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ABSTRAK 

 

belajar anak dapat dilihat dari cara anak saat mengikuti proses pembelajaran 

seperti perhatian saat guru menjelaskan pelajaran, dan dari lengkap atau tidaknya 

buku catatan. Akan tetapi kenyataannya masih terdapat minat belajar yang rendah 

pada siswa kelas III MIN 27 Aceh Besar. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini 

adalah bagaimana peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan minat 

belajar siswa di kelas III MIN 27 Aceh Besar? Apa saja faktor pendukung dan 

penghambat peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan minat belajar 

MIN 27 Aceh Besar? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan  dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara 

dan observasi, kemudian data tersebut dianalisis melalui deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian ditemukan bahwa peran guru sebagai motivator dalam 

meningkatkan minat belajar siswa di kelas III MIN 27 Aceh Besar adalah dengan 

melakukan upaya seperti guru menggunakan metode, model dan media 

pembelajaran yang bervariasi dalam proses belajar, guru menciptakan persaingan/ 

kompetensi, guru memberikan evaluasi/ ulangan, guru memberi nilai dalam 

bentuk angka, guru memberitahukan hasil belajar siswa, guru memberi hadiah 

kepada siswa yang berprestasi, guru memberikan pujian kepada siswa yang dapat 

mengerjakan tugas dengan baik, guru memberi hukuman kepada siswa yang tidak 

mengerjakan tugas, dan guru membantu kesulitan belajar yang dialami siswa.  
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Minat sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Tinggi rendahnya minat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan modern yang dikembangkan 

untuk membantu keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

pendidikan. Secara khusus sekolah juga diartikan sebagai tempat anak-anak 

belajar, berkreasi, bersosialisasi, dan bermain.1 Sekolah berfungsi untuk 

membentuk siswa menjadi pribadi yang cerdas baik secara pengetahuan 

maupun emosional. Sekolah juga merupakan wadah untuk membentuk 

karakter. Karakter yang dimiliki oleh siswa bermacam-macam. Ada siswa yang 

memiliki minat yang tinggi terhadap pembelajaran dan ada pula yang kurang 

berminat sehingga cenderung malas dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 

atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.2 Maka dapat dipahami bahwa minat 

adalah rasa yang lahir dan diri seseorang berupa ketertarikan terhadap sesuatu 

sehingga dapat menghasilkan gairah untuk terus belajar. Tinggi rendahnya 

minat belajar anak akan. terlihat dan cara anak saat mengikuti proses 

pembelajaran seperti perhatian saat guru menjelaskan pelajaran, dan lengkap 

tidaknya buku catatan. Agar membuat aktivitas belajar menjadi suatu 

                                                 

1 Ferry Efendi dan Makhfudli, Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik 

Keperawatan, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), hlm. 211. 

2 Slamet, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2015), hlm. 180. 
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kegemaran, hal yang dimiliki oleh seseorang adalah minat belajar. Bila 

seseorang tidak memiliki minat belajar, maka seseorang tidak akan menjadi 

gemar belajar. 

Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam menumbuh dan 

mengembangkan minat belajar siswa. Banyak usaha yang dilakukan guru agar 

siswa memiliki minat belajar yang tinggi. Seperti memperhatikan cara 

mengajar, metode, model, strategi dan pendekatan pembelajaran yang 

digunakan, hingga yang paling penting adalah berusaha memahami 

karakteristik siswa sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai masing-

masing karakter yang dimiliki siswa. 

Penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa guru memiliki peran 

yang sangat sentral. Karena guru adalah orang yang mengajar, membimbing, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Guru memiliki kontribusi yang 

sangat besar dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Minat bakat 

siswa tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru.3 Proses 

pembelajaran dikatakan berhasil bilamana tujuan pembelajarannya tercapai. 

Diantara faktor yang dijadikan tolak ukur keberhasilan proses belajar mengajar 

adalah meningkatnya minat belajar siswa. Salah satu upaya meningkatkan 

minat tersebut ialah dengan menggunakan beragam teknik yang menarik 

perhatian siswa. 

Guru di era global dituntut agar dapat memberikan pendidikan bermutu 

secara professional. Perannya bukan sekedar menggurui namun harus bisa 

                                                 

3 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 

35. 
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menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan memiliki 

kemampuan dalam bidang iptek. 

Kurangnya kesadaran guru akan perannya sebagai perangsang minat 

belajar, anak kerap kali memicu kesalahan-kesalahan yang terjadi pada guru. 

Di antara kesalahan-kesalahan guru seperti mengambil jalan pintas dalam 

pembelajaran, menunggu siswa berperilaku negatif, mengabaikan siswa, 

merasa paling pandai, tidak adil (diskriminatif), memaksa hak siswa.4 Kejadian 

kurangnya pemahaman guru terhadap peran-perannya membutuhkan perhatian 

lebih dalam system pendidikan bangsa Indonesia. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di MIN 27 Aceh 

Besar terdapat sejumlah siswa yang kurang berminat saat mengikuti proses 

pembelajaran. Hal ini terlihat saat guru menjelaskan materi ada siswa yang 

mengantuk dan bersenda gurau dengan teman sebangkunya, siswa selalu 

melihat keluar kelas sehingga kurang konsentrasi dan tidak memperhatikan 

pelajaran. Kurangnya minat siswa saat belajar menyebabkan kondisi kelas 

kurang kondusif Saat proses pembelajaran siswa kurang memperhatikan 

penjelasan dan guru dan ketika diberi kesempatan buat bertanya tidak ada yang 

menggunakan kesempatan untuk bertanya.5 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik 

mengadakan penelitian dengan judul “Peran Guru Sebagai Motivator dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Siswa di Kelas III MIN 27 Aceh Besar”. 

                                                 

4 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 25. 

5 Hasil Observasi di MIN 27 Aceh Besar pada tanggal 10 Maret 2020. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan minat belajar 

siswa di kelas III MIN 27 Aceh Besar? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran guru dalam 

meningkatkan minat belajar MIN 27 Aceh Besar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran guru dalam meningkatkan minat belajar 

siswa di Kelas III MIN 27 Aceh Besar. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat guru dalam 

meningkatkan minat belajar MIN 27 Aceh Besar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

a. Bagi pembaca, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk menambah informasi dan wawasan. 

b. Bagi para peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi untuk mengadakan penelitian sejenis, dan dapat 

memberikan sumbangan positif bagi perkembangan serta kemajuan ilmu 
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pengetahuan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi siswa, dapat menambahkan minat siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

b. Bagi guru, dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan minat belajar 

pada anak dan dapat dijadikan sebagai tindakan preventif dan kuratif 

terhadap siswa yang masih rendah minat belajar. 

c. Bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan sumbangan yang baik dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan. 

d. Bagi peneliti, dapat memberikan wawasan tentang peran guru dalam 

meningkatkan minat belajar siswa. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam 

memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka 

peneliti menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut: 

1. Peran Guru 

Peran guru adalah tingkah atau suatu perbuatan yang diharapkan 

dimiliki oleh seorang guru dalam meningkatkan minat belajar siswanya. 

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah motivasi atau dorongan 

guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran agar siswa lebih berminat 

dalam belajar. 

2. Minat Belajar Siswa 

Minat belajar adalah gairah atau kecenderungan hati siswa agar 

tertarik untuk belajar di kelas bersama guru. 
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F. Penelitian Relevan 

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah menelusuri beberapa 

hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan di antaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Yulianingsih berjudul “Peran Guru 

dalam Meningkatkan Minat Belajar Akidah Akhlak Siswa Kelas I MIN 

Ngestiharjo Wates Yogyakarta” judul penelitian tersebut sangat relevan 

dengan penelitian yang peneliti lakukan. Fokus kajiannya tentang minat 

belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru dalam 

meningkatkan minat belajar sangat tinggi.6 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gagas Abdullah Wardani berjudul “Peran 

Guru dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Aqidah Akhlak Kelas II H di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Model 

Palembang“ menunjukkan bahwa peran guru untuk meningkatkan minat 

belajar adalah dengan menggunakan metode yang bervariasi pada saat 

melakukan pembelajaran.7 

3. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Amidah yang berjudul “Strategi 

Guru dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 147 Palembang”. Judul 

                                                 

6 Eka Yulianingsih, Peran Guru dalam Meningkatkan Minat Belajar Aqidah Akhlak 

Siswa Kelas 1 MIN I Ngestiharjo Wates Yogyakarta, Diakses pada tanggal 16 April 2002 dari 

situs: http://www.digilih.uin-suka.ac.id/id/eprint/14597 

7 Gagas Abdullah Wardani, Peran Guru dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas II H di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Model Palembang, 

pada tanggal 18 April 2020 dari situs: http://repository.metrouniv.ac.id/eprint3615/I/ 

SKRIPSI%20RENI%20Fix%20bat%20cd.pdf 
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penelitian tersebut sangat relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. 

Fokus kajiannya tentang minat belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

guru menerapkan berbagai strategi pembelajaran guna meningkatkan minat 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.8 

Dengan demikian, berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan dan kajian penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti saat ini. Adapun perbedaan tersebut terletak pada mata 

pelajarannya. Penelitian yang dilakukan saat ini guna untuk menyempurnakan 

hasil penelitian sebelumnya. Minat belajar dapat ditingkatkan dengan berbagai 

strategi, metode, ataupun media tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat lebih 

menyempurnakan isi kajian penelitian terdahulu sebelumnya sebab tersusun 

dalam meningkatkan minat siswa. 

                                                 

8 Amidah, Strategi Guru dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 147 Palembang, Diakses pada tanggal 20 April 

dari situs: 

https://www.academia.edu/3870129/STRATEGI_GURU_DALAM_MENINGKATKAN_MINAT

_BELAJAR_SISWA_PADA_MATA_PELAJARAN_PENDIDIKAN_AGAMA_SLAM_DI_SEK

OLAH_DASAR_NEGERI_147_PELEMBANG_Oleh_Amidah_Guru_Agama_Pada_Sekolah_Da

sar_147_Palembang 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Peran Guru 

1. Pengertian Peran 

Secara bahasa, peran berasal dari bahasa Inggris yaitu “role” yang 

dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “seperangkat tindakan yang 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan”. Secara istilah peran adalah 

berperilaku menurut posisi seseorang dalam masyarakat.9 

2. Pengertian Guru 

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, 

guru adalah pendidik professional dengan utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevakuasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah. 

Guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggungjawab 

memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan 

jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri 

sendiri, dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah. Khalifah di 

muka bumi, sebagai makhluk social dan individu yang sanggup berdiri 

sendiri.10 Menurut Peraturan Pemerintah, guru adalah jabatan fungsional, 

                                                 

9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2004), hlm. 854. 

10 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional… hlm. 47. 
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yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 

hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 

didasarkan keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.11 

Guru diibaratkan sebagai orang tua ke dua. Sosok guru memiliki 

kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan. Oleh karenanya, guru 

harus memiliki kepribadian yang baik dan segi kepribadian, pedagogik, 

sosial dan profesional. Guru harus memberikan suri tauladan yang baik di 

sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Karena kepribadian guru juga 

diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai orang yang sudah diberikan 

kepercayaan untuk mendidik anak-anaknya di sekolah. 

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab 

terhadap pendidikan peserta didik, baik secara individual ataupun klasikal 

baik di sekolah maupun di luar sekolah.12 Guru juga diartikan sebagai 

pendidik, yaitu orang yang bertanggungjawab memberikan bimbingan 

terhadap anak didiknya. Demi menyiapkan peradaban yang lebih baik, dan 

mengubah dunia dan gelap menuju cahaya terang, guru merelakan dirinya 

untuk anak-anak orang lain, memberikan ilmu, waktu, perhatian, kasih 

sayang dan pengorbanan-pengorbanan lain yang didasari prinsip bahwa 

mendidik adalah tugas yang suci.13 

                                                 

11 Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional, (Jakarta. 2005) No: 14. 

12 Evin Ulansari, Peranan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja guru di MTs 

Nurul Islam Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, (Skripsi Fakultas Tarbiyah 

IAIN Raden Fatah Palembang 2012), hlm. 26. 

13 Fahrudin Eko Hardiyanto, Etos Probetik Sang Pendidik, (Semarang: Cipta Prima 

Nusantara 2016), hlm. 16. 
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Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwasannya peran guru 

adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan guru sebagai sosok dewasa dalam 

mengajar, mendidik, guna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh 

siswa dan sebagai motivator untuk membuat siswa menjadi bersemangat 

dalam belajar. 

3. Peran Guru dalam Pembelajaran 

Dalam pendidikan formal Menurut Cece Wijaya peran guru sangat 

beragam sekali di antaranya adalah:14 

a. Guru Sebagai Pembimbing 

Seorang guru bukan satu-satunya penyampai dan satu-satunya 

sumber pengetahuan bagi peserta didik, guru hanya bertugas sebagai 

pembangkit motivasi belajar siswa. 

b. Guru Sebagai Pengatur Lingkungan 

Pada hakikatnya mengajar itu adalah mengatur lingkungan agar 

terjadi proses belajar mengajar yang baik. Seorang guru harus bisa 

menciptakan suasana kelas yang efektif sehingga siswa dapat belajar 

dengan nyaman. 

c. Guru Sebagai Partisipan 

Guru juga harus berperan sebagai peserta ajar yang baik, ia 

sebagai fasilitator yang menengahi setiap masalah yang terjadi pada mata 

pelajaran, ia yang memberikan arah dan jalan keluar ketika peserta didik 

melakukan diskusi. 

                                                 

14 Cece Wijaya, dkk, Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan Pembaharuan dan 

Pengajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya). hlm. 107-108. 
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d. Guru Sebagai Konselor 

Guru sebagai konselor yang untuk memberikan nasihat kepada 

anak didik sesuai dengan kebutuhannya. Kepada siswa yang mengalami 

kesulitan belajar, seorang guru harus dapat menyembuhkan apabila ada 

peserta didik yang berkasus. Maka seorang guru harus dapat memberikan 

nasihat sehingga anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. 

e. Guru Sebagai Supervisor 

Guru juga berperan sebagai pengawas yang memantau kegiatan 

belajar mengajar, sehingga keadaan kelas tetap dalam keadaan kondusif 

dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. 

f. Guru Sebagai Motivator 

Guru harus dapat memberikan minat belajar kepada para peserta 

didik sehingga semangat belajar mereka tetap tinggi. Ada empat hal yang 

dapat dikerjakan guru dalam memberikan motivasi ini yaitu: 

1) Membangkitkan dorongan kepada siswa untuk belajar 

2) Menjelaskan secara konkrit kepada siswa apa yang dapat dilakukan 

pada akhir pengajaran. 

3) Memberikan ganjaran terhadap prestasi yang akan dicapai sehingga 

dapat merangsang untuk mencapai prestasi yang lebih baik di 

kemudian hari. 

4) Membentuk kebiasaan belajar yang baik 

g. Guru Sebagai Evaluator 

Setelah proses belajar mengajar berakhir, maka guru bertugas 

untuk mengadakan sebuah evaluasi, untuk mengetahui tingkat 

keberhasilannya dalam memberikan materi pelajaran kepada siswa. 
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Menurut Meity H. Idris dkk, dalam bukunya “Menjadi Pendidik 

yang Menyenangkan dan Profesional”, peran yang harus dimiliki guru di 

antaranya adalah:15 

a. Guru Sebagai Edukator 

Merupakan peran utama khususnya untuk peserta didik pada 

jenjang sekolah dasar. Peran ini memberikan contoh dalam hal sikap, dan 

perilaku, dan membentuk kepribadian peserta didik. 

b. Guru Sebagai Manager 

Guru memiliki peran untuk menegakkan ketentuan dan tata tertib 

yang telah disepakati bersama di sekolah, memberikan arahan atau 

rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya oleh warga sekolah. 

c. Guru Sebagai Supervisor 

Terkait dengan pemberian bimbingan dan pengawasan kepada 

peserta didik, memahami permasalahan yang dihadapi peserta didik, 

menemukan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan 

akhirnya memberikan jalan keluar pemecah masalahnya. 

d. Guru Sebagai Inovator 

Seorang guru harus memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi 

untuk menambah pengetahuan dan ketrampilannya sebagai guru. Tanpa 

adanya semangat belajar yang tinggi, mustahil bagi guru dapat 

                                                 

15 Meity H. Idris dkk., Menjadi Pendidik yang Menyenangkan dan Profesional, (Jakarta: 

Luxima 2015). hlm. 42-43. 
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menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran. 

e. Guru Sebagai Motivator 

Untuk meningkatkan semangat dan gairah yang tinggi, siswa 

perlu memiliki motivasi yang tinggi, baik motivasi dan dalam sendiri 

maupun dan luar, yang utamanya berasal dari gurunya sendiri. 

4. Peran Guru Sebagai Motivator 

Peran guru sebagai motivator sangat penting dalam interaksi belajar 

mengajar, karena menyangkut profesionalisasi dan sosialisasi diri. Ada 

beberapa cara yang bisa digunakan guru sebagai motivator di dalam 

pembelajaran yaitu:16 

a. Memberi Angka 

Sebagai simbol yang kita berikan kepada siswa yang berhasil 

dalam belajar agar dia lebih giat lagi untuk belajar. 

b. Hadiah 

Memberi hadiah untuk siswa yang berprestasi adalah suatu bentuk 

apresiasi untuk memacu semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat 

lagi. Di samping itu, siswa yang belum mendapatkan akan termotivasi 

untuk mengejar temannya yang berprestasi. 

c. Kompetensi 

Guru harus berusaha mengadakan kompetisi/saingan di antara 

siswanya agar prestasi belajarnya meningkat dan siswa akan berusaha 

memperbaiki hasil prestasi belajarnya yang telah dicapai sebelumnya. 

                                                 

16 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 29-31. 
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d. Pujian 

Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan 

penghargaan atau pujian yang bersifat membangun agar siswa lebih 

termotivasi dalam belajar untuk mendapatkan pujian tersebut. 

e. Hukuman 

Hukuman ini diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat 

pembelajaran. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar siswa 

tersebut mau untuk merubah diri dan memacu motivasi belajarnya. 

f. Memberi Ulangan Atau Evaluasi 

g. Membentuk Kebiasaan Belajar yang Baik 

h. Membantu kesulitan belajar siswa Secara Individual atau Kelompok 

i. Menggunakan Metode yang Bervariasi 

j. Memberitahukan Hasil Belajar. 

 

B. Minat Belajar 

1. Pengertian Minat 

Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki anti 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Jadi, dalam hal ini harus 

ada sesuatu yang ditimbulkan baik dalam dirinya maupun dan luar untuk 

menyukai sesuatu.17 

Hasanah, dkk. Selain itu, Dwi Sunar Prasetyono juga menyatakan 

bahwa minat adalah rasa suka dan tertarik ada suatu hal atau aktivitas tanpa 

                                                 

17 Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V (daring 2018). 

www.kbbi.kemdikbud.go.id. Diakses pada 25 Januari 2019. 
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ada yang menyuruh bisa diartikan juga kerelaan seseorang untuk melakukan 

sesuatu yang disukai.18 

Sedangkan menurut Slameto minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Hal 

tersebut akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu guna 

mencapai apa yang diinginkan, karena dengan adanya minat seseorang 

menjadi termotivasi dan tertarik untuk melakukan sesuatu yang 

disenanginya.19 Dengan adanya minat maka suatu perubahan akan terjadi 

dengan sendirinya. Setiap orang yang ingin mencapai sesuatu akan 

membuat dirinya terangsang untuk mengetahuinya. 

Kemudian menurut Kamisa, minat diartikan sebagai kehendak, 

keinginan atau kesukaan. Menurut Gunarso, minat adalah sesuatu yang 

pribadi yang berhubungan erat dengan sikap. Sedangkan menurut Sutjipto, 

bahwa minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, orang, 

masalah, atau situasi, yang mempunyai kaitan dengan dirinya. Artinya, 

minat harus dipandang sebagai sesuatu yang sadar. Karenanya minat 

merupakan aspek psikologis seseorang untuk menaruh perhatian yang tinggi 

terhadap kegiatan tertentu dan mendorong yang bersangkutan untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut.20 

                                                 

18  Dwi Sunar Prasetyono, Rahasia Mengajarkan Gemar…, hlm. 51. 

19 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor…, hlm. 180. 

20 Makmun Khairani, Psikologi Belajar, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), hlm. 136. 
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Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa minat 

itu sebenarnya mengandung unsur-unsur kognisi (mengenal), emosi 

(perasaan), dan konasi (kehendak). Unsur kognisi dalam minat didahului 

oleh pengetahuan dan informasi mengenai objek yang dituju oleh minat 

tersebut. Unsur emosi dalam minat karena partisipasi atau pengalaman itu 

disertai dengan perasaan tertentu. Minat merupakan kecenderungan yang 

timbul apabila individu tertarik pada sesuatu karena sesuai kebutuhannya. 

Minat sangat penting peranannya bagi pendidikan sebab merupakan sumber 

dan usaha dan minat timbul dan kebutuhan siswa yang merupakan sosial 

pendorong bagi siswa dalam melakukan usahanya. 

Minat dapat dipengaruhi oleh faktor pekerjaan, sosial ekonomi, 

bakat, umur, jenis kelamin, pengalaman, kepribadian, dan lingkungan. 

Peranan minat adalah mengarahkan perilaku konsentrasi terhadap masalah, 

merupakan sosial penting dalam mempertimbangkan sesuatu untuk berbuat. 

Selanjutnya, Wicaksana menyatakan bahwa minat adalah suatu keadaan di 

mana seseorang mempunyai perhatian terhadap suatu objek, disertai dengan 

keinginan untuk mengetahui dan mempelajari, dan akhirnya dibuktikan 

lebih lanjut dengan objek tertentu.21 Dapat dikatakan bahwa timbulnya 

minta itu karena adanya perasaan senang atau adanya rasa ketertarikan 

terhadap objek yang dilihat. 

Crow and Crow (dalam Adzim), mengungkapkan bahwa minat erat 

                                                 

21 Galuh Wicaksana, Buat Anakmu Gila Membaca, (Yogyakarta: Buku Biru, 2011), hlm. 

27. 
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hubungannya dengan dorongan dalam manusia (human drives), motivasi 

(motives), dan respon emosional (emotional response). Seseorang yang 

menaruh minat terhadap sesuatu, mempunyai dorongan yang kuat untuk 

melakukan aktivitas yang dapat memuaskan keingintahuannya dalam 

mencapai suatu tujuan. Dorongan yang timbul ini disebut motivasi.22 Selain 

itu, Mildred and Hamman juga mendefinisikan minat sebagai suatu 

kecenderungan yang menyebabkan seseorang berusaha mencari ataupun 

mencoba aktivitas-aktivitas dalam bidang tertentu.23 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa minat 

adalah kecenderungan jiwa dan perhatian seseorang terhadap suatu hal, 

sehingga seseorang menjadi termotivasi dan tumbuh rasa senang terhadap 

hal yang menarik perhatian individu, sehingga akan dilakukan secara 

berulang-ulang dengan kesadaran yang dimiliki dan usaha untuk 

meningkatkan karena adanya dorongan rasa ingin tau yang tinggi. 

Kecenderungan ini bersifat fundamental atau mendasar sehingga akan 

menimbulkan suatu kesadaran untuk selalu berhubungan aktif dan timbul 

keinginan untuk memperoleh serta mengembangkan apa yang telah 

membuatnya senang dan bahagia. Minat yang dimiliki oleh siswa 

tergantung dan lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah serta 

                                                 

22 Crow and Crow (dalam Muhammad Fauzi Adzim), Membuat Anak Gila Membaca, 

(Bandung: Mizania, 2007), hlm. 16. 

23 A. Dawson Mildres and Henry A. Hamman, Fundamentals of Basic Reading 

Instruction, (New York: Longmans, Gren and Co, 1960), hlm. 11. 
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kehidupan sehari-hari. 

2. Jenis Minat 

Minat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu minat situasional dan 

minat pribadi. Minat situasional dipicu oleh sesuatu di lingkungan sekitar: 

hal-hal yang baru, berbeda, tak terduga, atau secara khusus hidup sering 

menghasilkan minat situasional, demikian pula hal-hal yang melibatkan 

tingkat aktivitas yang tinggi atau emosi yang kuat. Anak cenderung dibuat 

penasaran oleh topik-topik yang berkaitan dengan orang dan budaya, alam, 

dan peristiwa saat ini. 

Minat pribadi merupakan minat yang bersifat jangka panjang dan 

relatif stabil pada suatu topik atau aktivitas. Seringkali minat pribadi dan 

pengetahuan saling menguatkan. Misalnya minat dalam sebuah topik 

tertentu memicu semangat untuk mempelajari lebih dalam tentang topik 

tersebut. Pengetahuan yang bertambah sebagai akibat dan proses 

pembelajaran itu pada gilirannya meningkatkan minat yang lebih besar.24 

3. Ciri-Ciri Minat Anak 

Elizabeth B. Hurlock menyatakan ciri-ciri minat, yakni: (1) minat 

tumbuh bersamaan perkembangan fisik dan mental, (2) minat bergantung 

pada kesiapan belajar, (3) perkembangan minat mungkin terbatas, (4) minat 

dipengaruhi pengaruh budaya, (5) minat berbobot emosional, dan (6) minat 

                                                 

24 R. Masri Sareb Putra, Menumbuhkan Minat Baca Sejak Dini, (Jakarta: Macanan Jaya 

Cemerlang, 2008), hlm. 20. 
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itu egosentris.25 

Minat di semua bidang berubah selama terjadi perubahan fisik dan 

mental. Anak-anak tidak dapat mempunyai minat sebelum mereka siap 

secara fisik dan mental. Sebagai contoh, anak tidak dapat mempunyai minat 

yang sungguh-sungguh untuk permainan bola sampai anak memiliki 

kekuatan dan koordinasi otot yang diperlukan untuk permainan bola 

tersebut. Pada waktu pertumbuhan terlambat dan kematangan dicapai, minat 

menjadi lebih stabil. 

Kesempatan untuk belajar bergantung pada lingkungan dan minat, 

baik anak usia sekolah dasar maupun dewasa yang menjadi bagian dan 

lingkungan. Karena lingkungan anak sebagian besar terbatas pada rumah, 

minat anak tumbuh dan rumah. Dengan bertambah luasnya lingkup sosial, 

anak menjadi lebih tertarik pada minat orang di luar rumah. 

Ketidakmungkinan fisik dan mental serta pengalaman, sosial yang terbatas 

membatasi minat anak. Anak yang cacat fisik misalnya, tidak mungkin 

mempunyai minat yang sama pada olahraga seperti teman sebayanya yang 

perkembangan fisiknya normal. 

Anak-anak mendapat kesempatan dan orang tua, guru, dan orang 

dewasa lain untuk belajar mengenai apa saja yang oleh kelompok budaya 

anak dianggap minat yang sesuai dan anak tidak diberi kesempatan untuk 

menekuni minat yang dianggap tidak sesuai bagi anak oleh kelompok 

budaya mereka. Bobot emosional serta aspek afektif dan minat menentukan 

                                                 

25 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, (Jakarta: Erlangga, 1978), hlm. 115. 
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kekuatannya. Bobot emosional yang tidak menyenangkan akan melemahkan 

minat bobot emosional yang menyenangkan. Sepanjang masa kanak-kanak, 

minat itu egosentris. Misalnya, minat anak laki-laki pada matematika sering 

berlandaskan keyakinan bahwa kepandaian di bidang matematika di sekolah 

akan merupakan langkah penting menuju kedudukan yang menguntungkan 

dan bergengsi di dunia usaha. 

4. Cara Mengukur Minat 

Super Crites (dalam Harjasujana), mengemukakan tiga cara untuk 

mengukur minat, antara lain: 

a. Melalui pertanyaan senang atau tidak senang terhadap aktivitas 

(expressed interest) pada subjek yang diajukan sejumlah pilihan yang 

menyangkut berbagai hal atau subjek yang bersangkutan diminta 

menyatakan pilihan yang tepat disukainya di antara sejumlah pilihan. 

Minat terhadap bidang tertentu dapat dilihat dan pernyataan-pernyataan 

yang menyenangi atau pilihan-pilihan yang berhubungan dengan bidang-

bidang tersebut; 

b. Melalui pengamatan langsung kegiatan-kegiatan mana yang paling sering 

dilakukan (manliest interest) cara ini disadari mengandung kelemahan 

karena tidak semua kegiatan yang sering dilakukan adalah kegiatan yang 

disenangi, sebagaimana kegiatan yang sering dilakukan mungkin karena 

terpaksa untuk memenuhi kebutuhan atau maksud-maksud tertentu; 

c. Melalui pelaksanaan tes objektif (tested interest), coretan atau gambar 

yang dibuat serta dengan menggunakan tes bidang minat yang telah 
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dipersiapkan secara baku.26 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat dapat diukur 

melalui pernyataan senang, pengamatan langsung, pelaksanaan tes objektif, 

dan menggunakan tes minat bakat. Selanjutnya Jones (dalam Slameto), 

mengemukakan tiga cara untuk menggiring minat dan subjek, yang melalui 

daftar pernyataan apakah suatu objek atau kegiatan disenangi atau tidak, 

melalui kegiatan yang sering dilakukan. Minat seseorang dapat 

dikumpulkan sekaligus melalui pertanyaan yang disenangi, serta melalui 

pengamatan kegiatan yang sering dilakukan.27 

5. Pengertian Belajar 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis belajar 

memiliki arti “berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”.28 

Menurut Cronbach mendefinisikan: Learning is shown by a change 

in behavior as a result of experience. (Belajar adalah perubahan perilaku 

sebagai hasil dan pengalaman). Pendapat lainnya yakni dan Harold Spears 

yang memberikan batasan bahwa: Learning is to observe, to read, to 

imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction. (Belajar 

adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu dengan sendirinya, 

mendengarkan dan mengikuti arah). 

Selanjutnya Geoch mengatakan: Learning is a change in 

performance as a result of practice. (Belajar adalah perubahan dalam 

                                                 

26 Ahmad Slamet Harjasujana, Membaca dalam Teori dan Praktik, (Bandung: Mutiara, 

2003), hlm. 23-24. 

27 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor… hlm. 87. 

28 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar & Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media), hlm. 15. 
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kinerja sebagai hasil dan praktek.29 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan belajar memiliki pengertian 

bahwa belajar adalah suatu kegiatan atau proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu kepandaian dan perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diketahui indikator 

adanya minat pada seseorang dan beberapa hal, antara lain: adanya perasaan 

senang, adanya peningkatan perhatian, adanya ketertarikan pada pelajaran 

tersebut yang merupakan akibat dan rasa senang dan perhatian. 

6. Indikator Minat Belajar 

Indikator Minat Belajar Indikator untuk menentukan minat belajar 

seseorang dapat dilihat pada lima aspek yaitu:30 

a. Rajin dalam Belajar 

Menurut Kridalaksana bahwa: “Rajin adalah berusaha dalam 

mencapai sesuatu”. Ahli lain menyatakan bahwa:”Rajin adalah seseorang 

yang suka bekerja keras dan terus-menerus”. Dan pendapat ahli tersebut 

di atas, maka yang dimaksud dengan rajin adalah seseorang yang selalu 

berusaha dengan giat secara terus-menerus di dalam belajarnya. 

b. Tekun dalam Belajar 

                                                 

29 Sardiman AM, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja grafindo 

Persada: 2014), hlm. 20. 

30 E. Mulyana, Menjadi Guru Profesional…, hlm. 56. 
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Dalam buku Psikologi Pendidikan di jelaskan bahwa: “Tekun 

adalah seseorang yang sungguh-sungguh dalam belajar”. Ahli lain 

menyatakan bahwa: ”Ketekunan adalah orang yang betul-betul bekerja 

keras dalam mengerjakan sesuatu yang menjadi tujuannya”. Dari 

pendapat ahli tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan ketekunan 

adalah seseorang yang bersungguh-sungguh di dalam belajar, demi 

tercapainya tujuan belajar yang diharapkan. 

c. Rapi dalam Mengerjakan Tugas 

Menurut Sunartana menyatakan bahwa: “Rapi adalah bersih 

ataupun teratur dalam mengerjakannya”. Ahli lain menyatakan bahwa: 

“Rapi adalah baik, teratur, bersih dalam mengerjakan sesuatu yang 

menjadi tanggung jawab.”Dalam pendapat para ahli tersebut di atas, 

maka yang dimaksud dengan rapi dalam mengerjakan tugas adalah siswa 

yang bersih, teratur dalam mengerjakan tugas pelajaran yang diberikan. 

d. Memiliki Jadwal Belajar 

Jadwal belajar adalah:” daftar pembagian jadwal belajar”. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan 

memiliki jadwal belajar adalah siswa yang memiliki pembagian waktu 

belajar berdasarkan urutan pelajaran di sekolahnya masing-masing. 

e. Disiplin dalam Belajar 

Dalam buku pemahaman individual dijelaskan bahwa: ”Disiplin 

adalah kepatuhan di dalam mentaati peraturan yang ada”. Ahli lain 

menyatakan bahwa: “Disiplin adalah kepatuhan di dalam mengikuti 
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aturan-aturan di dalam belajar”. Dari pendapat ahli tersebut, maka yang 

di maksud dengan disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan siswa di dalam 

mengikuti aturan belajar khususnya dalam bidang mekanikal di sekolah 

atau di luar sekolah. 

Menurut Safari, beberapa indikator minat belajar adalah sebagai 

berikut:31 

a. Perasaan Senang 

Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap 

suatu mata pelajaran, maka siswa tersebut akan terus mempelajari ilmu 

yang disenanginya. Tidak ada perasaan terpaksa pada siswa untuk 

mempelajari bidang tersebut. 

b. Ketertarikan Siswa 

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk 

cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan atau bisa berupa 

pengalaman afektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 

c. Perhatian 

Merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap pengamatan 

dan pengertian, dengan mengesampingkan yang lain dan pada itu. Siswa 

yang memiliki minat pada objek tertentu, dengan sendirinya akan 

memperhatikan objek tersebut. 

d. Keterlibatan Siswa 

Ketertarikan seseorang akan suatu objek yang mengakibatkan 

                                                 

31 Safari, Indikator Minat Belajar, (Rhineka Cipta, 2003), hlm. 60. 
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orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan 

kegiatan dan objek tersebut. 

7. Cara Meningkatkan Minat Belajar 

Adapun cara untuk meningkatkan minat belajar pada siswa ada 

beberapa sebagai berikut:32 

a. Memberikan informasi kepada siswa mengenai hubungan antara suatu 

bahan pengajaran yang akan diberikan dengan bahan pengajaran yang 

lalu serta menguraikan kegunaannya bagi siswa di masa yang akan 

datang. 

b. Menghubungkan bahan pengajaran dengan suatu berita sensasional yang 

sudah diketahui banyak siswa. 

c. Menggunakan intensif sebagai alat yang dipakai untuk membujuk 

seseorang agar melakukan sesuatu yang tidak mau melakukannya atau 

yang tidak dilakukan dengan baik. 

                                                 

32 Bahri Syaiful Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rhineka 

Cipta, 2010), hlm. 67. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Untuk menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang paling dasar, yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, sesuai dengan 

kenyataan kehidupan manusia apa adanya.33 

A. Sumber Data dan Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat 

kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan 

mengumpulkan data di lapangan dan menganalisis serta menarik kesimpulan 

dan data tersebut agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan 

terprogram.34 Hal ini juga sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh 

Moh. Nazir yang menyatakan bahwa: Metode deskriptif adalah metode dalam 

meneliti sesuatu kondisi, suatu pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang 

ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara 

sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan 

antara fenomena yang diselidiki.35 

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang berupa deskriptif 

atau pernyataan penjabaran bukanlah data nominal atau yang berkaitan dengan 

angka. 

                                                 

33 Nana Syodah Sukmadinata, Metode Penelitian, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2010), hlm. 73. 

34 Suhasrimi Arikunto, Manajemen Pendidikan, (Jakarta; Rhineka Cipta. 1993), hlm. 160. 

35 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 65. 
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Data yang diambil juga lebih banyak berupa data primer. Data primer 

adalah data atau kekurangan yang diperoleh peneliti secara langsung dan 

sumbernya.36 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MIN 27 Aceh Besar. Lokasi penelitian ini 

dipilih oleh peneliti atas dasar hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh 

peneliti. Penentuan lokasi penelitian ini membutuhkan proses yang lama. 

Peneliti terjun langsung ke lapangan dan melakukan kegiatan bersama subjek 

penelitian. Adapun kegiatan yang dilakukan peneliti adalah melakukan 

observasi di kelas III, kemudian bertanya jawab dengan kepala sekolah dan 

wali kelas. Kemudian dan proses tersebut peneliti menemukan permasalahan 

dan menyimpulkan untuk mengadakan penelitian di kelas II MN 27 Aceh 

Besar. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah wali kelas III MIN 27 Aceh Besar 

tahun ajaran 2020/2021. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dan penelitian ini adalah mendapatkan data. 

                                                 

36 Bugja Waluya, Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, (Bandung: Setia Puma 

Inves, 2007), hlm. 79. 
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Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.37 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, 

dan wawancara. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif 

pasif yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak 

ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.38 Sedangkan teknik wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur 

adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan datanya.39 

Dalam hal ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk 

memperoleh data-data yang objektif berdasarkan kebenaran yang terjadi di 

lapangan antara lain: 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian yang digunakan 

untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu 

kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun 

                                                 

37 Sugiyono, Metode Penelitian Komulatif dan R & D, (Bandung = Alfabeta, 2004), hlm 

76. 

38 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitas Kualitatif dan R & D, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 227. 

39 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…. hlm. 218-219. 
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situasi buatan.40 Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan secara sistematis dan sengaja, melalui pengamatan dan pencatatan 

terhadap gejala-gejala yang diselidiki untuk mengamati data tentang 

keadaan sekolah secara fisik serta melihat bagaimana peran guru dalam 

meningkatkan minat belajar pada siswa serta upaya yang dilakukan oleh 

guru untuk meningkatkan minat belajar pada siswa di kelas III MIN 27 

Aceh Besar. Observasi digunakan peneliti karena banyak kejadian penting 

yang hanya dapat diperoleh selama observasi. Hal ini dimaksudkan untuk 

menjaga keaslian dan akurasi data yang diperoleh dan lapangan. 

Dalam penelitian ini proses observasi yaitu melakukan pengamatan 

secara langsung ke objek penelitian ini untuk melihat dan dekat kegiatan 

yang dilakukan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan 

makna dan perilaku tersebut. Pelaksanaan observasi dilakukan pada saat 

sejak peneliti memulai pengumpulan data hingga akhir kegiatan 

pengumpulan data. Kegiatan observasi dalam rangka kegiatan pengumpulan 

data ini mengambil objek-objek yang relevan dengan lingkup penelitian 

seperti sarana san prasarana, kegiatan belajar mengajar di ruang maupun di 

luar ruang. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara adalah teknik untuk mendukung teknik observasi 

yang dilakukan dalam penelitian ini. Wawancara adalah suatu percakapan 

                                                 

40 Nana Sudjana, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Rodakarya, 

2005), hlm 84. 
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yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya 

jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.41 

Wawancara juga diartikan dengan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat terkonstruksikan 

makna dalam satu topik tertentu.42 

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara 

tidak terstruktur atau wawancara terbuka, yaitu dalam bentuk pertanyaan 

yang memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab bebas dan 

terbuka terhadap pertanyaan yang peneliti tanyakan, untuk memperoleh 

data-data tentang peran guru dalam meningkatkan minat belajar siswa di 

kelas III MIN 27 Aceh Besar. 

Adapun dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wali kelas 

III. Adapun yang menjadi fokus wawancara adalah bagaimana peran guru 

untuk meningkatkan minat belajar di kelas III MIN 27 Aceh Besar. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data. Instrumen penelitian juga diartikan sebagai alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah. 

                                                 

41 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi 

Aksara 2013), hlm. 160. 

42 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 

(Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 317. 
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Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen 

pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri 

sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman 

wawancara. 

1. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti 

sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan 

mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dan interaksi di lapangan. 

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah Ia sekaligus 

merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, 

pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. 

2. Instrumen kedua dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara. 

Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa pedoman 

wawancara dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini: 

a. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di dalam 

rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematika 

penelitian. 

b. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel. 

c. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel. 

d. Menderetkan deskriptor menjadi butir-butir instrumen. 

e. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata 

pengantar. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu 

penelitian, pada tahap ini hasil penelitian dapat dirumuskan setelah semua data 

terkumpul. 
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Dalam analisis data tersebut digunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif yaitu setelah semua data yang diperlukan telah terkumpul, kemudian 

disusun dan diklasifikasikan. Selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan 

dengan kata-kata sedemikian rupa untuk menggambarkan objek-objek 

penelitian di saat penelitian dilakukan, sehingga dapat diambil kesimpulan. 

Adapun analisis datanya sebagai berikut:43 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dan lapangan dilakukan melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian dan 

menyederhanakan melalui seleksi dan data mentah yang muncul dan data 

mentah yang muncul dan catatan-catatan tertulis di lapangan sehingga 

menjadi informasi yang bermakna. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun 

dalam teks naratif. Penyusunan informasi tersebut dilakukan secara 

sistematis dalam bentuk tema-tema pembahasan sehingga mudah dipahami 

makna yang terkandung di dalamnya. 

4. Pengambilan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh 

dan objek penelitian/proses penarikan kesimpulan didasarkan pada 

                                                 

43 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan… hlm. 207. 
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penggabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang sesuai 

pada penyajian data. Melalui informasi tersebut, peneliti dapat melihat apa 

yang ditelitinya dan menemukan kesimpulan yang benar mengenai objek 

penelitian. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Peran Guru sebagai Motivator dalam Meningkatkan Minat Belajar 

Siswa 

Untuk mengetahui peran guru sebagai motivator dalam 

meningkatkan minat belajar siswa kelas III MIN 27 Aceh Besar, penulis 

mengumpulkan data melalui wawancara kepada informan yaitu kepala 

madrasah dan wali kelas III MIN 27 Aceh Besar. 

Ada beberapa hal yang peneliti dapatkan berdasarkan penelitian di 

lapangan tentang bagaimana peran guru sebagai motivator dalam 

meningkatkan minat belajar siswa kelas III MN 27 Aceh Besar. deskripsi 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Metode, Model dan Media Pembelajaran yang Bervariasi 

Dalam proses pembelajaran guru sebaiknya menerapkan metode, 

dan model pembelajaran yang bermacam ragam. Tentunya metode 

ataupun model pembelajaran tersebut disesuaikan dengan materi yang 

akan disampaikan. Hal ini bertujuan untuk agar siswa tidak mengalami 

kebosanan saat memperhatikan penjelasan guru, dan materi yang 

disampaikanpun dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 

16 Juli 2020 guru wali kelas III menyampaikan bahwa dalam 



35 

 

 

 

menjalankan perannya sebagai motivator untuk meningkatkan minat 

belajar siswa, maka guru menggunakan metode dan model pembelajaran 

yang bervariasi. Ibu Sri Astuti, S.Pd.I menyatakan bahwa metode variasi 

yang digunakan antara lain seperti metode diskusi, demonstrasi, ceramah, 

tanya jawab, penugasan, sosio drama, tentunya metode tersebut sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan. Adapun model pembelajaran yang 

digunakan adalah seperti model Talking Stick, Jigsaw, STAD, Inquiry, 

Problem Solving dan model pembelajaran lainnya yang sesuai dengan 

materi. Adapun media yang digunakan adalah media-media yang dibuat 

dan bahan sederhana seperti media puzzle, kartu bergambar. Dan ada 

pula media elektronik seperti infokus, laptop dan lainnya.44 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa guru 

menggunakan metode, model dan media pembelajaran yang bervariasi 

yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan dengan 

tujuan agar minat belajar siswa meningkat. 

b. Persaingan dan Kompetensi 

Persaingan atau kompetensi dapat digunakan sebagai alat dalam 

peran guru sebagai motivator untuk meningkatkan minat belajar siswa. 

Kompetensi diberikan dengan tujuan agar siswa berlomba-lomba untuk 

mendapatkan hasil yang paling baik jika dibandingkan dengan teman-

teman sejawat yang lain. Sehingga dengan adanya persaingan ini dapat 

meningkatkan minat belajar siswa di kelas III MIN 27 Aceh Besar. 

                                                 

44 Sri Hastuti, S.Pd.I, Wali Kelas III I MIN 27 Aceh Besar, Wawancara, 16 Juli 2020. 
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Ibu Sri Hastuti, S.Pd.I menyatakan bahwa peran guru sebagai 

motivator terutama dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas III 

MIN 27 Aceh Besar adalah dengan cara menciptakan persaingan atau 

kompetensi antar siswa. Kompetensi ini biasanya dilakukan secara 

individual dan kelompok. Namun biasanya lebih sering menggunakan 

persaingan berbentuk kelompok dikarenakan dengan menggunakan 

kelompok, sikap kerja sama antar siswa lebih terlihat dan pembelajaran 

dapat lebih menyenangkan. Persaingan secara individu berbentuk seperti 

quiz, dan persaingan secara kelompok berbentuk seperti cerdas cermat.”45 

Untuk mendukung pernyataan di atas, peneliti 

mengkonfirmasikan data tersebut kepada kepala madrasah MIN 27 Aceh 

Besar yaitu ibu Naswati, S.Ag. beliau menyatakan bahwa “saya sangat 

mendukung apa saja yang dilakukan wali kelas III untuk meningkatkan 

minat belajar siswa. Ketika saya memantau proses pembelajaran, saya 

sering mendapatkan proses pembelajaran menggunakan kelompok-

kelompok kecil dan terlihat kelompok satu dan kelompok lainnya saling 

bersaing untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru”.46 

Dari beberapa data di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan minat belajar siswa di kelas III MIN 27 Aceh Besar, guru 

menciptakan kompetensi atau persaingan antar siswa baik secara individu 

                                                 

45 Sri Hastuti, S,Pd.I, Wali Kelas III 1 MIN 27 Aceh Besar, Wawancara, 16 Juli 2020. 

46 Naswati, S.Ag, Kepala MIN 27 Aceh Besar, Wawancara, 18 Juli 2020. 
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maupun kelompok. Hal tersebut dilakukan guna memotivasi siswa agar 

lebih bersemangat dalam belajar. 

c. Memberikan Ulangan 

Evaluasi sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Hal ini 

bertujuan untuk mengukur sejauh mana mata pelajaran mampu diserap 

oleh siswa. Siswa akan menjadi lebih giat belajar jika mengetahui akan 

diadakannya ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan juga dapat 

dijadikan sebagai sarana meningkatkan minat belajar siswa di kelas III 

MIN 27 Aceh Besar. 

Guru wali kelas Iii MIN 27 Aceh Besar yaitu Ibu Sri Hastuti, 

S.Pd.I, menyatakan bahwa “Peran guru sebagai motivator dalam 

meningkatkan minat belajar siswa adalah dengan cara melakukan 

evaluasi atau ulangan setelah 3-4 kali pertemuan. Sehingga dengan 

dilakukannya kegiatan tersebut siswa semakin terpacu untuk terus 

belajar.”47 

Pendapat di atas diperkuat dengan pernyataan ibu Naswati, S.Ag 

yaitu “Peran yang saya lakukan adalah dengan mengadakan kegiatan 

evaluasi/ulangan dalam 3 minggu sekali atau 3 kali pertemuan. Bentuk 

ulangan yang diberikan seperti soal uraian, essay dan pilihan 

berganda.”48 

Dari beberapa di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang 

                                                 

47 Sri Hastuti, S.Pd.I, Wali Kelas III I MIN 27 Aceh Besar, Wawancara, 16 Juli 2020. 

48 Naswati, S. Ag, Kepala MIN 27 Aceh Besar, Wawancara 18 Juli 2020. 
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dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa adalah dengan cara 

memberikan ulangan sehingga siswa merasa tertantang dan dapat 

mempersiapkan diri saat belajar dengan sebaik-baiknya. 

d. Memberikan Nilai Berbentuk Angka 

Salah satu bentuk penghargaan dan seorang guru kepada siswa 

adalah dengan cara memberikan nilai dan setiap aktivitas belajar siswa. 

Memberikan nilai berbentuk angka dapat menjadi sarana meningkatkan 

minat belajar siswa. Dengan adanya pemberian nilai, maka siswa akan 

lebih termotivasi dalam belajar. 

Ibu Sri Hastuti, S.Pd.I menyatakan bahwa “Saya selalu 

memberikan nilai dalam bentuk angka. Nilai yang saya berikan berkisar 

antara 70-100. Dengan nilai rata-rata 70 dan 80. Pemberian nilai angka 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Karena 

dengan adanya nilai tersebut, siswa mampu mengetahui 

kemampuannya”.49 

Pernyataan di atas diperkuat oleh Ibu Naswati, S.Ag yang juga 

ingin memotivasi agar minat belajar siswa meningkat. Beliau 

menyatakan “pemberian nilai berbentuk angka sangat berpengaruh untuk 

meningkatkan semangat dan gairah siswa untuk belajar sehingga hasil 

belajar menjadi meningkat”.50 

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 

                                                 

49 Sri Hastuti, S.Pd.I, Wali Kelas III I MIN 27 Aceh Besar, Wawancara, 16 Juli 2020. 

50 Naswati, S.Ag, Kepala MIN 27 Aceh Besar, Wawancara, 18 Juli 2020. 
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memberikan nilai berbentuk angka dapat dijadikan sebagai salah satu 

cara guru sebagai motivator untuk meningkatkan minat belajar siswa. 

e. Memberitahukan Hasil Belajar 

Menurut Nana Sudjana hasil belajar merupakan kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

mengajarnya.51 Hasil belajar juga dapat diartikan sejauh mana daya serap 

atau kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran yang 

disampaikan guru di kelas.52 

Salah satu upaya yang dilakukan guru sebagai motivator dalam 

meningkatkan minat belajar siswa di kelas III MIN 27 Aceh Besar adalah 

dengan memberitahukan hasil belajar. 

Ibu Sri Hastuti S.Pd.I menyatakan bahwa “nilai atau hasil yang 

diperoleh siswa setelah mengikuti ulangan, selalu saya umumkan di 

depan kelas. Tujuannya agar siswa lebih bergairah untuk meningkatkan 

hasil belajar yang lebih tinggi dan nilai belajar yang telah diumumkan”.53 

Pernyataan di atas diperkuat oleh Ibu Naswati, S.Ag. Beliau 

menyatakan bahwa “Salah satu peran guru sebagai motivator untuk 

meningkatkan minat belajar siswa adalah dengan cara memberitahukan 

hasil belajar kepada peserta didik, pengumuman tersebut bisa berupa 

                                                 

51 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 22. 

52 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), hlm. 55. 

53 Sri Hastuti, S.Pd.I, Wali Kelas III 1 MIN 27 Aceh Besar, Wawancara, 6 Juli 2020. 



40 

 

 

 

secara lisan maupun tulisan. Jika dalam bentuk tulisan bisa ditempelkan 

ke dalam daftar pengumuman hasil belajar siswa yang diurutkan dan nilai 

tertinggi hingga yang terendah”.54 

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran 

guru sebagai motivator dalam meningkatkan minat belajar siswa adalah 

dengan cara memberitahukan basil belajar. Dengan adanya kegiatan 

mengumumkan hasil belajar setiap selesai ulangan dilakukan, akan 

membuat siswa mengetahui hasil belajarnya baik atau kurang baik, tinggi 

atau rendah. Jika nilai yang diperoleh siswa baik atau tinggi, maka siswa 

akan terpacu untuk mempertahankan pada evaluasi selanjutnya dan juga 

sebaliknya, jika hasilnya kurang baik maka siswa akan lebih giat lagi 

belajar untuk mengejar ketertinggalan nilai hasil evaluasinya tersebut. 

f. Memberi hadiah 

Salah satu upaya guru sebagai motivator untuk meningkatkan 

minat belajar adalah dengan memberikan hadiah. Ibu Hastuti S.Pd.I 

menyatakan bahwa “Dalam proses belajar, saya juga memberikan hadiah 

kepada peserta didik. Hadiah saya berikan kepada peserta didik yang 

aktif dalam proses belajar, seperti mampu menjawab pertanyaan ketika 

diadakannya kuis, atau kepada kelompok yang menang saat diadakannya 

cerdas cermat antar kelompok. Hadiah yang saya berikan sederhana ada 

yang berbentuk poin nilai dalam bentuk bintang, dan ada pula jajanan 

                                                 

54 Naswati, S Ag, Kepala MIN 27 Aceh Besar, Wawancara, 18 Juli 2020. 
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sederhana seperti permen, coklat, dan jajanan ringan lainnya”.55 

Pernyataan di atas diperkuat oleh Ibu Naswati, S.Ag. Beliau 

menyatakan bahwa” Setiap manusia selalu punya keinginan untuk 

dihargai, maka konsep ini juga diberlakukan dalam proses pembelajaran. 

Hadiah diberikan sebagai bentuk apresiasi guru terhadap hal-hal baik 

yang dilakukan siswa. Hadiah tidak hanya diberikan karena prestasi yang 

baik saja, namun siswa yang berperilaku baik juga harus kita berikan 

hadiah. Hadiah yang diberikan bisa dalam hal-hal sederhana seperti buku, 

dan alat tulis, Al-Qur’an terjemah dan lainnya. Dan biasanya dilakukan 

secara menyeluruh pada setiap semesternya”.56 

Dari beberapa pernyataan di atas maka dapat dikatakan bahwa 

pemberian hadiah dapat meningkatkan minat belajar siswa. Karena 

hadiah adalah bentuk dan penguatan terhadap hal-hal baik yang telah 

dicapai. Dengan adanya pemberian hadiah siswa akan lebih giat lagi 

untuk memperbaiki hal-hal yang kurang dan kemampuan dirinya. 

g. Pemberian Pujian 

Tidak hanya pemberian hadiah, pemberian pujian juga salah satu 

bentuk penghargaan sederhana yang dilakukan ketika sesuatu yang baik 

dilakukan. Ibu Sri Hastuti, S.Pd.I menyatakan bahwa “dalam proses 

pembelajaran saya selalu memberikan pujian kepada siswa yang berbuat 

baik. Seperti siswa yang mengumpulkan PR tepat waktu, yang mampu 

                                                 

55 Sri Hastuti, S.Pd.I, Wali Kelas III 1 MIN 27 Aceh Besar, Wawancara, 16 Juli 2020. 

56 Naswati, S.Ag, Kepala MIN 27 Aceh Besar, Wawancara, 18 Juli 2020. 
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menjawab pertanyaan dari guru atau teman sejawatnya, siswa yang 

memperoleh nilai tinggi, hingga kepada siswa yang berakhlak baik. 

Pujian yang diberikan bisa berupa sanjungan kata-kata seperti 

“pertahankan prestasinya ya nak” ataupun dengan menunjukkan jempol 

dua”.57 

Pernyataan di atas diperkuat oleh Ibu Naswati, S.Ag. Beliau 

menyatakan bahwa “Pujian membuat siswa merasa dihargai atas capaian 

baik yang dilakukan sehingga dengan adanya pujian siswa mampu 

mempertahankan hal-hal baik yang ada pada dirinya. Penting bagi guru 

untuk mengapresiasikan kepada siswa yang terampil, cerdas dan cekatan. 

Pujian bisa berbentuk kata-kata baik dan kata-kata yang dapat 

memotivasi siswa”.58 

Dari beberapa pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

peran guru dalam meningkatkan minat belajar yang paling mudah dan 

sederhana adalah dengan memberikan pujian. Yaitu dengan 

mengungkapkan kata-kata yang dapat menyenangkan hati siswa. 

h. Hukuman 

Pemberian hadiah dan hukuman senantiasa berjalan beriringan. 

Hukuman dalam proses pembelajaran diterapkan dengan tujuan agar 

peserta didik semakin membaik ke depannya, baik dan segi prestasi 

belajar maupun karakter. Hukuman tidak hanya bersifat kekerasan namun 

                                                 

57 Sri Hastuti, S.Pd.I, Wali Kelas III I MIN 27 Aceh Besar, Wawancara, 16 Juli 2020. 

58 Naswati, S.Ag, Kepala MIN 27 Aceh Besar, Wawancara, 18 Juli 2020. 
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ada juga hukuman yang sifatnya memberikan motivasi. Untuk itu dalam 

proses pembelajaran guru harus mampu memilih hukuman yang sifatnya 

adalah motivasi.  

Ibu Sri Hastuti S.Pd.I menyatakan bahwa “peran guru sebagai 

motivator dalam meningkatkan minat belajar siswa salah satunya adalah 

dengan memberikan hukuman. Hukuman diberikan kepada siswa yang 

tidak mengumpulkan PR pada waktunya, tidak disiplin, dan tidak 

menyelesaikan tugas ulangan harian atau semester baik secara individu 

maupun kelompok. Hukuman yang biasa dilakukan tergantung pada 

materi, jika materi Bahasa Indonesia, maka saya akan menyuruh siswa 

menulis sebanyak satu atau dua lembar. Jika PR belum selesai, maka 

saya akan menyuruh siswa menyelesaikan PR di depan kelas, atau jika 

ada siswa yang tidak disiplin seperti datang terlambat, maka saya akan 

menyuruh anak tersebut mengutip sampah”.59 

Pernyataan di atas diperkuat oleh Ibu Naswati, S.Ag. beliau 

menyatakan bahwa “hukuman merupakan pintu alternatif sebagai pintu 

korektif agar kepribadian atau karakter yang tidak diinginkan dapat 

segera dihilangkan. Hukuman yang dilakukan tentunya yang bersifat 

positif dan tidak mengandung kekerasan”.60 

Dari beberapa pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan minat belajar siswa 

adalah dengan cara memberikan hukuman. Hukuman diberikan dengan 

                                                 

59 Sri Hastuti, S.Pd.I, Wali Kelas III 1 MIN 27 Aceh Besar, Wawancara, 16 Juli 2020. 

60 Naswati, SAg, Kepala MIN 27 Aceh Besar, Wawancara, 18 Juli 2020. 
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tujuan mendidik siswa dan untuk memberikan efek jera agar siswa tidak 

mengulangi perbuatannya lagi pada tugas-tugas dan pembelajaran yang 

mendatang. Hukuman yang dijalankan oleh siswa memberikan pengaruh 

pada diri siswa untuk memotivasi diri mereka dan meningkatkan 

semangat belajarnya. 

i. Membantu Kesulitan Belajar 

Salah satu upaya yang dilakukan guru sebagai motivator dalam 

meningkatkan minat belajar siswa adalah mengatasi kesulitan belajar. 

Kesulitan belajar (learning disability,) merupakan fenomena yang umum 

terjadi dalam suatu proses belajar dan pendidikan seorang anak. 

Kesulitan belajar ini pada mulanya dianggap sebagai akibat dan 

rendahnya inteligensi anak. 

Ibu Sri Hastuti, S.Pd.I menyatakan bahwa “beberapa siswa ada 

yang mengalami kesulitan belajar. Seperti masih kesulitan dalam 

membedakan huruf, kesulitan menulis. Namun saya selalu 

mengupayakan untuk membimbing anak-anak yang tertinggal tersebut 

agar semangat dan minat belajarnya tidak redup. Upaya yang saya 

lakukan adalah menyediakan waktu luang untuk anak-anak yang 

tertinggal, memberikan perhatian lebih serta menyampaikan 

permasalahan tersebut kepada wali murid”.61 

Pernyataan di atas diperkuat oleh ibu Naswati, S.Ag. Beliau 

                                                 

61 Sri Hastuti, S.Pd.I, Wali Kelas III I MIN 27 Aceh Besar, Wawancara, 16 Juli 2020. 



45 

 

 

 

menyatakan bahwa” kesulitan belajar adalah keadaan di mana anak didik 

tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, bisa jadi karena ada hambatan 

atau hal lain. Maka agar anak terus berminat dalam belajar maka guru 

harus mampu menuntaskan persoalan kesulitan belajar yang dihadapi 

anak dengan menggunakan metode atau media yang mampu dipahami 

anak”.62 

Dari beberapa pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

salah satu upaya guru sebagai motivator dalam meningkatkan minat 

belajar anak adalah dengan cara mengatasi kesulitan belajar yang dialami 

anak. Dengan demikian anak tidak merasa tertinggal sehingga 

mempunyai semangat untuk bersaing dengan teman-teman lainnya. 

Berdasarkan teori yang dijelaskan pada bab II ada beberapa cara 

yang dilakukan oleh guru dalam menjalankan perannya sebagai 

motivator. Namun, dan hasil penelitian yang dijelaskan di atas, hanya 

terdapat sembilan cara guru dalam menjalankan perannya sebagai 

motivator. Sembilan cara tersebut yakni: Menggunakan metode, model 

dan media yang variatif, menciptakan persaingan atau kompetisi, 

memberi evaluasi atau ulangan, memberi nilai atau angka, 

memberitahukan hasil belajar, memberi hadiah, memberi pujian, 

memberi hukuman dan mengatasi kesulitan belajar. Sedangkan beberapa 

cara lain tidak terlihat selama penelitian seperti membentuk kebiasaan 

yang baik dan lainnya. 

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Peran Guru dalam 
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Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas III MIN 27 Aceh Besar 

Menjawab pertanyaan tentang faktor-faktor pendukung dan 

penghambat peran guru dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas III 

MTN 27 Aceh Besar di atas, maka dapat peneliti uraikan dan data yang 

diperoleh dan lapangan melalui wawancara dengan pendapat dan teori 

sebagai berikut. 

a. Faktor-Faktor Pendukung Peran Guru dalam Meningkatkan Minat 

Belajar Siswa Kelas III di MIN 27 Aceh Besar 

1) Kesehatan Siswa 

Perilaku hidup sehat pada siswa sekolah dasar perlu untuk 

dikaji mengingat perilaku hidup sehat pada masa usia sekolah dasar 

akan menjadi dasar yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan 

yang sehat. Pertumbuhan dan perkembangan yang sehat akan menjadi 

kondisi yang mendukung terhadap berbagai aktivitas anak, termasuk 

aktivitas dalam belajar. 

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Sri Hastuti, S.Pd.I 

menyatakan bahwa “kesehatan siswa menjadi faktor pendukung 

minatnya siswa dalam belajar. Karena apabila seorang siswa selalu 

tidak sehat, sakit perut, sakit kepala, demam, batuk dan sebagainya, 

dapat mengakibatkan siswa tidak bergairah dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Demikian juga halnya jika kesehatan rohani kurang 

baik, misalnya mengalami pikiran, dan perasaan kacau atau sebab-

sebab lainnya yang dapat mengganggu semangat belajar siswa. Oleh 
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karenanya saya selalu menyuruh siswa sarapan sebelum berangkat 

sekolah, memeriksa kuku dan rambut, serta selalu memperhatikan 

jajanan yang dimakan oleh siswa”.63 

Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat Muhibbin Syah 

bahwa faktor yang menjadi pendukung yang sangat pokok adalah 

kesehatan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang 

dilaksanakan guru di sekolah. Karena siswa yang sehat baik jasmani 

dan rohani akan lebih mudah dan semangat mengikuti proses 

pembelajaran, sedang siswa yang tidak sehat akan mengalami 

kesulitan dan akan merasa lesu dalam mengikuti pelajaran.64 

Darin pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kesehatan merupakan faktor pendukung minatnya siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Kesehatan fisik siswa yang baik 

ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas akan menjadi motivasi 

yang turut mendukung ketauladanannya dalam proses 

pembelajarannya tersebut. Namun sebaliknya, apabila kondisi siswa 

tidak sehat atau kurang sehat akan mengakibatkan hambatan dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. 

2) Guru yang Berkualitas 

Guru yang berkualitas, akan menghasilkan pendidikan yang 

berkualitas juga. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Ibu Sri 

Hastuti, S.Pd.I menyatakan bahwa “guru yang berkualitas akan 

                                                 

63 Sri Hastuti, S.Pd.I, Wali Kelas III 1 MIN 27 Aceh Besar, Wawancara, 16 Juli 2020. 

64 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 144. 
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memahami kebutuhan dan keinginan peserta didik. Untuk itu, kualitas 

seorang guru juga mempengaruhi minat belajar siswa. Guru yang 

mampu mendesain pembelajaran semenarik mungkin, akan disukai 

oleh anak-anak sehingga tidak bosan dan semakin berminat untuk 

belajar”.65 

Pernyataan di atas diperkuat oleh Ibu Naswati, S.Ag 

menyatakan bahwa “guru mempunyai tugas yang paripurna, bukan 

hanya mampu memberikan pelajaran tentang materi di dalam kelas 

namun guru juga harus memiliki kepribadian yang baik untuk 

diteladani oleh siswanya. Guru juga harus mampu memilih metode 

atau pembelajaran seperti apa yang pas untuk anak didik mereka. 

Tidak memaksa namun perlahan membuat anak didik menyukai cara 

belajar yang diterapkan. Sehingga minat anak belajarpun dapat 

meningkat”.66 

Dari beberapa pernyataan di atas maka disimpulkan bahwa 

kualitas guru sebagai salah satu faktor pendukung meningkatnya 

minat belajar siswa kelas III MIN 27 Aceh Besar. Guru yang 

berkualitas akan mampu mengembangkan KD dengan memperhatikan 

kebutuhan anak, serta mampu mendesain pembelajaran menjadi 

menarik. 

3) Motivasi Siswa dalam Belajar 

                                                 

65 Sri Hastuti, SPd.I, Wali Kelas III 1 MIN 27 Aceh Besar, Wawancara, 16 Juli 2020. 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Ibu Sri Hastuti 

menyatakan bahwa “Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, 

akan terus melakukan hal-hal barn. Rasa ingin tahunya sangatlah 

tinggi. Sehingga minatnya untuk terus belajar pun tinggi. Jika 

motivasi siswa dalam belajar rendah, maka akan berdampak pada 

prestasi belajar siswa sendiri. Sehingga faktor ini pun turut 

mendukung proses pembelajaran yang dilaksanakan”.67 

Kemudian Ibu Naswati, S.Ag juga menyatakan bahwa 

“Motivasi siswa dalam belajar dapat dilihat dan tidak ribut dan 

bersungguh-sungguh saat memperhatikan penjelasan guru. Semakin 

tinggi motivasi belajar yang dimiliki siswa, maka semakin tinggi 

pulalah minatnya untuk terus mengikuti pelajaran”.68 

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

motivasi siswa dalam belajar merupakan salah satu faktor pendukung 

dalam meningkatkan minat belajar siswa. 

b. Faktor-faktor Penghambat Peran Guru dalam Meningkatkan Minat 

Belajar Siswa Kelas III MIN 27 Aceh Besar 

Selain faktor pendukung, ada pula faktor penghambat dalam 

meningkatkan minat belajar siswa yaitu: 

1) Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai 

                                                 

67 Sri Hastuti, S.Pd.I, Wali Kelas III I MEN 27 Aceh Besar, Wawancara, 16 Juli 2020. 
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Menjawab pertanyaan di atas, Ibu Sri Hastuti menyatakan 

“sarana dan prasarana yang ada di MIN 27 Aceh Besar secara umum 

sudah memadai. Namun media berbentuk elektronik masih kurang 

memadai”.69 

Pernyataan di atas juga senada dengan yang dikatakan oleh Ibu 

Naswati, S.Ag bahwa fasilitas pembelajaran MN 27 Aceh Besar masih 

ada kekurangan, hal ini dikarenakan kondisi keuangan sekolah masih 

bergantung pada BOS dan dengan kerjasama orang tua siswa, 

sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan sekolah secara 

lengkap”.70 

Dari uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa MN 27 

Aceh Besar dan segi sarana dan prasarana sudah cukup baik akan 

tetapi hanya sedikit kurang lengkap, sehingga membutuhkan upaya 

yang lebih baik lagi untuk memenuhinya agar dapat mendukung 

pelaksanaan proses pembelajaran yang baik. 

2) Minimnya Penghargaan terhadap Prestasi Siswa 

Penghargaan terhadap prestasi siswa dapat menjadi faktor 

penghambat bagi minat belajar siswa. Misalnya ketika siswa meraih 

ranking kelas ataupun juara umum. Guru dan kepala madrasah 

memberikan penghargaan terhadap prestasi siswa tersebut. 

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Sri Hastuti, S.Pd.I beliau 
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menyatakan bahwa” Siswa yang berprestasi tetap diapresiasi dengan 

pemberian penghargaan. Namun, penghargaan hanya sebatas seperti 

buku pelajaran, alat tulis belajar, piagam atau uang. Dan hadiahnya 

masih tergolong minim sehingga penghargaan tersebut belum 

sepenuhnya dapat membuat siswa untuk semakin berminat belajar 

lebih giat”.71 

Kemudian pernyataan di atas diperkuat oleh Ibu Naswati, 

S.Ag. menyatakan bahwa “Bentuk penghargaan yang diberikan masih 

sederhana seperti pemberian piala, piagam, buku dana alat tulis 

lainnya. Dan pihak sekolah juga masih berupaya untuk bisa 

memberikan hadiah dalam bentuk-bentuk yang besar, sehingga 

mampu meningkatkan minat siswa terus belajar dan berprestasi”.72 

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa minimnya pemberian penghargaan dapat membuat prestasi 

siswa menurun apabila penghargaan yang diberikan terlalu biasa dan 

terlalu mudah dibeli oleh siswa. 

3) Keadaan Keluarga 

Keluarga merupakan pendidikan informal yang diakui dalam 

dunia pendidikan. Keluarga merupakan fondasi awal akan seperti apa 

pribadi anak akan terbentuk dan itu juga akan sangat berpengaruh 

pada pola pikir serta proses belajar anak. Meskipun anak sudah masuk 
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sekolah, namun harapan masih digantungkan kepada keluarga untuk 

memberikan pendidikan dan memberikan suasana yang sejuk dan 

menyenangkan ketika anak belajar di rumah. 

Berdasarkan wawancara Ibu Sri Hastuti, S.Pd.I menyatakan 

“keluarga sangat mempengaruhi minat belajar siswa. Hubungan 

keluarga yang kurang harmonis, konflik seperti pertengkaran antara 

ayah dan ibu sering kali membuat anak tidak bergairah, tidak 

bersemangat dan tidak berminat dalam mengikuti proses 

pembelajaran”.73 

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh Ibu Naswati, S.Ag 

menyatakan “Lingkungan keluarga sangat mempengaruhi kegiatan 

belajar anak. Ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, pengelolaan 

keluarga, semuanya dapat memberikan dampak terhadap minat belajar 

anak. Anak yang di rumahnya sering terjadi suasana yang tidak baik, 

maka minat belajarnya pun tidak baik. Anak tidak aktif saat mengikuti 

proses belajar, cenderung pasif”.74 

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 

keadaan keluarga menjadi factor penghambat minat belajar siswa. 

Siswa yang keluarganya sering terjadi konflik akan cenderung pasif 

dalam proses belajar, malas dan kerap melamun. 

B. Pembahasan 
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Proses pembelajaran dapat dikatakan optimal apabila terdapat keaktifan 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Di antara faktor yang dijadikan 

tolak ukur keberhasilan proses belajar mengajar adalah meningkatnya minat 

belajar siswa. 

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan 

metode deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data di 

lapangan dan menganalisis serta menarik kesimpulan dan data tersebut. 

1. Peran Guru sebagai Motivator dalam Meningkatkan Minat Belajar 

Siswa 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Ibu 

Naswati, S.Ag, selaku Kepala MIN 27 Aceh Besar, dan Ibu Sri Hastusti, 

S.Pd selaku wali kelas III MIN 27 Aceh Besar yang dilakukan pada tanggal 

18 Juli 2020 diperoleh informasi bahwa minat belajar siswa di MIN 27 

Aceh Besar tidak berjalan statis. Terkadang meningkat dan terkadang juga 

menurun. Untuk meningkatkan minat belajar siswa, maka guru 

menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi. Menurut 

informan, model yang sering digunakan adalah model pembelajaran 

kooperatif, metode diskusi dan media yang mengandung gambar-gambar 

dan suara. Kemudian mengadakan persaingan kompetensi antar siswa. 

Adapun metode yang cukup efektif dalam menciptakan persaingan adalah 

dengan mengadakan perlombaan kelompok seperti cerdas cermat. 

Memberikan ulangan dan evaluasi rutin juga dapat meningkatkan 



54 

 

 

 

minat belajar siswa. Adapun kegiatan evaluasi/ulangan dilakukan dalam 3 

minggu sekali atau 3 kali pertemuan. Bentuk ulangan yang diberikan seperti 

soal uraian, essay dan pilihan berganda. Setelah evaluasi maka hasil siswa 

diberi nilai. Nilai yang diberikan berkisar antara 70-100. Dengan nilai rata-

rata 70 dan 80. Nilai yang diperoleh siswa selalu diinformasikan, 

pengumuman tersebut bisa berupa secara lisan maupun tulisan. Kemudian 

bagi siswa yang berprestasi selalu diberikan hadiah. Hadiah yang diberikan 

bisa dalam hal-hal sederhana seperti buku, dan alat tulis, Al-Qur’an 

terjemah dan lainnya. Hadiah tidak hanya berupa barang, pujian juga dapat 

dikategorikan sebagai hadiah. Memberikan pujian kepada siswa yang 

berbuat baik. Pujian yang diberikan bisa berupa sanjungan kata-kata ataupun 

dengan menunjukkan jempol dua. Selain pujian, hukuman juga harus 

diterapkan. Namun hukuman yang diberi haruslah hukuman yang bersifat 

motivasi. Dan upaya yang paling akhir dalam meningkatkan minat belajar 

siswa dengan membantu kesulitan belajar siswa, upaya yang dilakukan 

adalah membimbing anak-anak yang tertinggal dengan menyediakan waktu 

luang, memberikan perhatian lebih serta menyampaikan permasalahan 

tersebut kepada wali murid. 

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Peran Guru dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas III MIN 27 Aceh Besar 

a. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung dalam meningkatkan minat belajar siswa 

adalah kesehatan siswa itu sendiri baik jasmani maupun rohaninya. 

Karena apabila seorang siswa selalu tidak sehat, dapat mengakibatkan 
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siswa tidak bergairah dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian 

kualitas guru, guru yang berkualitas akan memahami kebutuhan dan 

keinginan peserta didik. Untuk itu, kualitas seorang guru juga 

mempengaruhi minat belajar siswa. Faktor selanjutnya adalah motivasi 

belajar siswa. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, akan terus 

melakukan hal-hal baru. Rasa ingin tahunya sangatlah tinggi. Sehingga 

minatnya untuk terus belajar pun tinggi. 

b. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat dalam meningkatkan minat belajar siswa 

adalah sarana dan prasarana sekolah karena sangat berpengaruh untuk 

menciptakan pelaksanaan proses pembelajaran yang bergairah. 

Kemudian selanjutnya adalah faktor minimnya pemberian penghargaan 

dapat membuat prestasi siswa menurun apabila penghargaan yang 

diberikan terlalu biasa dan terlalu mudah dibeli oleh siswa. Kemudian 

faktor yang dapat menghambat minat siswa dalam belajar adalah 

lingkungan keluarga anak yang di rumahnya sering terjadi suasana yang 

tidak baik, maka minat belajarnya pun tidak baik. Anak tidak aktif saat 

mengikuti proses belajar, dan cenderung pasif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh 

peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka peran guru sebagai motivator dalam 

meningkatkan minat belajar siswa kelas III MIN 27 Aceh Besar dapat diambil 

kesimpulannya yaitu: Guru menggunakan metode, model dan media 

pembelajaran yang bervariasi dalam proses belajar, guru menciptakan 

persaingan/kompetensi, guru memberikan evaluasi/ulangan, guru memberi 

nilai dalam bentuk angka, guru memberitahukan basil belajar siswa, guru 

memberi hadiah kepada siswa yang berprestasi, guru memberikan pujian 

kepada siswa yang dapat mengerjakan tugas dengan baik, guru memberi 

hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas, dan guru membantu 

kesulitan belajar yang dialami siswa. Adapun faktor pendukung peran guru 

dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas III di MIN 27 Aceh Besar 

adalah seperti kesehatan siswa, guru yang berkualitas, motivasi siswa dalam 

belajar. Dan adapun faktor penghambat peran guru dalam meningkatkan minat 

belajar siswa kelas III di MIN 27 Aceh Besar adalah seperti sarana dan 

prasarana yang kurang memadai, minimnya penghargaan terhadap prestasi 

siswa, dan keadaan keluarga. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, agar lebih melengkapi sarana dan prasarana agar proses 

pembelajaran bisa berjalan lebih baik lagi. 
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2. Bagi guru, agar lebih memanfaatkan fasilitas yang ada dan selalu berinovasi 

untuk menciptakan pembelajaran lebih menyenangkan dan dapat membuat 

siswa selalu berminat dalam belajar. 

3. Bagi siswa, lebih memahami apa yang telah di ajarkan oleh guru dan 

berusaha untuk menerapkan apa yang telah di pelajari di dalam lingkungan 

madrasah, keluarga maupun di dalam lingkungan masyarakat. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, supaya lebih mengkaji secara mendalam tentang 

peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan minat belajar siswa. 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya atau 

peneliti lain yang ingin mengkaji lebih mendalam mengenai topik dengan 

fokus serta setting yang lain sehingga memperkaya temuan penelitian ini.  
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LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR 

SISWA KELAS III MIN 27 ACEH BESAR 

 

Hari Tanggal :  

Informan :  

Jabatan : Wali Kelas III MIN 27 Aceh Besar 

  

№ Pertanyaan 
Deskripsi Hasil yang Diperoleh 

dan Lapangan 

1. Menurut Ibu, bagaimana kondisi 

minat belajar siswa di kelas III? 

 

2. Menurut Ibu, Apa saja peran guru 

dalam Pelajaran? 

 

3. Bagaimana pemahaman Ibu tentang 

peran guru sebagai motivator? 

 

4. Apa saja yang dilakukan guru 

dalam menjalankan perannya 

sebagai motivator terutama untuk 

meningkatkan minat belajar anak? 

 

5. Bagaimana bentuk penilaian yang 

Ibu berikan kepada siswa sehingga 

dapat meningkatkan minat belajar 

siswa? 

 

6. Bagaimana bentuk pemberian 

hadiah atau penghargaan yang ibu 

lakukan untuk dapat meningkatkan 

minat belajar siswa terutama 

berkaitan dengan peran guru 

sebagai motivator? 

 

7. Selain memberikan penghargaan 

dan pujian, upaya apa saja yang Ibu 

lakukan untuk dapat meningkatkan 

minat belajar siswa? 

 

8. Metode, model, dan media apa 

sajakah yang ibu gunakan dalam 

mengajar siswa kelas III guna 

meningkatkan minat belajar? 

 

9. Menurut Ibu, apakah fasilitas yang 

disediakan di sekolah sudah 

mendukung guna meningkatkan 

minat belajar siswa? 

 

10. Apa saja faktor pendukung dan 

penghambat dalam meningkatkan 

minat belajar siswa? 
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LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR 

SISWA KELAS III MIN 27 ACEH BESAR 

 

Hari/ Tanggal :  

Informan :  

Jabatan : Kepala Sekolah MIN 27 Aceh Besar 

 

№ Pertanyaan 
Deskripsi Hasil yang Diperoleh dan 

Lapangan 

1. Sebagai kepala madrasah, 

menurut bapak bagaimana minat 

belajar siswa di MN 27 Aceh 

Besar? 

 

2. Sebagai kepala madrasah, 

menurut Bapak, apa saja peran 

guru dalam pelajaran? 

 

3. Berkaitan dengan salah satu peran 

guru yakni peran guru sebagai 

motivator, menurut bapak, 

bagaimana pemahaman tentang 

peran guru sebagai motivator? 

Apa saja yang bisa dilakukan guru 

dalam menjalankan perannya 

sebagai motivator terutama untuk 

meningkatkan minat belajar 

siswa? 

 

4. Upaya apa saja yang telah 

dilakukan guru guna 

meningkatkan minat belajar 

siswa? 

 

5. Bagaimana bentuk penilaian yang 

diberikan guru sehingga dapat 

meningkatkan minat belajar 

siswa? 

 

6. Apakah dan pihak orang tua 

murid sering mengadakan 

konsultasi dengan pihak madrasah 

seputar masalah belajar siswa? 

Solusi apakah yang diberikan 

pihak yang berkonsultasi tersebut? 

 

7. Menurut bapak, metode, model, 

dan media apa sajakah yang dapat 

mendukung peningkatan minat 

belajar siswa? 
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№ Pertanyaan 
Deskripsi Hasil yang Diperoleh dan 

Lapangan 

8. Menurut bapak, apa saja faktor 

pendukung dalam meningkatkan 

minat belajar siswa? 

 

9. Menurut bapak, apa yang menjadi 

kendala dalam meningkatkan 

minat belajar siswa? 

 

10. Menurut Bapak, bagaimana 

ketersediaan fasilitas yang 

mendukung peningkatan minat 

belajar siswa di sekolah ini? 
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Wali Kelas 

1. Menurut saya, minat belajar siswa kelas III di MIN 27 Aceh Besar tidak 

statis. Terkadang minatnya tinggi terkadang pula menurun. Kalau minat 

belajar menurun biasanya ditandai dengan terdapat siswa yang mengantuk, 

suka gangguin teman sebangku, serta kurang konsentrasi dalam mengikuti 

pembelajaran. 

2. Peran guru bukan hanya sebagai media pentransfer ilmu, tapi juga sebagai 

motivator pembimbing, penasihat, suri tauladan dan banyak lagi. 

3. Peran guru sebagai motivator adalah memberikan dorongan, motivasi serta 

semangat kepada siswa agar semakin berminat dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

4. Yang biasa dilakukan menggunakan metode, model dan media pembelajaran 

yang bervariasi, membuat persaingan belajar seperti cerdas cermat, 

memberikan evaluasi/ulangan, memberi nilai dalam bentuk angka, 

memberitahukan hasil belajar siswa, memberi hadiah, memberikan pujian 

serta memberi hukuman. 

5. Saya selalu memberikan nilai dalam bentuk angka. Nilai yang saya berikan 

berkisar antara 70-100. Dengan nilai rata-rata 70 dan 80. 

6. Hadiah saya berikan kepada peserta didik yang aktif dalam proses belajar, 

seperti mampu menjawab pertanyaan ketika diadakannya kuis, atau kepada 

kelompok yang menang saat diadakannya cerdas cermat antar kelompok. 

Hadiah yang saya berikan sederhana ada yang berbentuk poin nilai dalam 
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bentuk bintang, dan ada pula jajanan sederhana seperti permen, coklat, dan 

jajanan ringan lainnya. 

7. Ada juga menggunakan model, metode dan media pembelajaran yang 

bervariasi, rutin melakukan ulangan, kemudian hasil ulangan saya beri tahu. 

Pujian dan hukuman juga saya terapkan di kelas. 

8. Metode bervariasi seperti diskusi, demonstrasi, ceramah, tanya jawab, 

penugasan, sosio drama, tentunya metode tersebut sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan. Adapun model pembelajaran yang digunakan adalah seperti 

model Talking Stick, Jigsaw, STAD, inquiry, Problem Solving dan; 

9. Secara umum sudah memadai. Namun media berbentuk elektronik masih 

kurang memadai. 

10. Faktor pendukung seperti kesehatan jasmani dan rohani siswa, kualitas guru, 

dan motivasi belajar dan siswa itu sendiri. Kalau factor penghambat seperti 

sarana dan prasarana sekolah, masih kurangnya penghargaan sekolah kepada 

siswa yang berprestasi dan berakhlak, serta keadaan keluarga siswa yang 

sangat mempengaruhi minat belajar siswa. 
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Kepala Sekolah 

1. Menurut saya, minat belajar siswa di MIN 27 Aceh Besar Alhamdulillah 

sudah tergolong baik namun masih terus diperhatikan peningkatannya 

terkhusus di kelas rendah. 

2. Peran guru banyak bisa sebagai pendidik, pembimbing, pengayom, fasilitator, 

motivator dan masih banyak lagi. 

3. Peran guru sebagai motivator adalah sebagai penggerak, perangsang, serta 

pendorong siswa dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan 

kegiatan belajar. 

4. Yang biasa dilakukan menggunakan metode, mode, dan media pembelajaran 

yang bervariasi, membuat persaingan belajar seperti cerdas cermat, 

memberikan evaluasi/ulangan, memberi nilai dalam bentuk angka, 

memberitahukan hasil belajar siswa, memberi hadiah, memberikan pujian 

serta memberi hukuman. 

5. Pemberian nilai berbentuk angka karena sangat berpengaruh untuk 

meningkatkan semangat dan gairah siswa untuk belajar sehingga hasil belajar 

menjadi meningkat. 

6. Pastinya ada konsultasi dan orang tua siswa terkhusus mengenai kesulitan 

belajar. Solusinya memerintahkan kepada wali kelas untuk membantu anak-

anak yang mengalami kesulitan belajar, dengan menggunakan metode atau 

media yang mampu dipahami anak tersebut, serta memberikan perhatian 

khusus dan memberikan waktu luang. 
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7. Metode, model, dan media pembelajaran yang bervariasi yang sesuai dengan 

materi pembelajaran yang akan disampaikan. Dan biasa lebih kooperatif. 

8. Faktor pendukung seperti kesehatan jasmani dan rohani siswa, kualitas guru, 

dan motivasi belajar dan siswa itu sendiri. 

9. Kalau faktor penghambat seperti sarana dan prasarana sekolah, masih 

kurangnya penghargaan sekolah kepada siswa yang berprestasi dan 

berakhlak, serta keadaan keluarga siswa. 

10. Fasilitas pembelajaran MIN 27 Aceh Besar masih ada kekurangan, hal ini 

dikarenakan kondisi keuangan sekolah masih bergantung pada BOS dan 

dengan kerjasama orang tua siswa, sehingga belum mampu memenuhi 

kebutuhan sekolah secara lengkap. 
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