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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangakan potensi diri nya untuk memeliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. Dalam artian sempit pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan 

untuk mengembangkan kualitas manusia. sebagai suatu kegiatan yang sadar 

akan tujuan, maka dalam pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang 

berkesinambungan dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan. Semuanya 

berkaitan dalam suatu sistem pendidikan yang integral. menurut Sardiman 

2011:1 “Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. dalam 

hubunganya dengan manusia sebagai makhluk sosial, terkandung suatu 

maksud bahwa manusia bagaimanpun juga tidak terlepas dari individu yang 

lain. secara kodrat manusia akan selalu hidup bersama. Hidup bersama antar 

manusia akan berlangsung dalam berbagai bentuk komunikasi dan situasi. 

Dalam kehidupan semacam inilah interaksi’. 

Kecendrungan manusia untuk melahirkan komunikasi dua arah melalui 

bahasa yang mengandung tindakan dan perbuatan. Karena ada aksi dan reaksi, 

maka interaksi pun terjadi. sehingga interaksi akan berlangsung bila ada 

hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Sebagai mana di 

kemukakan oleh Syaiful (2010: 4-5) “Semua normal yang di yakini 

mengandung kebaikan perlu di tanamkan ke dalam jiwa anak didik melalui 

peranan guru dalam pembelajaran, guru dan anak didik berada dalam suatu 

relasi kejiwaan”. Interaksi antara guru dan anak didik terjadi karena saling 

membutuhkan. Anak didik ingin belajar dengan menimba sejumlah ilmu 
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Dari guru ingin membina dan membimbing anak didikdengan 

memberikan sejumlah ilmu kepada anak didik yang membutuhkan. Keduanya 

mempunyai kesamaan langkah dan tujuan, yaitu kebaikan. Belajar mengajar 

adalah suatu proses yang dilakukan dengan sadar dan bertujuan, interaksi 

belajar mengajar dikatakan bernilai normatif  karena di dalamnya ada 

sejumlah nilai. di dalam interaksi belajar mengajar tentunya terjadi proses 

mempengaruhi, di dalam arti guru mempengaruhi siswa. Dan interaksi guru 

dan siswa terjadi bukan hanya dalam penguasaan bahan pelajaran, tetapi juga 

dalam penerimaan nilai-nilai, pengembangan sikap serta dalam mengatasi 

kesulitan yang di hadapi siswa. 

Menurut Ahmadi (1997: 118-199) bahwa “interaksi belajar mengajar 

di arahkan agar aktivitas berada pada pihak anak didik. Hal ini menjadi 

keharusan, karena memang anak didik merupakan orientasi dari setiap proses 

atau langkah kegiatan belajar mengajar. Peranan guru di sini sebagai 

pembimbing yang dapat mengarahkan siswa dan memberikan motivasi untuk 

mencapai hasil yang optimal”. Menurut Sardiman (2005: 47) dalam bukunya 

yang berjudul “Interaksi dan Motivasi dalam Belajar Mengajar” menyebut 

istilah pembelajaran dengan interaksi edukatif. Menurut beliau, yang dianggap 

interaksi edukatif adalah interaksi yang dilakukan secara sadar dan 

mempunyai tujuan untuk mendidik, dalam rangka mengantar peserta didik ke 

arah kedewasaannya. Pembelajaran merupakan proses yang berfungsi 

membimbing para peserta didik di dalam kehidupannya, yakni membimbing 

mengembangkan diri sesuai dengan tugas perkembangan yang harus 

dijalani.Pembelajaran merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari 

komponen-komponen sistem instruksional, yaitu komponen pesan, orang, 

bahan, peralatan, teknik, dan latar atau lingkungan. 

Ketika sebagai peserta didik mulai masuk sekolah, anak sudah 

dianggap akan terlibat dalam proses belajar. Dalam hal ini banyak hal yang 

harus diketahui oleh seorang guru tentang proses belajar itu. Seperti yang di 

kemukakan oleh Amir (1990: 98) bahwa “banyak hal yang harus diketahui 

oleh seorang guru, mulai dari bagaimana cara mempersiapkan sesuatu yang 
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akan diajarkan, bagaimana mengajarkannya sampai kepada bagaimana cara 

mengevaluasi hasil belajar anak”. 

Menurut Ali (1992:4) bahwa “bila ditelusuri secara mendalam proses 

belajar mengajar merupakan inti dari aktivitas pendidikan. Di dalam terjadi 

interaksi antara berbagai komponen pengajaran yang dikelompokkan ke dalam 

tiga kategori terutama yaitu guru, isi, atau materi pelajaran dan siswa”. Untuk 

menyukseskan belajar mengajar sebenarnya interaksi antara guru dan siswa 

sangat penting, tanpa interaksi keduanya proses belajar mengajar tidak 

berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar 

dibutuhkan situasi yang mendukung seperti sarana prasarana maupun suasana 

yang akrab, demokratis yang memungkinkan berkembangnya proses belajar 

mengajar. 

Pada penelitian yang di lakukan Nana Khoirunnisa (2015) dalam judul 

skripsi tentang “ Upaya Guru dalam Meningkatkan Motivasai Belajar Bahasa 

Arab Siswa Kelas VIII A di MTs N Mantingan Ngawi Tahun Ajaran2014-

2015 ”  menunjukkan: (1) Upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar 

bahasa Arab siswa kelas VIII A adalah: menjelaskan tujuan belajar ke peserta 

didik, membangkitkan minat siswa, menciptakan susasana yang 

menyenangkan, memberikan ulangan, mengetahui hasil, memberikan pujian, 

menunjukkan antusiasme dalam mengajar dan menggunakan prosedur yang 

sesuai, serta memberikan hukuman. (2) hasil upaya guru dalam meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab adalah cukup. Hal ini terbukti 

dengan adanya perubahan sikap dan tingkah laku siswa ketika mengikuti 

pelajaran bahasa Arab yang sebelumnya siswa tidak menyukai pelajaran 

bahasa Arab, namun setelah mendapatkan dorongan dan perhatian dari guru, 

siswa menja di lebih termotivasi dan semangat untuk belajar bahasa Arab. 

Berdasarkan observasi kelas yang dilakukan di SMA Negeri  

Colomadu diketahui bahwa hasil belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran 

ekonomi kurang memuaskan dengan rata-rata kelas yang masih rendah dengan  

jumlah 31 siswa kelas XI, siswa yang mencapai KKM hanya 43% yaitu 13 

siswa saja dan sisanya belum mencapai KKM, rata – rata nilai siswa yaitu 63 
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dengan nilai terendah 37,5 dan nilai tertinggi 93. Berdasarkan observasi dan 

wawancara peneliti kepada guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 

Colomadu, saat guru menyampaikan pelajaran dari 31 siswa yang bertanya 

atau menanggapi dalam proses pembelajaran hanya 10 siswa saja atau 32% 

dari total siswa di kelas, sisanya kurang memperhatikan. Dilihat dari hasil 

observasi, banyak siswa yang kurang termotivasi dalam mengikuti pelajaran 

yaitu sebanyak 68%. hal  ini dapat terlihat dari kurangnya interaksi belajar 

mengajar pada saat proses pembelajaran berlangsung.  

 

 
 

Gambar  1.1 diagram fishbone interaksi 
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Gambar 1.2 diagram fishbone motivasi 

Berdasarkan diagram tulang ikan rendahnya motivasi siswa juga 

disebabkan oleh interaksi guru dan siswa yang kurang baik. Keberhasilan guru 

dalam menyampaikan materi sangat tergantung pada kelancaran interaksi 

antara guru dengan siswanya, guru cenderung menggunakan metode ceramah 

menyebabkan peserta didik menjadi bosan dan sering melamun dikelas. 

Kurangnya interaksi membawa akibat terhadap pesan yang disampaikan guru. 

Begitu pula dengan siswa, siswa yang memiliki peran utama dalam proses 

pembelajaran karena siswa adalah subyek dan bukan obyek dari program 

pengajaran. Kegiatan pengajaran yang menempatkan peserta didik aktif untuk 

belajar menjadi cenderung lebih aktif dari keadaan sebaliknya. 

Motivasi belajar memegang peranan yang sangat penting dalam 

memberikan gairah, semangat, rasa senang dalam belajar, sehingga yang 

mempunyai motivasi yang tinggi memiliki energi yang banyak untuk 

melakukan kegiatan belajar. Siswa yang motivasi tinggi sangat sedikit yang 

tertinggal dalam hal belajarnya dan semangat yang menggebu-gebu sehingga 

sedikit pula kesalahan yang dilakukan dalam belajar. 
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Dalam kegiatan belajar mengajar, apabila ada seseorang siswa, 

misalnya tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan, maka perlu 

diselidiki sebab sebabnya. Sebab-sebab itu biasanya bermacam-macam, 

mungkin ia tidak senang, mungkin sakit, lapar ada problem pribadi dan lain-

lain. Hal ini berarti pada diri anak tidak terjadi perubahan energi, tidak 

terangsang afeksinya untuk melakukan sesuatu, karena tidak memiliki tujuan 

atau kebutuhan belajar. Keadaan semacam ini perlu dilakukan daya upaya 

yang dapat menemukan sebab-sebabnya dan kemudian mendorong seseorang 

siswa itu mau melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan, yakni belajar. 

Dengan kata lain siswa itu perlu diberikan rangsangan agar tumbuh motivasi 

pada dirinya. Atau singkatnya perlu diberikan motivasi. 

Perilaku yang penting bagi manusia adalah belajar dan bekerja. Belajar 

menimbulkan perubahan mental pada diri siswa. Bekerja menghasilkan 

sesuatu yang bermanfaat bagi diri perilaku dan orang lain. Menurut Dimyati 

dan Mujiono (2002:85) “motivasi belajar dan motivasi bekerja merupakan 

penggerak kemajuan masyarakat. Kedua motivasi tersebut perlu dimiliki oleh 

siswa”. 

Berangkat dari masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti 

tentang “POLA INTERAKSI GURU DAN SISWA DALAM 

MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PADA MAPEL EKONOMI 

SISWA KELAS XI DI SMA N COLOMADU”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah dalam menganalisis obyek dan subyek penelitian 

maka dianggap perlu adanya pembatasan masalah dalam bentuk rumusan 

masalah, dan adapaun rumusan masalah tersebut yaitu  

1. Bagaimana pola interaksi guru dan siswa dalam meningkatkan motivasi 

belajar pada mapel ekonomi di SMA Negeri Colomadu ? 

2. Bagaimana tindakan guru dalam meningkatkan motivasi belajar pada mapel 

ekonomi di SMA Negeri Colomadu ? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui Bagaimana pola interaksi guru dan siswa dalam 

meningkatkan motivasi belajar pada mapel ekonomi di SMA Negeri 

Colomadu. 

2. Untuk mengetahui tindakan guru dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa pada mapel ekonomi di SMA Negeri Colomadu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan member pemikiran kepada semua pihak 

antara lain: 

1. Manfat Teoritis  

Hasil penelitian ini di harapkan menambah dan mengembangkan wawasan 

ilmu di bidang pendidikan dalam meningkatkan motivasi belajar dengan 

interaksi  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Mendapatkan wawasan dan pengalaman praktis di bidang penelitian. 

Selain itu, hasil penelitian juga dapat dijadikan sebagai bekal dalam 

mengembangkan dunia pendidikan dan pembelajaran. 

b. Bagi siswa 

1) Menumbuhkan sikap semangat belajar bagi siswa 

2) Meningkatkan belajar siswa untuk meraih hasil yang maksimal 

c. Bagi guru dan calon guru 

1) Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan pembelajaran 

2) Menambah keilmuan guru tentang perhatian orang tua siswa dalam 

hubunganya dengan sikap belajar siswa di sekolah 

 

 


