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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

 

A. Kerangka Teoretis 

1. Interaksi Edukatif 

a. Pengertian Interaksi Edukatif 

Menurut Sardiman A.M, Interaksi edukatif adalah 

interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan 

pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu interaksi edukatif 

perlu dibedakan dari bentuk interaksi yang lain. Dalam arti 

yang lebih spesifik pada bidang pengajaran, dikenal dengan 

adanya istilah interaksi belajar-mengajar. Interaksi belajar-

mengajar mengandung suatu arti adanya kegiatan interaksi 

antara guru dengan anak didik. Interaksi antara guru dengan 

anak didik, diharapkan merupakan proses motivasi. Dalam 

proses interaksi edukatif guru harus mampu memberikan dan 

mengembangkan motivasi serta reinforcement kepada anak 

didik, agar dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara 

optimal.
17

 

Menurut Abu Achmadi dan Shuyadi dalam Syaiful Bahri 

Djamarah, interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif 

dua arah antara guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan 

tujuan pendidikan. Proses interaksi edukatif adalah suatu proses yang 

mengandung sejumlah norma. Dalam interaksi edukatif guru harus 
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Sardiman A.M, op.cit, h. 1-2. 
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mantransfer sejumlah norma dan pengetahuan kepada anak didik, dan 

anak didik memberikan umpan balik kepada guru, sehingga proses 

interaksi edukatif berjalan dalam penuh makna. Interaksi edukatif 

sebagai jembatan yang menghidupkan persenyawaan antara 

pengetahuan dan perbuatan, yang mengantarkan kepada tingkah laku 

sesuai dengan pengetahuan yang diterima anak didik.
18

 

Menurut B. Suryosubroto interaksi edukatif adalah hubungan 

timbal balik antara guru dan anak didik, dalam suatu sistem 

pengajaran. Interaksi edukatif merupakan faktor penting dalam usaha 

mencapai terwujudnya situasi belajar dan mengajar yang baik dalam 

kegiatan pendidikan dan pengajaran. Tercapainya tujuan belajar dan 

mengajar yang baik dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, 

memerlukan usaha terciptanya interaksi yang baik pula antara guru 

yang mengajar dan anak didik yang belajar.
19

 Berdasarkan pendapat di 

atas dapat disimpulkan bahwa interaksi edukatif adalah hubungan dua 

arah antara guru dan anak didik dengan sejumlah norma sebagai 

mediumnya untuk mencapai tujuan pendidikan. 

b. Pola Komunikasi Guru dan Anak Didik dalam Proses Interaksi 

Edukatif 

Nana Sudjana dalam Syaiful Bahri Djamarah mengatakan ada 

tiga pola komunikasi guru dan anak didik dalam interaksi edukatif, 

yaitu: 

                                                             
18

Syaiful Bahri Djamarah, op.cit, h.11. 
19

B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 

147. 
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1) Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah menempatkan 

guru sebagai pemberi aksi dan anak didik sebagai penerima aksi. 

Guru aktif, dan anak didik pasif. Mengajar dipandang sebagai 

kegiatan menyampaikan pelajaran. 

2) Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah, guru 

berperan sebagai pemberi aksi atau penerima aksi. Demikian pula 

halnya dengan anak didik, bisa sebagai penerima aksi bisa pula 

sebagai pemberi aksi. Antara guru dan anak didik akan terjadi 

dialog. 

3) Komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah, 

komunikasi ini tidak hanya terjadi antara guru dan anak didik, akan 

tetapi bisa juga dari anak didik ke guru, atau anak didik ke anak 

didik. Anak didik dituntut lebih aktif dari pada guru seperti halnya 

guru, dapat berfungsi sebagai sumber belajar bagi anak didik lain.
20

 

Hal senada juga dikemukakan oleh Moh. Uzer Usman, bahwa 

pola interaksi (gaya interaksi) dapat digambarkan sebagai berikut: 

1) Pola guru – anak didik: 

G 

 

 

 A      A       A 

Komunikasi sebagai aksi (satu arah). 

                                                             
20

Syaiful Bahri Djamarah,op.cit, h.12. 
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2) Pola guru-anak didik-guru: 

G 

 

 

 A      A      A 

Ada balikan (feedback) bagi guru, tidak ada interaksi 

antar anak didik (komunikasi sebagai interaksi). 

3) Pola guru-anak didik- anak didik: 

G 

 

 

         A            A          A 

Ada balikan bagi guru, anak didik 

saling belajar satu sama lain. 

4) Pola guru-anak didik, anak didik guru, anak didik-anak didik: 

G 

  

 A  A 

 

 

A    A 

Interaksi optimal antara guru dan anak didik 

Dan antara anak didik dengan anak didik 

(komunikasi sebagai transaksi, multi arah). 
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5) Pola melingkar: 

G 

 

 A A 

 A A 

A 

Setiap anak didik mendapat giliran untuk mengemukakan 

sambutan atau jawaban, tidak diperkenankan bicara dua kali apabila 

setiap siswa belum mendapat giliran.
21

 

c. Ciri-ciri Interaksi Edukatif 

Edi Suardi dalam Sardiman A.M merinci ciri-ciri interaksi 

edukatif sebagai berikut: 

1) Interaksi edukatif mempunyai tujuan. Tujuan dalam interaksi 

edukatif adalah untuk membantu anak didik dalam suatu 

perkembangan tertentu. Inilah yang dimaksud dengan interaksi 

yang sadar akan tujuan, dengan menempatkan anak didik sebagai 

pusat perhatian, sedangkan unsur lain sebagai pengantar dan 

pendukung. 

2) Mempunyai prosedur yang direncanakan untuk mencapai tujuan. 

Agar mencapai tujuan secara optimal, maka didalam melakukan 

interaksi perlu ada prosedur atau langkah-langkah sistematik dan 

relevan. 

                                                             
21

Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 

h. 87-88. 
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3) Interaksi edukatif ditandai dengan penggarapan materi khusus. 

Dalam hal materi harus di desain sedemikian rupa, sehingga cocok 

untuk mencapai tujuan. Materi harus sudah didesain dan disiapkan 

sebelum berlangsungnya interaksi edukatif. 

4) Ditandai dengan aktivitas anak didik. Sebagai konsekuensi, bahwa 

anak didik merupakan sentral, maka aktivitas anak didik 

merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya interaksi edukatif. 

Aktivitas anak didik dalam hal ini baik secara fisik maupun mental 

aktif. 

5) Guru berperan sebagai pembimbing. Dalam peranannya sebagai 

pembimbing guru harus berusaha menghidupkan dan memberikan 

motivasi agar terjadi proses interaksi edukatif yang kondusif.  

6) Interaksi edukatif membutuhkan disiplin. Disiplin interaksi 

edukatif diartikan sebagai suatu pola tingkah laku yang diatur 

menurut ketentuan yang sudah ditaati dengan sadar oleh pihak guru 

maupun pihak anak didik. Mekanisme konkret dari ketaatan pada 

ketentuan atau tata tertib itu akan terlihat dari pelaksanaan 

prosedur. 

7) Mempunyai batas waktu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu dalam sistem berkelas (kelompok anak didik), batas waktu 

menjadi ciri salah satu yang tidak bisa ditinggalkan. Setiap tujuan 

akan diberi waktu tertentu, kapan tujuan harus sudah tercapai. 

8) Diakhiri dengan evaluasi. Dari seluruh kegiatan tersebut, masalah 

evaluasi merupakan bagian penting yang tidak bisa diabaikan. 
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Evaluasi harus dilakukan guru untuk mengetahui tercapai atau 

tidak tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.
22

 

d. Komponen-komponen Interaksi Edukatif 

Sebagai suatu sistem tentu saja interaksi edukatif mengandung 

sejumlah komponen yang meliputi: 

1) Tujuan 

Tujuan mempunyai arti penting dalam kegiatan interaksi 

edukatif, tujuan dapat memberi arah yang jelas dan pasti kemana 

kegiatan pembelajaran akan dibawa oleh guru. Tercapai tidaknya 

tujuan pembelajaran dapat diketahui dari penguasaan anak didik 

terhadap bahan yang diberikan selama kegiatan interaksi edukatif 

berlangsung. 

2) Bahan pelajaran 

Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan 

dalam proses interaksi edukatif. Sebagai seorang guru harus 

menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada anak 

didik. Guru harus menguasai bahan pelajaran pokok dan bahan 

pelajaran pelengkap. Pemakaian bahan pelajaran pelengkap harus 

sesuai dengan bahan pelajaran pokok yang dipegang oleh guru agar 

dapat memberikan motivasi kepada anak didik. Tanpa bahan 

pelajaran proses interaksi edukatif tidak akan berjalan.  

                                                             
22

Sardiman A.M, op.cit, h. 15-17. 
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3) Kegiatan belajar mengajar 

Kegiatan belajar mengajar adalah kegiatan inti dalam 

pendidikan. segala sesuatu yang telah diprogramkan akan 

dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Semua komponen 

pengajaran akan berproses didalamnya. Komponen inti yakni 

manusiawi, guru, dan anak didik melakukan kegiatan dengan tugas 

dan tanggung jawab dalam kebersamaan berlandaskan interaksi 

normatif untuk bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam pengelolaan pengajaran dan pengelolaan kelas yang 

perlu diperhatikan oleh guru adalah perbedaan anak didik pada 

aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Tinjauan pada ketiga 

aspek ini akan membantu dalam menentukan pengelompokkan 

anak didik di kelas. Interaksi edukatif yang akan terjadi juga 

dipengaruhi oleh cara guru memahami perbedaan individual anak 

didik. 

4) Metode 

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar 

mengajar sebaiknya seorang guru tidak terpaku pada satu metode, 

sebaiknya menggunakan metode yang bervariasi agar proses 

interaksi belajar mengajar berjalan dengan baik dan menumbuhkan 

motivasi belajar anak didik. 

5) Alat 

Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran. alat tidak hanya sebagai 
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pelengkap, tetapi juga sebagai pembantu mempermudah usaha 

mencapai tujuan. Dalam kegiatan interaksi edukatif biasanya 

dipergunakan alat nonmaterial dan alat material. Alat nonmaterial 

berupa seruhan, perintah, larangan, nasehat dan sebagainya. 

Sedangkan alat material berupa globe, papan tulis, gambar, 

diagram, lukisan, slide, vodeo, dan sebagainya. 

6) Sumber pelajaran 

Sumber belajar terdapat dimana-mana, di sekolah, di 

rumah, di desa, di pusat kota, dan sebagainya. Pemanfaatan sumber 

pelajaran tersebut tergantung kreativitas guru, waktu dan biaya, 

serta kebijakan-kebijakan lainnya. Segala sesuatu dapat 

dipergunakan sebgai sumber belajar sesuai dengan kepentingan 

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

7) Evaluasi 

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan data tentang sejauh mana keberhasilan anak didik 

dalam belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar. Pelaksanaan 

evaluasi dilakukan oleh guru dengan memakai seperangkat 

instrument penggali data seperti tes perbuatan, tes tertulis, dan tes 

lisan.
23

 

Suryosubroto mengemukakan pendapat tentang beberapa 

komponen interaksi edukatif adalah sebagai berikut: 

                                                             
23

 Syaiful Bahri Djamarah, op.cit, h. 15-18. 
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1) Tujuan Intruksional 

Tujuan intruksional ini yang pertama kali harus 

dirumuskan. Sebab tanpa adanya tujuan yang jelas, proses interaksi 

ini bertujuan untuk menetapkan kemanakah tujuan pengajaran itu 

diarahkan. 

2) Bahan pelajaran (materi) 

Setelah tujuan, harus diikuti langkah pemilihan materi yang 

sesuai dengan kondisi tingkatan anak didik yang akan menerima 

pelajaran. 

3) Metode dan alat dalam interaksi 

Komponen ini merupakan alat yang harus dipilah dan 

dipergunakan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran dalam 

rangkamencapai tujuan yang telah dirumuskan. 

4) Sarana 

Komponen ini juga sangat penting dalam rangka 

menciptakan interaksi, sebab interaksi hanya mungkin terjadi bila 

ada sarana waktu, sarana tempat, dan sarana lainnya. 

5) Evaluasi 

Evaluasi ini perlu dilakukan sebab untuk melihat sejauh 

manakah yang diberikan kepada siswa dengan metode tertentu dan 

sarana yang telah ada dapat mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan.
24

 

                                                             
24

B. Suryosubroto, op.cit, h.148. 
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e. Prinsip-prinsip Interaksi Edukatif 

Prinsip-prinsip interaksi edukatif adalah sebagai berikut: 

1) Prinsip motivasi. 

2) Prinsip berangkat dari persepsi yang dimiliki 

3) Prinsip mengarah kepada pusat perhatian tertentu atau fokus 

tertentu 

4) Prinsip keterpaduan 

5) Prinsip pemecahan masalah yang dihadapi 

6) Prinsip mencari, menemukan, mengembangkan sendiri 

7) Prinsip belajar sambil bekerja 

8) Prinsip hubungan sosial 

9) Prinsip perbedaan individual.
25

 

Interaksi edukatif yang baik dilaksanakan berdasarkan prinsip-

prinsipnya sehingga akan tercapai tujuan dilakukannya interaksi 

edukatif, dalam hal ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

f. Tahap-tahap Interaksi Edukatif 

R.D. Conners dalam Syaiful Bahri Djamarah, 

mengidentifikasikan tugas mengajar guru yang bersifat suksesif 

menjadi tiga tahap yaitu: 

1) Tahap sebelum pengajaran 

Dalam hal ini guru harus menyusun program tahunan 

pelaksanaan kurikulum, program semester atau caturwulan, 
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Syaiful Bahri Djamarah, op.cit, h. 49-53. 
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program satuan pelajaran, dan perencanaan program pengajaran. 

Dalam merencanakan program-program tersebut di atas perlu 

dipertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan: 

a) Bekal bawaan siswa 

b) Perumusan tujuan pembelajaran 

c) Pemilihan metode 

d) Pemilihan pengalaman-pengalaman belajar 

e) Pemilihan bahan dan peralatan belajar 

f) Mempertimbangkan jumlah dan karakteristik siswa 

g) Mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia 

h) Mempertimbangkan pola pengelompokan 

i) Mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar. 

2) Tahap pengajaran 

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan apa yang telah 

direncanakan. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan 

dalam tahap pengajaran ini yaitu: 

a) Pengelolaan dan pengendalian kelas. 

b) Penyampaian informasi. 

c) Penggunaan tingkah laku verbal dan nonverbal 

d) Merangsang tanggapan balik dari siswa 

e) Mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar 

f) Mendiagnosis kesulitan belajar 

g) Mempertimbangkan perbedaan individual 

h) Mengevaluasi kegiatan interaksi. 
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3) Tahap sesudah pengajaran  

Tahap ini merupakan kegiatan atau perbuatan setelah 

pertemuan tatap muka dengan siswa. Beberapa perbuatan guru 

yang tampak pada tahap sesudah mengajar antara lain: 

a) Menilai pekerjaan siswa 

b) Menilai pengajaran guru 

c) Membawa perencanaan untuk pertemuan berikutnya.
26

 

g. Peran Guru dalam Interaksi Edukatif 

Sebagai pendidik, guru mempunyai banyak peranan dalam 

mendidik siswanya. Adapun peranan guru yang diharapkan dalam 

interaksi edukatif adalah sebagai berikut: 

1) Korektor 

Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai 

yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai ini mungkin 

sudah ada dalam diri siswa, bahkan telah mempengaruhinya 

sebelum siswa tersebut masuk sekolah. Dari nilai-nilai yang 

tertanam dalam diri siswa tersebut, guru harus mempertahankan 

nilai-nilai yang baik dan menyingkirkan nilai-nilai yang buruk dari 

jiwa dan watak siswa.  

2) Inspirator 

Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan ilham 

yang baik bagi kemajuan belajar anak didik. Guru harus dapat 

memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Petunjuk 

                                                             
26

Ibid, h. 53-59. 



 25 

ini tidak mesti harus bertolak dari sejumlah teori-teori belajar, dari 

pengalaman pun bisa dijadikan petunjuk bagaimana cara belajar 

yang baik. Yang penting bukan teorinya, tetapi bagaimana 

melepaskan masalah yang dihadapi oleh anak didik. 

3) Informator 

Sebagai informatory guru harus dapat memberikan 

informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain 

sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah 

diprogramkan dalam kurikulum. Untuk menjadi informator yang 

baik dan efektif, guru harus menguasai bahasa sebagai kuncinya, 

selain itu juga harus menguasai bahan pelajaran yang akan 

disampaikan kepada siswanya. Sebagai informator yang baik, guru 

harus bisa memahami kebutuhan siswa dan mengabdi untuk siswa. 

4) Organisator 

Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan 

akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kelender 

akademik, dan sebagainya. Semuanya diorganisasikan, sehingga 

dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri 

anak didik. 

5) Motivator 

Sebagai motivator, guru hendaknya bisa mendorong siswa 

agar bergairah dan aktif belajar. Dalam memberikan motivasi 

belajar kepada siswa, guru dapat menganalisis hal-hal yang 

melatarbelakangi siswa malas belajar dan prestasi siswa yang 
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menurun. Setiap saat guru harus bertindak sebagai motivator, 

karena dalam interaksi edukatif tidak mustahil ada diantara anak 

didik yang malas belajar. Peranan guru sebagai motivator sangat 

penting dalam interaksi edukatif, karena menyangkut esensi 

pekerjaan mendidik yang membutuhkan kemahiran sosial, 

menyangkut performance dalam personalisasi dan sosialisasi diri. 

6) Inisiator 

Dalam perannya sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi 

pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. 

Proses interaksi edukatif yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

pendidikan. 

7) Fasilitator 

Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan 

fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak 

didik.  

8) Pembimbing 

Kehadiran guru disekolah adalah untuk membimbing anak 

didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. Jadi, 

bagaimanapun juga bimbingan dari guru sangat diperlukan pada 

saat anak didik belum mampu berdiri sendiri (mandiri). 

9) Demonstrator 

Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran 

dapat anak didik pahami. Guru harus bisa membantu siswa yang 
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sukar dalam memahami pelajaran, dengan cara memperagakan apa 

yang diajarkan secara didaktis, sehingga apa yang diinginkan guru 

sejalan dengan pemahaman anak didik, tidak terjadi kesalahan 

pengertian antara guru dan anak didik. 

10) Pengelola kelas 

Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola 

kelas dengan baik, kelas yang dikelola dengan baik akan 

menunjang jalannya interaksi edukatif. Sebaliknya, kelas yang 

tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan pengajaran. 

Siswa akan merasa bosan berada terlalu lama di kelas. Hal ini akan 

berakibat mengganggu jalannya proses interaksi edukatif. 

11) Mediator 

Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan 

dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam 

berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non materil maupun 

media materil. Media berfungsi sebagai alat komunikasi guna 

mengefektifkan proses interaksi edukatif.  

12) Supervisor 

Sebagai supervisor guru hendaknya dapat membantu, 

memperbaiki dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran.  

13) Evaluator 

Guru harus menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, 

dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek intrinsik dan 
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ekstrinsik. Sebagai evaluator guru tidak hanya menilai hasil 

pengajaran, tetapi juga menilai proses pengajaran.
27

 

2. Motivasi Belajar Siswa 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi itu sendiri merupakan istilah yang lebih umum 

digunakan untuk menggantikan tema “motif-motif” yang berasal dari 

bahasa inggris disebut dengan motive yang berasal dari kata motion 

yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Karena itu motivasi 

erat hubungannya dengan “gerak”, yaitu gerakan yang dilakukan 

manusia atau disebut tingkah laku atau amaliyah.
28

 

Menurut M. Utsman Najati, motivasi adalah kekuatan 

penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup, dan 

menimbulkan tingkah laku serta mengarahkannya menuju tujuan 

tertentu. Motivasi memiliki tiga komponen pokok, yaitu: 

1) Menggerakkan. Dalam hal ini motivasi menimbulkan kekuatan 

pada individu, membawa seseorang untuk bertindak dengan cara 

tertentu. 

2) Mengarahkan. Berarti motivasi mengarahkan tingkah laku.  

3) Menopang. Artinya, motivasi digunakan untuk menjaga dan 

menopang tingkah laku, lingkungan sekitar harus menguatkan 

intensitas dan arah dorongan-dorongan dan kekuatan-kekuatan 

individu.
29
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Menurut Mc. Donald, yang dikutip oleh Sardiman mengatakan 

bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan.
30

 Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa 

yang menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang ingin dikehendaki dapat 

tercapai. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-

intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan 

gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar.
31

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono  motivasi belajar adalah 

kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar. Motivasi belajar 

dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku belajar siswa. Dalam motivasi belajar, 

terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, 

menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar.
32

 

Menurut Moh. Uzer Usman bahwa Motivasi merupakan suatu 

prose untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah 

laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, atau keadaan 

dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya 

untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.
33

Dalam proses 

belajar mengajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang 
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tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tak akan mungkin 

melakukan aktivitas belajar.
34

 

Dari pendapat beberapa para pakar diatas, dapat penulis 

simpulkan bahwa motivasi belajar merupakan suatu dorongan untuk 

menggerakkan keseluruhan yang ada pada diri siswa untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

b. Macam-macam Motivasi 

1) Motivasi Intrinsik 

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-

motif yang menjadi aktif dan berfungsinya tidak perlu dirangsang 

dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan 

untuk melakukan sesuatu.
35

 Motivasi intrinsik adalah motivasi 

yang hidup dalam diri siswa dan berguna dalam situasi belajar 

yang fungsional.
36

Dalam aktivitas belajar, motivasi intrinsik sangat 

diperlukan, terutama belajar sendiri. Seseorang yang tidak 

memiliki motivasi intrinsik sulit sekali melakukan aktivitas belajar 

terus menerus. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik selalu 

ingin maju dalam belajar. Dorongan untuk belajar bersumber pada 

kebutuhan, yang berisikan keharusan untuk menjadi orang yang 

terdidik dan berpengetahuan.
37
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2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi 

karena adanya perangsangan dari luar.Motivasi ekstrinsik ini juga 

dapat diartikan sebagai motivasi yang pendorongnya tidak ada 

hubungannya dengan nilai yang terkandung dalam tujuan 

pekerjaannya.Motivasi ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak 

diperlukan dan tidak baik dalam pendidikan. Motivasi ekstrinsik 

diperlukan agar anak didik termotivasi untuk belajar. Guru yang 

berhasil mengajar adalah guru yang pandai membangkitkan minat 

anak didik dalam belajar, dengan memanfaatkan motivasi 

ekstrinsik dalam berbagai bentuknya. Adapun kesalahan 

penggunaan bentuk-bentuk motivasi ekstrinsik akan merugikan 

anak didik. Akibatnya motivasi ekstrinsik bukan berfungsi sebagai 

pendorong, tetapi menjadikan anak didik malas belajar. Karena itu, 

guru harus bisa dan pandai mempergunakan motivasi ekstrinsik ini 

dengan akurat dan benar dalam rangka menunjang proses interaksi 

edukatif di kelas.
38

 

c. Prinsip-prinsip Motivasi Belajar 

Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas 

belajar seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. 

Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Ada beberapa 

prinsip motivasi dalam belajar yaitu: 
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1) Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas 

belajar. 

Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang 

mendorongnya. Motivasilah sebagai dasar penggeraknya yang 

mendorong seseorang untuk belajar. 

2) Motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam 

belajar. 

Dari seluruh kebijakan pengajaran, guru lebih banyak 

memutuskan memberikan motivasi ekstrinsik kepada setiap anak 

didik. Efek yang tidak diharapkan dari pemberian motivasi 

ekstrinsik adalah kecenderungan atau ketergantungan anak didik 

terhadap segala sesuatu di luar dirinya. Selain kurang percaya diri, 

anak didik juga bermental pengharapan dan mudah terpengaruh. 

Oleh karena itu, motivasi intrinsik lebih utama dalam belajar.  

3) Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. 

Meski hukuman tetap diberlakukan dalam memicu 

semangat belajar anak didik, tetapi masih lebih baik penghargaan 

berupa pujian. Setiap orang senang dihargai dan tidak suka 

dihukum dalam bentuk apapun. Pujian akan menambah semangat 

dan dapat meningkatkan prestasi kerjanya. Tetapi pujian yang di 

ucap harus pada tempat dan kondisi yang tepat.  

4) Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. 

Dalam kehidupan anak didik membutuhkan penghargaan. 

Anak didik tidak mau dikucilkan. Perhatian, martabat, status, dan 
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sebagainya merupakan kebutuhan yang wajar bagi anak didik. 

Semua itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak didik. 

5) Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. 

Anak didik yang mempunyai motivasi belajar selalu yakin 

dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang dia lakukan. Dia yakin 

bahwa belajar bukanlah kegiatan yang sia-sia. Hasilnya tidak hanya 

berguna di hari ini, tetapi juga di hari-hari mendatang. 

6) Motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. 

Dari hasil penelitian selalu menyimpulkan bahwa motivasi 

mempengaruhi prestasi belajar. Tinggi rendahnya motivasi selalu 

dijadikan indikator baik buruknya prestasi belajar seseorang anak 

didik.
39

 

Kenneth H. Hover dalam Oemar Hamalik mengemukakan 

prinsip-prinsip motivasi sebagai berikut: 

1) Pujian lebih efektif dari pada hukuman 

Hukuman bersifat menghentikan sesuatu perbuatan, 

sedangkan pujian bersifat menghargai apa yang telah dilakukan. 

Karena itu pujian lebih besar nilainya bagi motivasi belajar anak 

didik. 

2) Semua murid mempunyai kebutuhan-kebutuhan psikologis (yang 

bersifat dasar) tertentu yang harus mendapat kepuasan. 

Kebutuhan-kebutuhan itu menyatakan diri dalam berbagai 

bentuk yang berbeda. Murid-murid yang dapat memenuhi 
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kebutuhannya secara efektif melalui kegiatan-kegiatan belajar 

hanya memerlukan sedikit bantuan di dalam motivasi dan disiplin. 

3) Motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada 

motivasi yang dipaksakan dari luar. 

4) Terhadap jawaban (perbuatan) yang serasi (sesuai dengan 

keinginan) perlu dilakukan usaha pemantauan (reinforcement). 

5) Motivasi mudah menjalar atau tersebar terhadap orang lain. 

Guru yang berminat tinggi dan antusias akan menghasilkan 

anak didik yang berminat tinggi dan antusias. Demikian juga anak 

didik yang antusias akan mendorong motivasi anak didik lainnya. 

6) Pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan merangsang 

motivasi. 

7) Tugas-tugas yang dibebankan oleh diri sendiri akan menimbulkan 

minat yang lebih besar untuk mengerjakannya dari pada tugas-

tugas yang dipaksakan guru. 

8) Pujian-pujian yang datangnya dari luar kadang diperlukan dan 

cukup efektif untuk merangsang minat yang sebenarnya. 

9) Teknik dan proses mengajar yang bermacam-macam efektif untuk 

memelihara minat murid. 

10) Minat yang dimiliki oleh murid bermanfaat dan bersifat ekonomis. 

11) Kegiatan-kegiatan yang akan dapat merangsang minat murid-murid 

yang kurang, mungkin tidak ada artinya bagi para anak didik yang 

tergolong pandai. 

12) Kecemasan yang besar akan menimbulkan kesulitan belajar. 
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13) Kecemasan dan frustasi yang lemah dapat membantu belajar, dapat 

juga lebih baik. 

14) Apabila tugas tidak terlalu sukar dan tidak ada maka frustasi secara 

cepat menuju ke demoralisasi. 

15) Setiap anak didik mempunyai tingkat-tingkat frustasi toleransi 

yang berlainan. 

16) Tekanan kelompok biasanya lebih efektif dalam motivasi dari pada 

tekanan / paksaan orang dewasa. 

17) Motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas anak 

didik.
40

 

d. Ciri-ciri Motivasi 

Menurut Sardiman A.M dalam bukunya yang berjudul Interaksi 

dan Motivasi Belajar Mengajar bahwa motivasi yang ada pada diri 

seseorang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Tekun menghadapi tugas, (dapat bekerja terus menerus dalam 

waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum usai) 

2. Ulet menghadapi kesulitan 

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

4. Lebih senang bekerja mandiri 

5. Tidak cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin 

6. Dapat mempertahankan pendapatnyatidak mudah melepas hak 

yang diyakininya 

7. Senang mencari dan memecahkan masalah.
41
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e. Bentuk-bentuk Motivasi Belajar 

Adapun bentuk-bentuk motivasi belajar yaitu sebagai berikut: 

1) Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan 

belajarnya. Banyak siswa belajar, yang utama justru untuk 

mencapai angka/ nilai yang yang baik. Sehingga siswa biasanya 

yang dikejar adalah nilai ulangan atau  nilai-nilai raport angkanya 

baik-baik. 

2) Hadiah 

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi 

tidaklah selalu demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, 

mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan 

tidak berbakat untuk sesuatu pekerjaan tersebut. 

3) Saingan/ kompetisi 

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat 

motivasi untuk mendorong belajar siswa. Baik persaingan 

individual maupun persaingan kelompok dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

4) Ego-involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga 

bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai 

salah satu bentuk motivasi yang sangat penting. Siswa akan 

berusaha dengan segenap tenaga untuk mencapai prestasi yang 

baik dengan menjaga harga dirinya. Penyelesaian tugas dengan 
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baik adalah simbol kebanggaan dan harga diri, begitu juga untuk 

siswa sebagai subjek belajar. Para siswa akan belajar keras bisa 

jadi karena harga dirinya. 

5) Memberi ulangan 

Siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. 

Oleh karena itu, memberi ulangan juga termasuk sarana motivasi. 

Tetapi yang harus diingat oleh guru, adalah jangan terlalu sering 

(misalnya setiap hari) karena bisa membosankan dan bersifat 

rutinitas. 

6) Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi 

kemajuan, akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin 

mengetahui bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka ada 

motivasi pada diri siswa untuk terus belajar, dengan suatu harapan 

hasilnya terus meningkat. 

7) Pujian 

Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil 

menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian 

ini adalah berbentuk reinforcement yang positif dan sekaligus 

merupakan motivasi yang baik. Oleh karena itu, supaya pujian ini 

merupakan motivasi, pemberiannya harus tepat. Dengan pujian 

yang tepat akan memupuk suasana yang menyenangkan dan 

mempertinggi gairah belajar serta sekaligus akan membangkitkan 

harga diri. 
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8) Hukuman  

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau 

diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh 

karena itu, guru harus memahami prinsip-prinsip  pemberian 

hukuman. 

9) Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsure kesengajaan, ada 

maksud untuk belajar. Hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan 

segala sesuatu kegiatan yang tanpa maksud. Hasrat untuk belajar 

berarti pada diri siswa memang ada motivasi untuk belajar, 

sehingga sudah tentu hasilnya akan lebih baik. 

10) Minat  

Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat, 

sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang 

pokok. Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan 

minat. 

11) Tujuan yang diakui 

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, 

akan merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab, dengan 

memahami tujuan yang harus dicapai, karena dirasa sangat berguna 

dan menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus 

belajar.
42
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f. Cara Membangkitkan Motivasi Belajar Siswa 

Gege dan Berliner dalam Slameto memberikan sejumlah cara 

untuk membangkitkan motivasi belajar adalah sebagai berikut: 

1) Pergunakan pujian verbal. 

2) Pergunakan tes dalam nilai secara bijaksana. 

3) Bangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan keinginannya untuk 

mengadakan eksplorasi. 

4) Untuk tetap mendapatkan perhatian, sekali-sekali guru dapat 

melakukan hal-hal yang luar biasa, misalnya meminta siswa 

menyusun soal-soal tes dan sebagainya. 

5) Merangsang hasrat anak didik dengan jalan memberikan pada anak 

didik sedikit contoh hadiah yang akan diterimanya bila ia berusaha 

untuk belajar. 

6) Agar anak didik mudah memahami pelajaran, pergunakan materi-

materi yang sudah dikenal sebagai contoh. 

7) Terapkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam konteks yang 

unik dan luar biasa. 

8) Minta pada anak didik untuk mempergunakan hal-hal yang sudah 

dipelajari sebelumnya. 

9) Pergunakan simulasi dan permainan. 

10) Perkecil daya tarik sistem motivasi yang bertentangan. 

11) Perkecil konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan dari 

keterlibatan anak didik. 
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12) Guru perlu memahami dan mengawasi suasana sosial di lingkungan 

sekolah, karena hal ini besar pengaruhnya terhadap diri anak didik. 

13) Guru perlu memahami hubungan kekuasaan antara guru dan anak 

didik, seseorang akan dapat mempengaruhi motivasi orang lain bila 

ia memiliki suatu bentuk kekuasaan sosial.
43

 

Moh.Uzer Usman juga mengemukakan beberapa cara 

membangkitkan motivasi ekstrinsik dalam menumbuhkan motivasi 

intrinsik yaitu: 

1) Kompetisi (persaingan) 

Guru berusaha menciptakan persaingan di antara siswanya 

untuk meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki 

hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya dan mengatasi prestasi 

orang lain. 

2) Pace making (membuat tujuan sementara atau dekat) 

Pada awal kegiatan belajar menagajar guru, hendaknya 

terlebih dahulu menyampaikan kepada siswa TIK yang akan 

dicapainya sehingga dengan demikian siswa berusaha untuk 

mencapai TIK tersebut. 

3) Tujuan yang jelas 

Motif mendorong individu untuk mencapai tujuan. Makin 

jelas t ujuan, makin besar nilai tujuan bagi individu yang 
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bersangkutan dan makin besar pula motivasi dalam melakukan 

suatu perbuatan. 

4) Kesempurnaan untuk sukses 

Kesuksesan dapat menimbulkan rasa puas, kesenangan dan 

kepercayaan terhadap diri sendiri, sedangkan kegagalan akan 

membawa efek sebaliknya. Dengan demikian, guru hendaknya 

banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk meraih 

suskses dengan usaha sendiri, tentu juga dengan bimbingan guru. 

5) Minat yang besar 

Motif akan timbul jika individu memiliki minat yang besar. 

6) Mengadakan penilaian atau tes 

Pada umumnya semua siswa ingin belajar dengan tujuan 

memperolh nilai yang baik. Hal ini terbukti dalam kenyataan 

bahwa banyak siswa yang tidak belajar bila tidak ada ulangan. 

Akan tetapi, bila guru mengatakan bahwa lusa akan diadakan 

ulangan lisan, barulah siswa giat belajar dengan menghafal agar ia 

mendapat nilai yang baik. Jadi, angka atau nilai merupakan 

motivasi yang kuat bagi siswa.
44

 

Menurut Oemar Hamalik, cara-cara yang bisa dilakukan untuk 

menggerakkan motivasi belajar siswa adalah sebagai berikut: 

1) Member angka. 

2) Pujian. 

3) Hadiah. 
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4) Kerja kelompok. 

5) Persaingan. 

6) Tujuan dan level of aspiration. 

7) Sarkasme. 

8) Penilaian. 

9) Karyawisata dan eksekusi. 

10) Film pendidikan. 

11) Belajar melalui radio.
45

 

g. Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi intrinsik maupun 

motivasi ekstrinsik sama berfungsi sebagai pendorong, penggerak, dan 

penyeleksi perbuatan. Ketiganya menyatu dalam sikap terimplikasi 

dalam perbuatan. Untuk jelasnya ketiga fungsi motivasi dalam belajar 

tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

1) Motivasi sebagai pendorong perbuatan 

Pada mulanya anak didik tidak ada hasrat untuk belajar, 

tetapi karena ada sesuatu yang dicari muncullah minatnya untuk 

belajar. Sesuatu yang akan dicari itu dalam rangka untuk 

memuaskan rasa ingin taunya dari sesuatu yang akan dipelajari. 

Jadi, motivasi yang berfungsi sebagai pendorong ini 

mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam 

rangka belajar. 
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2) Motivasi sebagai penggerak perbuatan 

Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak 

didik itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung yang 

kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikofisik. 

3) Motivasi sebagai pengarah perbuatan 

Anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi 

mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang 

diabaikan.
46

 

Menurut Oemar Hamalik fungsi motivasi belajar sebagai 

berikut: 

1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa 

motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar. 

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan 

perbuatan kepencapaian tujuan yang diinginkan. 

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Besar kecilnya motivasi 

akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.
47

 

Dimyati dan Mudjiono juga mengemukakan beberapa fungsi 

motivasi belajar sebagai berikut:  

1) Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhi 

belajar. 

2) Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar, yang 

dibandingkan dengan teman sebaya. 
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3) Mengarahkan kegiatan belajar. 

4) Membesarkan semangat belajar. 

5) Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian 

bekerja (di sela-selanya adalah istirahat atau bermain)yang 

berkesinambungan; individu dilatih untuk menggunakan 

kekuatannya sedemikian rupa sehingga dapat berhasil.  

Kelima hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya motivasi 

tersebut disadari oleh pelakunya sendiri. Bila motivasi disadari oleh 

pelaku, maka sesuatu pekerjaan, dalam hal ini tugas belajar akan 

terselesaikan dengan baik.
48

 

3. Pengaruh Interaksi Edukatif Terhadap Motivasi Belajar  

Interaksi edukatif merupakan suatu proses hubungan timbal balik 

yang memiliki tujuan tertentu, yakni untuk mendewasakan siswa agar 

nantinya dapat berdiri sendiri, dapat menemukan jati dirinya secara utuh. 

Menurut Sardiman A.M, dalam rangka memberikan motivasi kearah yang 

dicita-citakan, hubungan guru dan siswa harus bersifat edukatif.
49

Proses 

belajar mengajar akan senantiasa merupakan proses kegiatan interaksi 

antara dua unsur manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar dan 

guru sebagai pihak yang mengajar, dengan siswa sebagai subjek 

pokoknya.
50

 

Interaksi belajar mengajar mengandung suatu arti adanya kegiatan 

interaksi dari tenaga pengajar yang melaksanakan tugas mengajar di suatu 
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pihak, dengan warga belajar (siswa, anak didik/subjek belajar) yang 

sedang melaksanakan kegiatan belajar di pihak lain. Interaksi antara 

pengajar dengan warga belajar, diharapkan merupakan proses motivasi. 

Secara khusus interaksi edukatif sebagai interaksi belajar mengajar yang 

berintikan pada kegiatan motivasi.
51

 

Syaiful Bahri Djamarah berpendapat bahwa dalam interaksi 

edukatif, setiap saat guru harus bertindak sebagai motivator, karena di 

dalam interaksi edukatif tidak mustahil ada siswa yang malas belajar dan 

sebagainya. Peran guru sebagai motivator sangat penting dalam interaksi 

edukatif, karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang 

membutuhkan kemahiran sosial, menyangkut performance dalam 

personalisasi dan sosialisasi diri.
52

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa interaksi 

edukatif guru mempengaruhi motivasi belajar siswa. Karena dalam 

kegiatan interaksi belajar mengajar siswalah yang belajar, maka merekalah 

yang harus melakukan kegiatan-kegiatan belajar. Oleh sebab itu, apabila 

antara guru dengan siswa telah terjalin interaksi yang baik, maka akan 

tercipta kegiatan belajar mengajar yang baik pula. Dari interaksi yang baik 

dan lancar inilah akan menunjukkan adanya motivasi belajar siswa yang 

tinggi yang memberikan perubahan belajar dan hasil belajar yang baik 

pada siswa. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian yang terdahulu yang 

relevan dengan judul yang akan diteliti, untuk menghindari pengulangan 

penelitian pada permasalahan yang sama, yang perlu ditampilkan dalam setiap 

penyusunan karya ilmiah penelitian. 

1. Munawaroh, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi 

Ekonomi Fakultas Tarbiyah Keguruan tahun 2011 dengan judul “Pengaruh 

Kemampuan Guru Menciptakan Interaksi dalam Pembelajaran Terhadap 

Keaktifan Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah Darel Hikmah 

Pekanbaru” dengan hasil terdapat pengaruh yang signifikan. Dimana ro> rt 

baik pada taraf signifikan 5% maupun 1%. 0,217 < 0,751 > 0,283. 

Pada penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Kemampuan Guru Menciptakan Interaksi dalam Pembelajaran 

Terhadap Keaktifan Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah 

Aliyah Darel Himah Pekanbaru. Penelitian yang penulis lakukan dan 

penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh sama-sama tentang interaksi 

guru, akan tetapi penelitian yang dilakukan Munawaroh menghubungkan 

antara guru menciptakan interaksi dengan keaktifan siswa. Sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan adalah pengaruh interaksi edukatif guru 

mata pelajaran fiqih terhadap motivasi belajar siswa. 

2. Zumanila, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah Keguruan tahun 2013 dengan judul “Pengaruh Keterampilan 

Guru dalam Mengadakan Variasi Terhadap Motivasi Siswa dalam Proses  
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Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah 02 Kecamatan Tanah Merah 

Kabupaten Indragiri Hilir”dengan hasil diperoleh harga phi> dari 

rt(tabel)baik pada taraf signifikan 5% maupun 1%, yaitu 0,205 < 0,591 > 

0,283. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

keterampilan guru mengadakan variasi terhadap motivasi siswa dalam 

proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah 02 Kecamatan Tanah Merah 

Kabupaten Indragiri Hilir.  

3. Widia Mastuti, tahun 2011, meneliti dengan judul “Pengaruh Tingkat 

Penguasaan Keterampilan Dasar Mengajar Guru Ekonomi terhadap 

Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar.” Widia Mastuti menyimpulkan bahwa 

tingkat pengaruh antara kedua variabel yaitu 0,766. Koefisien Determinasi 

(R squere) adalah 0, 586. Kontribusi tingkat penguasaan keterampilan 

dasar mengajar guru ekonomi terhadap motivasi belajar siswa adalah 

sebesar 0, 586 x 100% = 58,6%, selebihnya ditentukan oleh variabel lain. 

Maka disimpulkan ada pengaruh tingkat penguasaan keterampilan dasar 

mengajar guru ekonomi terhadap motivasi belajar siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh, Zumanila dan Widia 

Mastuti relevan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, namun 

mempunyai perbedaan pada masing-masing variabelnya serta lokasi 

penelitian. Adapun variabel X penelitian ini adalah Interaksi Edukatif, 

sedangkan variabel Y adalah Motivasi Belajar siswa dengan lokasi penelitian 

di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Al-Majidiyah Kecamatan 

Bagan Sinembah. 
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C. Konsep Operasional 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, pertama adalah interaksi 

edukatif guru fiqih yang dikenal dengan variabel mempengaruhi yang 

dilambangkan dengan symbol X. variabel kedua adalah motivasi belajar siswa 

dikenal dengan variabel yang dipengaruhi dilambangkan dengan symbol Y. 

1. Variable X (interaksi edukatif guru fiqih) 

Berdasarkan landasan teori pada penulisan ini dapat dilihat 

indikator variable X, adalah interasi edukatif indikator-indikatornya 

adalah: 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum memulai pelajaran. 

b. Guru menyampaikan sesuatu yang dianggap penting untuk 

disampaikan. 

c. Guru menyampaikan informasi yang dianggap penting  

d. Guru menyampaikan materi pelajaran secara ringkas sehingga 

menimbulkan rasa ingin tahu siswa untuk bertanya. 

e. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

pendapat. 

f. Guru memberi pujian pada siswa yang bisa menjawab pertanyaan guru 

dengan benar. 

g. Guru mengacungkan jempol pada siswa yang mau menyampaikan 

pendapat. 

h. Guru menegur siswa yang suka bercerita saat jam pelajaran sedang 

berlangsung. 

i. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dengan 

temannya. 
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j. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan 

temannya. 

k. Guru menggunakan metode mengajar sesuai dengan materi yang 

disampaikan. 

l. Guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran yang diampuh 

m. Guru melakukan penilaian terhadap sikap siswa 

n. Guru memberikan soal-soal latihan. 

o. Guru melakukan penilaian pembelajaran. 

2. Variable Y (Motivasi Belajar Siswa)  

a. Siswa bersungguh-sungguh dalam belajar 

b. Siswa bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan 

oleh guru 

c. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

d. Siswa mengerjakan tugas tepat waktu 

e. Siswa rajin membaca buku pelajaran dan melengkapi buku-buku 

pelajaran. 

f. Siswa berusaha untuk menjadi unggul di dalam kelas 

g. Siswa sering bertanya kepada guru tentang pelajaran yang tidak 

diketahuinya.. 

h. Siswa selalu ingin mendapat nilai yang lebih baik di dalam proses 

pembelajaran Fiqih. 

i. Siswa mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dalam proses 

pembelajaran. 
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j. Siswa mempunyai jadwal belajar sendiri dirumah. 

k. Siswa tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan dalam belajar. 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi bahwa: 

a. Interaksi edukatif guru fiqih berpengaruh terhadap motivasi belajar 

siswa. 

b. Motivasi belajar fiqih siswa yang bervariasi. 

2. Hipotesis 

Ha :  Ada pengaruh yang signifikan interaksi edukatif guru fiqih terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren Modern Al-Majidiyah Kecamatan Bagan 

Sinembah. 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan interaksi edukatif guru fiqih 

terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih di 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Al-Majidiyah 

Kecamatan Bagan Sinembah. 

 


