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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis  

1. Interaksi Belajar Mengajar  

Interaksi dalam proses belajar mengajar mempunyai arti yang sangat 

luas, tidak sekedar hubungan antara guru dengan siswa, tetapi berupa interaksi 

edukatif yang didalamnya terdapat keindahan kebijakan itu demikian tertera 

dalam proses pendidikan dan pembelajaran tersebut. Misalnya saja di dalam 

proses pembelajaran tersebut tidak hanya berlangsung penyampaian pesan berupa 

materi pelajaran saja melainkan juga penanaman sikap dan nilai pada diri siswa 

yang sedang belajar. 

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, interaksi artinya adalah hal 

yang saling melakukan aksi; berhubungan; mempengaruhi; antar hubungan; 

mempengaruhi antar hubungan. Dalam kamus ilmiah populer, interaksi artinya 

pengaruh timbal balik, saling mempengaruhi satu sama lain. 

Guru harus menciptakan interaksi yang menyenangkan dan komunikasi 

yang baik dengan peserta didik. Hal ini sangat perlu dimiliki oleh seorang guru 

agar peserta didik dapat menerima pelajaran dengan rela hati dan senang.
10

 

Hal senada juga disebutkan Edi Suardi dalam bukunya Sardiman A.M 

merinci ciri-ciri interaksi belajar mengajar dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Memiliki tujuan yakni untuk membantu anak dalam suatu perkembangan 

tertentu. Maksudnya interaksi belajar mengajar itu sadar tujuan, dengan 

menempatkan siswa sebagai pusat perhatian, dan siswa juga mempunyai 

tujuan, unsur lainnya sebagai pengantar dan pendukung  

2) Adanya prosedur (jalannya interaksi) yang direncanakan, didesain untuk 

mencapai  tujuan yang telah ditetapkan. Maksudnya agar siswa dapat 

mencapai tujuan secara optimal, dan untuk mencapai suatu tujuan 
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pembelajaran yang satu dengan yang lain mungkin akan dibutuhkan prosedur 

dan desain yang berbeda.     

3) Penggarapan materi khusus, dalam hal ini materi harus didesain sedemikian 

rupa sehingga cocok untuk mencapai tujuan. Materi harus sudah didesain dan 

disiapkan sebelum berlangsungnya interaksi belajar mengajar. 

4) Adanya aktivitas siswa, maksudnya aktivitas siswa merupakan syarat mutlak 

bagi berlangsungnya interaksi belajar mengajar. Aktivitas siswa dalam hal ini 

baik secara fisik maupun secara mental aktif, tidak ada gunanya guru 

melakukan kegiatan interaksi belajar mengajar kalau siswa nya pasif saja. 

Sebab para siswa lah yang belajar maka merekalah yang harus 

melakukannya. 

5) Guru berperan sebagai pembimbing, guru harus dapat berusaha 

menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi interaksi yang 

kondusif.  

6) Membutuhkan disiplin, diartikan sebagai pola tingkah laku yang diatur 

sedemikian rupa menurut ketentuan yang sudah ditaati oleh semua pihak 

dengan secara sadar, baik dipihak guru maupun pihak siswa. 

7) Mempunyai batas waktu setiap tujuan akan diberi waktu tertentu, kapan 

tujuan itu harus tercapai.
11

 

 

Dari penjelasan mengenai ciri-ciri diatas interaksi belajar mengajar akan 

terlaksana dengan baik jika memiliki tujuan, prosedur yang terencana, 

penggarapan materi khusus, aktivitas siswa, guru membimbing dan mempunyai 

batas waktu yang tepat. Sehingga guru harus mampu menguasai ke 7 poin 

tersebut sebagai bahan menciptakan interaksi belajar yang baik. Beberapa ciri 

interaksi belajar mengajar diatas, disini guru-guru perlu memiliki kemampuan 

sebagai modal untuk menjalankan interaksi belajar mengajar agar dapat mencapai 

tujuan pembelajaran, kemampuan tersebut meliputi:  

1) Kemampuan untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara berurutan 

2) Kemampuan memberikan penjelasan dan contoh yang sederhana 

3) Kemampuan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 

4) Kemampuan bersikap sungguh-sungguh terhadap pengajaran 

5) Kemampuan bersikap terbuka terhadap pengajaran  

6) Kemampuan memicu aktivitas siswa 

7) Kemampuan mendorong siswa untuk berinisiatif 

8) Kemampuan untuk merangsang tumbuhnya respon siswa terhadap 

pengajaran
12
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan 

hubungan timbal balik, maka guru harus memiliki kemampuan yang baik ketika 

proses pembelajaran berlangsung. 

Belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai normatif, yaitu 

suatu proses yang dilakukan dengan sadar dan bertujuan. Proses belajar mengajar 

akan berhasil apabila mampu menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap dalam diri anak didik. Menurut Nana 

Sudjana dan Moh Uzer Usman dalam buku guru dan anak didik dalam interaksi 

pembelajaran, kegiatan interaksi belajar mengajar agar lebih efektif hal ini tentu 

bergantung kepada keterampilan guru dalam mengelola kegiatan interaksi belajar 

mengajar agar tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan serta untuk 

menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan anak didik dalam mencapai 

tujuan serta membangun motivasi belajar siswa kembali.
13

 

Pada saat guru mengajar, tentu ada interaksi antara murid dengan guru.
14

 

Dari berbagai bentuk interaksi, khususnya mengenai interaksi  yang disengaja, 

ada istilah interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah interaksi yang berlangsung 

dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran.
15

 Dalam proses 

belajar akan terjadi interaksi antara pengajar dengan pelajar. Pola-pola interaksi 

yang terjadi dalam proses mengajar-belajar, akan bervariasi tergantung pada 

situasi  belajar mengajar.
16

 

Dalam rangka membina, membimbing, dan memberikan motivasi kearah 

yang dicita-citakan, hubungan guru dengan siswa harus bersifat edukatif. 

Interaksi belajar mengajar ini adalah sebagai proses hubungan timbal balik yang  
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memiliki tujuan tertentu, yakni untuk mendewasakan anak didik agar nantinya 

dapat berdiri sendiri, dapat menemukan jati dirinya secara utuh. Apabila anak 

didik merasa dekat dengan guru, tidaklah sukar bagi guru memberikan bimbingan 

dan motivasi agar anak didik lebih aktif dan giat belajar, baik disekolah maupun 

dirumah. 

Interaksi belajar mengajar adalah hubungan dua arah antara guru dan 

anak didik dengan sejumlah norma sebagaimana mediumnya untuk mencapai 

tujuan pendidikan. 
17

 

2. Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman kata “motif” diartikan sebagai daya upaya yang 

mendorong sesorang untuk melakukan sesuatu.Berawal dari kata “motif” maka 

motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Jadi 

motivasi itu merupakan daya penggerak atau dorongan yang ada pada seseorang 

untuk melakukan suatu kegiatan. 

Dalam kegiatan belajar, motivasi daapat diartikan sebagai keseluruhan 

daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar.Motivasi 

belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual.Peranannya yang 

khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk 

belajar. 

Dari uraian diatas bahwasannya motivasi belajar adalah keseluruhan daya 

penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan dorongan untuk belajar. 

Motivasi belajar dapat member gairah, semangat dan rasa senang yang akan 

menjamin kelangsungan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan dari 

belajar tersebut. Guru sebagai tenaga pengajar sangatlah berperan penting dalam 

memotivasi dan membangkitkan semangat belajar siswa. 

 

                                                 
17

Syaiful Bahri Djamarah, op.cit, h.13 



 13 

a. Jenis-jenis motivasi  

Jenis motivasi dalam belajar dapat dibedakan menjadi dua jenis, 

masing-masing adalah: 

1)  Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik merupakan kegiatan belajar yang tumbuh 

dari dorongan dan kebutuhan seseorang tidak secara mutlak berhubungan 

dengan kegiatan belajarnya sendiri. Motivasi ini bukanlah tumbuh 

diakibatkan oleh dorongan dari luar diri seseorang seperti dorongan dari 

orang laindan sebagainya, atau seperti seseorang peserta didik yang 

meminta dibelikan sebuah komputer agar terlaksana kegiatan belajar,ia 

rajin belajar, belajar mudah diselesaikan hubungan ini tidak ada 

kaitannya antara komputer dengan kegiatan belajar, mungkin saja tidak, 

sebab komputer dilihat dari azas manfaat kedua kemungkinan dapat 

dilakukan, manakala seseorang dituntut menyelesaikan tugas dengan 

cepat, komputer merupakan alat pembantu, akan tetapi komputer juga 

dapat menggangu kegiatan belajar manakala tidak dimanfaatkan sesuai 

kebutuhaan belajar. 

2) Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik merupakan kegiatan belajar dimulai dan 

diteruskan berdasarkan penghayatan sesuatu kebutuhan daan dorongan 

yang secara mutlak berkaitan dengan aktifitas belajar.Misalnya karena 

ingin memecahkan suatu permasalahan, ingin mengetahui mekanisme 

sesuatu berdasarkan hukum dan rumus-rumus, ingin menjadi seorang 

profesor, atau ingin menjadi seseorang yang ahli dalam bidang ilmu 

pengetahuan tertentu.Keinginan ini diwujudkan dalam upaya 

kesungguhan seseorang untuk mendapatkannya dengan usaha kegiatan 

belajar, melengkapi catatan, pembagian waktu belajar dan keseriusannya 

dalam belajar. Pada intinya motivasi intrinsik adalah dorongan untuk 

mencapai suatu tujuan yang dapat dilalui dengan satu-satu jalan adalah 

belajar,dan dorongan belajar itu tumbuh dari dalam diri subjek belajar.
18

 

Berdasarkan uraian diatas maka motivasi itu terdiri dari motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik, kedua jenis ini diperlukan dalam 

belajar, karena walaupun dalam diri seseorang sudah terdapat dorongan 

untuk belajar tetapi perlu diperkuat lagi dengan dorongan dari 

luar.Disamping motivasi intrinsik, maka motivasi ekstrinsik juga perlu 

diberikan karena seseorang tidak senantiasa dalam keadaan menetap. 

Seseorang yang pada awalnya mempunyai motivasi belajar tinggi akan 

menjadi rendah motivasinya karena suatu hal, maka disinilah perlunya 

motivasi ekstrinsik untuk meningkatkan kembali motivasi tersebut. 
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b. Pentingnya Motivasi dalam Belajar 

Dalam proses pembelajaran, motivasi sangat diperlukan, baik 

motivasi pada guru sebagai pengajar maupun motivasi pada siswa sebagai 

pelajar. Dalam buku didaktik asas-asas mengajar “ Motivation is an essential 

condition of learning” belajar diperlukan motivasi begitu juga hasil belajar 

juga banyak ditentukan oleh motivasi.
19

 Makin tepat motivasi yang diberikan, 

akan mungkin berhasil pula pelajaran itu, jadi motivasi akan senantiasa  

menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. Dengan demikian, 

berhasil atau tidaknya proses pembelajaran salah satu faktornya ditentukan 

oleh motivasi. Motivasi itu akan terjadi jika ada interaksi guru kepada siswa 

nya maka  disinilah peran interaksi belajar mengajar guru itu diperlukan 

maka disinilah peran interaksi belajar mengajar guru itu diperlukan. Jika 

interaksi belajar mengaajar sudah diterapkan dengaan baik maka motivasi 

siswa juga akan timbul, mereka bersungguh-sungguh dalam proses 

pembelajaran sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut akan tercapai. 

c. Ciri-ciri Motivasi Belajar 

Hamzah B.Uno mengemukakan bahwa Motivasi yang ada pada diri 

setiap orang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Adanya keinginan dan hasrat untuk berhasil 

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

4) Adanya penghargaan dalam belajar 

5) Adanya lingkungan belajar yang kondusif
20

 

 

Ciri-ciri motivasi seperti diatas akan sangat penting dalam kegiatan 

beajar mengajar akan berhasil dengan baik kalau siswa tekun mengerjakan 

tugas, ulet dalam memecahkan berbagai masalah dan hambatan secara 
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mandiri, siswa harus mampu mempertahankan pendapatnya, kalau ia sudah 

yakin dan dipandaangnya cukup rasional. Bahkan lebih lanjut siswa harus 

juga peka dan rspontif terhadap berbagai masalah umum dan bagaimana 

memikirkan pemecahannya, 

 

d. Hubungan antara Interaksi Belajar Mengajar dengan Motivasi Belajar 

Siswa 

Dalam proses pembelajaran siswa sering mengalami kejenuhan atau 

penolakan terhadap pengajaran, kecenderungannya untuk mengikuti 

pelajaran, seringkali disebabkan oleh interaksi yang terdapat antara guru dan 

siswa. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran diperlukan interaksi yang 

baik antara guru dan siswa agar dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, 

interaksi yang dimaksud disini ialah interaksi belajar mengajar yang mana 

interaksi belajar mengajar adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu 

ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran.
21

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan ini bertujuan untuk menghindari duplikasi pada desain 

dan temuan penelitian.Hal ini juga dilakukan untuk menunjukkan keaslian 

penelitian, bahwa topik yang diteliti ini belum pernah diteliti oleh peneliti 

terdahulu. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Esti budi lestari pada tahun 2014 fakultas tarbiyah 

dan ilmu pendidikan di Universitas Muhamadiyah Surakarta adalah 

Pengaruh Interaksi Belajar Mengajar dan pemanfaatan perpustakaan 
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sekolah terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII smp 1 Al-

Islam Surakarta. Dimana hasilnya yaitu Hasil analisis regresi 

memperoleh persamaan garis regresi Y= 9,505+0,416X1 + 0,629X2. 

Persamaan ini menunjukkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh 

interaksi belajar mengajar dan pemanfaatan perpustakaansekolah. . Hal 

ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) 1) interaksibelajar 

mengajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Hal ini 

dibuktikandari thitung > ttabel 4,931 > 1,976 dan nilai signifikansi < 0,05 

yaitu 0,000. 2)Pemanfaatan perpustakaan sekolah berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar.Hal ini dibuktikan dari thitung> ttabel yaitu 

7,840 > 1,976 dan nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,000. 3) interaksi belajar 

mengajar dan pemanfaatan perpustakaan secarabersama-sama 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Hal ini berdasarkananalisis 

regresi linier berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung> Ftabel yaitu 

110,091> 1,552 dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 6) Koefisien 

determinasisebesar 0,586 yang artinya bahwa ada pengaruh yang 

diberikan oleh kombinasivariabel interaksi belajar mengajardan 

pemanfaatan perpustakaan sekolahterhadap prestasi belajar 58,6% 

sedangkan 41,4% dipengaruh oleh faktor lainyang tidak diteliti oleh 

penulis. 

2. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitan yang 

dilakukan oleh Masrurin pada tahun 2013 jurusan pendidikan agama 

islam adalah Korelasi Hasil Tes Formatif Dengan Motivasi Belajar Siswa 

pada mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Tapung Kecamatan tapung Kabupaten Kampar. 

Dimana hasilnya yaitu adanya korelasi antara hasil tes formatif dengan 
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motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama islam 

sekolah menengah pertama Negeri 1 Tapung Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar. Hubungannya termasuk sedang, ini terbukti dengan 

rch= 0,351 lebih besar dari r tabel pada taraf signifikan 5% dan lebih 

kecil pada taraf signifikan 1% atau dapat ditulis 0,351>0,304<0,393 

Meskipun kedua penelitian tersebut ada kesamaan dengan penelitian 

yang sedang penulis laksanakan ialah menyangkut masalah interaksi belajar 

mengajar namun secara substansi sangat berbeda.Esti budi lestari meneliti 

tentang Pengaruh Interaksi Belajar Mengajar dan pemanfaatan perpustakaan 

sekolah terhadap prestasi belajar ekonomi. Dan hanya menitik beratkan kepada 

pengaruhnya sedangkan penulis meniliti huungannya interaksi belajar mengajar 

dengan motivasi belajar siswa. Demikian halnya dengan penelitian Masrurin 

yang memiliki kesamaan tentang motivasi belajar siswa akan tetapi motivasi 

yang diteliti berdasarkan Korelasi Hasil Tes Formatif Dengan Motivasi Belajar 

Siswa pada mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Adapun penelitian yang penulis laksaanakan adalah penelitian korelatif 

untuk mengetahui hubungan interaksi belajar mengajar dengan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran akidah akhlak dan berdasarkan penelitian-penelitian 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang penulis laksanakan 

belum pernah diteliti oleh peneiti-peneliti sebelumnya. 
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C. Konsep Operasional 

1. Interaksi Belajar Mengajar guru 

Interaksi belajar mengajar guru yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah hubungan interaksi atau kegiatan belajar mengajar antara guru aqidah 

akhlak dengan siswa Madrasah Tsanawiyah Bustanul Ulum desa sialang sakti 

kecamatan dayun kabupaten siak sebagai subjek yang belajar untuk mencapai 

tujuan pendidikan pengajaran aqidah akhlak. 

Variabel ini disebut juga variabel independent atau variabel bebas. Untuk 

mengukur variabel ini indikatornya adalah: 

a. Guru menyampaikan tujuan dari materi yang akan dipelajari. 

b. Siswa mengetahui apa yang akan dipelajari setelah memulai pelajaran. 

c. Guru dapat memanfaatkan  alat bantu atau media yang tersedia disekolah 

dalam proses belajar mengajar 

d. Guru dapat membuat rancangan pembelajaran 

e. Guru mempersiapkan bahan pengajaran untuk dapat mendukung jalannya 

proses belajar mengajar 

f. Guru menerangkan dan mengajukan pertanyaan kepada siswa 

g. Guru melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran 

h. Guru memuji siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar. 

i. Guru mengingatkan siswa untuk selalu meningkatkan kualitas belajarnya 

j. Guru dan siswa membuat aturan-aturan yang harus ditaati saat melaksanakan 

proses pembelajaran  

k. Guru mengevaluasi hasil belajar siswa untuk mengetahui perubahan dan 

pembentukan peserta didik 
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2. Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi belajar siswa adalah keseluruhan daya penggerak didalam diri 

siswa Madrasah Tsanawiyah Bustanul Ulum desa Sialang sakti Kecamatan dayun 

Kabupaten Siak yang menimbulkan kegiatan belajar pada mata pelajaran aqidah 

akhlak. 

Motivasi belajar siswa merupakan variabel dependent atau variabel 

terikat. Untuk mengukur motivasi belajar siswa Madrasah Tsanawiyah Bustanul 

Ulum desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak pada mata pelajaran 

aqidah akhlak indikator yang digunakan adalah ciri-ciri motivasi belajar sebagai 

berikut: 

a. Siswa belajar dengan adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil  

b. Siswa memiliki keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai 

pelajaran dalam menghadapi ujian 

c. Siswa memiliki keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan 

usaha yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik 

d. Siswa lebih menyukai tugas yang menuntut tanggung jawab atas hasil-

hasilnya dan bukan atas dasar untung-untungan atau kebetulan 

e. Siswa senang bekerja mandiri dan bersaing untuk mengungguli kawan 

lainnya 

f. Siswa mampu menangguhkan pemuasan keinginannya demi masa depan 

yang lebih baik 

g. Siswa lebih senang belajar ditmpat yang kondusif sehingga memungkinkan 

siswa dapat belajar dengan baik. 
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D. Asumsi Dasar dan Hipotesa 

1. Asumsi Dasar 

Penelitian ini dapat dilaksanakan karena dilandasi oleh dua asumsi 

sebagai berikut:  

a. Interaksi belajar mengajar guru berbeda-beda diantara satu guru dengan guru 

yang lain 

b. Motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran aqidah akhlak berbeda-beda 

2. Hipotesis    

Hipotesa Alternatif (Ha) 

Ada hubungan yang signifikan antara interaksi belajar mengajar guru 

dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran aqidah akhlak di sekolah 

Madrasah Tsanawiyah desa Sialang sakti Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. 

Hipotesa Nol  (Ho) 

Tidak ada hubungan yang signifikan antara interaksi belajar mengajar 

dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran aqidah akhlak disekolah 

Madrasah Tsanawiyah Bustanul Ulum desa Sialang sakti kecamatan dayun 

Kabupaten Siak. 

 


