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ABSTRAK 

Fahruki, Ahmad. 2016. Interaksi sosial antara guru SD Negeri Randugunting 02 
dan guru SD Negeri Randugunting 07 Kota Tegal. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang, Pembimbing: Dra. Marjuni M.Pd., dan Dra. Sri Sami 

Asih M.Kes. 

Kata Kunci: Guru SD; Interaksi sosial.

Guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk 

watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. 

Guru juga harus memiliki kompetensi yang wajib dimiliki, salah satunya adalah 

kompetensi sosial yang di dalamnya mencakup komunikasi atau interaksi guru 

dengan guru lain, peserta didik, dan masyarakat. Interaksi sosial yang terjalin 

dengan baik antar SD dapat bermanfaat bagi hubungan antar sekolah maupun 

antar guru. Fenomena yang ada pada SD N Randugunting 02 dan guru SD N 

Randugunting 07 Kota Tegal menunjukkan bahwa terdapat permasalahan 

interaksi sosial antar kedua SD, hanya terdapat beberapa guru yang masih 

menjalin hubungan antar SD N Randugunting 02 dan guru SD N Randugunting 

07. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi sosial yang terjadi 

antar guru SD dalam satu komplek serta untuk mengetahui kendala dalam 

interaksi sosial.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

dengan jenis studi kasus pada guru SD N Randugunting 02 dan guru SD N 

Randugunting 07. Subjek penelitian ini, guru SD N Randugunting 02 dan guru SD 

N Randugunting 07 Kota Tegal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan interaksi sosial yang terjadi antar guru SD N 

Randugunting 02 dan guru SD N Randugunting 07 berjalan kurang baik. Hal ini 

dapat dilihat dari kurangnya komunikasi yang terjadi antar guru dari kedua 

sekolah tersebut. Selain itu, kerjasama dalam hal kegiatan yang menunjang 

terjadinya interaksi sosial juga kurang terlaksana dengan baik, sangat sedikit 

kerjasama yang dilakukan oleh kedua SD tersebut yang disebabkan oleh 

perbedaan pendapat yang tidak dapat ditemukan jalan tengahnya. Kecemburuan 

juga sangat tampak terjadi antar kedua SD jika salah satu meraih prestasi yang 

lebih tinggi, hal tersebut dapat membuat hubungan antar kedua SD tidak 

harmonis. Sebaiknya kerjasama dan komunikasi antara guru SD N Randugunting 

02 dan guru SD N Randugunting 07 lebih ditingkatkan lagi agar interaksi sosial 

dapat berjalan dengan baik.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 Pada BAB 1 dijelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu komponen yang berpengaruh dalam terciptanya proses dan hasil 

pendidikan yang berkualitas adalah guru. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen BAB I Pasal 1 menyatakan 

“guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah”. Sebagai seorang guru yang profesional, harus memenuhi 

persyaratan sebagai manusia yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan.  

Guru sebagai pendidik bertanggungjawab untuk mewariskan nilai-nilai dan 

norma-norma kepada generasi masa depan bangsa sehingga terjadi proses 

penyampaian nilai, karena melalaui proses pendidikan diusahakan terciptanya 

nilai-nilai baru yang menjadikan masa depan bangsa lebih cerah. Menurut 

Koswara dan Halimah (2008: 2), “guru memegang peranan strategis terutama 

dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan 

nilai-nilai yang diinginkan”. Guru juga merupakan makhluk sosial, yang dalam 

kehidupannya tidak bisa terlepas dari orang lain baik di sekolah maupun di 

masyarakat. Oleh karena itu, guru harus memiliki empat kompetensi dasar,yaitu 

pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Guru dalam
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berinteraksi harus memiliki kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam 

dunia pendidikan.  

Penjelasan lain tentang guru juga termuat dalam Standar Nasional 

Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir (d) bahwa yang dimaksud dengan 

“kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat 

sekitar”.“Guru dalam menjalani kehidupannya seringkali menjadi tokoh, panutan, 

dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya” (Mulyasa, 2009: 174).  

Guru harus menjadi contoh dan panutan dalam kehidupan di sekolah dan di 

masyarakat baik menjadi contoh bagi peserta didik, guru maupun masyarakat. 

Oleh sebab itu, guru harus memiliki kepribadian serta akhlak yang baik. Menurut 

Mulyasa (2009: 175), “sebagai individu, guru harus memiliki kepribadian yang 

mencerminkan seorang pendidik. Tuntutan akan kepribadian sebagai pendidik 

kadang-kadang dirasakan lebih berat dibanding profesi lainnya”. Ungkapan yang 

sering dikemukakan adalah bahwa “guru bisa digugu dan ditiru”. Digugu

maksudnya bahwa pesan-pesan yang disampaikan guru bisa dipercaya  untuk 

dilaksanakan dan pola hidupnya bisa ditiru atau diteladani. Guru sering menjadi 

panutan bagi peserta didik maupun masyarakat, guru dalam berperilaku harus 

mencerminkan sosok yang pantas ditiru dan mengandung nilai-nilai yang berlaku 

di sekolah maupun di masyarakat, begitu pula dalam berinteraksi dan 

berkomunikasi, baik dengan peserta didik, masyarakat serta antar guru sendiri. 

Guru harus mejaga hubungan yang baik agar silaturahmi tetap terjaga dan tidak 

ada konflik maupun permasalahan yang terjadi. Guru dalam kehidupan sosialnya 
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terikat pada norma-norma, keterikatan pada norma termasuk pula keterikatan 

untuk menghargai adanya orang lain. Menurut Herimanto dan Winarno (2008: 

51): 

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki implikasi-implikasi 

sebagai berikut: (a) kesadaran akan “ketidakberdayaan” manusia bila 
seorang diri; (b) kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi 

dengan orang lain; (c) penghargaan akan hak-hak orang lain; (d) 

ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku. 

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kesadaran membutuhkan orang 

lain, berinteraksi dengan orang lain, menghargai hak-hak orang lain, dan patuh 

terhadap norma yang berlaku. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup 

seorang diri, begitu juga guru. Guru dalam kehidupannya di sekolah pasti 

membutuhkan bantuan orang lain walaupun dalam urusan yang kecil. Oleh sebab 

itu interaksi sosial diperlukan untuk membantu guru dalam menjalani kehidupan 

sosial di lingkungan sekolah. 

 Pengertian interaksi sosial juga diungkapkan Bonner (1953) dalam 

Ahmadi (2009: 49), “Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu atau 

lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau 

memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya”. Sedangkan Menurut 

Herimanto dan Winarno (2008: 52), “interaksi sosial merupakan hubungan sosial 

yang dinamis, yang menyangkut hubungan timbal balik antarindividu, 

antarkelompok manusia, maupun antara orang dengan kelompok manusia”.

Bentuk interaksi sosial adalah akomodasi, kerja sama, persaingan, dan pertikaian. 

Apabila dua guru atau lebih bertemu akan terjadi interaksi sosial, interaksi sosial 

tersebut bisa dalam situasi persahabatan, permusuhan, kerjasama dan sebagainya. 

Interakasi sosial hanya dapat berlangsung antara pihak-pihak tertentu apabila 
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terjadi reaksi dari kedua belah pihak. Interaksi terlihat mencolok apabila terjadi 

benturan antar individu maupun antar kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial 

adalah adanya kontak sosial dan komunikasi, kedua belah pihak guru atau lebih 

harus terhubung satu sama lain dan tidak bisa hanya satu pihak saja yang terjadi 

reaksi dari komunikasi tersebut. Dengan demikian interaksi sosial adalah 

hubungan sosial satu individu dengan individu lain atau lebih yang saling 

mempengaruhi atau menimbulkan reaksi. 

 Faktor yang mendorong berlangsungnya interaksi sosial seperti faktor 

berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan dan orang lain. Menurut 

Herimanto dan Winarno (2008: 53), “berlangsungnya interaksi sosial didasari atas 

beberapa faktor, antara lain faktor imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, motivasi 

dan empati. Imitasi adalah proses atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain 

baik sikap, perbuatan, penampilan, dan gaya hidup. Sugesti adalah rangsangan, 

pengaruh, atau stimulus yang diberikan individu kepada individu lain sehingga 

orang yang diberi sugesti itu melaksanakan apa yang disugestikan tanpa sikap 

kritis dan rasional. Identifikasi adalah upaya yang dilakukan individu untuk 

menjadi sama (identik) dengan individu yang ditirunya. Proses identifikasi erat 

kaitannya dengan imitasi. Simpati adalah proses kejiwaan seorang individu yang 

merasa tertarik dengan individu atau kelompok karena sikap, penampilan, atau 

perbuatannya. Motivasi merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau 

stimulus yang diberikan individu kepada individu lain sehingga orang yang diberi 

motivasi melaksanakannya secara kritis, rasional, dan tanggung jawab. Empati 
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adalah proses kejiwaan seorang individu untuk larut dalam perasaan orang lain 

baik suka maupun duka”. 

 Guru dapat melakukan interaksi sosial dengan dorongan dari faktor yang 

sudah disebutkan. Guru harus mempunyai moral serta akhlak yang baik dalam 

menerima berbagai faktor tersebut. Interaksi sosial antar guru dalam satu sekolah, 

misalnya seorang atasan sedang melakukan perbincangan ringan dengan guru, 

karena guru tersebut sudah memiliki sugesti bahwa perkataan atasannya selalu 

benar, maka apa yang disampaikan atasanya langsung diterima guru tersebut 

tanpa berfikir terlebih dahulu tentang kebenaran dari perkataan guru tersebut, hal 

ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari hari baik di sekolah maupun di 

masyarakat.  

Selain sugesti dari seseorang, cara penyampaian yang baik dapat membuat 

orang menerima begitu saja informasi yang didapat, maka dari itu seorang guru 

harus mempunyai sikap kritis dalam menerima pesan atau perkataan dari orang 

lain, karena jika guru memiliki sikap yang kritis akan sulit untuk menerima 

sugesti dari guru lain atau orang lain. Kondisi badan dan fikiran juga 

mempengaruhi dalam menerima informasi atau perkataan dari orang lain, semakin 

lemah kondisi badan maupun fikiran seseorang, maka akan semakin mudah 

menerima informasi atau perkataan dari orang lain, begitu pula fikiran seseorang 

jangan terpecah belah dalam proses menerima informasi atau perkataan, jadi 

sebagai seorang guru harus dituntut memiliki kondisi yang prima baik fisik 

maupun psikis. 
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 Guru harus mempunyai fikiran serta akhlak yang terpuji agar dalam 

berinteraksi sosial mampu membedakan mana yang positif mana yang negatif, 

seperti diungkapkan Ahmadi (2009: 73) “kejadian-kejadian di dalam masyarakat 

pada dasarnya bersumber pada interaksi individu dengan individu. setiap orang 

dalam masyarakat adalah sumber-sumber dan pusat efek psikologis yang 

berlangsung pada kehidupan orang lain”. Di dalam lingkungan sekolah semua 

guru juga dikatakan sebagai sumber informasi, baik itu sesama guru dalam satu 

sekolah maupun guru dari sekolah yang lain. 

Peneliti melakukan penelitian di SD N Randugunting 02 dan SD N 

Randugunting 07 karena informasi yang diperoleh dari berbagai sumber terdapat 

suatu permasalahan yang terjadi dalam interaksi sosial antar guru. Berdasarkan 

masalah tersebut, saya melakukan observasi tentang kondisi interaksi sosial antar 

SD satu komplek dan wawancara awal dengan Pak Siswo, Bu Siti, dan Bu Sonita 

mendapatkan informasi yang valid pada bulan Januari tahun 2016. Berdasarkan 

observasi dan wawancara yang sudah saya lakukan dapat disimpulkan kurangnnya 

kerjasama dan interaksi sosial antara kedua SD tersebut. 

 Interaksi sosial dapat berdampak positif maupun negatif tergantung 

bagaimana cara guru tersebut menyikapi interaksi sosial yang terjadi. Jika seorang 

guru mempunyai pola fikir yang kritis dan memiliki moral yang baik tentu 

interaksi sosial itu akan berdampak positif dan interaksi antar guru SD satu 

komplek dapat menimbulkan efek yang baik. Kedua SD satu komplek itu dapat 

bekerjasama dengan baik untuk saling memajukan sekolahnya, misalnya dapat 

mengadakan kemah bersama, latihan pramuka bersama dan lomba-lomba 

bersama. Banyak sekali manfaat yang didapat jika interaksi sosial itu terjalin 
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dengan baik, selain dalam hal akademik, guru dalam SD satu komplek tersebut 

dapat memiliki hubungan yang baik dan silaturahmi dapat tetap terjaga dan jika 

ada salah satu SD mengalami kesusahan atau membutuhkan bantuan, SD yang 

satunya dapat memberikan bantuan. Interaksi sosial diperlukan untuk 

meminimalisir konflik atau permasalahan yang terjadi sehingga tetap terjalin 

kerjasama yang baik dan saling bermanfaat bagi kedua SD dalam satu komplek. 

 Setiap manusia ataupun seorang guru membutuhkan orang lain untuk 

memenuhi kebutuhannya. Namun, tidak jarang dalam interaksi mereka timbul 

gesekan yang berujung sebuah konflik. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

mendefinisikan konflik sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. 

Sedangkan secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 

dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan 

menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik antar guru biasanya 

terjadi karena perbedaan pendapat, fikiran, emosi, kebudayaan, dan kepentingan. 

Perbedaan-perbedaan itu memuncak menjadi konflik ketika tidak ada proses 

akomodasi atau menengahi perbedaan-perbedaan. Kurangnya interaksi sosial yang 

terjalin antar guru dalam SD satu komplek dapat menimbulkan terjadinya konflik, 

dalam satu SD guru sering melakukan interaksi sosial, akan tetapi jika guru 

tersebut langsung menerima begitu saja informasi yang didapat, kecenderungan 

pola pikir guru tersebut akan terpengaruhi dengan mudah. Kecemburuan sosial 

juga dapat menimbulkan permasalahan antar SD satu komplek, maka dari itu 

pentingnya moral serta fikiran yang kritis dapat menjadi bekal bagi guru untuk 

hidup lebih harmonis dan pentingnya interaksi sosial yang menjadikan kunci 

untuk hubungan yang lebih baik tanpa adanya konflik. 
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widia Sartika, 

Azrul Said, dan Indra Ibrahim dengan judul masalah-masalah interaksi sosial 

siswadengan teman sebaya di sekolah, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah 

tentang interaksi sosial tetapi beda dengan penelitian sebelumnya dengan 

mengkaji interaksi sosial guru dalam SD satu komplek, dan melakukan penelitian 

dengan judul “Interaksi Sosial Antara Guru SD Negeri Randugunting 02 dan Guru 

SD Negeri Randugunting 07 kota Tegal“.

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah sebagai berikut: 

(1) Interaksi sosial yang terjadi antar guru SD satu komplek kurang terjalin 

dengan baik.  

(2) Guru SD satu komplek cenderung tidak bisa memanfaatkan kondisi yang 

ada dengan menjalin hubungan yang baik malah yang terjadi sebaliknya. 

(3) Guru SD satu komplek sering berkompetisi untuk menjadi yang terbaik, 

bukan kompetisi yang positif tapi cenderung kompetisi yang saling 

menjatuhkan. 

(4) Guru SD satu komplek kurang bisa diajak kerjasama dan memiliki 

perbedaan pandangan. 

(5) Terjadi permasalahan apabila perbedaan-perbedaan itu tidak ada 

penengahnya atau tidak ada jalan keluar yang dapat menimbulkan konflik. 
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1.3 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di SD Negeri Randugunting 02 dan 

SD Negeri Randugunting 07 kota Tegal, maka fokus penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

(1) Interaksi sosial yang terjadi antar guru SD Negeri Randugunting 02 

dengan guru SD Negeri Randugunting 07 kota Tegal. 

(2) Kendala yang dihadapi dalam interaksi sosial antar guru SD Negeri 

Randugunting 02 denganguru SD Negeri Randugunting 07 kota Tegal. 

(3) Faktor terjadinya interaksi sosial antar guru SD Negeri Randugunting 02 

dan guru SD Negeri Randugunting 07 kota Tegal. 

(4) Syarat terjadinya interaksi sosial antar guru SD Negeri Randugunting 02 

dan guru SD Negeri Randugunting 07 kota Tegal. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

(1) Bagaimanakah interaksi sosial yang terjadi antar guru SD Negeri 

Randugunting 02 dan guru SD Negeri Randugunting 07 kota Tegal? 

(2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam interaksi sosial antar guru SD 

Negeri Randugunting 02 dan guruSD Negeri Randugunting 07 kota Tegal? 

(3) Bagaimana pemenuhan faktor yang melatarbelakangi interaksi sosial antar 

guru SD Negeri Randugunting 02 dan guruSD Negeri Randugunting 07 

kota Tegal? 
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(4) Bagaimana pemenuhan syarat interaksi sosial yang terjadiantar guru SD 

Negeri Randugunting 02 dan guruSD Negeri Randugunting 07 kota Tegal? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum 

Mengetahui secara umum interaksi sosial antar guru SD Negeri 

Randugunting 02 dan guru SD Negeri Randugunting 07 kota Tegal. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

(1) Mendeskripsikan interaksi sosial yang terjadi antar guru SD Negeri 

Randugunting 02 dan guru SD Negeri Randugunting 07 kota Tegal. 

(2) Mendeskripsikan lebih mendalam kendala yang dihadapi dalam interaksi 

sosial antar guru SD Negeri Randugunting 02 dan guru SD Negeri 

Randugunting 07 kota Tegal. 

(3) Mendeskripsikan pemenuhan faktor terjadinya interaksi sosial antar guru 

SD Negeri Randugunting 02 dan guru SD Negeri Randugunting 07 kota 

Tegal. 

(4) Mendeskripsikan pemenuhan syarat terjadinya interaksi sosial antar guru 

SD Negeri Randugunting 02 dan guru SD Negeri Randugunting 07 kota 

Tegal. 

1.6 Manfaat Penelitian 
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1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan khasanah ilmu 

pengetahuan serta memberikan informasi tentang interaksi sosial yang terjadi 

antar SD N Randugunting 02 dengan SD N Randugunting 07 Kota Tegal.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

(1) Manfaat bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pelajaran tentang 

proses interaksi sosial sehingga dapat menjadi manusia yang mempunyai moral 

serta sikap yang baik kepada sesama. Sebagai calon guru diharapkan mampu 

bersikap terbuka dan tidak mementingkan emosionalnya sendiri sehingga 

hubungan dengan individu lain dapat lebih harmonis. 

(2) Manfaat bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara 

mendalam kepada guru tentang interaksi yang baik dan saling menguntungkan, 

sehingga dapat menjaga hubungan antar guru dan dapat bekerjasama untuk 

memajukan kualitas dua sekolah tersebut. 

(3) Manfaat bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjalin kerjasama yang baik dan 

menguntungkan antara kedua SD satu komplek dan dapat berkompetisi secara 

positif sehingga dapat memajukan ke dua SD satu komplek tersebut. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 Pada BAB 2 dijelaskan tentang kajian teori, landasan empiris, dan 

kerangka berpikir penelitian. 

2.1 KajianTeori

Pada sub bab kajian teori diuraikan tentang guru, kompetensi guru,

pengertian interaksi sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, 

syarat terjadinya interaksi sosial, bentuk interaksi sosial, pengertian konflik, 

klasifikasi konflik, faktor terjadinya konflik, dan akibat konflik. 

2.1.1 Guru 

Guru merupakan salah satu sosok yang penting dalam pendidikan di 

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang 

Guru dan Dosen BAB I Pasal 1 menjelaskan “guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. 

Guru  merupakan profesi yang sangat mulia dan memerlukan  kepribadian 

serta pengetahuan tinggi yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa serta 

memajukan pendidikan di Indonesia. BAB III Pasal 7 poin 1 menjelaskan bahwa 

profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: 

(1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme 
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(2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 

ketakwaan dan akhlak mulia 

(3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan 

bidang tugas 

(4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas 

(5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan 

(6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja 

(7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat 

(8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas 

keprofesionalan dan 

(9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal 

yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. 

Dengan demikian, guru memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan serta mempunyai empat kompetensi guru yaitu pedagogik, akademik, 

profesional, dan sosial. Kompetensi tersebut bertujuan untuk memajukan mutu 

pendidikan di Indonesia agar dapat terciptanya manusia yang mempunyai akhlak 

dan ilmu yang tinggi. Maka dari itu, peran guru sangat penting bagi pendidikan di 

Indonesia. 

Pengertian lain tentang guru juga diungkapkan Mulyasa (2009: 5), “guru 

merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara 

keseluruhan, yang harus dapat perhatian sentral, pertama, dan utama”. Maksud 

dari sentral, pertama, dan utama adalah guru merupakan poros serta penggerak 

pendidikan di Indonesia, tanpa adanya guru pendidikan tidak akan berjalan 
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dengan baik karena guru merupakan subjek vital dalam pendidikan yang harus 

mendapat dukungan serta perhatian yang baik. 

Dengan demikian, guru adalah sosok atau komponen yang penting bagi 

pendidikan yang memiliki tugas mendidik, mengajar, melatih, memimbing, 

menilai, serta mengevaluasi peserta didik dari mulai usia dini sampai menengah 

atas. Tugas guru tersebut harus dibantu dan didukung oleh semua pihak, serta 

berhak mendapatkan perhatian yang khusus agar mutu pendidikan di Indonesia 

dapat maju dan terus berkembang dengan baik. 

2.1.2 Kompetensi Guru 

Guru sebagai pendidik yang diharapkan menjadi teladan bagi peserta didik 

harus memiliki empat kompetensi dasar guru yaitu kompetensi kepribadian, 

profesional, pedagogik, dan sosial. Standar Nasional Pendidikan, Undang-undang 

nomor 14 tahun 2005 Pasal 28 ayat (3) butir b, dinyatakan “kompetensi 

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia”. Kompetensi 

kepribadian sangat penting dimiliki oleh seorang guru karena guru merupakan 

contoh bagi peserta didik yang kelak akan menjadi manusia yang berakhlak dan 

berilmu. 

Sedangkan menurut Koswara dan Halimah (2008: 66), kepribadian guru 

memiliki standar kompetensi yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, 

sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, menampilkan diri sebagai pribadi 

yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, 

menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 
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berwibawa, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru, dan rasa percaya diri, dan menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

kepribadian merupakan kompetensi yang sangat penting yang harus dimiliki oleh 

setiap guru di Indonesia. Guru harus memiliki pribadi yang jujur, berakhlak mulia, 

berwibawa, serta memiliki norma yang baik sehingga dapat menjadikan guru 

sebagai panutan bagi peserta didik maupun masyarakat dalam kehidupan sosial 

sehari-hari.

Gurujuga harus cakap berbicara sopan dan bergaul dengan baik di sekolah 

maupun di masyarakat. Standar Nasional Pendidikan, Undang-undang nomor 14 

tahun 2005 Pasal 28 ayat (3) butir d dinyatakan, “kompetensi sosial adalah 

kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar”.

Sedangkan menurut Koswara dan Halimah (2008: 177), “kompetensi sosial adalah 

bagaimana guru mampu menunjukkan kemampuan berkomunikasi sosial, baik 

dengan murid-muridnya, dengan sesama teman guru, dengan kepala sekolah, 

bahkan dengan masyarakat luas”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi sosial sangat penting dimiliki oleh guru agar 

dapat berkomunikasi dan bergaul dengan sesama guru, warga sekolah, maupun 

masyarakat dengan baik. 

Guru sebagai makhluk sosial juga diungkapkan Herimanto dan Winarno 

(2008: 51), “manusia sebagai makhluk sosial memiliki implikasi-implikasi 
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sebagai berikut: (a) keasadaran akan “ketidakberdayaan” manusia bila seorang 

diri; (b) kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain; (c) 

penghargaan akan hak-hak orang lain; (d) ketaatan terhadap norma-norma yang 

berlaku”. Dengan demikian, dapat disimpulkan kompetensi sosial adalah 

kemampuan guru dalam bergaul, berkomunikasi, dan berinteraksi baik dengan 

murid, guru maupun masyarakat. 

2.1.3 PengertianInteraksi Sosial 

Interaksi sosial antar guru perlu dibina dengan baik, selain dapat 

bermanfaat untuk guru interaksi sosial juga mempererat kedekatan antar guru. 

Menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 8, 

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru salah satunya 

adalah kompetensi sosial, guru harus bisa menjaga hubungan yang baik dengan 

guru lain, menjaga komunikasi, interaksi sosial, pergaulan serta tutur kata yang 

sopan. 

Salah satu bentuk kompetensi sosial guru adalah interaksi sosial. Menurut 

Bonner (1953) dalam Ahmadi (2009: 49), “Interaksi sosial adalah suatu hubungan

antara individu atau lebih, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, 

mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya”. 

Interaksi sosial berlangsung secara dua arah atau lebih dan saling mempengaruhi 

individu yang satu dengan individu yang lain. Bentuk nyata interaksi sosial adalah 

adanya hubungan dan komunikasi atau kontak sosial antara individu dengan 
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individu lain. Bentuk lainnya adalah interaksi antara guru dan murid dalam proses 

pembelajaran. 

Sedangkan Menurut Herimanto dan Winarno (2008: 52), “interaksi sosial 

merupakan hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan timbal 

balik antar individu, antar kelompok manusia, maupun antara orang dengan 

kelompok manusia”. Dengan demikian, interaksi sosial bersifat timbal balik dan 

saling mempengaruhi yang berlangsung antara individu dengan individu maupun 

kelompok. 

Pengertian interaksi sosial juga diungkapkan Herimanto dan Winarno 

(2008: 54), “interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena 

tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama”. Manusia sebagai 

makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain serta melakukan interaksi sosial 

dalam kerangka hidup bersama. 

Sedangkan menurut Soekanto (2013: 55), “interaksi sosial merupakan 

dasar proses sosial, yang menunjuk pada hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis”. Bertemunya orang-orang secara langsung dapat menghasilkan suatu 

pergaulan yang terjadi apabila individu antar individu atau kelompok melakukan 

kerjasama dan berkomunikasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai tetapi 

bisa juga menimbulkan pertentangan dan perselisihan. 

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial satu individu dengan individu lain 

atau lebih yang saling mempengaruhi atau menimbulkan reaksi bagi kedua 
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individu tersebut. Hubungan sosial tersebut bersifat timbal balik antar individu 

dengan individu lain atau lebih. 

2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Interaksi Sosial 

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi interaksi sosial seperti yang 

diungkapkan Herimanto dan Winarno (2008: 53), “berlangsungnya interaksi 

sosial didasari atas beberapa faktor, antara lain faktor imitasi, sugesti, identifikasi, 

simpati, motivasi dan empati. Imitasi adalah proses atau tindakan seseorang untuk 

meniru orang lain baik sikap, perbuatan, penampilan, dan gaya hidup. Sugesti 

adalah rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan individu kepada 

individu lain sehingga orang yang diberi sugesti itu melaksanakan apa yang 

disugestikan tanpa sikap kritis dan rasional. Identifikasi adalah upaya yang 

dilakukan individu untuk menjadi sama (identik) dengan individu yang ditirunya. 

Proses identifikasi erat kaitannya dengan imitasi. Simpati adalah proses kejiwaan 

seorang individu yang merasa tertarik dengan individu atau kelompok karena 

sikap, penampilan, atau perbuatannya. Motivasi merupakan dorongan, 

rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan individu kepada individu lain 

sehingga orang yang diberi motivasi melaksanakannya secara kritis, rasional, dan 

tanggung jawab. Empati adalah proses kejiwaan seorang individu untuk larut 

dalam perasaan orang lain baik suka maupun duka”.

Pendapat lain tentang faktor-faktor interaksi sosial juga dikemukakan oleh 

Setiadi dan Kolip (2011:67), yaitu (1) Imitasi merupakan tindakan manusia untuk 

meniru tingkah laku orang lain yang berada disekitarnya; (2) Sugesti merupakan 

suatu proses dimana seseorang menerima suatu cara pandang atau pedoman-

pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik; (3) Identifikasi akan timbul 
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ketika seseorang sadar bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat norma-

norma atau peraturan-peraturan yang harus dipenuhi, dipelajari dan ditaati; (4) 

Simpati adalah faktor tertariknya seseorang atau kelompok terhadap orang atau 

kelompok lain. Simpati bukan muncul dari pemikiran logis rasional, tetapi 

berdasarkan perasaan.  

Dengan demikian faktor berlangsungnya interaksi sosial adalah faktor 

imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, motivasi dan empati. Faktor yang paling 

sering terjadi adalah faktor sugesti, dimana guru mudah terpengaruh dengan 

pandangan atau cerita orang lain sehingga guru ikut-ikutan tanpa berfikir lebih 

panjang terlebih dahulu. Maka dari itu, guru perlu memiliki fikiran dan pandangan 

yang baik, mampu memfikirkan baik dan buruknya serta dapat mengolah 

informasi dengan baik. 

2.1.5 Syarat terjadinya interaksi sosial 

Interaksi sosial antar guru SD mempunyai syarat yaitu adanya komunikasi 

dan kontak sosial seperti yang diungkapkan Soekanto (2013: 58), suatu interaksi 

sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu: 

(1) Kontak sosial 

Kata kontak sosial berasal dari bahasa Latin con atau cum (yang artinya 

bersama-sama) dan tango (yang artinya menyentuh). Jadi, kontak sosial secara 

harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Maksud dari menyentuh adalah dua 

orang atau lebih yang saling memberikan reaksi satu sama lain berupa terjadinya 

hubungan badaniah. 

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk yaitu: antara orang-

perorangan, antara orang-perorangan dengan suatu kelompok manusia atau 
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sebaliknya, dan antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain. 

Dengan demikian, kontak sosial berarti melakukan sentuhan antar individu 

dengan individu lain atau antar kelompok manusia, namun kontak sosial tidak 

harus menyentuh secara langsung karena kontak sosial bisa dilakukan dengan 

berbicara, menelpon, menonton televisi, dan mendengarkan radio. 

(2) Komunikasi 

Komunikasi diperlukan dalam proses interaksi sosial antar guru. Menurut 

Soekanto (2013: 62), “komunikasi yaitu seseorang memberi arti pada perilaku 

orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut 

yang kemudian orang tersebut memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin 

disampaikan orang tersebut”. Jadi komunikasi adalah suatu perilaku yang 

diberikan individu dengan individu lain atau dengan kelompok dengan adanya 

reaksi yang diterima. 

Syarat terjadinya interaksi harus ada kontak sosial dan komunikasi, akan

tetapi kontak sosial tidak perlu hubungan yang fisik, karena sekarang kontak 

sosial bisa berupa berbicara dengan orang lain baik berbicara secara langsung 

maupun tidak langsung seperti lewat telepon, televisi, radio, dan lain-lain. 

Komunikasi yaitu memberikan reaksi terhadap orang lain, bentuk komunikasi bisa 

berupa komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Terkait dengan interaksi 

sosial, kedua individu dalam hal ini adalah guru harus adanya reaksi dari kedua 

belah pihak, apabila salah satu tidak ada reaksi maka tidak dapat dikatakan 

sebagai interaksi sosial. 
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2.1.6 Bentuk Interaksi Sosial 

Menurut Soekanto (2013: 64), suatu bentuk-bentuk interaksi sosial adalah 

sebagai berikut: 

2.1.6.1 Proses-proses yang asosiatif 

Bentuk proses asosiatif dalam interaksi sosial merupakan proses yang 

berdampak positif. Contoh dari proses asosiatif interaksi sosial yaitu kerjasama, 

akomodasi, dan asimilasi 

2.1.6.1.1 Kerjasama 

Kejasama yaitu suatu bentuk usaha bersama antara orang perorangan atau 

kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Ada lima 

bentuk kerjasama, yaitu kerukunan yang mencakup gotong-royong dan tolong-

menolong, bergaining yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-

barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih, kooptasi yaitu suatu proses 

penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik 

dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya 

kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan, koalisi yaitu 

kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang 

sama, joint venture yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. 

2.1.6.1.2 Akomodasi 

Akomodasi sebagai suatu proses yaitu usaha-usaha manusia untuk 

meredakan suatu pertentangan yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. 

Tujuan akomodasi yaitu mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau 

kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham, mencegah 
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meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer, 

memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok-kelompok sosial yang 

hidupnya terpisah sebagai akibat faktor-faktor sosial psikologis dan kebudayaan, 

dan mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah. 

2.1.6.1.3 Asimilasi 

Asimilasi merupakan tahap lebih lanjut dari akomodasi yaitu ditandai 

dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat 

antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Proses asimilasi 

timbul  bila ada kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya, 

orang-perorangan sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung 

dan intensif untuk waktu yang lama sehingga, dan kebudayaan-kebudayaan dari 

kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling 

menyesuaikan diri. 

2.1.6.2 Proses Disosiatif 

Bentuk proses disosiatif dalam interaksi sosial merupakan proses yang 

berdampak negatif. Contoh dari proses disosiatif interaksi sosial yaitu persaingan, 

kontravensi, dan pertentangan. 

2.1.6.2.1 Persaingan  

Persaingan adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok-

kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang 

kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan 

cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah 

ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. 
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2.1.6.2.2 Kontravensi 

Kontravensi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang-

orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Bentuk-

bentuk kontravensi antara lain perbuatan penolakan, perlawanan, dan lain-lain, 

menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, melakukan penghasutan, 

berkhianat, dan mengejutkan lawan. 

2.1.6.2.3 Pertentangan 

Pertentangan merupakan suatu proses sosial dimana individu atau 

kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lain 

dengan ancaman atau kekerasan.  

Dengan demikian, bentuk-bentuk dari interaksi sosial dapat dibedakan 

menjadi asosiatif dan disosiatif. Bentuk dari asosiatif yaitu kerjasama, akomodasi, 

dan asimilasi. Seorang guru diharapkan mampu memiliki kompetensi sosial yang 

baik, salah satunya adalah melakukan interaksi sosial yang baik dengan guru SD 

satu komplek dengan melakukan kerjasama, akomodasi, maupun asimilasi yang 

saling menguntungkan satu sama lain. Bentuk disosiatif dari interaksi sosial yaitu 

persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Interaksi sosial yang kurang terjalin 

dengan baik antara guru SD satu komplek dapat membuat persaingan, 

kontravensi, maupun pertentangan yang didasari pada perbedaan kepentingan, 

kebudayaan, ras, agama, serta tujuan. 

2.1.7 Pengertian Konflik 

Hubungan yang harmonis antar guru dapat dijaga melalui komunikasi, 

interaksi dan silaturahmi, interaksi yang tidak berjalan dengan baik dapat 
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mengakibatkan perbedaan-perbedaan kepentingan serta fikiran yang dapat 

mengakibatkan konflik. Menurut Soekanto (1986) dalam Ahmadi (2009: 281), 

“konflik sebagai suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha untuk 

memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan 

ancaman atau kekerasan. Dengan demikian, konflik merupakan suatu 

pertentangan atau perbedaan yang bersifat ingin memenuhi suatu tujuan tertentu 

dengan maksud menetralkan, mencederai, dan menyelapkan lawan. 

Pandangan lain tentang konflik diungkapkan Gillin dan Gillin dalam 

Ahmadi (2009: 282), “melihat konflik sebagai bagian dari proses interaksi sosial 

manusia yang saling berlawanan (oppositional procces). Artinya, konflik adalah 

bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-

perbedaan baik fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku”. Dengan demikian, 

konflik merupakan pertentangan atau perselisihan yang terjadi karena adanya 

perbedaan pendapat, pola fikir, kebudayaan, dan kepentingan tanpa adanya 

akomodasi untuk menengahinya  dengan tindak ancaman dan kekerasan. 

2.1.8 Klasifikasi konflik 

Menurut Mulyasa (2012: 260), konflik dapat berlangsung dalam lima 

tahap, yaitu: 

(1)  Tahap potensial, yaitu munculnya perbedaan diantara individu, organisasi, 

dan lingkungan yang merupakan potensi terjadinya konflik. Perbedaan 

pendapat, kepentingan, dan budaya sering terjadi antara individu termasuk 

dengan guru, perbedaan-perbedaan yang terjadi tidak dapat di selesaikan 

dengan jalan musyawarah ataupun mediasi sehingga dapat menimbulkan 
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terjadinya konflik atau permasalahan. Contoh dari tahap potensial adalah 

adanya perbedaan tujuan antara guru SD satu komplek. Misalnya dalam 

latihan pramuka bersama, guru SD A menginginkan untuk latihan gabungan 

dengan guru SD satu komplek, tetapi guru SD B menginginkan latihan 

pramuka secara sendiri-sendiri. 

(2) Konflik terasakan, yaitu kondisi ketika perbedaan yang muncul dirasakan 

oleh individu, dan mereka mulai memikirkannya. Individu yang memiliki 

perbedaan kepentingan masing-masing berusaha tetap teguh pada pendirianya 

ataupu kepentingannya sehingga permasalahan mulai terasakan oleh indvidu 

tersebut. Contohnya adalah ketika guru SD satu komplek tetap pada 

tujuannya masing-masing tanpa adanya jalan keluar, sehingga latihan 

pramuka bersama tidak menemukan jalan keluarnya karena guru merasakan 

perbedaan tujuan yang dapat menimbulkan pertentangan. 

(3) Pertentangan, yaitu kondisi ketika konflik berkembang menjadi perbedaan 

pendapat diantara individu atau kelompok yang saling bertentangan. 

Perbedaan yang tidak bisa menemukan jalan keluarnya dapat menimbulkan 

pertentangan antar individu termasuk oleh guru. Contoh nyata ketika 

perbedaan tujuan guru SD satu komplek tidak bisa menemukan jalan keluar 

sehingga terjadi pertentangan dan tidak menemukan kata sepakat dalam 

latihan pramuka bersama. 

(4) Konflik terbuka, yaitu tahapan ketika pertentangan berkembang menjadi 

permusuhan secara terbuka. Adanya keinginan untuk menang sendiri 

membuat konflik terjadi secara terbuka. Individu yang sedang mengalami 

konflik terbuka akan secara terang-terangan menunjukkan pertentangan 
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terhadap individu ataupun kelompok yang bersangkutan. Contohnya adalah 

saat pertentangan semakin meningkat dan merambat ke guru-guru lain serta 

tidak adanya lagi sikap ingin kerjasama dalam latihan pramuka sehingga 

konflik tersebut menjadi terbuka antar guru SD komplek. 

(5) Akibat konflik, yaitu tahapan ketika konflik menimbulkan dampak terhadap 

kehidupan dan kinerja organisasi. Konflik dapat berdampak positif dan 

negatif, namun yang sering terjadi terjadi konflik berdampak negatif 

begitupun yang terjadi pada guru, konflik yang terjadi antar guru dapat 

menimbulkan hal-hal yang negatif atau tidak baik bagi kinerja serta SD yang 

menaungi guru tersebut. Contohnya adalah ketika sudah terjadi konflik maka 

akibat yang terjadi adalah tidak terjadinya kerjasama dalam latihan pramuka 

dan kedua SD memutuskan untuk latihan pramuka sendiri-sendiri, serta 

akibat jangka panjangnya dapat membuat hubungan kedua SD tidak harmonis 

dan tidak dapat menjalin kerjasama lainnya.  

Dengan demikian, konflik dapat terjadi karena hal-hal yang bersifat kecil 

seperti perbedaan pendapat, perbedaan kebudayaan, dan perbedaaan pola fikir 

yang dapat menjadikan konflik itu dapat dirasakan. Selanjutnya, konflik tersebut 

dapat menjadi pertentangan apabila kita tidak menyikapi perbedaan tersebut 

dengan sifat yang ikhlas dan mau menerima pendapat orang lain, sehingga konflik 

tersebut tidak akan pernah terjadi antara guru dalam SD satu komplek. 

2.1.9 Faktor terjadinya konflik 

Menurut Ahmadi (2009: 291), faktor-faktor yang menjadi akar terjadinya 

konflik antara lain sebagai berikut: 
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2.1.9.1Perbedaan antar anggota masyarakat, baik secara fisik maupun mental, atau 

perbedaan kemampuan, pendirian, dan perasaan. Perbedaan pendirian, 

perasaan, dan kemampuan merupakan perbedaan yang sering terjadi di 

masyarakat, perbedaan tersebut dapat mengakibatkan konflik apabila tidak 

ada jalan penengahnya. 

2.1.9.2 Perbedaan pola kebudayaan, seperti perbedaan adat-istiadat, suku bangsa, 

agama, bahasa, paham politik, dan pandangan hidup. Perbedaan pola 

kebudayaan merupakan perbedaan yang sangat mudah memunculkan 

konflik yang berbahaya, perbedaan antar kebudayaan biasanya sering 

terjadi antar suku, ras, golongan, maupun antar kelompok. 

2.1.9.3 Perbedaan status sosial, seperti kesenjangan sosial antara si kaya dan si 

miskin, generasi muda dengan generasi tua, dan sejenisnya. Perbedaan 

status sosial dapat menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial 

sehingga terjadi konflik yang tidak seimbang antara si kaya dan si miskin, 

perbedaan pemikiran antara golongan tua dan golongan muda juga sangat 

rentan terjadi karena pola pikir yang memang sudah sangat berbeda. 

2.1.9.4 Perbedaan kepentingan antar anggota masyarakat baik secara pribadi 

maupun kelompok. Setiap individu memiliki kepentingan masing-masing 

yang sulit untuk dipadukan sehingga dapat menyebabkan konflik, konflik 

tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. 

2.1.9.5 Terjadinya perubahan sosial, antara lain berupa perubahan sistem nilai. 

Seiring perkembangan jaman perubahan nilaipun berkembang dengan 

cepat dan dengan adanya budaya barat yang masuk sangat mempengaruhi 

pola pikir serta akhlak manusia. 
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Faktor terjadinya konflik adalah perbedaan kepentingan, kebudayaan, 

pemikiran, status sosial dan lain-lain. “Lebih baik mencegah daripada mengobati”, 

mungkin itulah ungkapan yang pas bagi guru dalam menghadapi perbedaan-

perbedaan yang terjadi, guru harus mempunyai sifat ikhlas dan mau menerima 

segala perbedaan, dengan begitu konflik dapat terhindarkan dan guru dapat 

berinteraksi sosial baik dengan guru lain dalam SD satu komplek. 

2.1.10 Akibat konflik 

2.1.10.1 Akibat positif 

Konflik juga dapat bedampak positif seperti yang diungkapkan Mulyasa 

(2012 :264), konflik dapat berakibat menguntungnya, yaitu: 

(1) Menimbulkan kemampuan instropeksi diri, konflik dapat dirasakan oleh 

pihak lain, dan mereka dapat mengambil keuntungan sehingga mampu 

melakukan instropeksi diri, karena mengetahui sebab-sebab terjadinya 

konflik. 

(2) Meningkatkan kinerja. Konflik bisa menjadi cambuk sehingga menyebabkan 

peningkatan kinerja. 

(3) Pendekatan yang lebih baik. Konflik bisa menimbulkan kejutan karena 

kehadirannya sering tidak disadari, sehingga setiap orang berusaha lebih 

berhati-hati dalam berinteraksi, dan menyebabkan hubungan yang lebih baik. 

(4) Mengembangkan alternatif yang lebih baik. Konflik bisa menimbulkan hal-

hal yang merugikan bagi pihak tertentu. Kondisi ini sering menjadikan 

tantangan untuk mengembangkan solusi yang lebih baik. 
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Akibat dari konflik dapat berupa hal yang positif maupun yang negatif, 

contoh dari konflik yang bersifat positif atau menguntungkan adalah menjadikan 

manusia instropeksi diri dan meningkatkan kinerja khususnya bagi guru. Dengan 

demikian, guru harus dibekali dengan kepribadian yang mencerminkan sosok 

yang benar-benar pantas untuk ditiru, dengan kepribadian yang baik dari seorang 

guru, maka guru akan dapat menyikapi konflik itu dengan hal positif sehingga 

dapat diambil hikmah atau baiknya saja dari suatu konflik tersebut. 

2.1.10.2 Akibat negatif  

Sedangkan Menurut Mulyasa (2012: 264), konflik dapat berakibat 

merugikan, yaitu: 

(1) Subjektif dan emosional 

Pada umumnya pandangan pihak yang sedang konflik satu sama lain 

sudah tidak objektif dan bersifat emosional. Sesorang yang sedang mengalami 

konflik dapat mengakibatkan tidak bisa berpikir dengan baik dan cenderung 

emosionalnya tidak stabil. 

(2) Apriori  

Jika konflik sudah meningkat bukan hanya subjektivias dan emosional 

yang muncul tetapi dapat menyebabkan apriori, sehingga pendapat pihak lain 

selalu dianggap salah dan dirinya selalu merasa benar. Tentu kondisi tersebut 

dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain sehingga konflik akan semakin 

sulit untuk terselesaikan. 

(3) Saling menjatuhkan 

Konflik yang berkelanjutan bisa mengakibatkan saling benci yang 

memuncak dan mendorong individu untuk melakukan tindakan kurang terpuji 
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untuk menjatuhkan lawan, misalnya memfitnah, menghambat, dan mengadu. 

Tindakan kurang terpuji tersebut dapat diatasi dengan pikiran kita yang selalu 

terjaga, tidak mudah terpengaruh hasutan orang lain dan dapat mengendalikan 

emosi kita dengan baik. 

(4) Stres 

Stres terjadi karena konflik yang berkepanjangan menimbulkan 

ketidakseimbangan fisik dan psikis, sebagai bentuk reaksi terhadap tekanan yang 

intensitasnya sudah terlalu tinggi. Seseorang yang emosionalnya tidak stabil dan 

tidak berpikir dengan jernih sangat mudah mengalami stres akibat dari konflik.  

(5) Frustasi 

Jika konflik sudah pada tingkat yang cukup parah dan diantara pihak-pihak 

yang terlibat ada yang lemah mentalnya bisa menimbulkan frustasi. Dengan 

demikian, konflik seharusnya tidak perlu terjadi jika kita bisa menyikapi 

perbedaan-perbedaan yang terjadi dengan sikap serta pikiran yang baik tanpa 

mengutamakan kepentingan sendiri serta emosional. 

Konflik sangat rentan sekali terjadi antara guru dalam SD satu komplek, 

konflik tersebut dapat berakibat hal yang negatif atau kerugian bagi para guru 

dalam SD satu komplek, seperti yang telah dijelaskan Mulyasa, konflik dapat 

berakibat negatif contohnya yaitu emosional, saling menjatuhkan, stres, dan 

frustasi. Positif atau negatifnya konflik tergantung bagaimana guru tersebut 

menyikapinya, apabila seorang guru mampu berfikir postif maka konflik tersebut 

dapat berakibat menguntungkan begitupun sebaliknya, apabila guru sudah 
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terpancing emosionalnya dan tidak mampu berfikir yang positif, maka konflik 

tersebut dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. 

2.2 Landasan Empiris 

Beberapa hasil penelitian yang mendukung pada penelitian ini diantaranya, 

adalah: 

(1) Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Miraningsih tahun 2013 jurusan 

Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang yang berupa skripsi 

dengan judul Hubungan antara interaksi sosial dan konsep diri dengan 

perilaku reproduksi sehat pada siswa pada kelas XI di Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif non 

eksperimental. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ada hubungan 

yang signifikan antara interaksi sosial dengan perilaku reproduksi sehat, (2) 

ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan perilaku reproduksi 

sehat, (3) ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dan konsep 

diri dengan perilaku reproduksi sehat. Oleh karena itu disarankan guru 

bimbingan dan konseling untuk memberikan layanan bimbingan dan 

konseling bagi siswa terkait dengan interaksi sosial dan konsep diri, serta 

bekerjasama dengan tenaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan tentang 

perilaku reproduksi sehat.  

Penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang interaksi 

sosial yang terjadi di sekolah. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi dalam 

penelitian ini adalah SD N Randugunting 02 dan SD N Randugunting 07 

Kota Tegal. Sedangkan penelitian Wahyu Miraningsih dilaksanakan di 
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Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purworejo. Perbedaan lain dari segi objek 

kajiannya, penelitian yang peneliti lakukan meneliti tentang Interaksi sosial 

antara guru dengan guru SD N Randugunting 02 dan SD N Randugunting 07 

di Kota Tegal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Miraningsih 

mengenai hubungan antara interaksi sosial dan konsep diri dengan perilaku 

reproduksi sehat pada siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 

Purworejo.

(2) Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Riyati tahun 2012 progam studi 

Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga 

yang berupa skripsi dengan judul Pengaruh kompetensi sosial guru terhadap 

sikap sosial siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Yakti Tegalrejo 

Magelang tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa rekomendasi pada para guru di 

sekolah agar mempertahankan kompetensi sosialnya dan terus berupaya 

meningkatkan kebaikan dalam berinteraksi sosial di lingkungan sekolah, 

sehingga siswa akan selalu menikmati kenyamanan bersikap sosial dan 

menunjang kenyamanan belajarnya. Dengan demikian ada pengaruh yang 

signifikan antara kompetensi sosial guru terhadap sikap sosial siswa kelas 

VIII di sekolah. 

Penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang interaksi 

sosial dan kompetensi sosial yang terjadi di sekolah. Sedangkan 

perbedaannya adalah lokasi dalam penelitian ini adalah SD N Randugunting 

02 dan SD N Randugunting 07 Kota Tegal. Sedangkan penelitian Yuni Riyati 
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dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Yakti Tegalrejo Magelang. Perbedaan 

lain dari segi objek kajiannya, penelitian yang peneliti lakukan meneliti 

tentang Interaksi sosial antara guru dengan guru SD N Randugunting 02 dan 

SD N Randugunting 07 di Kota Tegal, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Yuni Riyati mengenai Pengaruh kompetensi sosial guru terhadap sikap 

sosial siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Yakti Tegalrejo Magelang.

(3) Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah tahun 2009 progam studi Sosial 

Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berupa 

skripsi dengan judul Interaksi sosial masyarakat Desa Kauman dengan 

masyarakat pendatang dalam tradisi ziarah di makam Sunan Kudus.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa interaksi sosial masyarakat Desa Kauman dengan 

masyarakat pendatang berjalan dengan baik dan sedikit terdapat konflik 

didalamnya. Hubungan baik tersebut ditunjukkan oleh para masyarakat 

dengan sikap antusias masyarakat pendatang yang selalu aktif dalam 

mengikuti dan melestarikan berbagai bentuk keagamaan khususnya yang 

berhubungan dengan tradisi ziarah di makam Sunan Kudus. Sedangkan faktor 

yang menguatkan hubungan diantaranya adalah faktor keagamaan, faktor 

ekonomi, dan faktor tradisi kebudayaan atau kebiasaan adat masyarakat 

setempat. 

Penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang interaksi 

sosial. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi dalam penelitian ini adalah SD 

N Randugunting 02 dan SD N Randugunting 07 Kota Tegal. Sedangkan 
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penelitian Mutmainnah dilaksanakan di Makam Sunan Kudus, Kabupaten 

Kudus. Perbedaan laindari segi objek kajiannya, penelitian yang peneliti 

lakukan meneliti tentang Interaksi sosial antara guru dengan guru SD N 

Randugunting 02 dan SD N Randugunting 07 di Kota Tegal, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah mengenai Interaksi sosial 

masyarakat Desa Kauman dengan masyarakat pendatang dalam tradisi 

ziarah di makam Sunan Kudus.

(4) Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Kusumawardhani tahun 2013 jurusan 

Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang yang berupa skripsi 

dengan judul Interaksi sosial antara siswa muslim dengan siswa non muslim 

di SMA Katolik Yos Soedarso Pati. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) bentuk interaksi yang 

terjalin antara siswa muslim dengan siswa non muslim yaitu diskusi, rapat 

rutin dalam organisasi, persaingan dalam hal akademik dan pertikaian antar 

siswa baik dalam hal mata pelajaran maupun di luar mata pelajaran, (2) 

faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi siswa muslim dan siswa non 

muslim yaitu adanya pemberian mata pelajaran religiositas, adanya aturan 

sekolah yang mewajibkan siswa mengikuti kegiatan halal bi halal, serta 

adanya tujuan pribadi dan masing-masing siswa, (3) hambatan dalam 

interaksi antara siswa muslim dan siswa non muslim yaitu adanya perbedaan 

sikap siswa seperti perbedaan sikap siswa muslim dan siswa non muslim 

dalam kegiatan kerja kelompok, sifat pemalu atau sulit bergaul dan adanya 

konflik antar siswa.  
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Penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang interaksi 

sosial yang terjadi di sekolah. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi dalam 

penelitian ini adalah SD N Randugunting 02 dan SD N Randugunting 07 

Kota Tegal. Sedangkan penelitian Anggun Kusumawardhani dilaksanakan di 

SMA Katolik Yos Soedarso Pati. Perbedaan lain dari segi objek kajiannya, 

penelitian ini meneliti tentang Interaksi sosial antara guru dengan guru SD N 

Randugunting 02 dan SD N Randugunting 07 di Kota Tegal, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Anggun Kusumawardhani mengenai Interaksi 

sosial antara siswa muslim dengan siswa non muslim di SMA Katolik Yos 

Soedarso Pati.

(5) Penelitian yang dilakukan oleh Voni Rizki Ananda tahun 2014 mahasiswa 

fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Ilmu Pendidikan Universitas 

Bengkulu yang berupa skripsi dengan judul Studi deskriptif pola hubungan 

teman sebaya pada siswa akselerasi kelas XI SMA Negeri 2 Kota Bengkulu.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Intensitas hubungan teman sebaya siswa kelas XI 

akselerasi sebagian besar berada pada intensitas sedang, dan hanya terdapat 

beberapa siswa yang memiliki intensitas hubungan teman sebaya pada 

kategori tinggi dan rendah dan terdapat 5 status kawan sebaya yang ada 

didalam kelas XI akselerasi yaitu, anak-anak populer, anak rata-rata, anak-

anak yang diabaikan, anak-anak yang ditolak dan anak-anak yang 

controversial. Sebagian besar siswa kelas XI akselerasi berada pada status 

anak rata-rata. 
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Penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang hubungan 

antar individu yang terjadi di sekolah. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi 

dalam penelitian ini adalah SD N Randugunting 02 dan SD N Randugunting 

07 Kota Tegal. Sedangkan penelitian Voni Rizki Ananda dilaksanakan di 

SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Perbedaan lain dari segi objek kajiannya, 

penelitian ini meneliti tentang Interaksi sosial antara guru dengan guru SD N 

Randugunting 02 dan SD N Randugunting 07 di Kota Tegal, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Voni Rizki Ananda mengenai Studi deskriptif 

pola hubungan teman sebaya pada siswa akselerasi kelas XI SMA Negeri 2 

Kota Bengkulu.

(6) Penelitian yang dilakukan oleh Eka Erawaty tahun 2013 mahasiswa jurusan 

pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak 

dengan judul Interaksi sosial siswa sesama tingkat antar golongan etnik di 

lingkungan asrama SMA Taruna Bumi Khatulistiwa. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa interaksi sosial siswa yang terjadi di Lingkungan Asrama SMA Taruna 

Bumi Khatulistiwa sudah terjalin cukup baik dari segi kontak dan komunikasi 

sosial. 

Penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang interaksi 

sosial yang terjadi di sekolah. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi dalam 

penelitian ini adalah SD N Randugunting 02 dan SD N Randugunting 07 
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Kota Tegal. Sedangkan penelitian Eka Erawaty dilaksanakan di SMA Taruna 

Bumi Khatulistiwa Pontianak. Perbedaan lain dari segi objek kajiannya, 

penelitian ini meneliti tentang Interaksi sosial antara guru dengan guru SD N 

Randugunting 02 dan SD N Randugunting 07 di Kota Tegal, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Eka Erawaty mengenai Interaksi sosial siswa 

sesama tingkat antar golongan etnik di lingkungan asrama SMA Taruna 

Bumi Khatulistiwa. 

(7) Penelitian yang dilakukan oleh Susi Novita, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi 

tahun 2014 menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan judul 

Pengaruh kompetensi sosial guru terhadap intensitas hubungan sosial guru. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat dan 

kategori keeratan kuat antara pengaruh kompetensi sosial terhadap intensitas 

hubungan sosial guru, artinya semakin nampaknya kompetensi sosial guru 

memungkinkan semakin meningkatkan intensitas hubungan sosial guru. 

Penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang hubungan 

sosial guru yang terjadi di sekolah. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi 

dalam penelitian ini adalah SD N Randugunting 02 dan SD N Randugunting 

07 Kota Tegal. Sedangkan penelitian Susi Novita, Berchah Pitoewas, Hermi 

Yanzi dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bangunrejo Kabupaten Lampung 

Tengah. Perbedaan lain dari segi objek kajiannya, penelitian ini meneliti 

tentang Interaksi sosial antara guru dengan guru SD N Randugunting 02 dan 

SD N Randugunting 07 di Kota Tegal, sedangkan penelitian yang dilakukan 
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oleh Susi Novita, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi mengenai Pengaruh 

kompetensi sosial guru terhadap intensitas hubungan sosial guru. 

(8) Penelitian dilakukan oleh Heather E. Price dengan judul Principals’ social

interactions with teachers. Hasil penelitian ini menunjukkan The 

relationships that principals build with teachers have real implications on the 

beliefs of trust and support among teachers in a school and have a ripple 

effect on teachers’ perceptions of student engagement. These findings 

therefore suggest that frequently moving principals among schools is not an 

ideal policy. Hubungan kunci dimana kepala sekolah dan guru dapat 

menunjang keprofesionalitas guru dalam berinteraksi sosial baik dengan 

kepala sekolah maupun dengan siswa. 

Penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang interaksi 

sosial guru yang terjadi di sekolah. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi 

dalam penelitian ini adalah SD N Randugunting 02 dan SD N Randugunting 

07 Kota Tegal. Sedangkan penelitian Heather E. Price dilaksanakan Basis 

Policy Research, Milwaukee, Wisconsin, USA and University of Notre 

Dame, Notre Dame, Indiana, USA. Perbedaan lain dari segi objek kajiannya, 

penelitian ini meneliti tentang Interaksi sosial antara guru dengan guru SD N 

Randugunting 02 dan SD N Randugunting 07 di Kota Tegal, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Heather E. Price mengenai Principals’ social 

interactionswith teachers.
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(9) Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Razaq Ahmad dan Najamuddin Hj. 

Bachora dengan judul berupa Interaction for Unity among Trainee Teachers 

at Selected Teacher Training Institutes in East, Malaysia. Hasil penelitian ini 

menunjukkan Results also showed that relationship with peers was the 

strongest contributor to students’ tendency for interaction with people from 

different ethnic backgrounds, followed by school experiences, family 

influence and the mass media. These results are important for teacher 

educators and policy makers in diverse societies like Malaysia. Hubungan 

antara teman-teman adalah hubungan yang terkuatdengan kecenderungan 

siswa untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang 

etnis, diikuti oleh pengalaman sekolah, pengaruh keluarga dan media massa.  

Penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang interaksi 

sosial yang terjadi di sekolah. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi dalam 

penelitian ini adalah SD N Randugunting 02 dan SD N Randugunting 07 

Kota Tegal. Sedangkan penelitian Abdul Razaq Ahmad dan Najamuddin Hj. 

Bachora dilaksanakan di Malaysia. Perbedaan lain dari segi objek kajiannya, 

penelitian ini meneliti tentang Interaksi sosial antara guru dengan guru SD N 

Randugunting 02 dan SD N Randugunting 07 di Kota Tegal, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Abdul Razaq Ahmad dan Najamuddin Hj. 

Bachora mengenai Interaction for Unity among Trainee Teachers at Selected 

Teacher Training Institutes in East, Malaysia.



40
 

 
 

(10)Penelitian yang dilakukan oleh Robyn M. Gilliesdan Michael Boyle dengan 

judul berupa Teachers' reflections on cooperative learning. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan Other issues that the teachers identified as being 

important for successful group work included the composition of the groups, 

the task the group was to undertake, the social skills training needed, and the 

assessment of the learning that occurred in the group. Peran guru sangat 

berpengaruh dalam pembentukan kelompok kerja siswa yang bermanfaat 

untuk meningkatkan ketrampilan sosial siswa. 

Penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya yaitu membahas tentang interaksi sosial yang 

terjadi di sekolah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti 

tentang Interaksi sosial antara guru dengan guru SD N Randugunting 02 dan 

SD N Randugunting 07 di Kota Tegal, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Abdul Robyn M. Gilliesdan Michael Boyle mengenai Teachers' 

reflections on cooperative learning. 

Dengan demikian, dapat diketahui interaksi sosial membawa dampak yang 

baik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan memberikan kenyamanan 

serta ketentraman. Kehidupan yang sehat dan perilaku yang sehat dapat 

menunjang terjadinya interaksi sosial yang baik, dengan demikian peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang 

sudah ada tetapi masih relevan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan 

judul: “Interaksi Sosial Antara Guru SD Negeri Randugunting 02 dengan Guru 

SD Negeri Randugunting 07 Kota Tegal”. 
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2.3  Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir bertujuan untuk menjelaskan alur berfikir peneliti 

dalam penelitian. Guru dalam kehidupan sehari-hari baik kehidupan di sekolah 

maupun di masyarakat harus mempunyai moral yang mulia serta sikap yang 

baik.Guru dalam berinteraksi sosial juga perlu ditingkatkan dengan baik supaya 

dapat menjaga silaturahmi serta kerjasama. 

Berikut ini kerangka berpikir yang disajikan dalam bentuk bagan: 

Bagan2.1. Kerangka Berpikir 

Guru SD Negeri Randugunting 

02

Interaksi Sosial

Faktor interaksi 

sosal:

1. Imitasi

2. Sugesti

3. Identifikasi

4. Simpati

5. Motivasi

6. Empati

Syarat  

interaksi sosal:

1. Kontak 

sosial

2. Komunikasi

Kendala interaksi sosial

Guru SD Negeri Randugunting 

07

Faktor interaksi 

sosal:

1. Imitasi

2. Sugesti

3. Identifikasi

4. Simpati

5. Motivasi

6. Empati

Syarat  

interaksi sosal:

1. Kontak 

sosial

2. Komunikasi
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Berdasarkan bagan 1 dapat dijelaskan antara guru SD Negeri 

Randugunting 02 dengan guru SD Negeri Randugunting 07 terjadi interaksi 

sosial. Ada beberapa faktor terjadinya interaksi sosial antara lain: Imitasi adalah 

proses atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain baik sikap, perbuatan, 

penampilan, dan gaya hidup. Sugesti adalah rangsangan, pengaruh, atau stimulus 

yang diberikan individu kepada individu lain sehingga orang yang diberi sugesti 

itu melaksanakan apa yang disugestikan tanpa sikap kritis dan rasional. 

Identifikasi adalah upaya yang dilakukan individu untuk menjadi sama (identik) 

dengan individu yang ditirunya. Proses identifikasi erat kaitannya dengan imitasi. 

Simpati adalah proses kejiwaan seorang individu yang merasa tertarik dengan 

individu atau kelompok karena sikap, penampilan, atau perbuatannya. Motivasi 

merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan 

individu kepada individu lain sehingga orang yang diberi motivasi 

melaksanakannya secara kritis, rasional, dan tanggung jawab. Empati adalah 

proses kejiwaan seorang individu untuk larut dalam perasaan orang lain baik suka 

maupun duka. 

Sedangkan syarat terjadinya interaksi sosial yaitu adanya kontak sosial dan 

komunikasi. Kontak sosial yaitu melakukan sentuhan antar individu dengan 

individu lain atau antar kelompok manusia, namun kontak sosial tidak harus 

menyentuh secara langsung karena kontak sosial bisa dilakukan dengan berbicara, 

menelpon, menonton televisi, dan mendengarkan radio. Komunikasi adalah suatu 

perilaku yang diberikan individu dengan individu lain atau dengan kelompok 

dengan adanya reaksi yang diterima. 
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Interaksi sosial tersebut dapat bersifat positif (asosiatif) dan negatif 

(disosiatif) tergantung bagaimana guru tersebut menyikapi interaksi sosial 

tersebut. Interaksi sosial yang terjalin antara guru dapat menciptakan suatu 

kerjasama yang saling menguntungkan, menjaga silaturahmi, dan memudahkan 

jika suatu saat nanti membutuhkan bantuan. Interaksi sosial antar guru dalam SD 

satu komplek perlu terjalin dengan baik karena dengan adanya interaksi sosial 

yang baik dapat menimbulkan kerjasama yang saling menguntungkan. Begitupun 

sebaliknya, kurangnnya interaksi sosial antara guru dalam SD satu dapat 

merugikan bagi guru itu sendiri, karena dapat menciptakan suatu permasalah atau 

kesalahpahaman yang terjadi antar guru bahkan dapat mengakibatkan terjadinya 

konflik.  

Guru dalam berinteraksi sosial harus mempunyai pikiran yang kritis untuk 

menyaring semua informasi yang didapat dan tidak mudah terpengaruh dengan 

ucapan orang lain, maka dari itu guru harus menjaga kondisinya baik jasmani 

maupun rohani, hati seorang guru harus benar-benar didekatkan kepada Allah 

SWT agar semua penyakit hati termasuk iri dan mengguncing dapat dihindarkan 

dan dapat mempunyai prasangka yang baik terhadap siapapun. 

Konflik antar guru dapat dihindari jika semua guru memiliki moral serta 

hati yang bersih. Perbedaan memang selalu ada, baik itu perbedaan pola fikir, 

kepentingan, dan lainnya maka dari itu guru harus bisa menerima perbedaan 

dengan besar hati dan tetap berfikir positif agar hubungan antar guru tetap terjaga 

dengan baik. Hubungan yang terjaga dengan baik antar sesama guru dapat 
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meningkatkan silaturahmi serta dapat menjadikan interaksi sosial lebih sering 

terjadi antara sesama guru. 

Interaksi sosial yang terjalin dapat menjaga hubungan dan harmonisasi 

antar guru SD satu komplek, serta kerjasamayang baik antar guru dalam SD satu 

komplekdapat mempererat tali persaudaraan dan tidak terjadi kesalahpahaman 

yang dapat menimbulkan konflik atau suatu masalah. Sedangkan untuk guru, 

diharapkan mampu menjadi pendidik yang profesional, baik dalam mengajar 

maupun kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di masyarakat. 

Interaksi sosial sangat mudah dilakukan oleh seorang guru, tidak perlu ada 

tugas sekolah saja guru berinteraksi dengan guru lain dalam SD satu komplek, 

cukup dengan berbincang-bincang atau mengobrol tentang hal kecil saja itu sudah 

bisa mempererat hubungan antar guru serta interaksi sosialnya dapat berjalan 

dengan lancar. 

Peneliti memahami perlu adanya pengamatan mendalam mengenai 

interaksi sosial yang terjadi pada guru khususnya pada guru SD satu komplek, 

bagaimana hubungan yang terjadi antar guru dalam SD satu komplek serta 

dampakdan permasalahan yang terjadi jika tidak adanya interaksi sosial antar 

guru. Permasalahan yang terjadi dalam interaksi sosial antar guru SD satu 

komplek tersebut dipadukan dengan teori-teori yang ada, selanjutnya peneliti 

membuat kesimpulan yang nantinya bisa menjadi saran bagi guru SD satu 

komplek tersebut. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, diuraikan mengenai simpulan dari penelitian serta saran. 

Uraiannya sebagai berikut. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan interaksi sosial yang 

terjadi antar guru SD N Randugunting 02 dan guru SD N Randugunting 07 

berjalan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya komunikasi yang terjadi 

antar guru dari kedua sekolah tersebut, komunikasi tersebut dilakukan hanya 

beberapa guru yang memang sudah dekat dan tidak ke semua guru. Selain itu, 

kerjasama dalam hal kegiatan yang menunjang terjadinya interaksi sosial juga 

kurang terlaksana dengan baik, sangat sedikit kerjasama yang dilakukan oleh 

kedua SD tersebut yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang tidak dapat 

ditemukan jalan tengahnya. Kecemburuan juga sangat tampak terjadi antar kedua 

SD jika salah satu meraih prestasi yang lebih tinggi, hal tersebut dapat membuat 

hubungan antar kedua SD tidak harmonis.  

Kurang dekatnya pertemanan antar guru SD satu komplek juga dapat 

menghambat kurangnya interaksi sosial, hanya beberapa guru yang terlihat sering 

berkunjung dengan guru tertentu lainnya di SD satu komplek. Tetapi hubungan 

saling tolong menolong antar kedua SD sudah cukup baik hal tersebut dapat 

ditunjukkan dengan keterbukaan antar SD jika meminta bantuan serta menjenguk 

guru lain yang beda SD jika terkena musibah atau sakit. Namun kurangnya 



89
 

 
 

komunikasi yang terjadi antar kedua SD dapat mengahambat hubungan serta 

interaksi sosial. Sehingga dapat dikatakan interaksi sosial yang terjadi di SD N 

Randugunting 02 dan SD N Randugunting 07 tidak terjadi secara merata dan 

terjalin kurang baik. 

5.2 Saran

Berdasarkan hasil peelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut: 

(1) Sebaiknya komunikasi antara guru SD N Randugunting 02 dan guru SD N 

Randugunting 07 perlu di tingkatkan lagi, bukan hanya komunikasi formal 

saja yang perlu ditingkatkan, komunikasi non formal juga sebaiknya sering 

dilakukan. 

(2) Kerjasama antar SD juga perlu ditingkatkan lagi khususnya dalam hal 

kegiatan bersama dan lomba, karena kerjasama yang dilakukan antar kedua 

SD sangat minim, dengan kepanitian bersama maka hubungan solidaritas 

antar gurupun dapat berjalan dengan baik pula karena dengan seringnya 

kerjasama maka komunikasipun akan semakin sering terjadi sehingga 

interaksi sosial antar guru dapat berjalan dengan lancar dan hubungan antar 

kedua SD lebih harmonis lagi. 

(3) Seharusnya penerimaan siswa baru bisa menjadi ajang silaturahmi antar 

kedua SD jika kedua SD mau untuk bekerjasama dalam proses penerimaan 

siswa baru. Kedua SD bisa membuat kepanitian bersama yang nantinya siswa 

yang sudah diterima akan dibagi rata antar kedua SD dan dapat mempererat 

hubungan antar kedua SD tersebut. 
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(4) Perbedaan pendapat seharusnya bisa terselesaikan dengan baik-baik jika 

dilakukan dengan jalan musyawarah dan sikap terbuka antar guru SD satu 

komplek, serta dapat meninggalkan ego masing-masing demi kepentingan 

bersama. 

(5) Guru antar kedua SD satu komplek diharapkan tidak hanya mengenal saja 

tetapi juga dekat dan menjalin pertemanan yang nantinya akan sering 

berkunjung antar kedua SD sehingga interaksi berjalan dengan lancar dan 

merata ke semua guru. 

(6) Persaingan antar kedua SD seharusnya diarahkan ke hal positif dengan 

meraih prestasi bagi guru maupun siswanya. Kecemburuan juga harus 

dihilangkan dan dapat diganti dengan motivasi yang dapat membangun 

karakter guru menjadi lebih baik lagi. 
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