunakan pendekatan secara arif dan bijaksana, 

bukan sembarangan yang bisa merugikan anak didik. Pandangan guru terhadap 

anak didik akan menentukan sikap dan perbuatan. Setiap guru tidak selalu 

mempunyai pandangan yang sama dalam menilai anak didik. Hal ini akan 

mempengaruhi pendekatan yang guru ambil dalam pengajaran‖. Dari pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa guru dituntut untuk melakukan pendekatan yang 

berbeda-beda guna mengetahui karakter dari masing-masing siswa. 

        Dari berbagai interaksi, khususnya mengenai interaksi yang disengaja ada 

istilah dinamika interaksi. Menurut Febriyani dkk (2012: 6) dinamika merupakan 

―sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang 

dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika biasa 

disebut dengan penyesuaian terhadap perkembangan yang ada‖.  Sedangkan 

menurut Akhmad (202: 122) dinamika kelompok merupakan ―suatu kelompok 

yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis 

secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi 

yang dialami‖. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dinamika merupakan penyesuaian diri dalam perkembangan yang saat ini dialami 

secara langsung.  

        Menurut Sudirman dkk (2019: 2) Mata pelajaran produk kreatif dan 

kewirausahaan merupakan ―mata pelajaran yang terkait secara langsung dalam 

penanaman pendidikan kewirausahaan kepada siswa. Selain pemberian materi 

dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan terdapat kegiatan berupa 

aktivitas praktik dalam menerapkan materi yang telah di pelajari‖. Pembelajaran 

Produk Kreatif dan Kewirausahaan ini merupakan salah satu pelajaran dimana 

siswa harus mempunyai ketrampilan untuk berkreasi secara kreatif. Mata 

pelajaran tersebut dapat mengembangkan kreativitas peserta didik sesuai dengan 

ilmu pengetahuan yang dipelajari. Karena pelajaran ini tidak hanya teori, 

melainkan terdapat materi praktik yang menuntut untuk membuat suatu produk 

kreatif sesuai kemampuan yang dimiliki masing-masing siswa, kemudian produk 

tersebut layak diperjual-belikan dikalangan masyarakat.  
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        Produk kreatif yang diimplementasikan sekolah dalam mata pelajaran 

produk kreatif dan kewirausahaan merupakan kewajiban yang harus diberikan 

kepada siswa dengan pemberian materi dan tugas untuk membuat produk paper 

quilling (seni menggulung kertas). Paper quilling merupakan tugas dari guru 

untuk siswa dalam membuat produk seni penggulungan kertas yang layak untuk 

diperjual belikan di masyarakat. Terjadinya dinamika interaksi mata pelajaran 

produk kreatif dan kewirausahaan di kelas XI akuntansi yang dialami guru secara 

daring (dalam jaringan) yaitu kesulitan dalam mengontrol pembelajaran, karena 

dinilai kurang efektif dan efisien. Terkait pemberian tugas dari guru dalam 

pembuatan produk papper quilling dengan kondisi pandemi saat ini guru 

kesulitan dalam mengontrol kondisi siswa untuk membuat produk tersebut. 

        Interaksi guru dengan siswa merupakan faktor eksternal untuk mendukung 

suatu proses pembelajaran di dalam kelas. Karena adanya hubungan sosial yang 

dinamis, siswa mampu terpengaruh motivasi belajar dari guru. Disaat proses 

pembelajaran perlu adanya interaksi komunikatif yang harus terjalin antara guru 

dengan siswa. Hal tersebut akan menumbuhkan suasana keakraban dan kondisi 

yang menyenangkan.  

        Dengan kondisi di atas, interaksi pasti terjadi antar guru dan siswa, karena 

suatu pembelajaran di kelas tidak terlepas dari sebuah hubungan komunikasi 

yang dijalin antar keduanya. Penelitian ini dilaksakan pada tahun ajaran 

2019/2020 di kelas XI akuntansi mata pelajaran produk kreatif dan 

kewirausahaan dengan kondisi pembelajaran secara daring. Maka dari itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ―DINAMIKA INTERAKSI 

GURU DAN SISWA PADA PEMBELAJARAN PRODUK KREATIF DAN 

KEWIRAUSAHAAN KELAS XI AKUNTANSI DI SMKN 3 

SUKOHARJO”.  

 

B. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana dinamika interaksi guru dan siswa pada pembelajaran produk 

kreatif dan kewirausahaan kelas XI Akuntansi di SMKN 3 Sukoharjo ? 

b. Bagaimana faktor pendukung dan hambatan dinamika interaksi guru dan 

siswa pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas XI 

Akuntansi di SMKN 3 Sukoharjo ? 
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C. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mendeskripsikan dinamika interaksi guru dan siswa pada pembelajaran 

produk kreatif dan kewirausahaan kelas XI Akuntansi di SMKN 3 Sukoharjo. 

b. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan hambatan dinamika interaksi 

guru dan siswa pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas XI 

Akuntansi di SMKN 3 Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

        Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada proses 

dinamika interaksi pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 

akuntansi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

        Hasil penelitian diharapkan memberikan pengetahuan baru tentang 

dinamika interaksi pembelajaran di sekolah. 

b. Bagi Sekolah 

        Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dalam memperbaiki 

interaksi pembelajaran yang diterapkan oleh guru terhadap siswa. 

c. Bagi Guru 

        Hasil penilitian ini dapat memudahkan guru dalam melaksanakan dan 

menerapkan interaksi pembelajaran di sekolah. 

d. Bagi Siswa 

        Hasil penelitian ini dapat membantu dan menambah wawasan siswa 

terhadap interaksi pembelajaran yang diterapkan di Sekolah. 

e. Bagi Peneliti 

        Sebagai bahan bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkan 

informasi dan data yang relevan dari hasil penelitian, khususnya mengenai 

interaksi pembelajaran dan dunia pendidikan.  


