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Peran guru pada dasarnya ialah bagian utama dari tugas guru dalam menjalani 

tugasnya baik yang berhubungan dengan sekolah maupun siswa. Salah satu tugas 

guru ialah menumbuhkembangkan minat dan bakat siswa. Hal ini penting untuk 

membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam prosses pembelajaran, 

hal ini dikarenakan siswa yang tidak tau cara membangkan minatnya dan 

kurangnya dukungan keluarga untuk lebih disipilin. Tentu banyak hal yang bisa 

dilakukan guru seperti mengenal lebih dekat kepribadian siswanya. Hal ini 

dikarenakan bakat adalah sesuatu kemampuan seseorang untuk belajar dalam 

tempo yang relatif pendek sedangkan minat adalah suatu proses yang tetap 

memerhatikan dan memfokuskan diri pada suatu yang diminatnya dengan 

perasaan senang dan rasa puas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran 

guru dan upaya guru dalam menumbuhkembangkan bakat minat siswa di SMK N 

1 Tapaktuan serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam 

menumbuhkembangkan bakat minat siswa. Penelitian menggunakan pendekatan 

kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini kepala sekolah, 

guru bimbingan konseling, guru wali kelas, orang siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: peran guru dalam menumbuhkembangkan minat dan bakat 

siswa di SMK N 1 Tapaktuan terlihat dalam beberapa aspek yaitu peranan guru 

sebagai pendidik sebagai pengajar pembimbing dan evaluator. Upaya yang 

dilakukan guru yaitu mempersiapkan berbagai perlengkapan pembelajaran dan 

memberikan dorongan kepada orang tua siswa untuk terus membina dan 

memberikan dukungan kepada anaknya di saat berada di luar lingkungan 

sekolah.Kendala-kendala yang dihadapi guru dalam menumbuhkembangkan bakat 

minat siswa masih minimnya keinginan dan motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Kendala lain yang sering dialami guru ialah masih minimnya 

dukungan dari orang tua terhadap kemajuan anaknya. 
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The role of the teacher is basically the main part of the teacher's task in carrying 

out his duties both related to school and students. One of the teacher's tasks is to 

develop students' interests and talents. This is important to help the difficulties 

faced by students in learning processes, this is because students who do not know 

how to develop their interests and lack of family support for more discipline. Of 

course many things that can be done by the teacher such as knowing more closely 

the personality of their students. This is because talent is a person's ability to learn 

in a relatively short period of time while interest is a process that continues to pay 

attention and focus on something that interests him with feelings of pleasure and 

satisfaction. This study aims to determine the teacher's role and teacher's efforts in 

developing talent the interest of students in Tapaktuan N 1 Vocational School and 

to find out the obstacles faced by teachers in developing students' talents of 

interest. The study used a qualitative approach and the type of research was 

descriptive. Data collection is done by observation, interviews, and 

documentation. The subjects of this study were principals, counseling teachers, 

homeroom teachers, students. The results of the study show that: the role of the 

teacher in developing the interests and talents of students at Tapaktuan N 1 

Vocational School is seen in several aspects, namely the role of the teacher as an 

educator as a teacher of supervisors and evaluators. The efforts made by the 

teacher are preparing various learning equipment and encouraging parents to 

continue to foster and provide support to their children while outside the school 

environment. Constraints faced by teachers in developing students 'interests are 

still lacking in students' desire and motivation in take part in learning. Another 

obstacle that is often experienced by teachers is the lack of support from parents 

for the progress of their children. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latarbelakang Masalah  

Pendidikan merupakan salah satu fakta yang menentukan kemajuan suatu 

bangsa. Pendidikan membantu manusia dalam pengembangan potensi dirinya 

sehingga mampu menghadapi segala perubahan yang terjadi, sebagai mana 

tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 

yaitu: 

Tujuan pendidikan Indonesia adalah untuk mengembangkan kemampuan 

anak dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

menumbuhkembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, Mandiri, dan menjadi warga negara yang 

berdemokratis serta bertanggungjawab untuk menumbuhkembangkan 

fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan 

nasional.1 

 

Melihat tujuan pendidikan diatas, maka betapa pentingnya bakat dan minat 

seseorang ditumbuhkembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Hal 

ini dikarenakan bakat pada dasarnya adalah sesuatu kemampuan seseorang untuk 

belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan dengan orang lain, namun 

hasilnya justru lebih baik. Atau dengan kata lain bakat merupakan suatu potensi 

yang dimiliki oleh seseorang yang berbakat dan lebih cepat mengerjakan 

pekerjaannya dibandingkan dengan seseorang yang kurang berbakat.2 Sedangkan 

____________ 
 
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

 
2 Jamal Ma'mur, Asmani, Kiat Mengembangkan Bakat Anak di Sekolah,  (Jogjakarta: 

Diva Press, 2002), H. 32 
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minat adalah suatu proses yang tetap memerhatikan dan memfokuskan diri pada 

suatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Minat merupakan 

suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan harapan, 

pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan 

individu kepada suatu pikiran.3 

Bakat dan minat sebagai unsur psikologis yang sangat menentukan 

keberhasilan pendidikan, maka seluruh elemen yang terlibat dalam pendidikan 

sudah seharusnya mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 

peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. 

Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia 

indonesia seutuhnya melalui olah batin (aspek transendensi), olah pikir (aspek 

kognisi), olah rasa (aspek afeksi), dan olah kinerja (aspek psikomotoris) agar 

memiliki daya saing dalam mengahadapi tantangan global. Peningkatan relevansi 

pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia.4 

Standarisasi yang sedang dilakukan dewasa ini menuntut pemahaman 

berbagai pihak terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai komponen sistem 

pendidikan. Kebijakan pendidikan yanag semula dilakukan secara sentralisasi 

telah berubah menjadi desentralisasi, yang menekankan bahwa pengambilan 

kebijakan pendidikan berpindah dari pemerintah pusat (top goverment) 

                                                                                                                                      
 

3 Syaiful Bahri Djamarah, Fsikologi belajar, (Jakarta: Rimanda Cipta, 2002), 12. 

 
4 Triono, Model Pembelajaran Terpadu Konsep Strategi dan Implementasi, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2010), h. 3-4 
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kepemerintah daerah (district govermen), yang berpusat di pemerintah Kota dan 

Kabupaten. 

  Peran guru adalah “berkaitan dengan peran guru dalam proses pembelajaran. 

Guru merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam pendidikan 

pada umumnya, karena guru memengang peran dalam proses pembelajaran, 

dimana proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan.”5 

Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serang-

kaian perbuatan guru dan siswa atas hubungan timbal balik yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, dimana dalam proses 

tersebut terkandung multiperan dari guru. Peran guru meliputi banyak hal, yaitu 

guru dapat berperan sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur 

lingkungan belajar, perencana pembelajaran, supervisor, motivator, dan sebagai 

evaluator. 

Betapa banyak peranan yang harus dilakukan oleh guru kepada siswa, 

maka seorang guru harus mampu membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

siswanya dalam proses pembelajaran terutama dalam menumbuhkembangkan 

bakat minat siswa. Hal ini sebagai simbol bahwa seorang guru diharuskan untuk 

mengingati siswa dan siswinya agar terus mengembangkan bakat minat yang 

diamati. 

Hal diatas sebagai tugas manusia untuk saling mengingatkan, sebagaimana 

terdapat dalam Al-Qur’an yang menyerukan kepada umat manusia tentang 

pentingnya untuk saling mengingatkan antara satu sama lain, upaya kehidupan 

____________ 
 
5 Rusma,  Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesi guru, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013), h. 58. 
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menjadi lebih baik, cara menumbuhkembangkan bakat minat belajar siswa salah 

satunya adalah memahami kebutuhan anak didik dan berupaya melayani 

kebutuhan mereka dan demi menjaga ketenangan hidup dimuka bumi ini, seperti 

tercermin dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 adalah 

sebagai berikut:  

اْ إِذَا قِيَل لَُكۡم تَفَسَُّحو َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ ِلِس فَٱي ٱۡلمَ اْ فِ يَ  ُ َج   لَُكۡمۖۡ َوإِذَا ۡفَسُحواْ يَۡفَسحِ ٱّللَّ

ُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ قِيَل ٱنُشُزواْ فَٱنشُ  ُ وتُواْ ٱۡلِعۡلَم َدَرَج  ٱلَِّذيَن أُ نُكۡم وَ  مِ ُزواْ يَۡرفَِع ٱّللَّ ت ٖۚ َوٱّللَّ

  ١١بَِما تَۡعَملُوَن َخبِيٞر 

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”. (QS.Al-Mujadalah: 11).6 

Senada dengan hal tersebut Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan: 

Belajar merupakan kegiatan sehari-hari bagi siswa sekolah. Kegiatan belajar 

tersebut ada yang dilakukan disekolah, dirumah, dan ditempat lain seperti 

meseum, perpustakaan. Guru sebagai komponen penting dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan dituntut kreatifitasnya untuk mencari berbagai 

metode dan strategi baru, untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar 

yang hidup dan menggairahkan siswa didalam kelas maupun diluar kelas 

sehingga dapat menimbulkan kepribadian siswa dalam menumbuh 

kembangkan hasil belajar bagi peserta didik. Dengan adanya  persiapan 

yang baik siswa akan lebih berhasil bila dibandingkan dengan siswa yang 

belajar tanpa adanya persiapan. Dengan persiapan yang matang akan 

memungkinkan siswa lebih mudah menyesuaikan diri dengan mata 

pelajaran yang dihadapi dan diminatinya. Bimbingan yang dapat diberikan 

oleh guru diantaranya, penentuan tujuan perkembangan yang ingin dicapai 

oleh individu serta keputusan-keputusan tentang mengapa dan bagaimana 

____________ 
 
6 Departemen Agama RI,  Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur’an, (Jakarta:  

Intermasa, 1971), h. 
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cara mencapainya dan bantuan juga dapat menentukan keputusan dan 

memecahkan masalahnya sendiri.7 

 

Bedasarkan observasi awal di SMK Negeri 1 Tapaktuan, peran guru dalam 

menumbuhkembangkan bakat minat siswa sangatlah penting dalam proses 

pembelajaran, guru bidang studi bekerja sama dengan guru bimbingan konseling 

untuk membantu siswa dalam menumbuhkembangkan bakat minatnya terutama 

dalam ilmu teknologi dan disertai perkembangan budaya zaman sekarang. Guru 

bidang studi dan guru bimbingan konseling mempunyai peran yang sangat besar 

dalam menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa salah satunya 

adalah orang tua dan guru. Besarnya peranan guru dalam menumbuhkembangkan 

bakat dan minat siswa dikarenakan selama ini banyak siswa yang bermasalah 

dengan bakat minatnya akibat ketidaktahuannya dalam menumbuhkembangkan 

bakat minatnya sendiri. Peran guru dalam mengembangkan minat dan bakatnya 

terutama dengan mengenali bakat minat siswa baik saat berlangsungnya proses 

belajar mengajar maupun kehidupan lingkungan siswa bersangkutan. Dengan 

adanya peran guru dalam menumbuhkembangkan bakat minat siswa sehingga 

guru bidang studi dan guru bimbingan konseling dapat membantu siswa dalam 

menumbuhkembangkan bakat minat dalam hidupnya.  

Peran guru dalam menumbuhkembangkan bakat minat siswa suatu hal yang 

sangat penting dalam proses belajar mengajar suatu pembelajaran siswa harus 

mampu menunjukkan bakat minat yang dimilikinya. Namun pada kenyataan 

sekarang ini banyak siswa yang kurang berminat terhadap suatu pelajaran tertentu 

____________ 
7 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologis Proses Pendidikan, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2003), h. 235. 
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lantaran minimnya  peran guru dalam menumbuhkembangkan bakat minat siswa. 

Betapa sangat besarnya jasa seorang guru dalam menumbuhkembangkan bakat 

minat siswa. Hal ini tidak bisa dibiarkan secara terus menerus karena bisa 

merugikan diri siswa. Oleh karena itu sangat dibutuhkan guru yang berbakat dan 

siswa yang berbakat disekolah dalam menumbuhkembangkan jurusan yang 

diminati seperti Jurusan Akuntansi, Administrasi, Teknik Komputer dan Jaringan 

Multi Media, dan perbankan.  

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis mengetahui mengenai peran guru, 

untuk memahami peran guru tersebut, penulis melakukan penelitian pada SMK 

Negeri 1 Tapaktuan dengan judul “Peran Guru dalam Menumbuhkembangkan 

Bakat Minat siswa SMK Negeri 1 Tapaktuan”. 

 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran guru dalam menumbuhkembangkan bakat minat siswa 

di SMK Negeri 1 Tapaktuan?  

2. Bagaimana upaya dalam menumbuhkembangkan bakat minat siswa di 

SMK Negeri 1 Tapaktuan? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi guru dalam menumbuhkembangkan 

bakat minat siswa di SMK Negeri 1 Tapaktuan? 
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C.  Tujuan Penelitian 

Senada dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini dalah 

1. Untuk mengetahui peran guru dalam menumbuhkembangkan bakat minat 

siswa  di SMK Negeri 1 Tapaktuan? 

2. Untuk mengetahui upaya peran guru dalam menumbuhkembangkan 

bakat minat siswa di SMK Negeri 1 Tapaktuan? 

3. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi guru dalam menumbuh-

kembangkan bakat minat siswa di SMK Negeri 1 Tapaktuan? 

 

D. Penjelasan istilah  

Penelitian yang berjudul “Peran Guru dalam Menumbuhkembangkan Bakat 

Minat Siswa di SMK Negeri 1 Tapaktuan” ini ditulis berdasarkan konsep-konsep 

dasar yang terdiri dari istilah dasar. Untuk menghindari kekeliruan dan mengarah-

kan pembaca dalam memahami judul dalam karya ilmiah ini penulis merasa perlu 

untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul. 

1. Peran 

Peran adalah “ suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang disuatu 

peristiwa”.8 Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia “peran artinya 

suatu yang menjadi bagian atau yang menjadi pimpinan, yang terutama, dalam 

terjadinya suatu peristiwa”.9 Adapun yang penulis maksud dengan peran adalah 

____________ 
 
8 Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 325. 

 
9 W.J.S. Poerwadarminta,  Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai  Pustaka, 

1979), h. 12. 
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suatu perilaku yang dilakukan memiliki sikap yang baik dan dapat ditunjukkan 

oleh seorang guru kepada siswa ataupun semua individu, selain itu peran juga 

berhubungan dengan kemajuan perubahan perilaku dan menumbuhkembang-

kan bakat minat siswa SMK Negeri 1 Tapaktuan yang menjadikan tujuan guru 

sebagai seorang pengajar, pembimbing, dan pengasuh.  

2. Guru  

Menurut  Ametembun guru adalah “semua orang yang berwenang dan 

bertanggungjawab terhadap pendidikan murid, baik secara individual maupun 

klasikal, baik disekolah maupun diluar sekolah”.10 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa guru dalam melaksa-

nakan pendidikan baik dilingkungan formal dan nonformal dituntut untuk 

mendidik dan mengajar. Karena keduanya mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan ideal 

pendidikan. Mengajar lebih cenderung mendidik anak didik menjadi orang 

yang pandai tentang ilmu pengetahuan saja, tetapi jiwa dan watak anak didik 

tidak dibangun dan dibina, sehingga disini mendidiklah yang berperan untuk 

membentuk jiwa dan watak anak didik dengan kata lain mendidik adalah 

kegiatan transfer of volues, memindahkan sejumlah nilai kepada anak didik. 

Dengan demikian, guru juga diartikan ditiru dan digugu, guru adalah 

orang yang dapat memberikan respon positif bagi peserta didik dalam PBM, 

untuk sekarang ini sangatlah diperlukan guru yang mempunyai basic, yaitu 

kompetensi sehingga PBM yang berlangsung berjalan sesuai dengan yang kita 

____________ 
     

  10 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rajawali Pers: 

2014), h. 9 



9 
 

 
 

harapkan. Adapun yang penulis maksud dengan guru adalah guru yang dapat 

memberikan nilai dan respon positif terhadap siswa, membentuk watak siswa 

dan memberikan motivasi. 

3. Bakat  

Bakat atau aptitude merupakan kecakapan potensial yang bersifat 

khusus, yaitu khusus dalam sesuatu bidang atau kemampuan tertentu. 

Seseorang lebih berbakat dalam bidang bahasa sedang yang lain dalam 

matematika, yang lain lagi lebih menunjukkan bakatnya dalam sejarah, dan 

sebagainya. 

Sedangkan W. B Michael mengemukakan bahwa: “Bakat merupakan 

suatu kapasitas atau potensi yang belum dipengaruhi oleh pengalaman 

atau belajar, bakat berkenaan dengan kemungkinan menguasai sesuatu 

pola tingkah laku dalam aspek kehidupan tertentu”.11 Bakat 

memungkinkan seseorang mencapai prestasi tertentu dalam bidang 

tertentu. Akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman dan 

dorongan atau motivasi agar dapat tersebut dapat terwujud.  

Dalam kehidupan disekolah sering tampak bahwa seseorang yang bakat 

dalam olahraga, umumnya prestasi mata pelajarannya juga baik, tetapi sebalik-

nya dapat terjadi prestasi semua mata pelajarannya tidak baik. Keunggulan 

dalam salah satu bidang baik bidang sastra, seni atau matematika, merupakan 

hasil interaksi dari bakat yang dibawa sejak lahir dan faktor lingkungan yang 

menunjang, termasuk minat dan motivasi. 

Bakat memungkinkan seseorang mencapai prestasi tertentu dalam bidang 

tertentu. Oleh karena itu diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman dan 

dorongan atau motivasi agar dapat tersebut dapat terwujud. Misalnya seseorang 

____________ 
 
11 Jamal Ma'mur, Asmani, Kiat Mengembangkan Bakat Anak di Sekolah,...,h. 32 
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memiliki bakat menggambar, jika ia tidak pernah diberi kesempatan untuk 

mengembangkan, maka bakat tersebut tidak akan tampak. Jika orang tuanya 

menyadari bahwa ia mempunyai bakat menggambar dan mengusahakan agar ia 

dapat pengalaman yang sebaik-baiknya untuk mengembangkan bakatnya, dan 

anak itu juga menunjukkan minat yang besar untuk mengikuti pendidikan 

menggambar, maka ia akan dapat mencapai prestasi unggul untuk bidang 

tersebut. 

Pada dasarnya setiap orang memiliki bakat-bakat tertentu. Dua anak bisa 

sama-sama mempunyai bakat melukis, tetapi yang satu lebih menonjol dari 

pada yang lain bahkan saudara sekandung dalam satu keluarga bisa memiliki 

bakat yang berbeda-beda. Anak yang satu berbakat untuk bekerja dengan 

angka-angka, anak yang lain dalam bidang olah raga, serta yang lainnya lagi 

berbakat menulis (mengarang). 

4. Minat 

Minat adalah “kecenderungan jiwa yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa aktivitas atau kegiatan). Seseorang yang berminat 

terhadap suatu aktivitas dan memperhatikan itu secara konsisten dengan rasa 

senang”.12 Menurut Kartono “Minat merupakan moment-moment dari kecen-

derungan jiwa yang terarah secara intensif kepada suatu obyek yang dianggap 

paling efektif (perasaan, emosional) yang didalamnya terdapat elemen-elemen  

____________ 
 
12 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, Cet II, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1995), h.  
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efektif (emosi) yang kuat”.13 Minat juga berkaitan dengan kepribadian. Jadi 

pada minat terdapat unsur-unsur pengenalan (kognitif), emosi (afektif), dan 

kemampuan (kognitif) untuk mencapai suatu objek, seseorang suatu soal atau 

suatu situasi yang bersangkutan dengan diri pribadi. 

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah 

membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan 

untuk dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu. Proses ini berarti 

menunjukkan pada siswa bagaimana pengetahuan atau kecakapan tertentu 

mempengaruhi dirinya, melayani tujuan-tujuannya, memuaskan kebutuhan-

kebutuhannya. Bila siswa menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat untuk 

mencapai beberapa tujuan yang dianggapnya penting dan bila siswa melihat 

bahwa dari hasil dari pengalaman belajarnya akan membawa kemajuan pada 

dirinya, kemungkinan besar siswa akan berminat dan bermotivasi untuk 

mempelajarinya. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan gambaran dan harapan-harapan peneliti 

akan hasil akhir penelitian tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi pembaca, penelitian ini menjadi bahan masukan dan dapat dijadikan 

referensi bagi penelitian agar dapat menjadi kontribusi dan acuan bagi 

peneliti lainnya dalam meneliti peran guru. 

____________ 
 

 
13 Kartono, K, Bimbingan Belajar di SMU Dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada: 1995), h.  
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2. Bagi guru, penelitian ini menjadi masukan tentang kendala apa saja yang 

dihadapi guru menumbuhkembangkan bakat minat siswa serta bagaimana 

usaha guru dalam mengatasi kendala dalam menumbuhkembangkan bakat 

minat terhadap siswa tersebut. 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam 

menilai tingkat keberhasilan guru dalam menumbuhkembangkan bakat 

minat siswa di SMK Negeri 1 Tapaktuan. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Peran Guru 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikemukakan bahwa peran 

berarti “pemain utama” jadi peran disini adalah bagian dari tugas yang diharap-

kan dimiliki dan dilaksnakan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.1  

Muhammad Ali mengatakan pula bahwa Peran adalah “sesuatu yang menjadi 

bagian atau yang memegang pimpinan”.2 Peran yang dimaksudkan adalah 

keberadaan atau pelaksanaan tugas yang memberi pengaruh terhadap sesuatu. 

Peran guru yang dimaksud dalam penulisan ini adalah tugas utama yanag harus 

dilakukan oleh seorang guru bidang studi dalam memberikan bakat minat pada 

siswa ataupun guru tersebut juga harus terlibat dalam menumbuhkan bakat minat 

siswa.  

Peran guru sebagai pendidik profesional sesungguhnya sangat komplek, 

tidak terbatas pada saat berlangsungnya interaksi edukatif didalam kelas.3  

Dengan menelaah kalimat diatas, maka sosok seorang guru itu harus siap sedia 

mengntrol peserta didik, kapan dan dimana saja, karena seperti apa yang 

diungkapkan oleh Abdurrahmansyah, kurikulum kependidikan Islam itu bukan 

hanya sebatas disekolah saja tetapi setiap saat.  

____________ 
 
1 W.J.S, Puwardarnita, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetak II, (Jakarta: 1989), h. 304.  

 
2 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, (Jakarta: Pustaka Amani), 

h. 304. 

 
3 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, ( Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), 15. 
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James Broww menambahkan bahwa peran guru: “menguasai dan mengem-

bangkan materi pelajaran, merencanakan, mempersiapkan pelajaran sehari-hari, 

mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa”.4 Dalam pendidikan efektivitas 

dapat ditinjau dari dua segi yaitu Mengajar guru dan merangkut sejauh mana 

kegiatan belajar mengajar yang direncanakan terlaksana dan Belajar murid, yang 

menyangkut sejauh mana tujuan pelajaran yang diinginkan tercapai melalui 

kegiatan belajar mengajar. Namun selama ini masyarakat orang masih 

beranggapan bahwa peran guru hanya mendidik dan mengajar saja. Menurut 

Adam dan Dickey peran guru sesungguhnya sangat luas meliputi guru sebagai 

pengajar, pembimbing ilmuwan, dan guru sebagai pendidik.5 

Untuk itu bila ditelusuri secara mendalam, PMB yang merupakan inti dari 

proses pendidikan formal disekolah semuanya memiliki keterpaduan antara satu 

sama lain. Untuk itu peran guru dapat dikatagorikan kedalam merencanakan, 

melaksanakan, dan memberi kebaikan. Masih banyak lagi peran guru karena ini 

merupakan landasan kita bersama untuk kita bercermin betapa beratnya profesi 

guru tersebut. Seorang guru memiliki peran sebagai: (1) korektor, (2) inspirator, 

(3) informator, (4) organisator, (5) motivator, (6) inisiator, (7) fasilitator, (8) 

pembimbing, (9) demonstrator dan (10) pengelola kelas 

 Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peran guru sangatlah sulit 

dan penuh dengan tantangan kita selaku sosok seorang guru, tidak hanya 

memberikan muatan materi saja (trasnfer of knowledge) melainkan ia harus 

____________ 
 
4 James B. Broww, Kompetensi Guru..., h.15. 

 
5 Adam & Dickey, Kompetensi Guru..., h.15. 
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bersikap sebagai orang kedua dari orang tuanya. Guru adalah fokus yang sangat 

vital, sebab baik dan buruknya peserta didik itu tergantung sosok guru itu sendiri. 

Peningkatan mutulah yang seyogiannya cepat kita perbaiki (tingkatan).  

 Peran guru dalam perkembangan ilmu teknologi dan diseertai dengan 

perkembangan sosial budaya yang berlangsung dengan deras dewasa ini, 

menyebabkan peran guru jadi meningkat dari sebagai pengajar menjadi sebagai 

pembimbing.6 Tugas dan tanggung jawab guru menjadi lebih meningkat terus, 

yang kedalamnya termasuk fungsi-fungsi guru sebagai perancang pengajaran 

(desingner of instruction), pengelola pembelajaran (manager of instruction), 

pengarah pembelajaran (evaluator of student learning). 

 Guru dalam pendidikan islam adalah orang yang bertanggung jawab 

terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani serta pengetahuan dan 

keterampilan hidup menuju ketingkat sehingga mampu menuaikan tugas kemanu-

siaannya baik sebagai khalifah fil ardha maupun sebagai ‘abd (hamba Allah). 

Dalam litaratur kependidikan Islam, seorang guru biasa disebut sebagai ustadz, 

mu’alim, murabbiy, mursyid, mudarris dan mu’addib.7 

Guru sangat menentukan maju tidaknya suatu bangsa. Ciri bangsa yang 

maju adalah adanya campur tangan dari seorang guru. Guru yang memiliki 

kualitas dasar ilmu yang kuat akan menjadi tumpuan dalam mempercepat 

kelahiran generasi-generasi yang mandiri dan berakhlak. Hal ini sejalan dengan 

____________ 
 
6 Dewa Ketut Sukardi, Nila Kusumawati, Proses Bimbingan dan Konseling Di Sekolah, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 24. 

 
7 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan alam Persfektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), h. 26. 
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tuntutan zaman yang terus berubah oleh sebab itu, guru juga dituntut untuk 

mampu mengikuti dan menyikapi perubahan zaman yang ada.  

Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlu-

kan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan 

orang diluar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal-

hal tersebut diluar bidang kependidikan. Untuk seorang guru perlu mengetahui 

dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar ia dapat melaksanakan 

tugasnya secara profesional, yaitu sebagai berikut: 

1. Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi 

pembelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media 

dan sumber belajar yang bervariasi. 

2. Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif 

dalam berfikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan. 

3. Guru harus dapat membuat urutan (sequence) dalam pemberian 

pelajaran dan penyesuaiannya dengan usia dan tahapan tugas perkem-

bangan peserta didik. 

4. Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan 

pelajaran dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik 

(kegiatan apersepsi), agar peserta didik menjadi mudah dalam 

memahami pelajaran yang diterimanya.  

5. Sesuai dnegan prinsip reseptisi dalam proses pembelajaran diharapkan 

guru dapat menjelaskan unit pembelajaran secara berulang-ulanag 

hingga tanggapan peserta didik menjadi jelas.  

6. Guru wajib memerhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan 

antara mata pelajaran dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

7. Gurus harus tetap menjaga konsentrasi belajar para peserta didik 

dengan cara memeberikan kesempatan berupa pengalaman secara 

langsung, mengamati/meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang 

didapatnya. 

8. Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina 

hubungan sosail, baik dalam kelas maupun diluar kelas.  

9. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta secara 

individual agar dapat melayani siswa dengan peradabannya tersebut.8 

 

____________ 
 
8 Hamzah, Profesi Kependidikan Problem, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di 

Indonesia, (Jakarta:  Bumi Aksara, 2007), h. 15-17. 
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Guru dapat melaksanakan evaluasi yang efektif serta menggunakan hasil-

nya untuk mengetahui potensi dan kemajuan siswa serta dapat melakukan perbai-

kan dan pengembangan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang telah 

demikian pusat, guru tidak lagi hanya bertindak lagi sebagai penyaji informasi, 

tetapi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing 

yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari 

dan mengolah sendiri informasi. Dengan demikian, keahlian guru harus terus 

dikembangkan dan tidak hanya terbatas pada penguasaan prinsip mengajar seperti 

yang telah diuraikan.  

Dalam proses belajar-mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, 

membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. 

Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam 

kelas untuk membantu proses perkembangan siswa.  

Secara lebih rinci, materi pokok peran guru diutarakan oleh Slameto 

sebagai berikut:    

1. Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian 

tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang 

memadai. 

3. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, 

dan penyesuaian diri. Demikianlah, dalam proses belajar-mengajar guru 

tidak terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan akan tetapi lebih 

dari itu, ia bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan 

kepribadian siswa. Ia harus mampu menciptakan proses belajar yang 

sedemikian rupa sehingga dapat meransang siswa untuk belajar secara 

aktif dan dinamis dalam memenuuhi kebutuhan dan menciptakan 

tujuan.9 

____________ 
 
9 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhinya,  Cet. 5, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 97. 
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Disamping itu perkembangan ilmu dan teknologi serta perkembangan 

sosial-budaya yang berlangsung dengan cepat telah memberikan tantangan kepada 

setiap individu senantiasa tantangan kepada setiap individu. Setiap individu 

senantiasa ditantang untuk terus selalu belajar untuk dapat menyesuaikan diri 

sebaik-baiknya. Kesempatan belajar makin terbuka melalui berbagai sumber dan 

media. Siswa-siswa masa kini dapat belajar dari berbagai sumber dan media 

seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan sebagainya. Ia pun dapat belajar 

dalam berbagai  kesempatan dan kegiatan diluar sekolah. Guru hanya merupakan 

salah satu diantara berbagai sumber dan media belajar. Maka dengan demikian 

peraan guru dalam belajar ini menjadi lebih luas dan lebih mengarah kepada 

peningkatan bakat minat siswa dan motivasi belajar siswa.  

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa peran guru telah meningkat 

sebagai pengajar menjadi sebagai direktur pengarah belajar. Sebagai direktur 

belajar, tugas dan tanggung jawab guru menjadi lebih meningkat yang ke dalam-

nya termasuk fungsi-fungsi guru sebagai perencana pengajaran, pengelola 

pengajaran, penilaian hasil belajar, motivator belajar, dan sebagai pembimbing.  

 

B. Peran dan Fungsi Guru 

Peran guru sebagai pendidik (nurturer) merupakan peran-peran yang 

berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (supporter), tugas-

tugas pengawasan dan pembinaan (supervisor) serta tugas-tugas yang berkaitan 

dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan 
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sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat.10 Tugas-tugas ini 

berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk 

memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan 

jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggung-

jawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan. Untuk 

perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat 

personal dan spiritual. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik dan 

pemeliharaan anak. 

 Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol 

setiap aktivitas anak-anak agar tingkat laku anak tidak menyimpang dengan 

norma-norma yang ada. Peran guru sebagai model atau contoh bagi anak. Setiap 

anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. Oleh 

karena itu tingkah laku pendidik baik yang dilakukan guru, orang tua atau tokoh-

tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, 

bangsa dan negara. Karena nilai nilai dasar negara dan bangsa Indonesia adalah 

Pancasila, maka tingkah laku pendidik harus selalu diresapi oleh nilai-nilai 

Pancasila.  

Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam pengalaman belajar. 

Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman lain 

diluar fungsi sekolah seperti persiapan perkawinan dan kehidupan keluarga, hasil 

belajar yang berupa tingkah laku pribadi dan spiritual dan memilih pekerjaan 

dimasyarakat, hasil belajar yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial tingkah 

____________ 
 
10 Ary Gunawan, Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai 

Problem Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),  h.  
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laku sosial anak. Kurikulum harus berisi hal-hal tersebut diatas sehingga anak 

memiliki pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dianut oleh bangsa dan 

negaranya, mempunyai pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam 

masyarakat dan pengetahuan untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut. 

Selanjutnya Yelon dan Weinstein menambahkan beberapa fungsi peran 

guru tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Guru Sebagai Pendidik 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab XI Pasal 39 Ayat 

2 dikatakan bahwa Guru sebagai pendidik adalah tenaga profesional yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.11 

Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan 

dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (supporter), tugas-tugas 

pengawasan dan pembinaan (supervisor) serta tugas-tugas yang berkaitan 

dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-

aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. 

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi 

bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus 

memiliki standar kualitas tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, 

mandiri dan disiplin. Peran guru sebagai pendidik (nurturer) berkaitan dengan 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh 

____________ 
 
11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab XI Pasal 39 Ayat 2 
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pengalaman-pengalaman lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani, 

bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggungjawab 

kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan. Untuk 

perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang 

bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut 

pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisip-

linan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak 

tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. 

2. Guru Sebagai Pengajar 

Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam kegiatan belajar 

peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi, kematangan, 

hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, 

rasa aman dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor di 

atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan 

baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik 

dan terampil dalam memecahkan masalah. 

Sebagai pendidik dan pengajar anak, guru diibaratkan seperti ibu 

kedua yang mengajarkan berbagai macam hal yang baru dan sebagai 

fasilitator anak supaya  dapat belajar dan mengembangkan potensi dasar dan 

kemampuannya secara optimal, hanya saja ruang lingkupnya guru berbeda, 

guru mendidik dan mengajar disekolah negeri ataupun swasta.  

Menurut Noor Jamaluddin Guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa 

yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik 



22 

 

 

 

dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, 

mampu berdiri sendiri dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah 

khalifah dimuka bumi, sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup 

berdiri sendiri. Sedangkan menurut Langeveld pendidikan adalah “setiap 

usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak 

tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar 

cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri”.12 Pengaruh itu datangnya 

dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, 

buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang 

yang belum dewasa. 

Berdasarkan keterangan diatas, maka ada beberapa hal yang harus 

dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran, seperti membuat 

ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis, mensintesis, bertanya, merespon, 

mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang 

bervariasi, menyediakan media untuk mengkaji materi standar, menyesuaikan 

metode pembelajaran, memberikan nada perasaan. Agar pembelajaran 

memiliki kekuatan yang maksimal, guru-guru harus senantiasa berusaha untuk 

mempertahankan dan meningkatkan semangat yang telah dimilikinya ketika 

mempelajari materi standar. 

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa guru sebagai 

pengajar ialah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan 

____________ 
 
12 Langeveld,  Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Rosdakarya, 

2008). h.  
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anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, 

baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik dan orang yang pernah 

memberikan suatu ilmu atau kepandaian kepada seseorang atau sekelompok 

orang.  

3. Guru Sebagai Pembimbing 

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, yang 

berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelan-

caran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut 

fisik tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreatifitas, moral dan spiritual 

yang lebih dalam dan kompleks. Sebagai pembimbing perjalanan seorang 

guru memerlukan kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan lima hal 

berikut: 

(a) Guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi 

yang hendak dicapai. 

(b) Guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, dan 

yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan 

belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tetapi mereka harus terlibat 

secara psikologis. 

(c) Guru harus memaknai kegiatan belajar. 

(d) Guru harus melaksanakan penilaian. 

(e) Guru Sebagai Pemimpin.Guru diharapkan mempunyai kepribadian dan 

ilmu pengetahuan. Guru menjadi pemimpin bagi peserta didiknya. Ia 

akan menjadi imam.13 

 

Peran guru yang tidak kalah pentingnya dari semua peran yang telah 

disebutkan di atas, adalah sebagai pembimbing. Peran ini oleh guru harus 

lebih dipentingkan dari peran lainnya, karena kehadiran guru di sekolah 

adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa susila yang 

____________ 
 
13 Yelon dan Weinstein, Makalah Peran dan Fungsi Guru, (http://edukasi. kompasiana. 

com, diakses 7 November 2017. 

http://edukasi/
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cakap. Tanpa bimbingan, siswa akan mengalami kesulitan dalam menghadapi 

perkembangan dirinya. Kekurangan kemampuan anak didik menyebabkan 

lebih banyak tergantung pada bantuan guru. Tetapi semakin dewasa, ketergan-

tungan anak didik semakain berkurang. Jadi bagaimana juga bimbingan dari 

guru sangat diperlukan pada saat anak didik belum mampu berdiri sendiri 

(mandiri).14 

4. Guru Sebagai Pengelola Pembelajaran 

           Guru harus mampu menguasai berbagai metode pembelajaran. Selain 

itu, guru juga dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan 

agar pengetahuan dan keterampilan yang dirnilikinya tidak ketinggalan jaman. 

Guru memiliki banyak peran. Salah satu dari sekian banyak peran yang 

dimiliki guru adalah guru sebagai pengelola atau manager atau organisator 

dalam pembelajaran. Dalam peran ini guru memiliki tugas dan kewajiban 

untuk mengelola pembelajaran dengan baik. Pengelolaan pembelajaran 

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan melakukan evaluasi agar tujuan 

terorganisir dengan baik. Pengelolaan pembelajaran ini akan membawa proses 

pembelajaran terlaksana dengan lancar yang dapat memudahkan dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

Tidak hanya melaksanakan dan mengelola pembelajaran saja, namun 

guru juga harus mengelola kelas dan siswa serta segala hal yang diperlukan 

dalam proses belajar mengajar ataupun segala sesuatu yang mampu memper-

mudah dan mempengaruhi pembelajaran. Untuk melaksanakan peran sebagai 

____________ 
 
14 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan  Anak  Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta, 

Rineka Cipta, 2005), h. 46. 
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seorang manager atau pengelola pembelajaran (learning manager) maka guru 

seorang harus memahami konsep, prinsip, hakikat, serta pengetahuan tentang 

pembelajaran, bukan hanya tentang bagaimana dalam mengajar namun juga 

segala sesuatu tentang belajar. 

Menurut Sanjaya Sebagai manager guru mempunyai beberapa fungsi 

umum yang harus dilakukan guru agar mampu melaksanakan peran sebagai 

pengelola pembelajaran dengan baik, antara lain yaitu:  

(a) Merencanakan tujuan belajar 

(b) Mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan 

tujuan belajar 

(c) Memimpin, yang meliputi memberikan motivasi, mendorong, dan 

memberikan stimulus pada siswa. 

(d) Mengawasi segala sesuatu, apakah sudah berfungsi sebagaimana 

mestinya atau belum dalam rangka pencapaian tujuan.15 

 

Terlihat dari fungsi-fungsi yang dimiliki dan harus dilakukan guru 

sebagai manager atau pengelola pembelajaran sudah cukup komplek, belum 

lagi guru juga harus menjalankan peran pentingnya yang lain, menandakan 

bahwa profesi guru bukanlah sebuah profesi yang muda untuk dijalani. Sangat 

perlu kemampuan dan disiplin ilmu terhadap keprofesian guru yang baik agar 

dapat melaksanakan peran guru. Pengelolaan yang harus diemban dalam 

pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan hingga mengevaluasi 

pembelajaran. Guru juga harus menghadapi atau mengelola serta melihat 

perkembangan peserta didik, Pengelolaan kelas juga harus dilakukan dengan 

menciptakan suasana belajar yang kondusif agar siswa mau dan mudah dalam 

belajar. Sebagai tambahan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah 

____________ 
 
15 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 24. 
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guru juga dilibatkan dalam administrasi sekolah dimana juga harus mengelola 

dan menjalankan posisi yang ditugaskan pada guru untuk menjalankan 

administrasi sekolah. 

5. Guru Sebagai Model dan Teladan 

Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan semua 

orang yang menganggap dia sebagai guru. Terdapat kecenderungan yang 

besar untuk menganggap bahwa peran ini tidak mudah untuk ditentang, 

apalagi ditolak. Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan 

guru akan mendapat sorotan peserta didik serta orang disekitar lingkungannya 

yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. Ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan oleh guru: sikap dasar, bicara dan gaya bicara, kebiasaan 

bekerja, sikap melalui pengalaman dan kesalahan, pakaian, hubungan 

kemanusiaan, proses berfikir, perilaku neurotis, selera, keputusan, kesehatan, 

gaya hidup secara umum. 

Perilaku guru sangat mempengaruhi peserta didik, tetapi peserta didik 

harus berani mengembangkan gaya hidup pribadinya sendiri. Guru yang baik 

adalah yang menyadari kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa 

yang ada pada dirinya, kemudian menyadari kesalahan ketika memang 

bersalah. Kesalahan harus diikuti dengan sikap merasa dan berusaha untuk 

tidak mengulanginya. 

Menurut Emmer dan Worsharn mengatakan bahwa aturan-aturan dan 

prosedur berbeda-beda disetiap kelas tetapi yang pasti disemua kelas aturan-

aturan dan prosedur dikelola secara efektif, karena tidak mungkin bagi 
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seorang guru atau bagi siswa dalam melakukan instruksi agar dapat bekerja 

secara produktif jika mereka tidak mempunyai pedoman dan prosedur tidak 

yang efisien dan tidak adanya rutinitas untuk aspek umum dalam kelas dapat 

menghambat proses pembelajaran yang menyebabkan perhatian siswa serta 

minatnya memudar. 16 

6. Sebagai Anggota Masyarakat 

Peranan guru sebagai komunikator pembangunan masyarakat. Seorang 

guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan disegala bidang 

yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan kemampuannya pada 

bidang-bidang dikuasainya. Guru perlu juga memiliki kemampuan untuk 

berbaur dengan masyarakat melalui kemampuannya, antara lain melalui 

kegiatan olah raga, keagamaan dan kepemudaan. Keluwesan bergaul harus 

dimiliki, sebab kalau tidak pergaulannya akan menjadi kaku dan berakibat 

yang bersangkutan kurang bisa diterima oleh masyarakat. 

Keterangan di atas sebagaimana yang dikemukakan oleh Gurune Jagad 

bahwa “tidak serta merta menjadikannya sebagai tokoh yang harus dihormati 

saja. Guru harus menggunakan posisinya untuk membangun sumber daya 

muda dari masyarakat agar memiliki pengetahuan dan kompetensi untuk 

bersaing nantinya di dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya pengetahuan 

moralitas, sosial, budaya, dan ekonomi kerakyatan”. Karenanya guru memiliki 

beberapa peran penting ditengah masyarakat, antara lain: 

____________ 
 
16 Abdul Fattah, Peran Guru dalam Menegakkan Kedisiplinan Siswa Kelas VIII di SMP 

Negeri 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2013/2014, Skripi, (Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), h. 26. 

https://www.siputro.com/2012/06/2012/05/dadio-gurune-jagad-kompetensi-sosial-guru/
http://www.siputro.com/2012/06/tentang-kompetensi-sosial-guru/
http://www.siputro.com/2011/06/etika-seorang-guru-yang-baik/
http://www.siputro.com/2012/06/peran-penting-guru-dalam-masyarakat/
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a. Pendidik 

Seorang guru bukan hanya mendidik anak didiknya disekolah namun 

seorang guru juga harus memberikan pendidikan umum kepada masyarakat 

sekitarnya agar apa yang diajarkan kepada siswanya dapat disambut baik dan 

juga dipahami secara umum oleh masyarakat sekitar. Hal ini penting untuk 

meningkatkan rasa percaya masyarakat pada kemampuan seorang guru. 

b. Penggerak Potensi 

Seorang guru selain sebagai pendidik juga dituntut menggunakan 

posisi strategisnya untuk melihat bagaimana potensi yang dimiliki masyarakat 

sekitarnya. Terlebih jika guru tersebut berada dilingkungan yang SDM masih 

rendah. Hal ini dikarenakan dengan menilik potensi masyarakatnya ini akan 

menjadi modal penting bagi pendidikan di daerah tersebut karena dapat 

digunakan sebagai arah tujuan kemana peserta didik ini akan diarahkan. 

c. Pengatur Irama 

Dianalogika seperti seorang komposer yang membangun musik dari 

berbagai alat musik yang ada. Tanpa adanya seorang komposer bisa dipastikan 

dengan banyaknya jenis alat musik yang ada tidak akan menghasilkan nada 

yang diinginkan. Begitu pula fungsi guru dalam masyarakat sebagai pengatur 

irama. Seorang guru harus mampu mangajak masyarakat yang heterogen 

untuk melakukan fungsi masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. 

Karna tidak semua masyarakat tahu bagaimana hak kewajibannya. 

d. Penengah Konflik 

Masyarakat yang heterogen atau terdiri dari berbagai macam etnis 

budaya yang berbeda biasanya akan memiliki tingkat ego yang berbeda. 

Masalah akan muncul ketika ego disini bertentangan dan konflik baru. 

Disinilah peran guru sebagai penengah konflik yaitu mampu mencari solusi 

dari permasalahan yang ada dengan kepala dingin, mengedepankan akal dan 

hati daripada nafsu amarah, mengutamakan pendekatan psikolgi persuasif 

daripada emosional oportunis sangat dinantikan demi tercapainya kerukunan 

warga. 

e. Pemimpin Kultural 

 

Peran-peran diatas dengan sendirinya menempatkan seorang guru 

sebagai pemimpin yang lahir dan muncul dari bawah secara alami, bakat, 

potensi, aktualisasi, dan kontribusi besarnya dalam pemberdayaan potensi 

masyarakat. 
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7.  Guru sebagai administrator  

Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga 

sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Guru akan 

dihadapkan pada berbagai tugas administrasi disekolah. Oleh karena itu seorang 

guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan dalam 

kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik. Sebab 

administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil 

belajar dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa ia telah 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Pada umumnya tugas kewajiban guru hampir seluruhnya mengenai 

pekerjaan mengajar melulu dalam arti menyampaikan keterangan-keterangan 

dan fakta-fakta dari buku kepada murid, memberi tugas-tugas dan memeriksa-

nya.Waktu dan keadaan demikian disekolah-sekolah kita sekarang telah dan 

sedang berlalu dengan cepat. Selain itu seorang guru harus juga memperhatikan 

kepentingan-kepentingan sekolah, ikut serta menyelesaikan berbagai persoalan 

yang dihadapi sekolah, yang kadang-kadang sangat kompleks sifatnya. 

Dalam banyak hal pekerjaannya berhubungan erat sekali dengan pekerjaan 

seorang pengawas, kepala sekolah, pegawai tata usaha sekolah, dan berbagai 

pejabat inspeksi lainnya. Secara berangsur-angsur tekanan makin diberikan 

kepada partisipasi guru dalam administrasi pendidikan atau sekolah, yakni 

penyelenggaraan dan manajemen sekolah. 

Tokoh-tokoh pendidikan sekarang menekankan kepada gagasan tentang 

demokrasi dalam hidup sekolah, guru-guru hendaknya didorong untuk ikut serta 
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dalam pemecahan masalah-masalah administratif yang langsung mempengaruhi 

status profesional guru.Kegiatan partisipasi guru dalam administrasi sekolah itu 

antara lain seperti sumbangan-sumbangan guru terhadap perbaikan kesejahteraan 

guru dan murid, penyempurnaan kurikulum, pilihan buku-buku dan alat-alat 

pelajaran dan sebagainya. Oleh karena itu, partisipasi guru dalam administrasi 

sekolah sangat penting dan menjadi keharusan. Partisipasi dimaksud hendaknya 

ditafsirkan sebagai kesempatan-kesempatan  kepada para guru dan kepala 

sekolah untuk memberi contoh tentang bagaimana demokrasi dapat diterapkan 

untuk memecahkan berbagai masalah pendidikan. 

8.  Guru Sebagai Penasehat 

Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik juga bagi orang tua, 

meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat dan dalam 

beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasehati orang. Peserta didik senan-

tiasa berhadapan dengan kebutuhan untuk membuat keputusan dan dalam 

prosesnya akan lari kepada gurunya. Agar guru dapat menyadari perannya 

sebagai orang kepercayaan dan penasihat secara lebih mendalam, ia harus 

memahami psikologi kepribadian dan ilmu kesehatan mental. 

Dalam hidup ini setiap  orang tentu punya persoalan sendiri yang 

dihadapi, tidak ada yang dapat dipungkiri bahwa persoalan itu akan terus  ada 

hingga akhir hayat. Begitu pula halnya dengan persoalan-persoalan yang dialami 

oleh peserta didik. Seperti sering kali peserta didik mengalami kesulitan-

kesulitan, baik dalam hal belajar, memecahkan masalah pribadi, masalah sosial, 

kesulitan dalam mengambil keputusan, kesulitan untuk menemukan jati diri dan 

http://anakdusun1.blogspot.com/2014/02/petualangan-tukang-bangunan.html
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sebagainya. Kesulitan-kesulitan tersebut akan mempengaruhi jalannya proses 

pembelajaran dalam menetukan arah yang ingin dicapai dalam hidupnya. Untuk 

itu sangat dibutuhkan adanya seorang  pendamping yang bertindak sebagai 

konsultan yang siap membantu dan memberikan nasihat pada peserta didik, yang 

mengalami kesulitan sebagaimana tersebut di atas. 

Maka seorang guru/pendamping sangat berperan dalam perkembangan 

dan kemajuan peserta didik untuk mencapai tujuan hidupnya secara baik dan 

optimal. Dalam menyikapi persoalan iniguru sebagai penasihat dalam mengha-

dapi peserta didik, berperan penting dalam mengatasi persoalan yang akan 

dihadapi.  Dalam arti peran guru sebagai penasihat sangat dibutuhkan apabila 

ketika disekolah tidak ada guru Pembimbingan dan Konseling 

9.   Guru Sebagai Pembaharu (Inovator) 

Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan 

yang bermakna bagi peserta didik. Dalam hal ini, terdapat jurang yang dalam 

dan luas antara generasi yang satu dengan yang lain, demikian halnya 

pengalaman orang tua memiliki arti lebih banyak daripada nenek kita. Seorang 

peserta didik yang belajar sekarang, secara psikologis berada jauh dari 

pengalaman manusia yang harus dipahami, dicerna dan diwujudkan dalam 

pendidikan. 

Tugas guru adalah menerjemahkan kebijakan dan pengalaman yang 

berharga ini kedalam istilah atau bahasa moderen yang akan diterima oleh 

peserta didik. Sebagai jembatan antara generasi tua dan genearasi muda, yang 

juga penerjemah pengalaman, guru harus menjadi pribadi yang terdidik. 

http://anakdusun1.blogspot.com/2014/03/petualangan-tukang-koran.html
https://gurudepag1.blogspot.co.id/2016/06/penyaluran-tunjangan-profesi-guru-tahun.html
https://gurudepag1.blogspot.co.id/2016/04#guru-profesional-masa-kini=33.htlm
http://anakdusun1.blogspot.com/2014/02/si-petualang-masuk-kantor.html
https://gurudepag1.blogspot.co.id/2016/04#guru-profesional-masa-kini=33.htlm
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10. Guru Sebagai Pendorong Kreatifitas 

Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran dan 

guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreatifitas 

tersebut. Kreatifitas merupakan sesuatu yang bersifat universal dan merupakan 

cirri aspek dunia kehidupan disekitar kita. Kreativitas ditandai oleh adanya 

kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan 

oleh seseorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu. 

Akibat dari fungsi ini, guru senantiasa berusaha untuk menemukan cara 

yang lebih baik dalam melayani peserta didik, sehingga peserta didik akan 

menilaianya bahwa ia memang kreatif dan tidak melakukan sesuatu secara rutin 

saja. Kreativitas menunjukkan bahwa apa yang akan dikerjakan oleh guru 

sekarang lebih baik dari yang telah dikerjakan sebelumnya. 

11. Guru Sebagai Emansipator 

Dengan kecerdikannya, guru mampu memahami potensi peserta didik, 

menghormati setiap insan dan menyadari bahwa kebanyakan insan merupakan 

“budak” stagnasi kebudayaan. Guru mengetahui bahwa pengalaman, pengakuan 

dan dorongan seringkali membebaskan peserta didik dari “self image” yang 

tidak menyenangkan, kebodohan dan dari perasaan tertolak dan rendah diri. 

Guru telah melaksanakan peran sebagai emansipator ketika peserta didik yang 

dicampakkan secara moril dan mengalami berbagai kesulitan dibangkitkan 

kembali menjadi pribadi yang percaya diri. 
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12. Guru Sebagai Evaluator 

Sebagai evaluator, guru berperan untuk mengumpulkan data atau 

informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat dua 

fungsi seorang guru dalam memerankan perannya sebagai evaluator. 

1. Evaluasi untuk Menentukan Keberhasilan Siswa 

Sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menilai keberhasilan siswa, 

evaluasi memegang peranan yang sangat penting. Sebab, melalui evaluasi 

guru dapat menentukan apakah siswa yang diajarnya sudah memiliki 

kompetensi yang telah ditetapkan, sehingga mereka layak diberikan program 

pembelajaran baru atau malah sebaliknya siswa belum bisa mencapai standar 

minimal, sehingga perlu diberikan program remedial. Sering seorang guru 

beranggapan bahwa evaluasi sama dengan melakukan tes, artinya guru telah 

melakukan evaluasi manakala ia telah melaksanakan tes. Hal ini kurang tepat, 

sebab evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan nilai atau makna 

tertentu pada sesuatu yang dievaluasi. Dengan demikian tes hanya salah satu 

cara yang dapat dilakukan untuk menentukan makna tersebut. Kelemahan 

yang sering terjadi sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi selama ini adalah 

guru dalam menentukan keberhasilan siswa terbatas pada hasil tes yang biasa 

dilakukan secara tertulis, akibatnya sasaran pembelajaran hanya terbatas pada 

kemampuan siswa untuk mengisi soal-soal yang biasa keluar dalam tes. 

2.  Evaluasi untuk Menentukan Keberhasilan Guru 

Evaluasi dilakukan bukan hanya untuk siswa, akan tetapi dapat 

digunakan untuk menilai kinerja guru itu sendiri. Berdasarkan hasil evaluasi 

apakah guru telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan 

perencanaan atau belum, apa sajakah yang perlu diperbaiki. Evaluasi untuk 

menentukan keberhasilan guru tentu saja tidak sekompleks untuk menilai 

keberhasilan siswa, baik dilihat dari aspek waktu pelaksanaan maupun dilihat 

dari aspek pelaksanaan. Biasanya evaluasi ini dilakukan setelah proses 

pembelajaran berakhir, atau yang biasa disebut dengan post-tes. Evaluasi atau 

penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, karena 

melibatkan banyak latarbelakang dan hubungan, serta variable lain yang 

mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak 

mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Teknik apapun yang 

dipilih, dalam penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang 

meliputi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. 

13. Guru Sebagai Kulminator 

Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari 

awal hingga akhir. Dengan rancangannya peserta didik akan melewati tahap 
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kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui 

kemajuan belajarnya. Di sini peran kulminator terpadu dengan peran sebagai 

evaluator. Guru sejatinya adalah seorang pribadi yang harus serba bisa dan serba 

tahu. Serta mampu mentransferkan kebisaan dan pengetahuan pada muridnya 

dengan cara yang sesuai dengan perkembangan dan potensi anak didik. 

Begitu banyak peran yang harus dikembangkan oleh seorang guru. Peran 

yang begitu berat dipikul di pundak guru hendaknya tidak menjadikan calon 

guru mundur dari tugas mulia tersebut. Peran-peran tersebut harus menjadi 

tantangan dan motivasi bagi calon guru. Dia harus menyadari bahwa di 

masyarakat harus ada yang menjalani peran guru. Bila tidak, maka suatu 

masyarakat tidak akan terbangun dengan utuh. Penuh ketimpangan dan akhirnya 

masyarakat tersebut bergerak menuju kehancuran. 

 

C.  Mengembangkan Bakat Minat Siswa 

Bakat merupakan salah satu karunia yang diberikan Allah kepada seluruh 

hambanya, masing-masing orang mempunyai bakat ataupun kemampuan yang 

berbeda. Bakat (aptitude) mengandung makna kemampuan bawaan yang merupa-

kan potensi (potential ability) yang masih perlu dikembangan atau dilatih agar 

dapat terwujud. Bakat berbeda dengan kemampuan (ability) yang mengandung 

makna sebagai daya untuk melakukan sesuatu, sebagai hasil dari pembawaan dan 

latihan. Bakat juga berbada dengan kapasitas (capacity) dengan sinonimnya, yaitu 
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kemampuan yang dapat dikembangkan dimasa yang akan datang apabila latihan 

dilakukan secara optimal.17 

Dalam Al-Qur’an terkait bakat seseorang juga telah di sebutkan dalam 

surah Al-Isra’ yang berbunyi sebagai berikut: 

لُاَعلَٰىيَْعمَا فََربُُّكْمَشاِكلَتِهِۦ أَْعلَمُا بَِمنْا أَْهَدٰىُهوَا َسبِيًلا   قُلْا ُكل ا 

Artinya: 

Katakanlah (Muhammad), "setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya 

masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar 

jalannya.18 

Ayat tersebut dapat dikaitkan dengan bakat yang dimiliki setiap manusia. 

Dalam kata "setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-

masing".bahwa manusia terlahir dengan kemampuan atau bakat yang berbeda-

beda. Jadi, yang disebut dengan bakat adalah “kemampuan alamiah untuk 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan, baik yang bersifat umum maupun 

yang bersifat khusus”.19 Bakat umum apabila kemampuan yang berupa potensi 

tersebut bersifat umum. Misalnya bakat intelektual secara umum, sedangkan bakat 

khusus apabila kemampuan bersifat khusus. Misalnya bakat akademik, social, dan 

seni kinestetik. Bakat khusus biasanya disebut talent sedangkan bakat umum 

(intelektual) biasanya disebut gifted. Guilford mengemukakan bahwa bakat 

(aptitude) mencakup tiga dimensi psikologis, yaitu: “Dimensi perseptual, Dimensi 

Psikomotor dan Dimensi Intelektual”. 

____________ 
 
17 Sobur, Psikologi umum dalam lintas sejarah, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 181. 

 
18 Departemen Agama RI,  Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur’an, (Jakarta:  

Intermasa, 1971). 

 
19 Semiawan Munandar, Memupuk Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah. 

(Jakarta,  Gramedia, 1984),  h. 43 
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Dimensi perseptual meliputi kemampuan dalam mengadakan persepsi, 

yaitu faktor-faktor yang antara lain berupa: kepekaan indera, perhatian, orientasi 

ruang, orientasi waktu, luasnya daerah persepsi, kecepatan persepsi dan lain 

sebagainya, Dimensi psikomotor mencakup enam faktor, yaitu: faktor kekuatan, 

faktor impuls, faktor kecepatan gerak, faktor ketelitian, faktor koordinasi dan 

faktor keluwesan, Dari ketiga dimensi inilah timbulnya implikasi yang sangat 

luas. Dimensi-dimensi ini meliputi empat faktor yaitu: 

(a) Faktor ingatan, yang mencakup: Faktor ingatan mengenai substansi, 

faktor ingatan mengenai relasi, faktor ingatan mengenai sistem. 

(b) Faktor pengenalan, yang mencakup: pengenalan terhadap keseluruhan 

infomasi, golongan (kelas), hubungan-hubungan, bentuk atau strktur, dan 

kesimpulan. 

(c) Faktor Evaluatif, yang mencakup: Evaluasi mengenai identitas, relasi-

relasi, sistem dan evaluasi terhadap penting tidaknya problem (kepekaan 

terhadap problem yang dihadapi). 

(d) Faktor berfikir divergen, yang meliputi: faktor untuk menghasilkan unit-

unit, faktor untuk pengalihan kelas-kelas secara spontan, faktor 

kelancaran dalam menghasilkan hubungan-hubungan, faktor untuk 

menghasilkan sistem, fakto untuk transformasi divergen, faktor untuk 

menyusun bagian-bagian menjadi garis besar atau kerangka.20 

 

Menampilkan bakat dibutuhkan motivasi kuat yang disebut minat, yakni 

kebebasan seseorang memilih segala sesuatu yang disukai, disenangi dan ingin 

dilakukan. Seorang pakar yang mengganti istilah bakat dengan “kecerdasan” 

yang berupa kecerdasan umum maupun kecerdasan khusus. Sedikitnya ada 

sembilan kecerdasan atau bakat yang mungkin dimiliki seseorang, yakni logical 

mathematical, linguistic, visual spatial, musical, bodily kinesthetic, inter-

personal, intrapersonal, natural, dan moral/spiritual. Teori Gardner ini menjadi 

____________ 
 
20 Sumadi Sunyabrata,  Psikologi Pendidikan,  (Jakarta: Raja Gravindo, 2008),  h.165. 
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pegangan bahwa setiap orang memiliki bakat unik dan berbeda. Orang tidak 

dapat dipaksa berprestasi di luar bakat-bakat khusus yang dimilikinya. 

Menurut Guillford terdapat tiga komponen dari bakat yaitu (1) 

Komponen intelektual yang terdiri atas beberapa aspek, yaitu aspek pengenalan, 

ingatan, dan evaluasi. (2) komponen perseptual juga meliputi beberapa aspek, 

yaitu pemusatan perhatian, ketajaman indra, orientasi ruang dan waktu, keluasan 

dan kecepatan mempersepsi, dan (3) komponen psikomotor terdiri atas aspek-

aspek rangsangan, kekuatan dan kecepatan gerak, ketepatan, koordinasi gerak 

dan kelenturan”.21 

Bakat dapat diartikan sebagi kemampuan bawaan yang merupakan 

potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah “daya 

untuk melakukan suatu tindakan hasil dari pembawaan dan latihan.22 

Kemampuan menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat dilaksanakan sekarang, 

sedangkan bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat 

dilakukan di masa yang akan datang. 

Bakat memungkinkan seseorang mencapai prestasi tertentu dalam bidang 

tertentu. Akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman dan dorongan 

atau motivasi agar dapat tersebut dapat terwujud.23 Misalnya seseorang memiliki 

bakat menggambar, jika ia tidak pernah diberi kesempatan untuk mengembang-

____________ 
 
21 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2005), h. 101 

 
22 Sunarto dan Agung Hartono, Perkembangan Peserta Didik,  (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 120. 

 
23 Sunarto dan Agung Hartono, Perkembangan Peserta..., h. 120. 
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kan, maka bakat tersebut tidak akan tampak. Jika orang tuanya menyadari bahwa 

ia mempunyai bakat menggambar dan mengusahakan agar ia dapat pengalaman 

yang sebaik-baiknya untuk mengembangkan bakatnya, dan anak itu juga menun-

jukkan minat yang besar untuk mengikuti pendidikan menggambar, maka ia 

akan dapat mencapai prestasi unggul untuk bidang tersebut. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa cara guru menumbuh 

kembangkan bakat pada siswa adalah seorang siswa menunjukkan bakatnya 

kepada guru ataupun orang tua. Dalam kehidupan disekolah maupun dipergu-

ruan tinggi sering tampak bahwa seseorang yang bakat dalam olahraga, umum-

nya prestasi mata pelajarannya juga baik, tetapi sebaliknya dapat terjadi prestasi 

semua mata pelajarannya tidak baik. Keunggulan dalam salah satu bidang 

apakah bidang sastra, seni atau matematika, merupakan hasil interaksi dari bakat 

yang dibawa sejak lahir. 

1. Cara Mengembangkan Bakat Siswa 

Bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih 

perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan 

dan ketrampilan khusus. Tidak ada seorang pun yang tidak berbakat, yang 

membedakan ialah ada tidaknya minat untuk mengembang-kannya. Bakat 

merupakan potensi bawaan yang dimiliki manusia, sedangkan minat tercipta 

karena adanya ketertarikan kuat atas sesuatu. Kedua hal ini seringkali dikaitkan 

dengan faktor kecerdasan dan kesuksesan seseorang. Bagi saya sendiri, orang 

cerdas itu orang yang mampu memahami, mengem-bangkan dan mendayaguna-

kan bakatnya untuk kepentingan dan kebahagiaan hidupnya, dan orang sukses 
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ialah orang yang mampu membahagiakan hidup-nya. Sukses bisa saja karena 

bakat, tetapi sering juga karena minat. 

Bakat yang dibawa sejak lahir ini telah digambarkan oleh Allah SWT 

dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rahman ayat 3 dan 4 yang berbunyi: 

اْلبَيَانََ﴾ ٤﴿ ﴿٣﴾ َعلََّمه َ  نَسانََخلَقََ   اْْلِ

Artinya: 

Dia menciptakan manusia dan Mengajarnya pandai berbicara.  

Ayat di atas menunjukkan bahwa saat manusia diciptakan oleh Allah 

sudah terdapat bakat dalam dirinya dan bakat tersebut yang perlu dikembangkan 

dengan belajar. Untuk mengembangkan bakat dan minat, diperlukan beberapa 

faktor berikut. Pertama, stimulasi. Faktor stimulan bakat dan minat bisa internal 

atau eksternal. Stimulan yang utama ialah kesadaran akan potensi diri, belajar 

dan terus belajar, konsentrasi dan fokus dengan kemampuan atau kelebihan diri 

kita. Jangan selalu melihat kepada kelemahan, karena waktu kita akan terbuang, 

sehingga bakat pun ikut terpendam dan minat jadi “melempem”.24 Kedua, 

berusahalah untuk kreatif dengan mencari inspirasi dari mana saja dan dari siapa 

saja. Kreativitas akan menuntun jalan kita menuju pengenalan dan pemahaman 

bakat, menumbuh kembangkan bakat minat, sehingga kita bisa mengembang-

kannya agar bermanfaat untuk hidup kita. 

Ketiga, peliharalah kejujuran dan ketulusan. Kita harus jujur mengakui 

bakat yang kita miliki sekalipun tidak begitu kita minati. Ketulusan mensyukuri 

____________ 
 
24 Al-Khalili, Amal Abdussalam, Mengembangkan Kreativitas Anak, (Jakarta: Pustaka 

Kautsar, 2005), h. 50-52 
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bakat dapat menumbuhkan minat meskipun perlu proses dan waktu. Bakat alami 

itu akan tetap ada, bisa dikembangkan dan dimanfaatkan dengan meningkatkan 

kekuatan minat. Misalnya, kita semua bisa menulis, tetapi yang berbakat bisa 

menghasilkan tulisan yang lebih baik daripada yang lainnya. Ketika bakat itu 

disertai dengan minat yang kuat, maka bakat itu akan berkembang lebih pesat 

dan berkualitas. Bakat itu akan mengundang kerinduan untuk melakukannya 

kembali, seperti energi yang mensuplai kebutuhan. 

Menurut Abraham Maslow  mengungkapkan mengembangkan bakat siswa 

adalah: “Bakat yang terlahir dalam diri seseorang pada suatu saat akan timbul 

sebagai suatu kebutuhan, dan perlu mendapatkan perhatian serius. Karena itulah, 

bakat perlu perhatian serius dan jangan dianggap remeh. Bila bakat seorang anak 

diperhatikan dengan serius, akan sangat baik demi kemajuan masa depannya”.25 

Apabila seorang anak sudah dibimbing dalam menumbuh kembangkan bakatnya 

sejak kecil, sebagai guru yang bertanggung jawab untuk mengembangkan bakat 

sang anak. 

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menumbuh 

kembangkan bakat siswa adalah sebagai berikut:  

(a) Perhatian, setiap individu adalah unik karena itu setiap bakat perlu 

memperoleh perhatian khusus. Sistem pendidikan yang menggunakan pola 

penyeragaman kurang baik untuk digunakan.cermatilah berbagai kelebihan, 

ketrampilan dan kemampuan yang tampak menonjol pada anak.  

(b) Motivasi, bantu anak dalam menyakini dan fokus pada kelebihan dirinya 

agar anak lebih percaya diri, dan tanamkanlah rasa optimal kepada mereka 

bahwa mereka bisa mencapainya.  

(c) Dukungan, dukungan sangat penting bagi anak, selalu beri dukungan 

terhadap mereka dan yakinkan mereka untuk tekun, ulet dan latihan terus 

____________ 
 
25 Asmani, Jamal Ma'mur, Kiat Mengembangkan Bakat Anak di Sekolah, (Jogjakarta: 

Diva Press, 2002), h. 19-20. 
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menerus. Selain itu dukunglah anak untuk mengatasi berbagai kesulitan dan 

hambatan dalam mengembangkan bakatnya.  

(d) Pengetahuan, perkaya anak dengan bebagai wawasan, pengetahuan, serta 

pengalaman dibidang tersebut. 

(e) Latihan, latihan terus menerus sangat baik untukng perkembangan bakat 

anak agar bakat yang dipunya oleh anak lebih matang. Alangkah baiknya 

bila anak diikutsertakan dengan ekstrakurikuler atau berikan kegiatan yang 

lebih agar anak bisa terus latihan dengan bakatnya tersebut. 

(f) Penghargaan, berikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang 

dilakukan anak.  

(g) Sarana, sediakan fasilitas atau sarana yang menunjang dengan bakat anak. 

(h) Lingkungan, lingkungan juga ikut mempengaruhi perkembangan bakat anak. 

Oleh karena itu ushakan anak selalu dekat dengan lingkungan yang 

mendukung bakat anak.  

(i) Kerjasama, kerja sama anatara orang tua, guru maupun anak sangat 

diperlukan mengingat waktu anak di sekolah hanya sedikit dan wkatu yang 

anak luangkan di rumah lebih banyak.26 

 

Cara mengembangkan bakat pada siswa adalah sebagai berikut: 

(a) Mengikuti kegiatan 

Di sekolah maupun di kampus telah banyak kegiatan-kegiatan bagi para 

mahasiswa dan siswa. Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa selain hanya 

memperoleh pengalaman dari materi diperkuliahan dan disekolah tetapi juga 

dapat memperoleh berbagai pengalaman dari kegiatan-kegiatan yang diikuti. 

Selain itu dengan adanya kegiatan dikampus dan di sekolah juga dapat 

membantu untuk menumbuh kembangkan bakat yang dimiliki oleh siswa, 

sehingga walaupun masih siswa bakat yang dimiliki tetap terlatih dan terus 

berkembang. 

(b) Meminta dukungan orang terdekat 

Dalam mengembangkan bakat kita bisa meminta dukungan orang-orang 

terdekat kita, seperti orang tua dan temen-temen kita. Dengan meminta 

____________ 
 
26 Asmani, Jamal Ma'mur, Kiat Mengembangkan Bakat Anak di Sekolah..., h. 21-23. 
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dukungan dari orang-orang terdekat kita, mereka bisa memberikan kita semangat 

untuk kita agar kita lebih baik dalam mengembangkan bakat yang kita miliki.  

(c) Bekerja sama dengan orang yang mimiliki bakat yang sama 

Saat kita bertemu dengan orang yang memiliki bakat yang sama dengan 

kita dan kita merasa cocok dengan orang tersebut, kita dapat salain bertukar 

ilmu, pengalaman dan pengetahuan tentang bakat kita. Sehingga kita dapat 

mengembangkan bakat yang kita miliki dengan orang yang tepat. 

2. Cara Mengembangkan Minat Siswa 

Minat sering dihubungkan dengan keinginan atau ketertarikan terhadap 

sesuatu yang datang dari dalam diri seseorang tanpa ada paksaan dari luar.  

Minat merupakan kecendrungan dari hati yang tinggi terhadap sesuatu, suatu 

proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu 

yang diminatinya dengan perasaan puas dan senang. Minat adalah suatu 

perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, 

pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan 

individu kepada suatu pikiran tertentu. Minat mempengaruhi proses dan hasil 

belajar anak didik, karena guru berkewajiban untuk menumbuh minat belajar 

siswa, yang dapat dilakukan guru dalam menumbuh kembangkan minat siswa 

adalah sebagai berikut:  

(a) Memahami kebutuhan anak didik dan berupaya melayani kebutuhan 

mereka. 

(b) Jangan memaksa anak didik untuk tunduk pada kemauan guru. 

(c) Memberikan informasi kepada anak didik mengenai hubungan antara suatu 

bahan pengajaran yang akan diberikan dengan bahan pengajaran yang lalu. 

(d) Menjelaskan kegunaan materi pelajaran untuk masa yang akan datang. 
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(e) Menghubungkan materi pelajaran dengan peristiwa yang konstektual.27 

Cara menumbuh kembangkan minat pada siswa menurut Loekmono, 

mengemukakan bahwa cara-cara untukmenumbuh kembangkan minat belajar 

pada diri siswa adalah sebagai berikut: 

(a) Periksalah kondisi jasmani anak, untuk mengetahui apakah segi ini yang 

menjadi sebab. 

(b) Gunakan metode yang bervariasi dan media pembelajaran yang menarik 

sehingga dapat meransang anak untuk belajar. 

(c) Menolong anak untuk memperoleh kondisi kesehatan mental yang lebih 

baik. 

(d) Cek pada orang atau guru-guru lain, apakah sikap dan tingkah laku tersebut 

hanya terdapat pada pelajaran saudara atau juga ditunjukkan dikelas lain 

ketika di ajar oleh guru-guru lain.  

(e) Mungkin lingkungan rumah anak kurang mementingkan sekolah dan 

belajar. Dalam hal ini orang-orang di rumah perlu diyakinkan akan 

pentingnya belajar bagi anak.  

(f) Cobalah menemukan sesuatu hal yang dapat menarik perhatian anak, atau 

tergerak minatnya. Apabila minatnya tergerak, maka minat tersebut dapat 

dialihkan kepada kegiatan-kegiatan lain di sekolah.   

 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menumbuh 

kembangkan bakat minat siswa dapat membangkitan bakat dan minat belajar 

siswa. Tinggal bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam 

memecahkan masalah ini, sehingga siswa terbantu untuk menemukan bakat dan 

minatnya dalam mengikuti pembelajarn. Siswa yang memiliki karakter yang 

berbeda-beda memerlukan penenangan yang berbeda pula, termasuk dalam hal 

menumbuhkan minat belarnya. Dengan adanya upaya dari guru dan pihak lain 

dalam menumbuh kembangkan bakat dan minat siswa dalam belajar siswa dapat 

diharapkan untuk mencapai tujuan pembelajarn yang akhirnya tertuju pada 

keberhasilan belajar siswa.  

____________ 
 
27 Djamarah, Syaipul bahri, Fsikologi belajar. Cetakan I, (Jakarta: Rimanda Cipta, 2002), 

h. 32. 
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3. Faktor-faktor yang Mendukung dalam Menumbuhkembangkan Bakat 

Minat Siswa 

 

(a)  Faktor interen 

 

(1) Faktor bawaan (Genetik) 

Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembagan siswa atau 

individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang 

diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun 

psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tua. Menurut Yusuf 

mengemukakan faktor hereditas sebagai faktor pertama munculnya bakat 

sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri dominan, segala 

tindakan dan verbal, intelektual, sequensial, teratur rapi, dan logis. Sedangkan 

otak kanan berhubungan dengan masalah spasial, non verbal, estetik dan 

artistik serta atletis.  

(2) Faktor Kepribadian  

Faktor kepribadian yaitu keadaan spikologis dimana perkembangan 

potensi anaka tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan 

membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam 

menumbuhkembangkan bakat minat siswa.  

(b) Faktor Eksternal  

(1) Faktor Lingkungan 

Lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung 

pergembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan terbagi atas.  
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a. Lingkungan keluarga: lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau 

belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman, karena keluarga 

merupakan lingkungan pertama dan paling pengting bagi anak. 

b. Lingkungan sekolah: suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses 

belajar mengajar kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat 

berpengaruh bagi pengembangan bakat dan minat anak dalam 

mengembangkan secara intensif. 

c. Lingkungan sosial: suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan 

masyarakat. Di lingkungan ini anak akan mengaktualisasikan bakat dan 

minat kepada masyarakat.28 

Adapun menurut Mahfud Shalahuddin dan Andi Mappiare menjelas-kan 

tentang peran guru dalam menumbuhkembangkan bakat minat siswa bahwa 

“peran guru dalam mengembangkan minat secara sederhana ialah perhatian yang 

mengandung unsur-unsur perasaan. Minat adalah suatu perangkat mental yang 

terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka takut 

atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada 

suatu pilihan tertentu.29 

Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

dalam menumbuhkembangkan bakat minat siswa kita harus jujur mengakui 

bakat minat yang kita miliki sekalipun tidak begitu kita minati. Ketulusan dalam 

mensyukuri bakat dan minat dapat menumbuhkembangkan semua kemampuan 

yang kita miliki meskipun perlu proses dan waktu. Peran minat sangat besar bila 

dikaitkan dalam pelaksanaan pembelajaran, karena dengan adanya minat siswa 

untuk belajar, proses pembelajaran akan dapat efektif. Jika murid telah berminat 

____________ 
 
28 Nurhadi, Imam, Pembinaan Minat, Kebiasaan dan Budaya Baca, (Jakarta: 

Perpustakkan Nasional RI, 1988), h. 40-41 

 
29 Mahfud Shalahuddin dan Andi Mappiare, Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab 

(Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2010),  h. 196 
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dalam kegiatan belajar mengajar, maka hampir dapat dipastikan proses belajar 

mengajar akan berjalan dengan baik dan hasil belajar juga optimal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Rancangan penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, kualitatif adalah 

data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Menurut Boghdan dan Taylor 

dalam Lexy J, Moleong penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang 

akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang atau perilaku yang diamati”.1 Untuk memperoleh data yang kongkrit, 

maka peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu 

“penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung kelokasi penelitian untuk 

mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul penelitian. Data 

yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi  ini adalah data kualitatif yaitu semua 

bahan, keterangan data fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara 

eksak itu harganya dapat matematis, tetapi hanya berwujud keterangan naratif 

belaka. Bahan-bahan itu hanya dapat digolongkan dalam wujud katagori”.2 

 

B.  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah segala sesuatu yang berwujud seperti benda, 

individu dan organisme yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuh-

kan yang dalam pengumpulan data penelitian biasanya disebut dengan responden 

____________ 
 
1 Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 2005), 

h,4.  
2 Rusdin pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Banda Aceh : Ar-Rijal Institute, 

2007), h.  45-46. 
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atau informan sebagai objek dari suatu penelitian.  

Alasan utama yang melatarbelakangi penelitian di SMK Negeri 1 Tapaktuan 

karena peneliti melihat disekolah peran guru menumbuhkembangkan bakat minat 

siswa,  dalam pemilihan jurusan yang telah dipilihnya, untuk belajar yang lebih 

efektif dan efesien diperkuat dengan nilai akademik siswa disekolah, pemilihan 

siswa sesuai dengan peran guru dalam menumbuhkembangkan bakat minat siswa.3 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pertama, Kepala sekolah 

SMK Negeri 1 Tapaktuan, Guru Bimbingan Konseling, Wali Kelas, Ketua Osis, 

siswa SMK Negeri 1 Tapaktuan. Alasan utama penelitian mengambil satu kepala 

sekolah karena disekolah tersebut hanya memiliki satu kepala sekolah, dan penelitian 

menetapkan satu guru bimbingan konseling dan wali kelas, serta peneliti hanya 

mengambil 4 siswa dan satu ketua Osis SMK Negeri 1 Tapaktuan, mengingat 

dengan peran guru dalam menumbuhkembang-kan bakat minat siswa dan 

pengamatan guru bimbingan konseling dengan guru-guru wali kelas.  

Adapun cara pemilihan subjek penelitian dari siswa, pemelitian 

menggunakan teknik purposive sampling (sampai tujuan). Dalam hal ini peneliti 

mengambil 4 siswa dan satu ketua osis dalam menumbuhkembangkan bakat 

minatnya, kemudian untuk subjek penelitian siswa peneliti tidak mengambil 

keseluruhan siswa, peneliti hanya menetapkan 2 siswa dan 2 siswi serta1 ketua osis. 

Maka peneliti mengambil sebanyak 5 siswa agar dapat mewakili keseluruhan siswa 

dari masing-masing kelas tersebut.  

 

____________ 
 
3 Observasi Awal Penelitian di SMK Negeri 1 Tapaktuan Pada Hari Senin 4 September 2017 
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C. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk 

mendapatkan data yang sedang atau yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan 

data yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang objektif dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Obsevasi, yaitu “memperlihatkan sesuatu dengan pengamatan langsung 

meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 

menggunakanm seluruh alat indera penglihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba, dan pengecap”.4 Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi 

langsung dan mencatat kejadian di lokasi penelitian tentang peran guru dalam 

menumbuhkembangkan bakat minat siswa dan kendala-kendala yang dihadapi 

guru dalam menumbuhkembangkan bakat minat siswa di SMK Negeri 1 

Tapaktuan. Observasi dilakukan dengan kepala sekolah SMK Negeri 1 Tapak 

Tuan, satu guru bimbingan konseling, satu wali kelas SMK Negeri 1 

Tapaktuan, 2 siswa dan 2 siswi serta ketua osis di SMK Negeri 1 Tapaktuan. 

Adapun yang menjadi fokus peran guru dalam menumbuhkembangkan bakat 

minat siswa, untuk mengetahui kendala guru bimbingan konseling dan guru 

bidang studi dalam menumbuuh-kembangkan bakat minat siswa. 

2. Wawancara, yaitu “cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan 

dilaksanakan dengan melakukan. Tanya jawab lisan secara sepihak, bertatap 

____________ 
 
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2002), h.133. 
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muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan”.5 Wawancara yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas (wawancara tidak 

berstruktur). Wawancara bebas adalah “dimana responden mempunyai 

kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya, tanpa dibatasi oleh patokan-

ptokan yang telah dibuat oleh subjek evaluasi”.6 Wawancara tidak berstruktur 

sering juga disebut “wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara 

intensif, wawancara terbuka, wawancara etnogragis”.7 Wawancara yang 

dilakukan meliputi tanyajawab langsung dengan kepala sekolah, satu orang 

guru  bimbingan konseling, satu orang wali kelas, ketua osis, dua orang siswa 

dan dua orang siswi tentang peran guru dalam menumbuhkembangkan bakat 

minat siswa di SMK Negeri 1 Tapaktuan.  

3. Dokumentasi merupakan “suatu teknik pengumpulan data dan menganalisis 

dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik”.8 

Adapun dokumentasi yang diambil berupa data-data di SMK Negeri 1 

Tapaktuan yaitu catatan-catatan tentang peran guru dalam menumbuh-

kembangkan bakat minat siswa, dan juga data-data yang tertulis yang diambil 

dari tatausaha mengenai gambaran umum lokasi penelitian, baik itu data yang 

berhubungan dengan batas wilayah geografis, keadaan SMK Negeri 1 

____________ 
 
5Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan , (Jakarta : Raja Grafindo, 2009, h. 82. 

 
6Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h.  

30. 
7Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 2004), h. 

180. 
8Nana Sudjana, Metode Statistika, (Bandung : Tarsito, 2005), h. 40. 
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Tapaktuan, keadaan para guru dan siswa sarana dan prasarana yang 

mendukung penelitian ini.  

 

D.  Cek Keabsahan  

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria 

kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas dimaksudkan untuk membuktikan 

bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar 

penelitian. Dalam buku karangan Lexy J. Moleong dituliskan beberapa teknik 

pemeriksaan keabsahan data, yaitu: (a) perpanjangan keikutsertaan, (b) ketekunan 

pengamat, (c) trianggulasi, (d) pengecekan sejawat, (e) kecukupan referensial, (f) 

kajian kasus negatif, dan (g) pengecekan anggota”.9 Untuk memenuhi keabsahan 

temuan tentang peran guru dalam menumbuh-kembangkan bakat minat siswa (a) 

perpanjangan keikutsertaan pengamat, (b) ketekunan pengamat, (c) trianggulasi, 

maksudnya data yang diperoleh dibanding-kan, diuji dan diseleksi keabsahannya.  

Teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu 

pertama menggunakan trianggulasi dengan sumber, yaitu membandingkan perolehan 

data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua menggunakan 

trianggulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik 

pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.10 

 

 

____________ 
 
9 Lexy  J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 

1994), h, 175 
 
10 Lexy J, Metodologi Penelitian..., h. 103 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang terdiri dari langkah-

langkah berikut ini: 

1. Reduksi data langkah yang dilakukan adalah “membuat abstraksi, abstraksi 

merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses pertanyaan-pertanyaan 

yang perlu dijaga sehingga tetap terjaga didalamnya”.11 Pada tahap ini kegiatan 

yang dilakukan adalah menelaah seluruh data yang telah dihimpun dari lapangan 

sehingga dapat ditemukan hal-hal yang pokok dari objek penelitian. Kegiatan 

lain yang dilakukan juga mengumpulkan data atau informasi dari hasil observasi 

dan hasil wawancara, dan mencari inti atau pokok-pokok yang penting dari 

setiap temuan dilapangan. 

2. Penyajian data merupakan “rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan 

sistematis sehingga mudah dipahami”.12 proses display data ini adalah 

mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar 

mudah dibaca. Dengan adanya display data maka penelitian memahami apa 

yang sedang terjadi dalam penelitian serta apa yang dilakukan mengantipasinya. 

3. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini dilakukan kesimpulan yang telah diambil 

dengan data perbandingan dari teori yang betul-betul cocok dan cermat. Dengan 

demikian hasil pengujian yang seperti ini dianalisis dengan mengambil suatu 

kesimpulan yang dapat dipercaya.13 Kegiatan yang dilakukan adalah (a) menguji 

____________ 
 
11 Lexy J, Metodologi Penelitian..., h. 330-331. 

 
12 Miles, Mattbew dan Michael Huberman, Analisis Dan Kualitatif, (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 2007), h. 21. 
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kesimpulan yang telah diambil dengan membandingkan teori-tori yang relevan, 

(b) melakukan proses memberi chek mulai dari penelitian awal, observasi 

lapangan dan wawancara, dan data dari informasi yang telah dikumpulkan dan 

pada akhirnya membuat kesimpulan untuk kemudian diperoleh sebagai hasil 

penelitian. 

                                                                                                                                                                            
13 Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksarsa, 1998), h. 13. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

 

  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Sejarah Singkat SMK Negeri 1 Tapaktuan 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tapaktuan. Hasil penelitian ini 

diperoleh dari observasi, telaah dokumentasi di SMK Negeri 1 Tapaktuan dan 

hasil wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling, Wali Kelas serta hasil 

wawancara dengan siswa supaya mendapatkan data siswa tentang peran guru 

dalam menumbuhkembangkan bakat minat siswa SMK Negeri 1 Tapaktuan 

merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang berfungsi untuk mengasuh, 

membina, mendidik serta menumbuhkan pendidikan sosial anak dan menanamkan 

akhlakul karimah serta kedisiplinan bagi anak sehingga dapat menjalankan 

kehidupannya sesuai dengan norma agama Islam yang sudah ada. Berdirinya 

SMK Negeri 1 Tapaktuan ini adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan 

kualitas bakat minat siswa SMK Negeri 1 Tapaktuan. 

Ditinjau dari segi geografisnya SMK Negeri 1 Tapaktuan pada mulanya 

merupakan sekolah SMEP kemudian dalam Tahun 1968 sekolah itu dileburkan 

menjadi SMEA untuk pendidikan tingkat menengah atas, berjalan + satu tahun 

kemudian tepatnya tahun 1964 SMEA itu resmi disahkan oleh Pemda setempat 

menjadi Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri 1 Tapaktuan. 

Pada saat itu yang menjadi kepala sekolah Djalil Umri, menjelang beberapa 

tahun diganti oleh M. Isa (1975), Rapie tahun (1987-1994), Azmi Djakfar (1994-
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1996), Ismail Ismadin (1996-1999) kedian Irman (2000-2003) kemudian M. Deli. 

HS (2003 sampai sekarang).1 

Sampai saat ini SMK Negeri 1 Tapaktuan telah meluluskan kurang lebih 

7.900 lulusan yang tersebar keberbagai pelosok dan wilayah kabupaten Aceh 

Selatan dan hampir setiap kecamatan dan DU/DI di Aceh Selatan tentunya berasal 

dari alumni SMK Negeri 1 Tapaktuan termasuk ada yang di luar kabupaten Aceh 

Selatan, Provinsi dan tingkat Nasional  

Mengingat sekolah yang relative sangat tua maka SMK Negeri 1 Tapaktuan 

sudah sepatutnya mendapat perhatian dari Pemda Aceh Selatan dan masyarakat 

setempat untuk turut andil memajukan sekolah tersebut sesuai dengan potensi 

wilayah dan animo masyarakat yang berkembang saat ini. 

 

2. Keadaan Guru  

Adapun keadaan guru SMK Negeri 1 Tapaktuan di Tahun secara 

keseluruhan berjumlah 45 orang, ada guru tetap/PNS, ada guru bantu/honor. 

Adapun dalam peran guru dalam menumbuhkembangkan bakat minat siswa 

adalah kurangnya tenaga konselor disekolah, hal ini sesuai dengan data yang 

diperoleh dari Kepala Tata Usaha bahwasanya hanya terdapat satu orang guru 

Bimbingan Konseling. 

 

3. Keadaan Siswa  

       Adapun jumlah siswa SMK Negeri 1 Tapaktuan telah mencukupi untuk 

berlangsungnya proses belajar mengajar dengan jumlah siswa yang terlalu 

____________ 
 
1 Sumber: Profil SMK Negeri 1 Tapaktuan Tahun 2018 
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banyak. Jumlah keseluruhan siswa SMK Negeri 1 Tapaktuan  adalah berjumlah 

261.2 

 

4. Visi dan Misi Sekolah SMK Negeri 1 Tapaktuan  

a. Visi Sekolah 

Menjadi SMK  yang unggul dalam prestasi dan menghasilkan tamatan 

yang Islami, Cerdas, Terampil, Disiplin dan Mandiri serta mampu bersaing di 

tingkat Nasional dan Internasional. 

b. Misi 

 Adapun yang menjadi misi SMK Negeri 1 Tapaktuan ialah: 

1. Menumbuhkan semangat keunggulan dan kompetitif pada seluruh warga 

sekolah. 

2. Menumbuhkan semangat pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai 

budaya bangsa sebagai sumber kearifan dalam bertindak. 

3. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara optimal yang berorientasi 

kepada pencapaian kompetensi standar Nasional dan Internasional. 

4. Melaksanakan penelitian dan pengkajian mutu pendidikan. 

5. Meningkatkan jaringan kemitraan dengan instansi terkait dan stakeholders 

lainnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. 

6. Meningkatkan kwalitas pencitraan SMK Negeri 1 Tapaktuan.3   

 

 

5. Tujuan dan Hasil yang Diharapkan SMK Negeri 1 Tapaktuan 

 

a. Tujuan Sekolah dalam 4 Tahun  

 

1. Perolehan Nilai Ujian Nasional rata-rata naik memenuhi standar kelulusan. 

2. Memiliki kegiatan ekstra kurikuler yang maju dan berprestasi disegala 

bidang. 

3. Terwujudnya disiplin yang tinggi dari seluruh warga sekolah. 

4. Terwujudanya suasana pergaulan sehari-hari yang berlandaskan keimanan 

dan ketaqwaan. 

____________ 
 
2 Sumber: Profil SMK Negeri 1 Tapaktuan Tahun 2018 
 
3 Sumber: Profil SMK Negeri 1 Tapaktuan Tahun 2018 
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5. Terwujudnya manajemen sekolah yang transparan dan partisipatif, 

melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait. 

6. Terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, indah, resik dan asri.4 

 

b. Manfaat dan Tujuan RKJM 

 

1.  Manfaat Penyusunan RKJM 

 

Penyusunan RKJM/RKM merupakan suatu hal yang sangat penting, 

karena RKJM/M dapat digunakan sebagai: 

(1) Pedoman kerja (kerangka acuan) dalam mengembangkan sekolah/ 

madrasah. 

(2) Dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengem-

bangan sekolah/madrasah; serta 

(3) Bahan acuan untuk mengidentifikasi dan mengajukan sumberdaya 

pendidikan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah/madrasah. 

 

2.  Tujuan Penyusunan RKJM 

Tujuan utama penyusunan RKJM/M adalah agar sekolah/madrasah 

dapat mengetahui secara rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar 

tujuan, kewajiban, dan sasaran pengembangan sekolah/madrasah dapat dicapai. 

RKJM/M juga menjamin bahwa semua program dan kegiatan yang dilakukan 

untuk mengembangkan sekolah / madrasah sudah memperhitungkan harapan-

harapan pemangku kepentingan dan kondisi nyata sekolah/ madrasah. Oleh 

sebab itu, proses penyusunan RKJM/M harus melibatkan semua pemangku 

kepentingan. Ciri-ciri Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKJM/M) yang baik, 

adalah: 

(1) Terintegrasi, yakni mencakup perencanaan keseluruhan program yang 

akan dilaksanakan oleh sekolah/madrasah. 

(2) Multi-tahun, yaitu mencakup periode empat tahun 

(3) Dimutakhirkan, artinya setiap tahun terus diperbaharui sesuai dengan 

perkembangan terakhir. 

____________ 
 
4 Sumber: Profil SMK Negeri 1 Tapaktuan Tahun 2018 
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(4) Multi-sumber, yaitu mengindikasikan jumlah dan sumber dana masing-

masing program. Misalnya dari BOS, APBD Kabupaten/Kab. , 

sumbangan dari masyarakat atau sumber lainnya; 

(5) Disusun secara partisipatif oleh kepala sekolah komite sekolah dan  

dewan pendidik dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya. 

(6) Pelaksanaannya dimonitori komite sekolah dan pemangku kepentingan 

yang lainnya. 

 

c. Hasil yang Diharapkan 

Adapun hasil yang diharapkan oleh pihak pengurus SMK Negeri 1 

Tapaktuan ialah: 

1. Menyususn dan menggunakan kurikulum nasional 

2. Aanya dokumen perangkat pembelajaran kurikulum nasional bagi guru 

yang mengajar di kelas. 

3. Sistem penilaian berbasis kompetensi. 

4. Adanya desain pembelajaran. 

5. Peningkatan jumlah lulusan dan rata-rat niali UN. 

6. Juara guru prestasi bagi guru. 

7. Terpenuhnya media pembelajaran. 

8. Terpenuhnya sarana dan prasarana pendidikan. 

9. Meningkatnya profesionalisma guru. 

10. Mningkatnya  kinerja tenaga non edukatif. 

11. Meningkatnya pengelola sekolah. 

12. Tercapainya tata tertib administrasi sekolah. 

13. Tercukupinya dana untuk penyelenggaraan pendidikan.5 

 

 

B. Deskripsi Hasil Penelitian  

 

Setelah mendapatlan surat izin penelitian, penulis memperkenankan 

melakukan penelitian sampai tuntas dalam waktu yang ditentukan. Penulis 

mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung ketempat dengan aktifitas 

yang berjalan di SMK Negeri 1 Tapaktuan. Untuk memperoleh data penulis 

melakukan wawancara dnegan guru bimbingan konseling, wali kelas, siswa dan 

kepala sekolah.  

____________ 
 
5 Sumber: Profil SMK Negeri 1 Tapaktuan Tahun 2018 
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Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Wawancara dilakukan dengan guru bimbingan konseling, wali kelas, siswa, dan 

kepala sekolah dengan instrumen-instrumen wawancara yang telah dipersiapkan 

oleh peneliti. Observasi dilakukan dengan cara melihat lokasi sekolah, sarana 

prasarana dan kegiatan siswa serta dokumentasi yang dilakukan dengan 

pengambilan foto terkait Peran Guru dalam Menumbuhkembangkan Bakat Minat 

siswa SMK Negeri 1 Tapaktuan. 

1. Peran Guru dalam Menumbuhkembangkan Bakat Minat Siswa  

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa subjek diantaranya 

adalah guru bimbingan konseling, wali kela,siswa dan kepala sekolah, wawancra 

yang diajukan kepada beberapa subjek adalah terkait dengan peran guru dalam 

menumbuhkembangkan bakat minat siswa di SMK Negeri 1 Tapaktuan. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dilapangan, peneliti menemukan 

beberapa hal yang berkaitan dengan peran guru dalam menumbuhkembangkan 

bakat minat siswa. Adapun hasil wawancara yang akan dibahas dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada guru bimbingan konseling 

wali kelas, siswa dan kepala sekolah mengenai peran guru dalam menumbuh-

kembangkan bakat minat siswa. 

Adapun yang peneliti lakukan dengan guru bimbingan konseling dengan 

pertanyaan pertama yang peneliti ajukan: Apakah ada program pengembangan 

bakat minat siswa: Berdasarkan pertanyaan tersebut diperoleh jawaban bahwa: 

“bakat adalah milik istimewa seseorang, istimewa itu tidak semua orang 

memiliknya, karena istimewa itu merupkan hadiah  atau anugrah Tuhan, kalau 
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program pengembangan bakat minat siswa secara tertulis belum ada, karena 

anak-anak itu harus menunjukkan  bakat minatnya dimana, karena sekolah SMK 

dengan SMA tidak sama”.6 

Pertanyaan yang sama diajukan kepada wali kelas, berdasarkan 

pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut: “Alhamdulillah sudah 

ada, karna itu memang sudah diprogramkan oleh kepala sekolah dan kerjasama 

dengan wakil kepala sekolah serta dibantu oleh guru bidang studi lainnya”.7 

Pertanyaan yang sama yang di ajukan kepada siswa, apakah ada program 

pengembangan bakat minat: “untuk program pengembangan bakat minat siswa 

alhamdulillah sudah ada sesuai dengan bakat minat yang kami peroleh sesuai 

dengan kemampuan yang kami minati”.8 

Pertanyaan selanjutnya, apa saja bentuk bakat minat siswa di SMK 

Negeri 1 Tapaktuan. Berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada kepala 

sekolah memperoleh jawabannya :  

“Setiap orang mempunyai minat yang berbeda-beda, bakat minat siswa ada 

dalam bidang olahraga seperti basket, futsal, volly ball, badminton. Bidang 

keagamaan seperti, pidato, baca Al-quran”. 

Pertanyaan selanjut, Apa saja bentuk bakat minat siswa di SMK Negeri 1 

Tapaktuan. Berdasarkan pertanyaan kepada guru bimbingan konseling 

memperoleh jawabannya adalah :  

“Bakat merupakan pola pikir, perasaan dan perilaku yang berulang-ulang dan 

dapat meningkatkan produktivitas. Setiap orang mempunyai bakat-bakat 

____________ 
 
6 Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada 

Tanggal 8 Januari 2018 
7 Wawancara dengan Wali Kelas di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 

2018  
8 Wawancara dengan Siswa  di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 2018  
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tertentu, masing-masing dalam bidang dan derajat yang berbeda-beda, 

misalnya: bakat minat ada dalam bidang olahraga seperti basket, futsal, volly 

ball, badminton. Bidang keagamaan seperti, pidato, baca al-quran”.9 

 

    Pertanyaan selanjutnya yang sama di ajukan kepada wali kelas, Apa saja 

bentuk bakat minat siswa di SMK Negeri 1 Tapaktuan?  

Wali kelas memberikan jawaban: “ada bebrapa bakat yang kita bentuk dalam 

tiga bagian yaitu dibidang pendidikan, olahraga dan kesenian. Oleh sebab itu 

maka bakat itu tidak hanya menyangkut kecakapan tertentu, tetapi juga 

berkaitan dengan adanya peran untuk mengembangkan bakat minat siswa 

yang sudah ada pada dirinya sendiri”. 10 

 

Pertanyaan kedua yang sama diajukan kepada siswa: apa saja bentuk 

bakat minatnya. Siswa memberikan jawaban: mendesain grafis kalau dijurusan, 

dibidang olahraga ada futsal, basket,volly ball, bidang kesenian seperti tari dan 

drama.11 Selanjutnya pertanyaan yang diajukan kepada kepala sekolah, Siapa 

saja yang termasuk dalam pengembangan bakat minat siswa?  

Semua guru terlibat dalam menumbuhkembangkan bakat minat siswa, tetapi 

yang lebih dominan yang terlibat dalam mengembangkan bakat minat iswa 

bidang kesiswaan, wali kelas dan bimbingan konseling, guru bidang studi 

juga terlibat dalam membentuk bakat minat siswa. Kemudian guru harus 

mempersiapkan apa yang akan dilakukan di dalam proses belajar mengajar 

maupun diluar pembelajaran.12 

 

Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang termasuk dalam pengembangan 

bakat minat siswa di SMK Negeri 1 Tapaktuan? 

____________ 
 
9 Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada 

Tanggal 8 Januari 2018 

 
10 Wawancara dengan Wali Kelas di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 

2018 
11 Wawancara dengan Siswa di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 2018 

 
12 Wawancara dengan Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 

Januari 2018 
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Adapun yang termasuk dalam pengembangan bakat minat yaitu ada siswa, 

guru pembimbing, dan orang tua siswa.13 

 Pertanyaan selanjutnya yang sama diajukan kepada wali kelas: siapa saja 

yang termasuk dalam pengemabangan bakat minat siswa. Wali kelas mempe-

roleh jawaban sebagai berikut: “dalam mengembangkan bakat minat siswa yang 

termasuk kedalamnya yaitu waka kurikulum, waka kesiswaan, ditambah dengan 

guru-guru yang ada program terhadap pendidikan dan pengajaran yang sesuai 

jurusan masing-masing”.14 

Pertanyaan yang sama diajukan kepada siswa: siapa saja yang termasuk 

dalam pengembangan bakat minat. 

Adapun yang terlibat dalam mengembangkan bakat minat ada guru, siswa 

dan orang tua siswa yang mendukung bakat minat anak nya. 15 

 

Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan 

potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya 

untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. 

Kemampuan menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat dilaksanakan sekarang, 

sedangkan bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat 

dilakukan dimasa yang akan datang. 

Bakat memungkinkan seseorang mencapai prestasi tertentu dalam bidang 

tertentu. Akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman dan dorongan 

atau motivasi agar dapat terwujud. Misalnya seseorang memiliki bakat 

____________ 
13 Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Tapaktuan Pada 

Tanggal 8 Januari 2018 

 
14 Wawancara dengan Wali Kelas di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 

2018 
15 Wawancara dengan  Siswa  di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 2018 
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menggambar, jika ia tidak pernah diberi kesempatan untuk mengembangkan, 

maka bakat tersebut tidak akan tampak. Jika orang tuanya menyadari bahwa ia 

mempunyai bakat menggambar dan mengusahakan agar ia dapat pengalaman 

yang sebaik-baiknya untuk mengembangkan bakatnya, dan anak itu juga 

menunjukkan minat yang besar untuk mengikuti pendidikan menggambar, maka 

ia akan dapat mencapai prestasi unggul untuk bidang tersebut. 

Dalam kehidupan disekolah sering tampak bahwa seseorang yang bakat 

dalam olahraga, umumnya prestasi mata pelajarannya juga baik, tetapi sebalik-

nya dapat terjadi prestasi semua mata pelajarannya tidak baik. Keunggulan 

dalam salah satu bidang apakah bidang sastra, seni atau matematika, merupakan 

hasil interaksi dari bakat yang dibawa sejak lahir dan faktor lingkungan yang 

menunjang, termasuk minat dan motivasi.16 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam 

menumbuhkembangkan bakat minat siswa itu tidak hanya menyangkut 

kecakapan tertentu, tetapi juga berkaitan dengan adanya peran untuk 

mengembangkan kemampuan alamiah yang memerlukan pengembangan dan 

latihan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, baik yang bersifat 

umum maupun yang bersifat khusus. 

Pertanyaan selanjutnya, jika ada anak yang mempunyai bakat minat, apa 

yang Bapak/Ibu lakukan untuk mendoroang bakat siswa?  

Guru bimbingan konseling menjawab sebagai berikut: ketika ada anak yang 

mempunyai bakat tentang yang diminatinya seorang guru harus memberikan 

motivasi terhadapnya, oleh karena itu anak tersebut kita panggil dan 

____________ 
 
16 http://tipzsangguru.wordpress.com/2010/04/10/cara-mengenali-minat-dan-bakat-siswa. 

di akases pada tanggal 15 januari 2018. 

http://tipzsangguru.wordpress.com/2010/04/10/cara-mengenali-minat-dan-bakat-siswa
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tanyakan bakatnya dimana, minatnya kemana, kemudian baru bisa kita 

arahkan dan dibimbing untu dikembangkan kembali bakat minatnya.17  

 

Pertanyaan selanjutnya, jika ada anak yang mempunyai bakat minat, apa 

yang Bapak/Ibu lakukan untuk mendorong bakatnya supaya bisa dikembangka 

Wali kelas memberikan jawaban sebagai baerikut: untuk melihat bakat 

siswa itu biasanya dilakukan oleh guru khusus sehingga ketika bakat itu ada 

sekolah melatih siswa tersebut sehingga dapat bermanfaat baik untuk 

sekolah maupun untuk siswa itu sendiri, terutama yang paling banyak itu 

dibidang olahraga dan kesenian.18  

 Dari hasil wawncara dengan kepala sekolah, guru bimbingan konseling, 

wali kelas dan siswa memperoleh jawaban bahwa dalam menumbuhkembangkan 

bakat minat siswa, seorang guru harus mengetahui terlebih dahulu tentang bakat 

minat yang dimiliki siswa, begitu juga dengan siswa untuk melihat bakat minat 

siswa itu biasanya dilakukan oleh guru khusus sehingga bakat minat siswa itu 

ada sekolah melatih siswa tersebut. Sehingga dapat bemanfaat baik untuk 

sekolah maupun untuk siswa itu sendiri, dimana guru dituntut untuk mampu 

mengidentifikasi peserta didik yang diduga menangani kesulitan dalam belajar, 

melakukan diagnosa, prognosa dan kalau masih ada batas waktu kewenangan-

nya, guru harus membantu pemecahannya. 

Keberanian akan memampukan kita melihat jalan keluar berhadapan 

dengan berbagai kendala yang ada, dan bukan sebaliknya, membuat kita takut 

dan melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. Perlu didukung latihan, 

latihan adalah kunci dari keberhasilan. Latihan disini bukan saja dari segi 

____________ 
 
17 Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada 

Tanggal 8 Januari 2018 

 
18 Wawancara  dengan Wali Kelas di SMK N egeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 

2018 
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kuantitasnya tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha 

yang kelihatan secara fisik. Perlu didukung Lingkungan, Lingkungan disini tentu 

dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, biaya dan kondisi sosial 

lainnya., yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat dan minat. 

Sehingga Perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara 

mengatasinya. Disini sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan baik 

kendala-kendala yang ada, kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana 

yang sulit. Kemudian mulai kita memikirkan jalan keluarnya. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu proses yang tetap 

memperhatikan dan menfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan 

perasaan senang dan rasa puas dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang 

ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. 

Kemudian untuk mendorong bakat minat  siswa supaya dikembangkan perlu 

adanya keberanian dari siswa sehingga membuat kita mampu menghadapi 

tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik dan psikis maupun kendala-

kendala sosial atau yang lainnya. 

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan kepada guru bimbingan konseling, 

Setelah dibimbing apakah ada anak yang berprestasi?  

Guru harus memiliki  pemahaman tentang anak yang sedang dibimbing-

nya. Misalnya pemahaman  tentang gaya dan kebiasaan belajar serta 

pemahaman tentang potensi dan bakat minat yang dimiliki anak, dan latar 

belakang kehidupannya. Pemahaman ini sangat penting, sebab akan 

menentukan teknik dan jenis bimbingan yang harus diberikan kepada 

mereka. Setelah dibimbing insyaallah ada siswa yang berprestasi, ada yang 

dibidang olahraga cabang bulutangkis kita pernah juara O2SN di banda 

Aceh tahun 2017 juara 1 tunggal, kemudian bidang mata pelajaran 

produktif tahun 2016 kita dapat juara 1 tingkat provinsi, kemudian pernah 
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ikut lomba ditingkat Nasional disolo tahun 2017 kita dapat juara 2 lomba 

desain grafis, dan selanjutnya kita juga”.19  

Pertanyaan yang sama diajukan kepada wali kelas, Setelah dibimbing 

apakah ada anak yang berprestasi?  

Guru dapat memperlakukan siswa sebagai individu yang unik dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan 

keunikan yang dimilikinya. Ada beberapa siswa yang berprestasi, kemaren 

kita pernah dapat juara lomba LKS tingkat provinsi, LKS tingkat Nasional 

dapat juara 4, untuk bidang olahraga juga ada beberapa kali kejuaraan yang 

mereka juarai termasuk kesenian ditingkat provinsi dan kabupaten.20 

Pertanyaan yang sama yang diajukan kepada siswa, setelah dibimbing ada 

siswa yang berprestasi:  

Alhamdulillah ada,seperti desain grafis,gitar solo sudah ketingkat nasional. 

Guru senantiasa memberikan kesempatan kepada siswanya untuk 

mengkonsultasikan berbagi kesulitan yang dihadapi siswanya, baik ketika 

sedang berada dikelas maupun diluar kelas.21  

 Hasil wawancara dengan guru bimbingan konseling, wali kelas dan siswa 

bahwasannya seorang guru dituntut untuk selalu menambahkan pengetahuan dan 

keterampilan supaya pengetahuan yang dimilikinya tidak ketinggalan zaman. 

Pengetahuan dan ketrampilan yang dikuasai tidak hanya terbatas pada 

pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan tugas profesional, tetapi juga 

tugas kemasyarakatan maupun tugas kemanusiaan. Kemudian seorang guru 

diharapkan dapat berperan aktif dalam menumbuhkembangkan bakat minat 

____________ 
 
19 Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada 

Tanggal 8 Januari 2018 

 
20 Wawancara dengan Wali Kelas  di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 

2018 
21 Wawancara dengan Siswa di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 2018 
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siswa disegala bidang yang sedang dilakukan. Siswa dapat mengembangkan 

kemampuannya pada bidang-bidang yang dikuasainya.  

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan setiap guru harus memiliki 

kompetensi  dan pemahaman yang besar terhadap siswanya dalam membimbing 

dan menumbuhkembangkan bakat minat yang dimiliki oleh siswa serta 

memberikan motivasi terhadap siswa. Individu yang memiliki bakat  dan 

memperoleh dukungan internal maupun eksternal, seperti memiliki minat yang 

tinggi terhadap bidang yang menjadi bakat, memiliki motivasi berprestasi yang 

tinggi, memiliki daya juang tinggi, dan ada kesempatan maksimal untuk 

mengembangkan bakat, maka akan muncul kemampuan berprestasi. 

  Pertanyaan selanjutnya, Apa saja metode yang digunakan dalam pengem-

bangan bakat minat siswa di sekolah SMK Negeri 1 Tapaktuan.  

Dalam pemberian metode tergantung kepada guru bidang studi masing-

masing, ada guru dalam proses belajar mengajar menggunakan metode 

cerama, media, papan tulis dan lain sebagainya. Sehingga siswa mudah 

dalam memahami setiap penyampaian yang disampaikan oleh guru yang 

mengajar sehingga siswa lebih mudah dalam menumbuhkembangkan bakat 

minatnya sendiri. 

 

Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, dalam pengembangan bakat adakah 

metode yang digunakan?  

Metode yang akan diberikan kepada siswa tergantung sama pembimbing-

nya masing-masing metode apa yang akan digunakan kemudian tinggal 

diarahkan siswanya.22 

 

Pertanyaan yang sama yang diajukan kepada wali kelas, dalam mengem-

bangkan bakat adakah metode yang digunakan?  

____________ 
 
22 Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada 

Tanggal 8 Januari 2018 
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Tentu saja  metodenya ada,  tetapi tergantung kepada guru yang 

bersangkutan langsung yang memberikannya dan disesuaikan oleh guru 

yang melatih dalam bidang bakat minat yang dimiliki oleh siswa 

tersebut”.23 

 

Dalam pengembangan bakat minat siswa adakah metode yang digunakan. 

Siswa menjawab; Dalam pemberian metode tidak semua guru sama tergantung 

kepada pelatih nya masing-masing, sehingga siswa lebih mudah dalam 

menerapkan metode yang telah di ajarkan oleh guru.24 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru bimbingan konsleing, wali 

kelas dan siswa memperoleh jawaban bahwasannya setiap perkembangan yang 

dilakukan oleh guru bidang studi dan siswa selalu dipantau oleh kepala sekolah 

dalam arti siswa yang berprestasi dan siswa yang mempunyai bakat minat agar 

bisa diarahkan kearah yang lebih tepat lagi kemudian kepala sekolah juga 

memberikan dukungan serta motivasi kepada siswa tersebut. 

Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, adakah siswa yang kesulitan dalam 

memahami metode yang digunakan dalam pengembangan bakat minat siswa. 

Guru bimbingan konseling memperoleh jawaban;  

Dalam pemberian metode tidak ada siswa yang sulit dalam memahaminya, 

karna metode yang digunakan itu disesuaikan juga dengan tingkat 

pemahaman siswa itu sendiri dalam pengembangan bakat minatnya 

sendiri.25  

 

____________ 
23 Wawancara dengan Wali Kelas  di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 

2018 
24 Wawancara dengan Siswa di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 2018 

 
25 Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada 

Tanggal 8 Januari 2018 
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Pertanyaan yang sama diajukan kepada wali kelas, adakah siswa yang 

kesulitan dalam memahami metode yang digunakan dalam pengembangan bakat 

minat siswa. Wali kelas menjawab; 

Dalam pemberian metode terhadap siswa terkadang ada siswa yang lambat 

dalam berfikir. Sehingga ada beberapa siswa yang susah dalam memahami 

metode yang digunakan, akan tetapi guru pembimbing berusaha agar dapat 

mengarah kan memberi penjelasan sehingga dari yang tidak faham 

menjadi faham, supaya siswa bisa berfikir secara efektif.26 

Pertanyaan yang sama, apakah siswa kesulitan dalam memahami metode 

yang digunakan. Siswa memperoleh jawaban;  

Guru dalam memeberikan metode tidak lah sama, terkadang ada di antara 

siswa yang tidak mengerti sehingga guru berusaha, membimbing dan 

memberikan motivasi kepada siswa yang sulit memeahami metode yang 

digunakan dalam pengembangan bakat minat.27 

Pertanyaan kedelapan, bagaimana peran Bapak/Ibu dalam membimbing 

siswa untuk menumbuhkembangkan bakat minat siswa?  

Kepala sekolah memeproleh jawaban sebagai berikut: guru harus 

memantau siswanya, bakat minatnya kemana kemudian baru kita cari guru 

pembimbing untuk mengembangkan bakat minat yang ada dalam diri 

siswa tersebut. Guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan 

berbagai potensi yang dimilikinya, membimbing siswa agar dapat 

mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga 

dengan ketercapaian itu siswa akan tumbuh dan berkembang menjadi 

seseorang sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya.28 

____________ 
 
26 Wawancara dengan Wali Kelas  di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 

2018 
27 Wawancara dengan Siswa di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 2018 

 
28 Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada 

Tanggal 8 Januari 2018 
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Pertanyaan yang sama diajukan kepada guru bimbingan konseling butir 

pertanyaan yaitu: bagaimana peran Bapak/Ibu dalam membimbing siswa untuk 

menumbuhkembangkan bakat minat siswa? 

Peran guru dalam membimbing siswa untuk menumbuhkembangkan bakat 

minat yang ada pada diri siswa dengan cara guru harus mengenal terlebih 

dahulu tentang bakat nya dan minatnya, kemudian seorang guru baru bisa 

membimbing dan mengarahkan bakat minatnya dan juga memberikan 

motivasi yang luas tetang karir dan lain sebagainya. 

Pertanyaan yang sama diajukan kepada wali kelas butir pertanyaan yaitu: 

bagaimana peran Bapak/Ibu dalam membimbing siswa untuk menumbuh-

kembangkan bakat minat siswa. Wali kelas memperoleh jawaban; 

Seorang guru harus melihat terlebih dahulu tentang  kemampuan siswa itu 

kemana, kemudian guru baru bisa mengarahkan,  dan dilatih sehingga bakat 

yang ada dalam diri siswa itu bisa berkembang sesuai dengan kemampuan-

nya.29 

 

Pertanyaan kesembilan, dalam pengembangan bakat minat siswa, sikap 

seperti apa yang ibu terapkan. Guru bimbingan konseling memperoleh jawaban: 

Seorang guru dalam pengembangan bakat minat siswa guru harus 

berpenampilan rapi, ramah, disiplin, tegas, dan tanggungjawab. Sehingga 

siswa bisa termotivasi.30  

 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru bimbingan konseling dan 

wali kelas memperoleh jawaban bahawasannya dalam membimbing siswa setiap 

guru harus membantu perkembangan siswa baik dalam proses belajar mengajar 

maupun diluar pembelajaran, ketika anak yang aktif dalam bidang bakat 

minatnya seorang guru harus guru bidang studi harus memberikan dukungan 

____________ 
 
29 Wawancara dengan Wali Kelas di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 

2018 
30 Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada 

Tanggal 8 Januari 2018  
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untuk mengikuti perlombaan yang ada dilombakan disekolah lain baik itu 

tingkat kabupaten maupun provinsi. Begitu juga dengan wali kelas yang selalu 

memberikan arahan terhadap siswa yang memiliki kemampuan dalam bakat 

minatnya. 

Pertanyaan yang sama yang diajukan kepada wali kelas, dalam proses 

pengembangan bakat minat, sikap seperti apa yang bapak terapkan. Wali kelas 

menjawab:  

Biasanya itu dalam bentuk pelatihan, kemudian kita terapkan dengan 

memanggil pihak dari luar untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa 

bermanfaat bagi mereka baik bidang olahraga maupun kesenian, istilah ada 

shering kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak luar.31 

 

Selanjutnya pertanyaan kesepuluh yang diajukan kepada kepala sekolah, 

Bagaimanakah bentuk penyampaian materi yang digunakan dalam pengem-

bangan bakat minat siswa? 

 Kepala sekolah memberikan jawaban sebagai berikut: “guru bidang studi  

yang mengajar dalam kelas dan cara  meyampaikan materi kepada siswa ada 

yang menggunakan metode ceramah, latihan, fortopolio dan media-media 

lainnya, sehingga lebih mudah siswa dalam memahami materi yang di 

ajarkan oleh guru bidang studi.32 

  

Pertanyaan yang sama diajukan kepada wali kelas, bagaimanakah bentuk 

penyampaian materi yang digunakan dalam pengembangan bakat minatnya? 

 Wali kelas memberikan jawaban sebagai berikut: “penyampaian materi ada 

dalam bentuk ceramah, portofolio dan dalam bentuk media-media yang dapat 

mereka lihat langsung melalui infokus yang ada disekolah, melihat program-

____________ 
 
31 Wawancara dengan Wali Kelas  di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 

2018 
32 Wawancara dengan Kepala Sekolah  di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 

Januari 2018 
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program dan cara-cara melakukan pelatihan tidak semata-mata hanya dengan 

mendengar ceramah dari guru saja tetapi sekaligus dengan praktek.33 

 

Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah bentuk penyampaian materi yang 

digunakan dalam pengembangan bakat minatnya. Guru bimbingan konseling 

menjawab;  

Dalam menyampaikan materi terhadap siswa seorang guru harus menerapkan 

metode ceramah, diskusi, media dan lain sebagainya. Begitu juga dengan 

siswa jika tidak mengerti dengan metode diskusi guru harus menjelakannya 

lagi dengan cara lebih rinci dan jelas.34  

 

Pertanyaan yang sama diajukana kepada wali kelas, bagaimanakah bentuk 

penyampaian materi yang digunakan dalam pengemabangan bakat minatnya. 

Wali kelas memberikan jawaban;  

Penyampaian materi ada dalam bentuk ceramah, portofolio dan dalam bentuk 

media-media yang dapat mereka lihat langsung melalui infokus yang ada 

disekolah, melihat program-program dan cara-cara melakukan pelatihan tidak 

semata-mata hanya dengan mendengar ceramah dari guru saja tetapi sekaligus 

dengan praktek.35 

Seorang guru mempunyai tanggung jawab masing-masing baik itu dalam 

proses belajar mengajar maupun diluar jam pembelajaran, guru harus siap 

melakukan tugasnya sendiri begitu juga dengan siswa harus mampu mengikuti 

setiap peraturan yang sudah ditetapkan disekolah, sehingga siswa bisa belajar 

dengan tekun dan bisa menumbuhkembangkan bakat minatnya yang sudah ada 

pada dirinya sendiri dan bisa dikembangkan dengan baik. 

____________ 
33 Wawancara dengan Wali Kelas  di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 

2018 

 
34 Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada 

Tanggal 8 Januari 2018 

 
35 Wawancara dengan Wali Kelas di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 

2018 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam 

membimbing siswa untuk menumbuhkembangkan bakat minat yang ada pada 

diri siswa dengan cara guru harus mengenal terlebih dahulu tentang bakat yang 

diminatinya. Kemudian guru harus mengenal setiap siswa dan juga bakat 

minatnya sehingga guru lebih mudah mengarahkan dan membimbing siswa yang 

sulit dalm menumbuhkembnagkan bakat minatnya.  

Selanjutanya pertanyaan ke sebelas, adakah terjadi konflik antar siswa 

dalam pengembangan bakat minat?  

Setiap kelas dan individu pasti ada ketidak cocokan pendapat atau  dikatakan 

dengan konflik antar siswa, yang namanya perbedaan pendapat itu dimanapun 

pasti ada.36  

 

Selanjutanya pertanyaan kesebelas, adakah terjadi konflik antar siswa 

dalam pengembangan bakat minat. Kepala sekolah memberikan jawaban: 

Dalam proses belajar mengajar pasti ada ketidak cocokan dalam memberi 

pendapat antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu setiap guru yang 

mengajar harus memberikan arahan atau penjelasa yang tepat sehingga siswa 

bisa menerima pendapat antara yang satu dengan yang lain sehingga proses 

belajar mengajar dapat berlangsung dengan efektif dan efesin. 

 

Pertanyaan yang sama diajukan kepada wali kelas, adakah terjadi konflik 

antar siswa dalam pengembangan bakat minat. Wali kelas memberikan jawaban-

nya sebagai berikut:  

Guru yang masuk kedalam kelas dan memberikan materi dalam bentuk 

diskusi terkadan ada terjadi suatu konflik atau ketidak cocokan pendapat, dan 

satu sisi harus mengalah supaya tidak terjadi keributan didalam kelas, yang 

____________ 
 
36 Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada 

Tanggal 8 Januari 2018 
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namanya baru dalam konsep itu pasti ada tetapi lama kelamaan mereka suka, 

dan kalau pun mereka tidak suka mereka langsung mengundurkan diri.37  

Pertanyaan yang sama diajukan, adakah terjadi konflik antar siswa dalam 

pengembangan bakat minat. Siswa memberikan jawaban.  

Dalam proses belajar mengajar pasti ada terjadinya suatu konflik antara yang 

satu dengan yang lain karena saling tidak menerima pendapat, oleh karena itu 

satu sisi harus saling mengalah suapaya proses belajar mengajar tetap berjalan 

dengan efektif.38 

Pertanyaan keduabelas, bagaimana cara mengatasi konflik tersebut. Guru 

bimbingan konseling memberikan jawaban sebagai berikut: 

Setelah proses belajar mengajar selesai dengan cara guru memanggil anak 

tersebut, kemudian guru memberikan arahan  kepada siswa bahwa sifat 

seperti itu tidak baik,  dan tidak sesuai dengan kepribadian yang dimilikinya 

setelah dibimbing dan dibina   siswa dapat memahami satu sama lain.39  

 

Pertanyaan ketigabelas, adakah penilaian dalam proses menumbuh-

kembangkan bakat minat siswa. Guru bimbingan konseling memberikan 

jawaban sebagai berikut:  

Setiap guru memeiliki penilaian terhadap siswa yang berbeda-beda dalam 

proses belajar mengajar, kalau dalam bentuk penilaian khusus tidak ada, 

Cuma kalau memang anak tersebut dapat berprestasi maka akan kita 

bebaskan uang komite.40 

 

Pertanyaan yang sama diajukan, kepada kepalah sekolah, adakah penilaian 

dalam proses menumbuhkembangkan bakat minat siswa. Kepala sekolah memberi 

jawaban sebagai berikut:  

____________ 
37 Wawancara dengan Wali Kelas di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 

2018 
38 Wawancara dengan Siswa  di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 2018 

 
39 Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada 

Tanggal 8 Januari 2018 

 
40 Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada 

Tanggal 8 Januari 2018 
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Dalam memberikan penilalian kepada siswa yang berbakat tentu saja ada itu 

semua tergantung kepada guru bidang studi dalam melakukan proses belajar 

mengajar setiap penilaian yang diberikan oleh guru bidang studi berbeda-

beda, ketika ada anak yang berprestasi maka guru bidang studi akan 

meberikan suport atau hadiah dan lain sebagainya, kemudian penilaian 

kepada siswa yang kurang berprestasi seorang guru harus memberikan 

motivasi dan dorongan untuk b;ejar lebih giat lagi. 

 

Pertanyaan yang sama diajukan, adakah penilaian dalam proses menum-

buhkembangkan bakat minat siswa. Wali kelas memberikan jawaban sebagai 

berikut:  

Ada, tetapi penilaian tersebut langsung oleh pembimbingnya saja, tentang 

kedisiplinannya, pemahamannya tentang materi yang diajarkan, yang 

terpenting disini yaitu kedisiplinan.41  

 

Selanjutnya pertanyaan keempat belas, bagaimana bentuk catatan 

pengembangan bakat minat siswa? 

Ada beberapa kategori yaitu ada dalam bentuk nilai terapan yang di tentukan 

oleh guru yang melatih siswa tersebut.42 

 

Pertanyaan yang sama diajukan kepada kepala sekolah, bagaimana bentuk 

catatan pengembangan bakat minat siswa? 

Bentuk catatan dalam menumbuhkembangkan bakat minat siswa ada dalam 

bentuk latihan yang diberikan oleh guru dan ada juga dalam bentuk nilai 

terapan dalam artian agar lebih mudah melihat kemampuan siswa dalam 

proses belajar mengajar dan juga dalam menumbuhkembangkan bakat minat 

yang telah dimilikinya dan yang sudah ditanam dalam dirinya sendiri.  

 

Pertanyaan yang sama diajukan kepada guru bimbingan konseling, 

bagaimana bentuk catatan pengembangan bakat minat siswa? 

____________ 
 
41 Wawancara dengan Wali Kelas di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 

2018 

Wawancara dengan Wali Kelas  di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 

2018 
42 Wawancara dengan Wali Kelas  di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 

2018 
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Guru bimbingan konseling memberikan jawbannya sebagai berikut: catatan 

yang dilakukan oleh guru dengan cara mengenali siswa, supaya guru lebih 

mudah menemukan siswa yang berbakat dan berprestasi, jika ada anak yang 

berprestasi seorang guru lebih mudah mendorong ke arah yang lebih cerah 

baik itu dalam memilih jurusan yang diminatinya dan mengarahkan kearah 

yang lebih bagus, begitu juga sebaliknya dengan siswa yang belum 

menemukan bakat minatnya seorang guru harus membantu dalam keadaan 

apapun dan juga memberikan motivasi  sehingga terdorong anak tersebut 

dalam menumbuh kembangkan bakat minatnya.  

 

Selanjutnya pertanyaan kelima belas, apa saja yang dipersiapkan dalam 

menumbuhkembangkan bakat minat siswa ? 

Guru harus mempersiapkan sarana dan prasarana untuk bidang-bidang yang 

dikembangkan seperti bidang olahraga, kesenian, dan kegiatan lainnya.43  

 

Pertanyaan keenam belas, setelah proses pengembangan bakat minat 

siswa dijalakan,apa yang bapak lakukan selanjutnya. Wali kelas memberikan 

jawabannya yaitu: 

Dengan mengikuti epen–epen yang ada di kabupaten, provinsi bahkan 

nasional untuk membuktikan apa yang dikembangkan selama ini berhasil 

atau tidak, dan alhamdulillah seabagian dari siswa-siswi kita ada yang 

berhasil.44 

 

Dari pernyatan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menumbuh-

kembangkan bakat minat terhadap siswa seorang guru harus melihat terlebih 

dahaulu tentang bakat minat siswa dimana, kemuadian bakat minat siswa 

merupakan suatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat 

minat ini dapat berkembang dan tampak menonjol, bilamana dilakukan latihan 

secara terus menerus. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita/karier, 

____________ 
 
43 Wawancara dengan Wali Kelas  di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 

2018 
44 Wawancara dengan Wali Kelas  di SMK Negeri 1 Tapaktuan Pada Tanggal 8 Januari 

2018 
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dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi sipemiliknya, bila 

berkesempatan untuk dikembangkan. 

2. Upaya dalam Menumbuhkembangkan Bakat Minat Siswa 

 

Adapun hasil wawancara yang akan dibahas dengan pertanyaan-

pertanyaan yang peneliti ajukan kepada kepala sekolah, guru bimbingan konseling 

dan wali kelas. Pertanyaan pertama yang peneliti ajukan kepada kepala sekolah 

yaitu: Adakah upaya yang dilakukan untuk menumbuhkembangkan bakat minat 

siswa ? 

Upaya yang dilakukan oleh guru dalam meumbuhkembangkan bakat minat 

siswa dengan cara membantu siswa yang sulit dalam menemukan bakat 

minatnya, anak yang sulit dalam menyelesaikan masalah untuk menemukan 

bakat minat nya harus dipanggil keruang guru dan memberikan motivasi 

supaya siswa tidak seperti itu lagi dan bisa menemukan bakat minatnya 

yang baik.45 

 

Pertanyaan yang sama diajukan kepada guru bimbingan konseling, Adakah 

upaya yang dilakukan untuk menumbuhkembangkan bakat minat siswa ? 

Berupaya dalam menumbuhkembangkan bakat minat dan motif berprestasi 

tinggi dikalangan  anak remaja, baik dalam lingkungan keluarga maupun 

sekolah, sehingga anak bisa mengembangkan bakat nya dalam bidang 

akademik khusus dan juga  bakat khusus dalam bidang sosial misalnya 

sangat mahir melakukan negoisasi, mahir berkomunikasi, dan sangat mahir 

dalam kepemimpinan.46 
 

 Pertanyaan yang sama diajukan kepada wali kelas, Adakah upaya yang 

dilakukan untuk menumbuhkembangkan bakat minat siswa. Wali kelas 

memperoleh jawaban sebagai berikut: “dalm menumbuhkembangkan bakat minat 

____________ 
 

]45 Wawancara dengan Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 

Januari 2018  
46 Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada 

Tanggal 8 Januari 2018 
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anak memerlukan cara dan strategi tertentu agar pengembangan bakat dapat 

berjalan dengan efektif dan optimal, sehingga dapat membantu anak dalam 

meyakini dan fokus pada kelebihan yang ada pada dirinya sendiri”.47 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru bimbingan konseling dan 

wali kelas bahwasannya mengenai solusi yang penah dilakukan untuk mengatasi 

masalah tersebut, mengatakan bahwa guru bimbingan konseling juga dibantu oleh 

guru-guru lain misalnya bidang kesiswaan yang juga membantu siswa untuk 

memamahami, menilai dan mengembangkan kemandirian dalam kecakapan bakat 

minat. Kemudian guru bimbingan konseling, wali kelas juga membantu disetiap 

gerak gerik siswa, dalam menumbuhkembangkan bakat minat siswa bertujuan 

agar seseorang belajar atau dikemudian hari bisa bekerja dibidang yang diminati-

nya dan sesuai dengan kemampuannya serta  bakat dan minat yang dimilikinya 

sehingga mereka bisa mengembangkan kapasitas untuk belajar serta bekerja 

secara optimal dengan penuh antusias.  

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan kepada kepala sekolah, Upaya apa 

saja yang bapak/ibu lakukan untuk menumbuhkembangkan bakat minat siswa? 

Dalam menumbuhkembangkan bakat minat siswa, bakat merupakan 

kemampuan seseorang yang merupakan potensi yang msij perlu 

dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, seorang guru 

yang bertanggung jawab harus memberi perhatian, motivasi, dukungan yang 

penuh, pengetahuan, latihan dan penghargaan serta sarana dan prasarana”.48 

 

____________ 
47 Wancara dengan Wali Kelas di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 2018 

 
48 Wawancara dengan Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 

Januari 2018 
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Pertanyaan yang sama diajukan kepada guru bimbingan konseling, Upaya 

apa saja yang bapak/ibu lakukan untuk menumbuhkembangkan bakat minat 

siswa? 

Guru bimbingan konseling memperoleh jawaban: “seorang guru harus 

memberikan dukungan ternuh terhadap siswa dan juga bekerja sama dengan 

orang tua siswa sangat diperlukan bahwa untuk mengingat waktu anak 

disekolah hanya sedikit dan waktu yang anak luangkan dirumah lebih 

banyak, cara mengembangkan bakat minat siswa seorang guru harus 

memberikan arahan kepada siswa untuk mengikuti kegiatan yang ada 

disekolah, percaya diri, meminta dukungan orang terdekat serta bekerja 

sama dengan orang yang memiliki bakat yang sama”.49 

 

Pertanyaan yang sama diajukan kepada wali kelas, Upaya apa saja yang 

bapak/ibu lakukan untuk menumbuhkembangkan bakat minat siswa. Berdasarkan 

pertanyaan tersebut wali kelas memperoleh jawaban adalah:  

Upaya yang harus kita lakukan itu seperti memberi motivasi, mengarahkan, 

kemudian kita jelaskan tentang mata pelajaran yang ada, seperti olahraga, 

seni, kegiatan pramuka, tentang jurusan jurusan yang ada di SMK.50 

 

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru bimbingan konseling 

dan wali kelas bakat minat yang terlahir dalam diri seseorang pada suatu saat akan 

timbul sebagai kebutuhan dan perlu mendapatkan perhatian khusus karena bakat 

perlu diperhatikan dengan serius dan jangan dianggap remeh. Bila bakat anak 

diperhatikan dengan serius akan sangat baik demi kemajuan masa depannya 

kemudian anak tersebut harus dibimbing dalam menumbuhkembangkan bakat 

minatnya, sebagai guru maupun orang tua harus memperhatikan untuk menum-

____________ 
 
49 Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada 

Tanggal 8 Januari 2018 

 
50 Wancara dengan Wali Kelas di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 2018 
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buhkembnagkan bakat minat siswa dengan cara memberikan perhatian, dukungan, 

motivasi, penghargaan dan lain sebagainya.  

Upaya yang harus kita lakukan itu seperti memberi motivasi, mengarah-

kan, kemudian kita jelaskan tentang mata pelajaran yang ada, seperti olahraga, 

seni, kegiatan pramuka, tentang jurusan jurusan yang ada di smk, nah setelah itu 

nampak sendiri bakat minatnya kemana, kemudian baru di kembangkan. 

Pengembangan bakat anak memerlukan cara dan strategi tertentu agar 

pengembangan bakat dapat berjalan dengan efektif dan optimal, ada beberapa hal 

yang perlu dilakukan orang tua, guru atau lingkungan terdekat anak untuk 

mengembangkan bakat minat, yaitu: 

a. Sejak usia dini cermati berbagai kelebihan, ketrampilan dan kemam-

puan yang tampak menonjol pada anak. 

b. Bantu anak dalam meyakini dan fokus pada kelebihan dirinya. 

c. Kembangkan konsep diri positif pada anak. 

d. Perkaya anak dengan berbagai wawasan, pengetahuan, serta penga-

laman di berbagai bidang. 

e. Usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat anak untuk belajar 

dan menekuni bidang-bidang yang menjadi kelebihannya. 

f. Tingkatkan motivasi anak untuk mengembangkan dan melatih 

kemampuannya. 

g. Stimulasi anak untuk meluaskan kemampuannya dari satu bakat ke 

bakat yang lain. 

h. Berikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang dilakukan 

anak. 

i. Sediakan fasilitas atau sarana untuk mengembangkan bakat anak. 

j. Dukung anak untuk mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan dalam 

mengembangkan bakatnya. 

k. Jalin hubungan baik antara orang tua, guru, dengan anak atau remaja. 

 

Pelaksanaan langkah dalam mengemabangkan bakat minat siswa tersebut 

akan sangat efektif jika dilakukan dengan koordinasi yang baik antara guru, orang  
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tua, tokoh masyarakat, dan masyarakat dalam lingkungan anak. Kemudian yang 

perlu dilakukan untuk mengembangkan bakat minat siswa, yaitu: a. Berupaya 

menumbuhkembangkan minat dan motif berprestasi tinggi dikalangan  anak 

remaja, baik dalam lingkungan keluarga maupun sekolah, b. Meningkatkan 

kegigihan dan daya juang pada diri anak dan remaja dalam menghadapi berbagai 

tantangan dan kesulitan. Bila semua ini dapat terpenuhi, maka pengembangan 

bakat minat anak yang mempunyai bakat  akan bisa berkembang secara optimal, 

dan memberikan prestasi yang memuaskan terhadap orang tua lingkungan social 

serta lingkungan pendidikan. 

Dari pernyatan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara dengan 

kepala sekolah guru bimbingan konseling, wali kelas mengenai solusi yang 

pernah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, mengatakan bahwa guru 

bimbingan konseling juga dibantu oleh guru-guru lain misalnya bidang kesiswaan 

yang juga membantu siswa untuk memahami, menilai dan mengembangkan 

kemandirian dalam kecakapan bakat dan minat. Kemudian guru bimbingan 

konseling, wali kelas juga memantau disetiap gerak gerik siswa. Mengembangkan 

bakat dan minat bertujuan agar seseorang belajar atau dikemudian hari bisa 

bekerja dibidang yang diminatinya dan sesuai dengan kemampuan serta bakat dan 

minat yang dimilikinya sehingga mereka bisa mengembangkan kapabilitas untuk 

belajar serta bekerja secara optimal dengan penuh antusias. 

3. Kendala Guru dalam Menumbuhkembangkan Bakat Minat Siswa  

Adapun yang peneliti lakukan dengan kepala sekolah dan wali kelas 

tentang kendala yang dihadapi guru dalam menumbuhkembangkan bakat minat 
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siswa dengan pertanyaan pertama yang peneliti ajukan kepada kepala sekolah 

yaitu: 

Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh bapak/ibu dalam pengem-

bangan bakat minat siswa : berdasarkan pertanyaan tersebut memperoleh jawaban 

bahwa: 

Kendala yang dihadapi dalam menumbuhkembangkan bakat minatnya, siswa 

masih sulit dalam mengembangkan bakatnya dimana dan tujuannya 

kemana.51 

 

Pertanyaan yang sama diajukan kepada guru bimbingan konseling, 

diperoleh jawaban sebagai berikut: 

Dalam mengembangkan bakat minat siswa, siswa harus lebih aktif dalam 

proses belajar mengajar, dalam pandangan masyarakat orang masih 

beranggapan bahwa peran guru hanya mendidik dan mengajar saja”.52 

 

Pertanyaan yang asama diajukan kepada wali kelas, diperoleh jawaban 

sebagai berikut: 

Dalam menumbuhkembangkan bakat minat siswa harus menunjukkan 

bakatnya dimana dan minatnya dimana, ada sebagian siswa sudah tau 

bakat nya tapi tidak ditunjukkan kepada yang lain, oleh sebab itu guru 

harus memberikan notivasi, perhatian kepada siswa tersebut.53 

 

Dari hasil hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru bimbingan 

konseling memeperoleh jawaban bahawa wali kelas dan siswa menunjukkan 

bahwa kendala-kendala yang dihadpai dalam peran guru dalam menumbuh-

____________ 
 
51 Wawancara dengan kepala sekolah di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 

Januari 2018 

 

 
52 Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada 

Tanggal 8 Januari 2018 

 
53 Wawancara dengan Wali Kelas di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 Januari 

2018 
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kembangkan bakat minat siswa guru harus mempunyai peran yang sangat penting 

yaitu untuk membimbing dan memotivasi siswa, supaya siswa tersebut mampu 

menerima serta memahami materi yang telah disampaikan serta bertujuan agar 

siswa lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Pada permulaan belajar 

mengajar terlebih dahulu guru menjelaskan mengenai tujuan instruksi khusus 

yang ingin dicapainya kepada siswa. Makin jelas tujuan maka makin besar pula 

motivasi dalam belajar, dengan berupaya dalam menumbuhkembangkan bakat 

minat dan motivasi dalam prestasi yang tinggi dikalanagan anak remaja, baik 

dalam lingkungan keluarga maupun sekolah.  Sehingga guru lebih meningkatkan 

kegigihan dan daya juang pada diri anak dan remaja dalam menghadapi berbagai 

tangan dan kesulitan. Pertanyaan selanjutnya yang diajukan kepada kepala 

sekolah, Bagaimana peran bapak/ibu mengatasi kendala-kendala dalam pengem-

bangan bakat minat siswa ?  

Peran guru dalam mengatasi kendala dalam menumbuhkembangkan bakat 

minat siswa, setiap guru bidang studi dan wali kelas harus bekerja sama 

dalam  memberikan dukungan penuh terhadap siswa yang sudah berbakat, 

begitu juga terhadap siswa yang belum menemukan bakatnya dan minatnya, 

seorang guru harus memantau perkembangan.54 

 

Pertanyaan yang sama diajukan kepada guru bimbingan konseling, 

Bagaimana peran bapak/ibu mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan 

bakat minat siswa ?  

Guru bimbingan konseling penting sebagai fasilitator siswa agar bisa 

berkembang secara mandiri dan  dapat menyelesaikan permasalahannya 

yang sedang dihadapi. Dengan adanya peran bimbingan konseling siswa 

____________ 
 
54 Wawancara dengan Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 

Januari 2018 
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dapat memperoleh banyak keuntungan dari suatu pelayanan merupakan 

hasil dari terlaksananya dalam menumbuhkembangkan bakat minat siswa.55 

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan kepada kepala sekolah, Apakah ada 

solusi yang bapak/ibu berikan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengem-

bangan bakat minat siswa ? 

Solusi yang diberikan kepada siswa bahwa setiap kegiatan yang ada 

disekolah siswa harus mampu mengikutinya, begitu juga dengan siswa yang 

belum menumukan bakat minatnya guru harus segera memberikan dorongan 

terhadap siswa supaya bakatnya bisa ditemukan dan bisa di arahkan oleh 

wali kelas, guru bk dan juga guru yang lainnya”.56 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian 

wawancara penulis dengan guru bimbingan konseling,  wali  kelas  dan  siswa  

menunjukkan bahwa  kendala-kendala  yang dihadapi dalam peran guru dalam 

menumbuhkembangkan bakat minat siswa guru harus mempunyai peran yang 

sangat penting yaitu untuk membimbing dan memotivasi siswa agar siswa 

tersebut mampu menerima serta memahami materi yang telah disampaikan serta 

bertujuan agar siswa lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Pada 

permulaan belajar mengajar seharusnya terlebih dahulu seorang guru menjelaskan 

mengenai Tujuan Instruksional Khusus yang akan dicapainya kepada siwa. Makin 

jelas tujuan maka makin besar pula motivasi dalam belajar. Berupaya 

menumbuhkembangkan minat dan motif berprestasi tinggi dikalangan  anak 

remaja, baik dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Sehingga guru lebih 

____________ 
 
55 Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada 

Tanggal 8 Januari 2018 

 
56 Wawancara dengan Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Tapaktuan, Pada Tanggal 8 

Januari 2018 
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meningkatkan kegigihan dan daya juang pada diri anak dan remaja dalam 

menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. 

Tapi dalam masyarakat orang masih beranggapan bahwa peran guru hanya 

mendidik dan mengajar saja. Padahal peran guru sesungguhnya sangat luas 

meliputi sebagai berikut: Guru sebagai pengajar, Guru sebagai pembimbing ,Guru 

sebagai ilmuwan, dan  Guru sebagai pendidik. Untuk itu peran guru dapat 

dikatagorikan kedalam merencanakan, melaksanakan, dan memberi kebaikan. 

Masih banyak lagi peran guru karena ini merupakan landasan kita bersama untuk 

kita bercermin betapa beratnya profesi guru tersebut. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas baik dari hasil wawancara 

maupun pengamatan terhadap peran, upaya dan kendala guru dalam menumbuh-

kembangkan minat dan bakat siswa SMK Negeri 1 Tapaktuan, maka pada bagian 

ini diuraikan hasil analisa terhadap temuan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat keterangan di bawah ini. 

Guru di SMK N 1 Tapaktuan memiliki peranan besar dalam menumbuh-

kembangkan bakat minat siswa. Peran guru tersebut terlihat dalam beberapa 

aspek, yaitu:  

Pertama: peranan guru sebagai pendidik. Dalam hal ini guru di SMK N 1 

Tapaktuan menjadikan komponen-komponen sekolah khususnya siswa sebagai 

bagian dari keluarga sendiri tanpa membeda-beda satu sama lain. Sehingga dalam 

memberikan didikan kepada siswa dilakukan sepenuh hati, dikarenakan sudah 

dijadikan sebagai bagian dari keluarga. Tidak hanya memberikan didikan, dalam 
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rangkat menumbuhkan dan mengembangkan bakat minat siswa guru juga 

memper-siapkan berbagai rancangan pembelajaran, pengelola pembelajaran serta 

menilai hasil pembelajaran peserta didik yang gunanya untuk dapat memberikan 

yang lebih baik di masa selanjutnya. Ini semua dilakukan guru di SMK N 1 

Tapaktuan dikarenakan telah menjadikan dirinya sebagai ibu kedua yang 

mengajarkan berbagai macam hal yang baru dan memfasilitator anak didiknya 

supaya dapat belajar dan menggembangkan potensi dasar dan kemampuannya 

secara optimal, hanya saja ruang lingkupnya yang berbeda. Peranan guru dalam 

menumbuh-kembangkan minat dan bakat siswa di SMK N 1 Tapaktuan dengan 

menjadikan diri dan siswanya sebagai  bagian dari keluarga diperkuat oleh 

pendapat yang dikemukakan oleh Noor Jamaluddin yang mengatakan bahwa  

Guru adalah pendidik, orang dewasa yang bertanggung jawab untuk 

memberikan bimbingan atau bantuan kepada siswa dalam pengembangan 

tubuh dan jiwa untuk mencapai kematangan, mampu berdiri sendiri dapat 

melaksanakan tugasnya sebagai makhluk sosial dan individu yang mampu 

berdiri sendiri.57   

 

Bertolak dari pendapat di atas maka jelaslah bahwa siswa SMK N 1 

Tapaktuan dalam menumbuhkembangkan bakat minatnya dipengaruhi oleh orang 

guru-guru. Jadi keberhasilan pendidik di SMK N 1 Tapaktuan bukan hanya 

ditentukan oleh usaha murid secara individual melainkan murid dan guru baik 

dalam proses belajar mengajar maupun di luar jam belajar. Oleh karena itu guru 

mempunyai peran yang sangat penting dalam menumbuhkembangkan bakat minat 

siswa SMK N 1 Tapaktuan, melalui didikan yang diberikan baik dalam mendidik, 

mengajar dan melatih siswa. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan 

____________ 
 
57 Noor Jamaluddin, Kiat Menjadi Guru Profesional, (Yogyakarta: AR. Ruzz Media 

Group, 1978), h. 20. 
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nilai-nilai hidup, sedangkan mengajar juga berarti meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Guru juga dituntut untuk 

memiliki beberapa kemampuan dan keterampilan tertentu. 

Kedua: dalam mengembangkan bakat dan minat siswa SMK N 1 Tapaktuan 

peran guru juga terlihat sebagai pengajar. Dalam kegiatan pengajaran guru di 

SMK N 1 Tapaktuan menumbuhkembangkan minat dan bakat siswa dengan 

memberikan motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, 

kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman dan meningkatkan keterampilan 

siswa dalam berkomunikasi. Dalam pembelajaran di SMK N 1 Tapaktuan guru 

menekankan kepada kepada siswanya dalam menuntaskan berbagai tugas belajar 

sedangkan guru hanya menjadi sebagai fasilitator dan motivator. Selaian itu guru 

SMK N 1 Tapaktuan mempersiapkan berbagai perangkat pengetahuan dan 

keterampilan teknis mengajar, di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan 

diajarkannya. Dalam rangka menumbuhkembangkan minat dan bakat siswa gur 

SMK N 1 Tapaktuan melalui proses belajar dengan memperlihatkan sikap akrab 

dengan penuh tanggung jawab, serta memperlakukan peserta didik sebagai mitra 

dalam menggali dan mengolah informasi menuju tujuan belajar mengajar yang 

telah direncanakan. 

Ketiga: Dalam menumbuhkembangkan minat dan bakat siswa guru di SMK 

N 1 Tapaktuan juga menjadikan dirinya sebagain seorang pembimbing. Dalam hal 

ini memberi tidak memberikan tekanan kepada siswa dalam menyelesaikan 

berbagai tugas-tugas yang diberikan, guru memberikan bantuan kepada siswa 

dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Hal ini penting sebagaimana yang 
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dikemukakan oleh Nana Sudja bahwa “tugas ini merupakan aspek mendidik, 

sebab tidak hanya berkenaan dengan pengetahuan, tetapi juga menyangkut 

pengembangan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para siswa.58 Guru dalam 

menumbuhkembangkan bakat dan minat siswa di SMK N 1 Tapaktuan juga 

membimbing mental, emosional, kreatifitas, moral dan spiritual yang lebih dalam 

dan kompleks kepada siswanya. 

Keempat: Guru dalam menumbuhkembangkan minat dan bakat siswa di 

SMK N 1 Tapaktuan juga terlihat dengan aktif melalukan evaluasi. Dalam 

kegiatan ini guru melakukan penilaian serta pengukuran terhadap ketercapaian 

tujuan terutama melihat tingkat minat siswa dalam mengikuti berbagai 

pembelajaran baik yang bersifat kurikuler maupun ekstrakurikuler. Ini semua 

dilakukan oleh guru SMK N 1 Tapaktuan untuk lebih mengetahui siswa siswinya 

yang berhak diberikan nilai bagus. Dengan tepatnya sasaran penilain, maka siswa 

tersebut akan termotivasi untuk meningkatkan minat dan bakatnya dalam berbagai 

kegiatan sekolah. 

 Dalam menjalankan peranannya untuk membina dan mengembangkan 

minat dan bakat siswa para guru di SMK N 1 Tapaktuan juga melakukan berbagai 

upaya. Sebagai orang yang mengajar disekolah, orang yang bertindak seperti guru 

seandainya dia berada di suatu lembaga kursus atau pelatihan tidak disebut guru, 

tetapi tutor atau pelatih, padahal mereka itu tetap saja bertindak seperti guru yang 

mengajarkan hal-hal baru pada peserta didik, peran guru dari dulu sampai 

sekarang tetap sangat diperlukan. Upaya lain dalam menumbuh-kembangkan 

____________ 
 
58 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Sinar Baru Algensindo Offset: 

Bandung, 1989), h. 15 
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minat dan bakat siswa SMK N 1 Tapaktuan guru juga mempersiap-kan berbagai 

perlengkapan pembelajaran seperti media pembelajaran, mengguna-kan metode-

metode pemebelajaran seperti pembelajaran kooperatif dan aktif yang lebih 

mengutamakan kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar. Selaian itu guru 

juga berupaya memberikan dorongan kepada orang tua siswa untuk terus 

membina dan memberikan dukungan kepada anaknya di saat berada di luar 

lingkungan sekolah. 

Setiap upaya dan usaha tentu tidak selalu berjalan lancar termasuk upaya 

yang dilalukan oleh guru dalam menumbuhkembangkan minat dan bakat siswa 

SMK N 1 Tapaktuan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi guru dalam 

menumbuhkembangkan bakat minat siswa masih minimnya keinginan dan 

motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran apalagi untuk memahami materi 

yang disampaikan oleh guru. Kendala lain yang sering dialami guru dala 

mengembangkan bakat dan minat siswa di SMK N 1 Tapaktuan ialah masih 

minimnya dukungan dari orang tua terhadap kemajuan anaknya. Hal ini terlihat 

masih ada sebagian siswa yang tidak masuk ke sekolah padahal dia dari rumah 

memakai seragam.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian, maka dalam 

bab ini penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan dan saran-saran sehubungan 

dengan penelitian yang telah penulis lakukan. 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Peran guru dalam menumbuhkembangkan minat dan bakat siswa di SMK 

N 1 Tapaktuan terlihat dalam beberapa aspek yaitu peranan guru sebagai 

pendidik dimana guru di SMK N 1 Tapaktuan menjadikan siswa sebagai 

bagian dari keluarga sendiri tanpa membeda-beda satu sama lain. Selain 

itu menumbuhkan dan mengembangkan bakat minat siswa guru juga 

mempersiapkan berbagai rancangan pembelajaran, pengelola pembelajaran 

serta menilai hasil pembelajaran peserta didik yang gunanya untuk dapat 

memberikan yang lebih baik di masa selanjutnya. Dalam mengembangkan 

bakat dan minat siswa SMK N 1 Tapaktuan peran guru juga terlihat 

sebagai pengajar. Dalam kegiatan pengajaran guru di SMK N 1 Tapaktuan 

menumbuhkembangkan minat dan bakat siswa dengan memberikan 

motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan 

verbal, tingkat kebebasan, rasa aman dan meningkatkan keterampilan 

siswa dalam berkomunikasi. Dalam menumbuhkembangkan minat dan 

bakat siswa guru juga menjadikan dirinya sebagain seorang pembimbing. 
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Peran guru dalam menumbuhkembangkan minat dan bakat siswa di SMK 

N 1 Tapaktuan juga terlihat dengan aktif melalukan evaluasi. Ini semua 

dilakukan oleh guru SMK N 1 Tapaktuan untuk lebih mengetahui siswa 

siswinya yang berhak diberikan nilai bagus. Dengan tepatnya sasaran 

penilain, maka siswa tersebut akan termotivasi untuk meningkatkan minat 

dan bakatnya dalam berbagai kegiatan sekolah. 

2. Terdapat beberapa upaya yaitu mempersiapkan berbagai perlengkapan 

pembelajaran seperti media pembelajaran, menggunakan metode-metode 

pemebelajaran seperti pembelajaran kooperatif dan aktif yang lebih 

mengutamakan kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar. Selaian itu 

guru juga berupaya memberikan dorongan kepada orang tua siswa untuk 

terus membina dan memberikan dukungan kepada anaknya di saat berada 

di luar lingkungan sekolah. 

3. Kendala-kendala yang dihadapi guru dalam menumbuhkembangkan bakat 

minat siswa masih minimnya keinginan dan motivasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Kendala lain yang sering dialami guru ialah 

masih minimnya dukungan dari orang tua terhadap kemajuan anaknya. Hal 

ini terlihat masih ada sebagian siswa yang tidak masuk ke sekolah padahal 

dia dari rumah memakai seragam. 

B. Saran-saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah: 

1. Tugas guru adalah menjaga, mengarahkan dan membimbing agar siswa 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat dan minatnya. 
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Jadi, peran guru sebagai pembimbing adalah terletak pada kekuatan 

intensitas hubungan interpersonal antara guru dengan siswa yang 

dibimbingnya. Cara guru untuk mengoptimalkan peranannya sebagai 

pembimbing dan guru harus memiliki  pemahaman tentang anak yang 

sedang dibimbingnya. Kemudian guru juga harus senantiasa 

memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengkonsultasikan 

berbagi kesulitan yang dihadapi siswanya, baik ketika sedang berada di 

kelas maupun di luar kelas.  

2. Tujuan yang diharapkan kepada siswa, wali kelas dan guru bimbingan 

konseling agar lebih mandiri lagi dalam mengembangkan bakat minat 

terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu siswa melihat 

bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk dipelajarinya 

dengan dirinya sendiri sebagai individu. Sehingga guru bimbingan 

koseling, wali kelas lebih mudah lagi dalam memberikan arahan 

tentang peran guru dalam menumbuhkembangkan bakat minat, supaya 

siswa bisa belajar dengan mandiri tanpa meminta bantuan atau 

pertolongan kepada orang lain dan cara belajar dapat terarahkan dengan 

optimal.  

3. Diharapkan kepada guru bimbingan konseling, wali kalas dan siswa 

agar lebih bisa mencermati kendala-kendala yang terjadi dalam peran 

guru dalam menumbuhkembangkan bakat minat siswa sehingga siswa 

menjadi individu yang unik. Artinya, tidak ada dua individu yang sama. 

Walaupun secara fisik mungkin individu memiliki kemiripan, akan 
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tetapi pada hakikatnya mereka tidaklah sama, baik dalam bakat, minat, 

kemampuan dan sebagainya, disamping itu setiap individu adalah 

makhluk yang sedang berkembang perkembangan mereka tentu tidak-

lah sama. Perbedaan itulah yang menuntut guru harus berperan sebagai 

pembimbing dan guru tidak dapat memaksa kemampuan peserta didik-

nya dalam mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya  adalah 

membantu siswa melihat bagaimana hubungan  antara  materi yang diharap-

kan untuk dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu. 
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Gambar 1. Wawancara dengan kepala sekolah 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

AUDITREL  

 

PERAN GURU DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN BAKAT MINAT SISWA  

DI SMK NEGERI 1 TAPAKTUAN  

 

 

Rumusan Masalah Indikator Pertanyaan peneliti Jawaban 

Responden 

Interprestasi 

Kepala 

Sekolah  

Guru BK  Wali 

Kelas  

Siswa  

1. Bagaimana peran guru 

dalam 

menumbuhkembangka

n bakat minat siswa di 

SMK Negeri 1 

Tapaktuan?  

 

1. Pendidik  

 Bertanggu

ng jawab 

 Wibawa 

 Disiplin 

2. Pengajar  

 Menyesuai

kan 

metode 

pembelaja

ran 

3. Pembimbing 

 Kreatif 

 Moral 

4. Pengelolaan 

pembelajaran 

5. Model dan 

Teladan 

 Bicara 

atau gaya 

bicara 

6. Anggota 

Masyarakat 

 Penengah 

konflik 

7. Administrator 

Siapa saja 

yang 

termasuk 

dalam 

pengemban

gan bakat 

minat siswa 

di SMK 

Negeri 1 

Tapaktuan? 

Apakah ada 

program 

pengembang

an bakat 

minat siswa ? 

 

Apakah ada 

pengemban

gan bakat 

minat siswa 

? 

 

Apakah 

ada 

pengemba

ngan 

Bakat 

Minat di 

SMKN 1 

Tapaktuan 

? 

 

Kepala Sekolah : 

semua guru terlibat 

dalam 

menumbuhkembang

kan bakat minat 

siswa, tetapi yang 

lebih dominan yang 

terlibat dalam 

mengembangkan 

bakat minat iswa 

bidang kesiswaan, 

wali kelas dan 

bimbingan 

konseling, guru 

bidang studi juga 

terlibat dalam 

membentuk bakat 

minat siswa. 

Kemudian guru 

harus 

mempersiapkan apa 

yang akan dilakukan 

di dalam proses 

belajar mengajar 

maupun diluar 

pembelajaran. 

Dari hasil wawancara dengan 

kepala sekolah, guru BK, wali 

kelas dan siswa bahwasannya 

Perkembangan baru terhadap 

pandangan belajar-mengajar 

membawa konsekuensi kepada 

guru untuk menigkatkan 

peranan dan kompetensinya 

karena proses belajar-mengajar 

dan hasil belajar siswa 

sebagian besar ditentukan oleh 

peranan dan kompetensi guru. 

Kemudian wali kelas mampu 

mengelola kelas sebagai 

lingkungan belajar serta 

merupakan aspek dari 

lingkungan sekolah yang perlu 

diorganisasi lingkungan ini 

diatur dan diawasi agar 

kegiatan-kegiatan belajar 

terarah kepada tujuan-tujuan 

pendidikan 

 

 

 

 



 

 

 

 Mencatat 

hasil 

belajar 

8. Inovator 

 Memberi 

nasehat 

9. Evaluator 

 Persiapan 

Tindak 

lanjut/menilai 

Guru Bimbingan 

Konseling : bakat 

adalah milik 

istimewa seseorang, 

istimewa itu tidak 

semua orang 

memiliknya, karena 

istimewa itu 

merupkan suatu 

hadiah terhadap 

siswa.  

 

Wali kelas : untuk 

program 

pengembangan bakat 

minat sudah ada, 

karna itu memang 

sudah diprogramkan 

oleh kepala sekolah 

dan kerjasama 

dengan wakil kepala 

sekolah serta dibantu 

oleh guru bidang 

studi lainnya 

 

Siswa : untuk 

program 

pengembangan bakat 

minat siswa sudah 

ada sesuai dengan 

bakat minat yang 

kami peroleh sesuai 

dengan kemampuan 

yang kami minati 

 

 

  Munurut 

bapak apa 

Jika ada anak 

yang 

 Jika ada 

anak yang 

Apa saja 

bentuk 
Kepala sekolah : 
Setiap orang 

Dari hasil wawancara dengan 

kepala sekolah, guru 



 

 

 

saja bentuk 

bakat minat 

siswa di 

SMK 

Negeri 1 

Tapaktuan? 

mempunyai 

bakat minat  

apa yang 

bapak/ibu 

lakukan 

untuk 

mendorong 

bakat supaya 

bisa 

dikembangka

n ? 

 

mempunyai 

bakat minat  

apa yang 

bapak/ibu 

lakukan 

untuk 

mendorong 

bakat 

supaya bisa 

dikembang

kan ? 

 

bakat 

minat 

siswa di 

SMK 

Negeri 1 

Tapaktuan

? 

mempunyai minat 

yang berbeda-beda, 

bakat minat siswa 

ada dalam bidang 

olahraga seperti 

basket, futsal, volly 

ball, badminton. 

Bidang keagamaan 

seperti, pidato, baca 

al-quran. 

 

Guru BK: ketika 

ada anak yang 

mempunyai bakat 

tentang yang 

diminatinya seorang 

guru harus 

memberikan 

motivasi 

terhadapnya, oleh 

karena itu anak 

tersebut kita panggil 

dan tanyakan 

bakatnya dimana, 

minatnya kemana, 

kemudian baru bisa 

kita arahkan dan 

dibimbing untu 

dikembangkan 

kembali bakat 

minatnya.  

 

Wali Kelas : untuk 

melihat bakat siswa 

itu biasanya 

dilakukan oleh guru 

bimbingan konseling, wali 

kelas dan siswa memperoleh 

jawaban bahwa dalam 

menumbuhkembangkan bakat 

minat siswa, seoramg guru 

harus mengetahui telebih 

dahulu tentang bakat yang 

dimiliki siswa, begitu juga 

dengan siswa, untuk melihat 

bakat minat  siswa itu biasanya 

dilakukan oleh guru khusus 

sehingga ketika bakat itu ada 

sekolah melatih siswa tersebut 

sehingga dapat bermanfaat 

baik untuk sekolah maupun 

untuk siswa itu sendiri, dimana 

guru dituntut untuk mampu 

mengidentifikasi peserta didik 

yang di duga menangani 

kesulitan dalam belajar, 

melakukan diagnosa, 

prognosa, dan kalau masih 

batas kewenangannya, harus 

membantu pemecahannya 



 

 

 

khusus sehingga 

ketika bakat itu ada 

sekolah melatih 

siswa tersebut 

sehingga dapat 

bermanfaat baik 

untuk sekolah 

maupun untuk siswa 

itu sendiri, terutama 

yang paling banyak 

itu dibidang olahraga 

dan kesenian 

 

Siswa : mendesain 

grafis kalau 

dijurusan, dibidang 

olahraga ada futsal, 

basket,volly ball, 

bidang kesenian 

seperti tari dan 

drama 

   Setelah 

dibimbing 

apakah ada 

anak yang 

berprestasi? 

Setelah 

dibimbing 

apakah ada 

anak yang 

berprestasi? 

setelah 

dibimbing 

ada siswa 

yang 

berprestas

i 

Guru BK : Guru 

harus memiliki  

pemahaman tentang 

anak yang sedang 

dibimbingnya. 

Misalnya 

pemahaman  tentang 

gaya dan kebiasaan 

belajar serta 

pemahaman tentang 

potensi dan bakat 

minat yang dimiliki 

anak, dan latar 

belakang 

kehidupannya. 

Seorang guru dituntut untuk 

selalu menambah pengetahuan 

dan keterampilan supaya 

pengetahuan dan keterampilan 

yang dirnilikinya tidak 

ketinggalan jaman. 

Pengetahuan dan keterampilan 

yang dikuasai tidak hanya 

terbatas pada pengetahuan 

yang berkaitan dengan 

pengembangan tugas 

profesional, tetapi juga tugas 

kemasyarakatan maupun tugas 

kemanusiaan. Kemudian 

seorang guru diharapkan dapat 



 

 

 

Pemahaman ini 

sangat penting, sebab 

akan menentukan 

teknik dan jenis 

bimbingan yang 

harus diberikan 

kepada mereka, 

setelah dibimbing 

ada perubahaan 

terhadap siswa 

 

Wali kelas : Guru 

dapat 

memperlakukan 

siswa sebagai 

individu yang unik 

dan memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk belajar 

sesuai dengan 

keunikan yang 

dimilikinya. Ada 

beberapa siswa yang 

berprestasi, kemaren 

kita pernah dapat 

juara lomba LKS 

tingkat provinsi, 

LKS tingkat 

Nasional dapat juara 

4, untuk bidang 

olahraga juga ada 

beberapa kali 

kejuaraan yang 

mereka juarai 

termasuk kesenian 

ditingkat provinsi 

berperan aktif dalam 

menumbuhkembangkan bakat 

minat siswa di segala bidang 

yang sedang dilakukan. Ia 

dapat mengembangkan 

kemampuanya pada bidang-

bidang yang dikuasainya. 



 

 

 

dan kabupaten 

 

Siswa :  ada siswa 

yang beprestasi, 

seperti desain grafis, 

gitar solo sudah 

ketingkat nasional. 

Guru senantiasa 

memberikan 

kesempatan kepada 

siswanya untuk 

mengkonsultasikan 

berbagi kesulitan 

yang dihadapi 

siswanya, baik ketika 

sedang berada di 

kelas maupun di luar 

kelas 

  Apa saja 

metode 

yang 

digunakan 

dalam 

pengemban

gan bakat 

minat siswa 

di sekolah 

SMK 

Negeri 1 

Tapaktuan ? 

 

adakah siswa 

yang 

kesulitan 

dalam 

memahami 

metode yang 

digunakan 

dalam 

pengembang

an bakat 

minat siswa 

Dalam 

pengemban

gan bakat 

adakah 

metode 

yang 

digunakan 

? 

 

Dalam 

pengemba

ngan 

bakat 

adakah 

metode 

yang 

digunakan 

?  

 

Kepala sekolah : 

dalam pemberian 

metode tergantung 

kepada guru bidang 

studi masing-masing, 

ada guru dalam 

proses belajar 

mengajar 

menggunakan 

metode cerama, 

media, papan tulis 

dan lain sebagainya. 

Sehingga siswa 

mudah dalam 

memahami setiap 

penyampaian yang 

disampaikan oleh 

guru yang mengajar 

Dari hasil wawancara dengan 

kepala sekolah, guru 

bimbingan konseling dan 

siswa memperoleh jawaban 

bahwasannya setiap 

perkembangan yang dilakukan 

oleh guru bidang studi dan 

siswa selalu dipantau oleh 

kepala sekolah dalam arti 

siswa yang berprestasi dan 

yang mepunyai bakat minat 

agar bisa di arahkan kearah 

yang lebih tepat lagi kemudian 

kepala sekolah juga memberi 

dukungan serta motivasi 

kepada siswa tersebut.  



 

 

 

sehingga siswa lebih 

mudah dalam 

menumbuhkembang

kan bakat minatnya 

sendiri.  

 

Guru BK : Dalam 

pemberian metode 

tidak ada siswa yang 

sulit dalam 

memahaminya, karna 

metode yang 

digunakan itu 

disesuaikan juga 

dengan tingkat 

pemahaman siswa itu 

sendiri dalam 

pengembangan bakat 

minatnya sendiri. 

 

Wali kelas : dalam 

pemberian metode 

tentu saja  

metodenya ada,  

tetapi tergantung 

kepada guru yang 

bersangkutan 

langsung yang 

memberikannya dan 

disesuaikan oleh 

guru yang melatih 

dalam bidang bakat 

minat yang dimiliki 

oleh siswa tersebut 

Siswa : Dalam 

pemberian metode 



 

 

 

tidak semua guru 

sama tergantung 

kepada pelatih nya 

masing-masing, 

sehingga siswa lebih 

mudah dalam 

menerapkan metode 

yang telah di ajarkan 

oleh guru 

  Bagaimana 

peran 

bapak/ibu 

dalam 

membimbin

g siswa 

untuk 

menumbuhk

embangkan 

bakat minat 

nya ? 

 

Sikap seperti 

apa yang 

bapak/ibu 

terapkan 

dalam 

pengembang

an bakat 

minat ? 

 

Sikap 

seperti apa 

yang 

bapak/ibu 

terapkan 

dalam 

pengemban

gan bakat 

minat ? 

 

 Kepala sekolah : 

guru harus 

memantau siswanya, 

bakat minatnya 

kemana kemudian 

baru kita cari guru 

pembimbing untuk 

mengembangkan 

bakat minat yang ada 

dalam diri siswa 

tersebut. Guru 

berusaha 

membimbing siswa 

agar dapat 

menemukan berbagai 

potensi yang 

dimilikinya, 

membimbing siswa 

agar dapat mencapai 

dan melaksanakan 

tugas-tugas 

perkembangan 

mereka, sehingga 

dengan ketercapaian 

itu siswa akan 

tumbuh dan 

berkembang menjadi 

Dalam membimbing siswa 

setiap guru harus memantau 

perkembang siswa baik dalam 

proses belajar mengajar 

maupun diluar pemeblajaran, 

ketika anak yang aktif dalam 

bidang bakat minatnya seorang 

guru harus memeberi dukugan 

untuk mengikuti perlombaan 

yang di lombakan desekolah 

lain maupun tempat lain 

maupun tingak kabupaten 

maupun provinsi. Begitu juga 

dengan wali kelas yang selalu 

memberi arahan terhadap 

siswa yang memiliki 

kemampuan dalam bakat 

minatnya. 



 

 

 

seseorang sesuai 

dengan bakat dan 

minat yang 

dimilikinya.  

 

Guru BK : Seorang 

guru dalam 

pengembangan bakat 

minat siswa guru 

harus berpenampilan 

rapi, ramah, disiplin, 

tegas, dan 

tanggungjawab. 

Sehingga siswa bisa 

termotivasi.  

 

 

Wali kelas : 

Biasanya itu dalam 

bentuk pelatihan, 

kemudian kita 

terapkan dengan 

memanggil pihak 

dari luar untuk 

memberikan 

pelatihan-pelatihan 

yang bisa bermanfaat 

bagi mereka baik 

bidang olahraga 

maupun kesenian, 

istilah ada syering 

kerjasama antara 

pihak sekolah 

dengan pihak luar 

  Bagaimana 

peran 

Bagaimana 

peran 

Bagaimana 

peran 

 Kepala sekolah : 

peran guru dalam 

Hasil wawancra dengan kepala 

sekolah, guru BK dan wali 



 

 

 

bapak/ibu 

dalam 

membimbin

g siswa 

untuk 

menumbuhk

embangkan 

bakat minat 

nya ? 

 

bapak/ibu 

dalam 

membimbing 

siswa untuk 

menumbuhke

mbangkan 

bakat minat 

nya ? 

 

bapak/ibu 

dalam 

membimbi

ng siswa 

untuk 

menumbuh

kembangka

n bakat 

minat nya ? 

 

membimbing siswa 

untuk 

menumbuhkembang

kan bakat minat yang 

ada pada diri siswa 

dengan cara guru 

harus mengenal 

terlebih dahulu 

tentang bakat nya 

dan minatnya, 

kemudian seorang 

guru baru bisa 

membimbing  dan 

mengarahkan bakat 

minatnya dan juga 

memberikan 

motivasi yang luas 

tetang karir dan lain 

sebagainya 

 

Guru BK : seorang 

guru harus mengenal 

setiap siswa dan juga 

bakat minatnya, 

sehingga guru lebih 

mudah mengarahkan 

dan membimbing 

siswa yang sulit 

dalam 

mengembangkan 

bakat minatnya yang 

ada pada dirinya 

sendiri.   

 

Wali kelas : Seorang 

guru harus melihat 

kelas, memperoleh jawaban 

bahwa  peran guru sangat lah 

penting disekolah dan juga 

siswa dengan adanya guru dan 

siswa, siswa lebih mudah 

menumbuhkembangkan bakat 

yang diminatinya, kemudian 

guru juga harus mengetahui 

kemampuan siswanya 

dibidang yang diminatinya 

karena minat merupakan 

kecenderungan jiwa yang tetap 

untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktivitas 

atau kegiatan, Seseorang yang 

berminat terhadap suatu 

aktivitas dan memperhatikan 

itu secara konsisten dengan 

rasa senang dan percaya diri.  



 

 

 

terlebih dahulu 

tentang  kemampuan 

siswa itu kemana, 

kemudian guru baru 

bisa mengarahkan,  

dan dilatih sehingga 

bakat yang ada 

dalam diri siswa itu 

bisa berkembang 

sesuai dengan 

kemampuannya 

  bagaimanak

ah bentuk 

penyampaia

n materi 

yang 

digunakan 

dalam 

pengemban

gan bakat 

minat nya 

 

bagaimanaka

h bentuk 

penyampaian 

materi yang 

digunakan 

dalam 

pengembang

an bakat 

minat nya 

bagaimana

kah bentuk 

penyampai

an materi 

yang 

digunakan 

dalam 

pengemban

gan bakat 

minat nya 

 Kepala sekolah : 

guru bidang studi 

yang mengajar dalam 

kelas dan cara  

meyampaikan materi 

kepada siswa ada 

yang menggunakan 

metode ceramah, 

latihan,fortopolio 

dan media-media 

lainnya, sehingga 

lebih mudah siswa 

dalam memahami 

materi yang di 

ajarkan oleh guru 

bidang studi.  

Wali kelas : 

penyampaian materi 

ada dalam bentuk 

ceramah, portofolio 

dan dalam bentuk 

media-media yang 

dapat mereka lihat 

langsung melalui 

infokus yang ada 

Seorang guru mempunyai 

tanggung jawab masing-

masing baik itu dalam proses 

belajar mengajar maupun 

dilaur jam pembelajaran, guru 

harus siap melakukan tugasnya 

sendri begutu juga dengan 

siswa harus mampu mengikuti 

setiap peraturan yang sudah 

ditetapkan disekolah,sehingga 

siswa bisa belajar dnegan 

tekun dan bisa 

menumbuhkembangkan bakat 

minat nya yang sudah ada pada 

dirinya sendiri dan bisa 

dikembangkan dengan baik. 



 

 

 

disekolah, melihat 

program-program 

dan cara-cara 

melakukan pelatihan 

tidak semata-mata 

hanya dengan 

mendengar ceramah 

dari guru saja tetapi 

sekaligus dengan 

praktek 

 

Guru BK : Dalam 

menyampaikan 

materi terhadap 

siswa seorang gru 

harus menerapkan 

metode ceramah, 

diskusi, media dan 

lain sebagainya. 

Begitu juga dengan 

siswa jika tidak 

mengerti dengan 

metode diskusi guru 

harus menjelakannya 

lagi dengan cara 

lebih rinci dan jelas 

  Adakah 

terjadi 

konflik 

antar siswa 

dalam 

pengemban

gan bakat 

minat? 

Adakah 

terjadi 

konflik antar 

siswa dalam 

pengembang

an bakat 

minat? 

Adakah 

terjadi 

konflik 

antar siswa 

dalam 

pengemban

gan bakat 

minat? 

Adakah 

terjadi 

konflik 

antar 

siswa 

dalam 

pengemba

ngan 

bakat 

minat? 

Kepala sekolah : 

dalam proses belajar 

mengajar pasti ada 

ketidak cocokan 

dalam memberi 

pendapat antara yang 

satu dengan yang 

lain, oleh karena itu 

setiap guru yang 

mengajar harus 

 



 

 

 

memberikan arahan 

atau penjelasa yang 

tepat sehingga siswa 

bisa menerima 

pendapat antara yang 

satu dengan yang 

lain sehingga proses 

belajar mengajar 

dapat berlangsung 

dengan efektif dan 

efesin . 

 

Guru BK : setiap 

kelas dan individu 

pasti ada ketidak 

cocokan pendapat 

atau  dikatakan 

dengan konflik antar 

siswa, yang namanya 

perbedaan pendapat 

itu dimanapun pasti 

ada  

 

Wali kelas : Guru 

yang masuk kedalam 

kelas dan 

memberikan materi 

dalam bentuk diskusi 

terkadan ada terjadi 

suatu konflik atau 

ketidak cocokan 

pendapat, dan satu 

sisi harus mengalah 

supaya tidak terjadi 

keributan didalam 

kelas, yang namanya 



 

 

 

baru dalam konsep 

itu pasti ada tetapi 

lama kelamaan 

mereka suka, dan 

kalau pun mereka 

tidak suka mereka 

langsung 

mengundurkan diri.  

 

Siswa : Dalam 

proses belajar 

mengajar pasti ada 

terjadinya suatu 

konfil antara yang 

satu dengan yang 

lain karena saling 

tidak menerima 

pendapat, oleh 

karena itu satu sisi 

harus saling 

mengalah suapaya 

proses belajar 

mengajar tetap 

berjalan dengan 

efektif 

  Bagaimana 

cara 

bapak/ibu 

mangatasi 

konflik 

antar siswa 

tersebut 

dalam 

menumbuhk

embangkan 

bakat minat 

Bagaimana 

cara 

bapak/ibu 

mangatasi 

konflik antar 

siswa 

tersebut 

dalam 

menumbuhke

mbangkan 

bakat minat ? 

Bagaimana 

cara 

bapak/ibu 

mangatasi 

konflik 

antar siswa 

tersebut 

dalam 

menumbuh

kembangka

n bakat 

 Kepala sekolah :  

Guru BK : Setelah 

proses belajar 

mengajar selesai 

dengan cara guru 

memanggil anak 

tersebut, kemudian 

guru memberikan 

arahan  kepada siswa 

bahwa sifat seperti 

itu tidak baik,  dan 

 



 

 

 

? 

 

 minat ? 

 

tidak sesuai dengan 

kepribadian yang 

dimilikinya setelah 

dibimbing dan dibina   

siswa dapat 

memahami satu sama 

lain 

Wali kelas : 

  Adakah 

penilaian 

dalam 

menumbuh

kembangka

n bakat 

minat siswa 

? 

 

Adakah 

penilaian 

dalam 

menumbuhke

mbangkan 

bakat minat 

siswa ? 

 

Adakah 

penilaian 

dalam 

menumbuh

kembangka

n bakat 

minat siswa 

? 

 

               Kepala sekolah :  

dalam memberikan 

penilalian kepada 

siswa yang berbakat 

tentu saja ada itu 

semua tergantung 

kepada guru bidang 

studi dalam 

melakukan proses 

belajar mengajar 

setiap penilaian yang 

diberikan oleh guru 

bidang studi berbeda-

beda, ketika ada anak 

yang berprestasi 

maka guru bidang 

studi akan meberikan 

suport atau hadiah 

dan lain sebagainya, 

kemudian penilaian 

kepada siswa yang 

kurang berprestasi 

seorang guru harus 

memberikan 

motivasi dan 

dorongan untuk 

b;ejar lebih giat lagi. 

 

 



 

 

 

Guru BK : setiap 

guru memeiliki 

penilaian terhadap 

siswa yang berbeda-

beda dalam proses 

belajar mengajar, 

kalau dalam bentuk 

penilaian khusus 

tidak ada, Cuma 

kalau memang anak 

tersebut dapat 

berprestasi maka 

akan kita bebaskan 

uang komite 

 

Wali kelas : ada, 

tetapi penilaian 

tersebut langsung 

oleh pembimbing 

nya saja, tentang 

kedisiplinannya, 

pemahamannya 

tentang materi yang 

diajarkan, yang 

teroenting disini 

yaitu kedisiplinan 

  Bagaimana 

bentuk 

catatan 

pengemban

gan bakat 

minat 

siswa? 

Bagaimana 

bentuk 

catatan 

pengembang

an bakat 

minat siswa? 

Bagaimana 

bentuk 

catatan 

pengemban

gan bakat 

minat 

siswa? 

Bagaiman

a bentuk 

catatan 

pengemba

ngan 

bakat 

minat 

siswa? 

Kepala sekolah: 

bentuk catatan dalam 

mengembangkan 

bakat minat siswa 

ada dalam bentuk 

latihan yang 

diberikan oleh guru 

dan ada juga dalam 

bentuk nilai terapan 

dalam artian agar 

 



 

 

 

lebih mudah melihat 

kemampuan siswa 

dalam proses belajar 

mengajar dan juga 

dalam 

menumbuhkembangk

an bakat minat yang 

telah dimilikinyan 

dan yang sudah 

ditanam dalam 

dirinya sendiri.  

 

Guru BK : bentuk 

catatan yang 

dilakukan oleh guru 

dengan cara 

mengenali siswa, 

supaya guru lebih 

mudah menemukan 

siswa yang berbakat 

dan berprestasi, jika 

ada anak yang 

beprestasi seorang 

guru lebh mudah 

mendorong ke arah 

yang cerah baik itu 

dalam memilih 

jurasan yang diminati 

dan mengarahkan 

kearah yang lebih 

bagus, begitu juga 

sebalaik nya dnegan 

siswa yang belum 

meneumukan bakat 

minatnya seorang 

guru harus 



 

 

 

membantu dlam 

keadaan apapun dan 

juga memberikan 

motivasi sehingga 

terdorong anak 

tersebut dalam 

menumbuhkembangk

an bakat minatnya.   

 

Wali kelas : ada 

beberapa kategori 

yaitu ada dalam 

bentuk nilai terapan 

yang di tentukan oleh 

guru yang melatih 

siswa tersebut.  

Siswa :  

  Apa saja 

yang 

dipersiapka

n dalam 

menumbuh

kembangka

n bakat 

minat siswa 

? 

 

 Apa saja 

yang 

dipersiapka

n dalam 

menumbuh

kembangka

n bakat 

minat siswa 

? 

 

 Kepala sekolah : 

dalam segala hal 

ataupun bidang 

semua guru harus 

mempersiapkan 

kebutuhan siswa 

seperti sarana dan 

prasana yang ada 

disekolah begitu juga 

dengan kegiata-

kegiatan yang ada 

disekulah seperti 

ekstrakurikuler dan 

lain sebaginya gru 

harus mendukun dan 

mendorong siswa 

agar mampu 

melakukan itu semua 

dengan efektif dan 

 



 

 

 

efesien.  

 

Wali kelas : guru 

harus 

mempersiapkan 

sarana dan prasarana 

untuk bidang-bidang 

yang dikembangkan 

seperti bidang 

olahraga, kesenian, 

dan kegiatan lainnya 

  Setelah 

proses 

pengemban

gan bakat 

minat 

dijalankan,

apa yang 

bapak/ibu 

lakukan ? 

 

 Setelah 

proses 

pengemban

gan bakat 

minat 

dijalankan,

apa yang 

bapak/ibu 

lakukan ? 

 

 Kepala sekolah : 

setian kegiatan yang 

telah dilakukan 

disekolah atau yang 

sudah diajarkan oleh 

guru bidang studi 

kepada siswa, siswa 

akan dipilih untuk 

mengikuti 

perlombaan yang 

diadakan disekolah 

lain ataupun tempat 

lain, sehingga bisa 

membantu siswa 

untuk 

emngembangkan 

bakatnya yang sudah 

diterapkan selama 

proses belajar 

mengajar disekolah. 

kepalaWali kelas : 
dengan mengikuti 

epen–epen yang ada 

di kabupaten, 

provinsi bahkan 

 



 

 

 

nasional untuk 

membuktikan apa 

yang dikembangkan 

selama ini berhasil 

atau tidak, dan 

alhamdulillah 

seabagian dari siswa-

siswi kita ada yang 

berhasil 

2. Bagaimana upaya 

dalam 

menumbuhkemban

gkan bakat minat 

siswa di SMK 

Negeri 1 

Tapaktuan? 

 

1. Pendidik  

 Bertangg

ung 

jawab 

 Wibawa 

 Disiplin 

2. Pengajar  

 Menyesu

aikan 

metode 

pembelaj

aran 

3. Pembimbing 

 Kreatif 

 Moral 

4. Pengelolaan 

pembelajara

n 

5. Model dan 

Teladan 

 Bicara 

atau gaya 

bicara 

6. Anggota 

Masyarakat 

 Penengah 

Adakah 

upaya yang 

dilakukan 

untuk 

menumbuh

kembangka

n bakat 

minat siswa 

? 

 

Adakah 

upaya yang 

dilakukan 

untuk 

menumbuhke

mbangkan 

bakat minat 

siswa ? 

 

Adakah 

upaya yang 

dilakukan 

untuk 

menumbuh

kembangka

n bakat 

minat siswa 

? 

 

 Kepala sekolah :  

Upaya yang 

dilakukan oleh guru 

dalam 

meumbuhkembangka

n bakat minat siswa 

dengan cara 

membantu siswa 

yang sulit dalam 

menemukan bakat 

minatnya, anak yang 

sulit dalam 

menyelesaikan 

masalah untuk 

menemukan bakat 

minat nya harus 

dipanggil keruang 

guru dan 

memberikan 

motivasi supaya 

siswa tidak seperti 

itu lagi dan bisa 

menemukan bakat 

minatnya yang baik.  

Guru BK :  

berupaya dalam 

menumbuhkembangk

Hasil wawancara dengan kepala 

sekolah, guru bimbingan 

konseling, wali kelas dan siswa 

mengenai solusi yang pernah 

dilakukan untuk mengatasi 

masalah tersebut, mengatakan 

bahwa guru bimbingan konseling 

juga dibantu oleh guru-guru lain 

misalnya bidang kesiswaan yang 

juga membantu siswa untuk 

memahami, menilai dan 

mengembangkan kemandirian 

dalam kecakapan bakat dan minat. 

Kemudian guru bimbingan 

konseling, wali kelas  juga 

memantau disetiap gerak gerik 

siswa. Mengembangkan bakat dan 

minat bertujuan agar seseorang 

belajar atau dikemudian hari bisa 

bekerja di bidang yang 

diminatinya dan sesuai dengan 

kemampuan serta bakat dan minat 

yang dimilikinya sehingga mereka 

bisa mengembangkan kapabilitas 

untuk belajar serta bekerja secara 

optimal dengan penuh antusias. 



 

 

 

konflik 

7. Administrato

r 

 Mencatat 

hasil 

belajar 

8. Inovator 

 Memberi 

nasehat 

9. Evaluator 

 Persiapan 

Tindak 

lanjut/menilai 

an bakat minat dan 

motif berprestasi 

tinggi dikalangan  

anak remaja, baik 

dalam lingkungan 

keluarga maupun 

sekolah, sehingga 

anak bisa 

mengembangkan 

bakat nya dalam 

bidang akademik 

khusus dan juga  

bakat khusus dalam 

bidang sosial 

misalnya sangat 

mahir melakukan 

negoisasi, mahir 

berkomunikasi, dan 

sangat mahir dalam 

kepemimpinan.  

 

Wali kelas :  

dalm 

menumbuhkembangk

an bakat minat anak 

memerlukan cara dan 

strategi tertentu agar 

pengembangan bakat 

dapat berjalan 

dengan efektif dan 

optimal, sehingga 

dapat membantu 

anak dalam meyakini 

dan fokus pada 

kelebihan yang ada 

pada dirinya sendiri.  



 

 

 

  Upaya apa 

saja yang 

bapak/ibu 

lakukan 

untuk 

menumbuh

kembangka

n bakat 

minat 

siswa? 

Upaya apa 

saja yang 

bapak/ibu 

lakukan 

untuk 

menumbuhke

mbangkan 

bakat minat 

siswa? 

Upaya apa 

saja yang 

bapak/ibu 

lakukan 

untuk 

menumbuh

kembangka

n bakat 

minat 

siswa? 

 Kepala sekolah: 
dalam 

menumbuhkembangk

an bakat minat siswa, 

bakat merupakan 

kemampuan 

seseorang yang 

merupakan potensi 

yang msij perlu 

dikembangkan atau 

dilatih untuk 

mencapai suatu 

kecakapan, seorang 

guru yang 

bertanggung jawab 

harus memberi 

perhatian, motivasi, 

dukungan yang 

penuh, pengetahuan, 

latihan dan 

penghargaan serta 

sarana dan prasarana.  

 

Guru BK : seorang 

guru harus 

memberikan 

dukungan ternuh 

terhadap siswa dan 

juga bekerja sama 

dengan orang tua 

siswa sang 

diperlukan bahwa 

untuk mengingat 

waktu anak disekolah 

hanya sedikit dan 

waktu yang anak 

Dari hasil wawancara dengan 

kepala sekolah dan juga wali 

kelas bakat minat yang terlahir 

dalam diri seseorang pada suatu 

saat akan timbul sebagai 

kebutuhan dan perlu mendapatkan 

perhatian khusus karena bakat 

perlu diperhatikan dengan serius 

dan jangan dianggap remeh. Bila 

bakat anak akan dperhatikan 

dengan serius akan sangat baik 

demi kemajuan masa depannya 

kemudian anak tersebut harus 

dibimbing dalam 

menumbuhkembangkan bakat 

minatnya, sebagai guru maupun 

orang tua harus memperhatikan 

untuk menumbuhkembangkan 

bakat minat siswa deangan cara 

memberikan perhatian, dukungan, 

motivasi, penghargaan dan lain 

sebagainya.  



 

 

 

luangkan dirumah 

lebih banyak, cara 

mengembangkan 

bakat minat siswa 

seorang guru harus 

memberikan arahan 

kepada siswa untuk 

mengikuti kegiatan 

yang ada disekolah, 

percaya diri, 

meminta dukungan 

orang terdekat sserta 

bekerja sama dengan 

orang yang memiliki 

bakat yang sama. 

 

Wali kelas: Upaya 

yang harus kita 

lakukan itu seperti 

memberi motivasi, 

mengarahkan, 

kemudian kita 

jelaskan tentang mata 

pelajaran yang ada, 

seperti 

olahraga,seni,kegiata

n pramuka,tentang 

jurusan jurusan yang 

ada di SMK. 

  Bagaimana 

solusi 

bapak/ibu 

agar 

pengemban

gan bakat 

minat siswa 

 Bagaimana 

solusi 

bapak/ibu 

agar 

pengemban

gan bakat 

minat siswa 

 Kepala sekolah : 

solusi dalam 

mengembangkan 

bakat minat siswa, 

seorang guru harus 

memberikan nilai 

postif terhadp siswa 

Untuk mengembangkan bakat 

minat siswa kesadaran akan 

potensi diri belajar dan teru 

belajar dengan konsentrasi dan 

fokus dengan kemampuan atau 

kelebihan yang ada pada diri kita 

dan juga siswa, dan jangan selalu 



 

 

 

tercapai  ? 

 

tercapai  ? 

 

dan perlu 

menunjukkan 

keberanian terhadap 

siswa, karena 

keberanian membuat 

kita mampu 

mengahdapi 

tantangan atau 

hambatan sehingga 

perlu didukung 

latihan, didukung 

lingkungan dan perlu 

memahami 

hambatan-hambatan.  

 

Wali kelas : guru 

sangat berperan 

penting dalam 

menumbuhkembangk

an bakat minat siswa  

berprestasi yang ada 

disekolah maupun di 

luar sekolah, seorang 

guru harus bekerja 

sama dengan guru 

bidang studi yang 

lain, keluarga dan 

lingkungan sekitar 

sangat penting                             

untuk 

menggembangkan 

bakat minat siswa, 

guru harus mampu 

membantu siswa 

untuk meyakini dan 

fokus pada 

melihat kelemahan yang ada 

karena waktu akan terbuang 

dengan sia-sia begitu juga degan 

bakat akan terpendam, bersahalah 

untuk kreatif dengan mencari 

inspirasi dari siapa sajan dan 

dimana saja.  



 

 

 

kelebihan-kelibihan 

yang ada pada 

dirinya sendiri. 

  Apakah ada 

kendala-

kendala 

yang 

dihadapi 

oleh 

bapak/ibuk 

dalam 

pengemban

gan bakat 

minat siswa 

? 

 

 Apakah ada 

kendala-

kendala 

yang 

dihadapi 

oleh 

bapak/ibuk 

dalam 

pengemban

gan bakat 

minat siswa 

? 

 

 Kepala sekolah : 

kendala guru dalam 

menggembangkan 

bakat minat sisswa 

sangat sulit bertindak 

karena salah satu di 

antaranya adalah 

sekolah dan guru, 

tanpa disadari oleh 

guru dan sekolah 

sering kita lihat 

bahwa tindakan guru 

yang bermaksud untk 

menggembangkan 

kreatifitas guru lebih 

menekankan pada 

hasil belajar 

mengajar ketimbang 

proses 

menggembangkan 

bakat minat siswa. 

 

Wali kelas  :  ketika 

guru masuk ke dalam 

kelas, sebenarnya 

guru sudah 

mempersiapkan dan 

membwa sebuah 

sikap yang telah 

ditentukan oleh 

harapan guru 

terhadap siswanya, 

ketika guru masuk 

Dari hasil wawancara dengan 

kepala sekolah dan guru 

bimbingan konseling memperoleh 

jawaban bahwa wali kelas dan 

siswa menunjukkan bahwa 

kendala-kendala yang dihadapi 

dalam peran guru dalam 

menumbuhkembangkan bakat 

minat siswa guru harus 

mempunyai peran yang sangat 

penting yaitu untuk membimbing 

dan memotivasi siswa agar siswa 

tersebut mampu menerima serta 

memahami materi yang telah 

disampaikan serta bertujuan agar 

siswa lebih aktif dan kreatif dalam 

proses pembelajaran. Pada 

permulaan belajar mengajar 

seharusnya terlebih dahulu 

seorang guru menjelaskan 

mengenai Tujuan Instruksional 

Khusus yang akan dicapainya 

kepada siwa. Makin jelas tujuan 

maka makin besar pula motivasi 

dalam belajar. Berupaya 

menumbuhkembangkan minat dan 

motif berprestasi tinggi 

dikalangan  anak remaja, baik 

dalam lingkungan keluarga 

maupun sekolah. Sehingga guru 

lebih meningkatkan kegigihan dan 

daya juang pada diri anak dan 

remaja dalam menghadapi 



 

 

 

kelas yang sebagian 

muridnya memiliki 

tingkat kecerdasan 

yang tinggi sehingga 

guru cenderung 

bersemangat masuk 

kedalam kelas dan 

memiliki harapan 

yang tinggi terhadap 

anak-ank, sementara 

itu ketika guru 

masuk ke dalam 

kelas yang 

mayoritasnya siswa 

terdiri atas siswa 

yang kecerdasan 

rata-rata maka 

gurupun akan 

cenderung memiliki 

harapan yang rendah 

dan kurang 

bersemangat.  

berbagai tantangan dan kesulitan 

 

  Apa saja 

kendala-kendala 

yang dihadapi 

oleh bapak/ibu 

dalam 

pengembangan 

bakat minat 

siswa ? 

 

Apa saja 

kendala-kendala 

yang dihadapi 

oleh bapak/ibu 

dalam 

pengembangan 

bakat minat 

siswa ? 

 

Apa saja 

kendala-kendala 

yang dihadapi 

oleh bapak/ibu 

dalam 

pengembangan 

bakat minat 

siswa ? 

 

 Kepala sekolah : 

kendala yang dihadapi 

dalam 

menumbuhkembangkan 

bakat minatnya, siswa 

masih sulit dalam 

mengembangkan 

bakatnya dimana dan 

tujuannya kemana.  

Guru BK : dalam 

mengembangkan bakat 

minat siswa, siswa 

harus lebih aktif dalam 

 



 

 

 

proses belajar 

mengajar, dalam 

pandangan masyarakat 

orang masih 

beranggapan bahwa 

peran furu hanya 

mendidik dan mengajar 

saja. 

 

Wali kelas : dalam 

menumbuhkembangkan 

bakat minat siswa harus 

menunjukkan bakatnya 

dimana dan minatnya 

dimana, ada sebagian 

siswa sudah tau bakat 

nya tapi tidak 

ditunjukkan kepada 

yang lain, oleh sebab 

itu guru harus 

memberikan notivasi, 

perhatian kepada siswa 

tersebut. 

  Bagaimana 

peran bapak/ibu 

mengatasi 

kendala-kendala 

dalam 

pengembangan 

bakat minat 

siswa ? 

 

Bagaimana 

peran bapak/ibu 

mengatasi 

kendala-kendala 

dalam 

pengembangan 

bakat minat 

siswa ? 

 

  Kepala sekolah : peran 

guru dalam mengatasi 

kendala dalam 

menumbuhkembangkan 

bakat minat siswa, 

setiap guru bidang studi 

dan wali kelas harus 

bekerja sama dalam  

memberikan dukungan 

penuh terhadap siswa 

yang sudah berbakat, 

begitu juga terhadap 

siswa yang belum 

wali kelas dan siswa 

menunjukkan bahwa kendala-

kendala yang dihadapi dalam 

peran guru dalam 

menumbuhkembangkan bakat 

minat siswa guru harus 

mempunyai peran yang sangat 

penting yaitu untuk 

membimbing dan memotivasi 

siswa agar siswa tersebut 

mampu menerima serta 

memahami materi yang telah 

disampaikan serta bertujuan agar 



 

 

 

menemukan bakatnya 

dan minatnya, seorang 

guru harus memantau 

perkembangan.  

 

Guru BK : guru 

bimbingan konseling 

penting sebagai 

fasilitator siswa agar 

bisa berkembang secara 

mandiri dan  dapat 

menyelesaikan 

permasalahannya yang 

sedang dihadapi. 

Dengan adanya peran 

bimbingan konseling 

siswa dapat 

memperoleh banyak 

keuntungan dari suatu 

pelayanan merupakan 

hasil dari terlaksananya 

dalam 

menumbuhkembangkan 

bakat minat siswa. 

 

siswa lebih aktif dan kreatif 

dalam proses pembelajaran. 

Pada permulaan belajar 

mengajar seharusnya terlebih 

dahulu seorang guru 

menjelaskan mengenai Tujuan 

Instruksional Khusus yang akan 

dicapainya kepada siwa. Makin 

jelas tujuan maka makin besar 

pula motivasi dalam belajar. 

Berupaya 

menumbuhkembangkan minat 

dan motif berprestasi tinggi 

dikalangan  anak remaja, baik 

dalam lingkungan keluarga 

maupun sekolah. Sehingga guru 

lebih meningkatkan kegigihan 

dan daya juang pada diri anak 

dan remaja dalam menghadapi 

berbagai tantangan dan kesulitan 

  Apakah ada 

solusi yang 

bapak/ibu 

berikan untuk 

mengatasi 

kendala-kendala 

dalam 

pengembangan 

bakat minat 

siswa ? 

   Kepala sekolah :  solusi yang diberikan kepada 

siswa bahwa setiap kegiatan yang ada disekolah 

siswa harus mampu mengikutinya, begitu juga 

dengan siswa yang belum menumukan bakat 

minatnya guru harus segera memberikan dorongan 

terhadap siswa supaya bakatnya bisa ditemukan dan 

bisa di arahkan oleh wali kelas, guru bk dan juga 

guru yang lainnya.  
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