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POLA INTERAKSI GURU DAN SISWA DALAM MENINGKATKAN 
MOTIVASI BELAJAR PADA MAPEL EKONOMI SISWA KELAS XI 

DI SMA N COLOMADU 
 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 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. Jenis penelitian ini adalah kualitatif adalah kualitatif, dengan metode 
kualitatif deskriptif menggunakan desain etnografi. Teknik pengumpulan data 
dengan observasi,pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Keabsahan data di lakukan dengan triangulasi sumber dengan 
membandingkan data dari berbagai sumber dan triangulasi teknik yaitu dengan 
membandingkan data wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa: 1) Pola Interaksi Guru dan siswa dalam meningkatkan motivasi 
belajar ekonomi ada nya dukungan dan upaya dari pihak sekolah melalui pelatihan-
pelatihan untuk para guru serta evaluasi dari supervisi, kesiapan dan kemampuan 
guru dalam mengelola interaksi pembelajaran melalui teknik ketrampilan dasar 
mengajar dengan pola interaksi dua arah, 2) Tindakan  Guru dalam meningkatkan 
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri Colomadu 
dengan cara mengairahkan minat belajar siswa,memberi intensif dan mengarahkan 
perilaku siswa. Kesimpulan, kesiapan dan kemampuan guru untuk memotivasi siswa 
dengan cara menumbuhkan minat belajar siswa secara intensif dan mengarahkan 
perilaku siswa. 
Kata kunci : interaksi, motivasi belajar 
 

Abstract 

 

Purpose of this study was to find out: 1) To find out What is the pattern of interaction 
between teachers and students in improving learning motivation in economic 
subjects in Colomadu State High School. 2) To determine the teacher's actions in 
increasing students' learning motivation in economic subjects in Colomadu State 
High School. This type of research is qualitative, qualitative, with descriptive 
qualitative methods using ethnographic design. Data collection techniques by 
observation, data collection, data reduction, data presentation and conclusion 
drawing. The validity of the data is done by triangulating the source by comparing 
data from various sources and technical triangulation by comparing interview data, 
observation, documentation. The results of the study show that: 1) The interaction 
pattern of teachers and students in increasing the motivation to learn economics is the 
support and efforts of the school through trainings for teachers and evaluation of 
supervision, readiness and ability of teachers in managing the interaction of learning 
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through basic teaching skills techniques with two-way interaction patterns, 2) 
Teacher's actions in improving student learning motivation in economic subjects at 
Colomadu State High School by revitalizing student learning interests, giving 
intensive and directing student behavior. Conclusion, readiness and the ability of the 
teacher to motivate students by developing students' interest in learning intensively 
and directing student behavior. 
Keywords: interaction, learning motivation 
 
 

1. PENDAHULUAN 

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. Semua nya berkaitan dalam suatu sistem 

pendidikan yang integral. 

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 

(Sardiman, 2011:1) 

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 
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berada dalam suatu relasi kejiwaan. Interaksi antara guru dan anak didik terjadi 

karena saling membutuhkan. Anak didik ingin belajar dengan menimba sejumlah 

ilmu 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 Abu 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 AM (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 

Achsin (1990:98) bahwa “banyak hal yang harus diketahui oleh seorang guru, mulai 
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dari bagaimana cara mempersiapkan sesuatu yang 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 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 
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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 diagram fishbone interaksi 
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Gambar 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. 



 
 

7 

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”. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif yaitu penelitian tentang data yang 

dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema, dan gambar yang 

bertujuan mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai data yang 

diinginkan. Desain penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan 

pendekatan kebudayaan (etnografi) yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian yang 

bersifat deskriptif analitik mengungkapkan bahwa data yang diperoleh seperti hasil 

pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen yang diperoleh 

akan disajikan dalam bentuk uraian naratif.  Bungin (2011: 181) mengemukakan 

bahwa “Etnografi adalah analisis kelompok kebudayaan, masyarakat maupun suku 

bangsa yang dilakukan secara sistematis dan dihimpun dari lapangan dalam kurun 

waktu yang sama”. SUBYEK penelitian  ini adalah kepala sekolah, guru dan siswa. 

Metode pengumpulan data melalui obsevasi, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini menurut sugiyono (2010:247) 

meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, 
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penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan cara mengumpulkan data 

yang di peroleh dengan menggunakan beberapa sumber. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pola Interaksi Guru Dan Siswa Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Ekonomi Di SMA Negeri Colomadu 

Pembahasan hasil penelitian berisi tentang dalam pembelajaran ekonomi Guru 

menggunakan pola interaksi ganda yakni komukasi guru dengan siswa serta interaksi 

siswa dengan guru, interaksi ini bisa disebut dengan interaksi dua arah. Dari sini 

sudah di buktikan bahwa interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran di 

kelas sangatlah baik selain di dukung oleh bimbingan yang diadakan di sekolah juga 

ada meninjauan lebih lanjut mengenai pelaksanaanya, hal ini sangat berdampak 

positif pada siswa. 

Peran guru sangat dibutuhkan sekali untuk mencapai pembelajara yang efektif, 

karena guru di sini di tuntut lebih kreatif dalam mengola pembelajaran, untuk 

menunjang kemampuan guru maka pihak sekolah pun memberikan berbagai upaya 

dan dukungan seperti pemenuhan fasilitas, seperti LCD/proyektor disetiap kelas agar 

dapat menunjang proses pembelajaran, lab-lab, Perpustakaan kemuadian upaya dari 

pihak sekolah bagi para guru, sekolah tidak bosan-bosanya memberikan bimbingan, 

penataran agar guru di ajarkan untuk lebih kreatif dalam mengajar, setelah itu tidak 

cukup disini upaya sekolah yakni mendatangkan supervisi untuk menilai bagaimana 

pelaksanaanya di dalam kelas. Kemampuan dan kesiapan guru dalam mengelola 

interaksi pembelajaran memang sangat diperlukan, Maka dari itu perlulah kesiapan 

yang matang untuk guru merencanakan segala yang dibutuhkan ketika akan 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas 

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang di lakukan Rohmatin, 

Ainur (2015) menunjukkan bahwa : (1) Dukungan dan upaya dari pihak sekolah 

melalui pelatihan-pelatihan untuk para guru serta evaluasi dari supervisi, (2) kesiapan 

dan kemampuan guru dalam mengelola interaksi pembelajaran melalui teknik 

ketrampilan dasar mengajar dengan pola interaksi dua arah 
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut apabila dibandingkan dengan pola  

interaksi guru dan siswa dalam meningkatkan motivasi di SMA Negeri Colomadu 

terdapat kesamaan dalam mengunakan interaksi dua arah dan upaya dari pihak 

sekolah dalam memberikan fasilitas dalam pembelajaran. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian tersebut yaitu pada penelitian sebelumnya diperuntukkan bagi 

SMP N 4 Malang sedangkan penelitian ini diperuntukkan bagi siswa SMA Negeri 

Colomadu kelas XI 

3.2 Tindakan  Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri Colomadu 

Berdasarkan dari hasil data yang terkumpul penulis dapat mengklarifikasikan 

dalam beberapa kelompok yaitu mengenai upaya guru dalam meningkatkan belajar 

siswa antara lain : mengairahkan minat belajar siswa,memberi intensif dan 

mengarahkan perilaku siswa  

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nana Khoirunnisa 

(2015)  menunjukkan: (1) 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) perubahan sikap dan tingkah laku siswa ketika 

mengikuti pelajaran setelah mendapatkan dorongan dan perhatian dari guru, siswa 

menjadi lebih termotivasi dan semangat untuk belajar  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut apabila dibandingkan dengan tindakan 

guru dalam meningkatkan motivasi belajar terdapat tiga tindakan guru yang sama 

yaitu menggairahkan minat belajar siswa, memberi intesif (memberi 

angka,kompetisi,hadiah,pujian,memberikan hasil belajar,hukuman) dan mengarahkan 

perilaku siswa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu pada 

penelitian sebelumnya diperuntukkan bagi siswa Smp 15 Yogyakarta sedangkan 

penelitian ini diperuntukkan untuk siswa SMA Negeri Colomadu kelas XI  

 

 



 
 

10 

4. PENUTUP 

Berpijak dari hasil penelitian, yang penulis lakukan mengenai pola interaksi guru 

dan siswa dalam meningkatkan motivasi belajar pada mapel ekonomi di SMA Negeri 

Colomadu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

4.1 Interaksi guru dan siswa dalam meningkatkan motivasi belajar pada mapel 

ekonomi di SMA Negeri Colomadu menunjukkan bahwa: (a) Model 

kurikulum yang digunakan sekolah sebagai sarana dalam interaksi 

pembelajaran.(b) Dukungan dan upaya dari pihak sekolah dalam 

meningkatkan kualitas interaksi edukatif melalui pelatihan-pelatihan untuk 

para guru serta evaluasi dari supervisi, (c) kesiapan dan kemampuan guru 

dalam mengelola interaksi pembelajaran melalui teknik ketrampilan dasar 

mengajar dengan pola interaksi dua arah . 

4.2 Tindakan  guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa adalah dengan 

cara menumbuhkan minat belajar siswa terlebih dahulu melalui ice 

breaking, video yang berkaitan dengan materi, pemberian intensif dengan 

memberikan angka atau point plus, mengadakan kompetisi di dalam kelas, 

memberikan hadiah, memberitahukan hasil belajar, memberikan pujian, dan 

memberikan hukuman, dan yang terakhir guru juga selalu mengarahkan 

perilaku siswa dengan baik. 
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