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Abstrak 

 

Peserta didik merupakan anugerah Tuhan yang perlu dibimbing, dibina, diarahkan dan 

dididik oleh guru. Namun kenyataannya ada guru yang tidak melaksanakan tugas dan 

fungsinya untuk menanamkan minat peserta didik dalam belajar. Di mana arahan, 

peserta didik memiliki minat untuk belajar. Penulisan skripsi ini menguraikan secara 

sistematis dengan data dan literatur yang didukung secara ilmiah. Penulis membahas 

tentang kajian teoritis dan landasan teologis, peran guru dalam menanamkan minat 

belajar, dan faktor–faktor yang mempengaruhi minat belajar peserta didik. Skripsi ini 

menggunakan metode penelitan kualitatif dan wawancara. Wawancara kepada kepala 

sekolah dan guru-guru di SD Negeri Upponkoi Soe Timor Tengah Selatan tentang 

bagaimana peserta didik meningkatkan minat dalam belajar peserta didik, pengertian 

minat belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar peserta didik. Dari 

hasil penelitian penulis menemukan bahwa betapa pentingnya peranan seorang guru 

dalam menanamkan minat belajar peserta didik. Guru perlu menyadari bahwa betapa 

pentingnya peranan seorang guru dalam menanamkan minat belajar peserta didik. 

Guru perlu menyadari bahwa begitu penting perannya dalam mengajar peserta didik 

sesuai dengan Firman Tuhan sehingga peserta didik dapat mengerti, memahami, 

bahkan mengetahui bahwa pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan guna 

meningkatkan minat belajar peserta didik di mana pun ia berada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

     Guru juga adalah unsur manusiawi dalam pendidikan yang menempati posisi 

dalam memegang peranan penting di pendidikan. Guru juga adalah pengajar dan 

pendidik pada prinsipnya tidak hanya mereka yang mempunyai kualifikasi keguguran 

secara formal, tetapi yang penting adalah mempunyai kompetensi keilmuan tertentu 

yang dapat menjadikan peserta didik cerdas intelektualnya efektif serta terampil dalam 

melaksanakan aktifitas secara efektif dan efisien.1 Di samping itu, guru juga mampu 

merencanakan dan mengimplementasikan proses pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik secara penuh.2 

Dalam hal ini guru berperan aktif untuk menanamkan minat belajar peserta didik 

sehingga peserta bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik, karena apabila guru 

tidak melihat kemampuan dan pemahaman peserta didik, guru berpikir dengan 

menjelaskan materi, guru menganggap peserta didik sudah mengerti. Akan tetapi 

peserta didik sebenarnya masih belum memahami tentang pengajaran guru, maka dari 

itu peserta didik butuh perhatian yang serius, bicara dapat mengerti dengan hal 

pengajarannya, dan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Dari 

kesalahpahaman ini, guru hendaknya memiliki peranan penting dalam meningkatkan 

minat belajar peserta didik.3 

Namun pada kenyataannya di SD Negeri Upunkoi Soe Timor Tengah Selatan 

(TTS) guru sering terlambat ketika masuk kelas dan mengabaikan tugasnya sebagai 

seorang pendidik, dan tenaga guru PNS dalam sekolah juga lengkap, masalah seperti 

ini akan membuat peserta didik tidak tertarik atau tidak berminat untuk belajar. Proses 

pembelajaran tidak berjalan efektif sehinggga peserta didik akan bersifat tidak baik 

seperti: malas, sering alpa, sering membuat keributan dalam kelas dan tidak 

konsentrasi saat belajar. 

Pernyataan di atas, mengandung arti bahwa minat belajar seseorang tidak 

bertumbuh apabila objek yang mempengaruhi, dengan demikian maka suatu lembaga 

pendidikan hendaknya menciptakan atau menyediakan hal-hal yang dapat 

meningkatkan minat belajar peserta didik. Pada umumnya lembaga pendidikan di 

seluruh tanah air ini masih mengalami masalah ini. Oleh karena itu, penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian secara khusus di SD Negeri Uponkoi Soe-Timor Tengah 

Selatan (TTS). 

                                                             
1
 Thoifuri,Menjadi Guru Inisiator (Semarang:Rasalia Mulia,2008),3. 

2
 Wina Sanjaya,Strategi Pembelajaran (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008),28. 

3 Andar Ismail,Ajarlah Mereka Melakukan (Jakarta:Gunung Mulia,2006),163. 



Dalam Ulangan 6:7 dituliskan bahwa ”Haruslah engkau mengajarkan berulang-

ulang kali kepada anak-anakmu dan membicarakannya bila engkau di rumahmu, 

apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila 

engkau bangun.” Ini berarti Tuhan memerintahkan untuk mengajar, dan mendidik 

anak-anak dalam melakukan apa yang Tuhan berikan kepada pengajar untuk mendidik 

secara berulang-ulang. Dan dalam Mazmur 1:3 dituliskan bahwa: ”pohon yang ditanam 

di tepi aliran air tidak akan layu daunnya pada musim kemarau dan apa saja yang 

diperbuatnya berhasil. Demikian pula dengan guru juga perlu terus-menerus 

mengajarkan kepada peserta didiknya juga harus berulang-ulang sehingga minat 

belajar peserta didik semakin bertambah dan berhasil dalam meraih cita-cita dan 

impiannya. 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN LANDASAN TEOLOGIS PERANAN GURU DALAM          

MENANAMKAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK 

 

Kajian Teoritis 

Peranan merupakan hal utama yang dilakukan oleh guru dalam melakukan setiap 

tugasnya sebagai pengajar peserta didik. Peran guru sebagai pengajar dan pendidik, 

untuk memajukan peserta didik bersikap realistis, jujur dan terbukti, serta peka 

terhadap perkembangan terutama inovasi pendidikan. 

Menurut Gary dan Mrgaret mengemukakan 4 hal dalam guru bahwa guru yang 

efektif dan kompeten secara professional memiliki karakteristik sebagai berikut: (1). 

Memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif, (2). Kemampuan 

mengembangkan strategi dan manejemen pembelajaran. (3). Memiliki kemampuan 

memberikan umpan balik (feedback) dan pengetahuan (reinforcement) dan (4). Memiliki 

kemampuan untuk peningkatan diri.4 

Perlu ditegaskan di sini, bahwa dalam proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan manapun, khususnya di sekolah dasar guru memiliki peran yang penting 

dan strategi, dan tidak dapat digantikan oleh makhluk apapun, termasuk teknologi. 

Oleh karena itu, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas guru perlu dilakukan 

secara terus menerus dan berkesinambungan, termasuk pengembangan standar 

kompetensi guru, dalam kegiatan belajar seperti itu, akan terjadi perjumpaan secara 

fisik, untuk itu sebagai guru perlu mengajar dengan efektif, agar dapat mencapai tujuan 

belajar. 

 

Pengertian Guru 

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, pengajar dan identifikasi bagi para 

peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru perlu memiliki standar kualitas 

pribadi tertentu yang mencakup tanggungjawab. 

Peranan Guru 

Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik atau siapa saja yang 

telah mengambil bagian dalam mendidik untuk menjadi guru. Dalam standar nasional 

pendidikan pasal 2, dikemukakan bahwa pendidik perlu memiliki kualifikasi akademik 

dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan bahwa yang dimaksud dengan pendidik sebagai agen 

pembelajaran adalan peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator dan 

pemberi inspirasi. 

- Guru sebagai pendidik 

                                                             
4 E.Mulyasa,M.Pd,Standar Kompetensi Dan Sertifikat Guru,(Bandung: PT  Remaj Rosdakarya 2013),21-22. 



Dalam peran sebagai pendidik, perlengkapan yang diberikan guru kepada 

anak didik bukan hanya pengetahuan kognitif, melainkan juga pemahaman 

aktif, moral serta spiritual. Sebagai pendidik guru menaruh perhatian pada 

pembentukan watak dan moral peserta didik. Bukan hanya moral pribadi yang 

dikembangkan, melainkan juga termasuk moral sosial dan moral terhadap 

lingkungan hidup 

- Guru sebagai pengajar dan pembelajar 

Dapat dipahami bahwa sebagai pengajar, guru biasanya relatif tahu banyak 

tentang apa dan bagaimana bahan yang diajarkannya itu. Oleh sebab itu guru 

perlu meningkatkan kualitas pengetahuannya baik secara formal maupun 

informal, serta mampu membantu peserta didiknya memahami manfaat dari 

proses belajar yang berlangsung. 

- Guru sebagai infomator 

Sebagai informatory, guru perlu dapat memberikan informasi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap 

mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. 

- Guru sebagai organisator 

Sebagai organisator adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. 

Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, 

menyusun tata tertib sekolah, menyusun akademik. Semuanya diorganisasikan 

sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisien dalam belajar pada diri anak 

didik. 

- Guru sebagai motivator 

Sebagai motivator hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan 

aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis 

motif-motif yang melatarbelakangi, peserta didik malas belajar dan menurun 

prestasinya di sekolah. 

Guru perlu membangkitkan belajar peserta didik sehingga minat belajar 

peserta didik semakin meningkat, karena dengan motivasi yang disampaikan 

oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dan hal ini 

akan menambah pemahaman serta wawasan guru sehingga memungkinkan 

proses pembelajaran berlangsung lebih efektif dan optimal. 

- Guru sebagai fasilitator 

Tugas paling utama adalah memberi kemudahan belajar, guru hendaknya 

dapat menyediakan fasilitas memungkinkan kemudahan belajar anak didik. Di 

lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang 

pengap, meja dan kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia, 

menyebabkan anak didik malas belajar. Oleh karena itu tugas guru 

menyediakan fasilitas sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang 

menyenangkan anak didik. 



- Guru sebagai pembimbing 

Peranan guru yang tidak kalah pentingnya dari semua peran yang telah 

disebutkan di atas, adalah sebagai pembimbing. Peranan ini perlu lebih 

dipentingkan karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing 

anak didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. Tanpa bimbingan, 

anak didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan 

dirinya. Kemampuan anak didik menyebabkan lebih banyak tergantung pada 

bantuan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pengertian Metode Penelitian 

Metode penelitian memiliki arti yang dipaparkan oleh Kartini Kartono dalam 

bukunya yaitu Metodologi berasal dari kata Yunani “Methos” yang artinya jalan, dan 

metodologi penelitian artinya cara-cara berpikir, berbuat yang disampaikan dengan 

baik untuk mengadakan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian dalam penelitian.5 

Sedangkan dalam Ensiklopedia, metodologi penelitian adalah upaya untuk 

menemukan sesuatu hal-hal yang baru, mengembangkan sebuah proses yang baru, 

atau upaya untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.6 

Dengan demikian metodologi penelitian adalah upaya yang dipakai untuk menemukan 

hal-hal yang baru serta informasi yang dibutuhkan. 

 

Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini juga jelas ada tujuan penting yang dicapai. Adapun tujuan 

yang dimaksudkan di sini adalah untuk memperoleh informasi yang akurat. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, bagaimana peranan guru dalam 

menanamkan minat belajar peserta didik. Di SD Negeri Upunkoi Soe Timor Tengah 

Selatan (TTS). 

 

Tempat Dan Waktu Penelitian  

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis buat, maka penelitian akan dilakukan 

pada SD N. Upunkoi RT. 09 RW. 04, Dusun. 03 Desa Oeleon, Kecamatan. Fautmolo, 

Kab. Timor Tengah Selatan, Prov. Nusa Tenggara Timur. Yang menjadi alasan utama 

menempatkan tempat tersebut sebagai tempat penelitian ialah karena penulis 

mengetahui peranan guru dalam menanamkan minat belajar peserta didik di SD Negeri 

Upunko. Waktu penelitian ini adalah pada semester VIII tahun ajaran 2016/2017 mulai 

23 Juni 2017 sampai dengan 28 Juni 2017. Berdasarkan hasil komunikasi dengan Bapak 

Hubertus Nenoliu sebagai kepala sekolah SD N. Upunkoi Soe Timor Tengah Selatan 

mengatakan bahwa SD N. Upunkoi didirikan pada tanggal 18 Juli 2015. 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penulis dalam melakukan penelitian di SD. N. Upunkoi pertama-tama 

mengadakan survei ke tempat yang bersangkutan. Sebelum mengadakan di sekolah 

penulis melakukan pendekatan dengan kepala sekolah tersebut dan guru-guru di 

sekolah agar penulis dapat diperkenalkan kepada peserta didik yang berada di sekolah 

                                                             
5
 Kartini Kartono,Pengertian  Metodologi (Jakarta:Mandar Maju,1996),20. 

6 Hasan Sandi,Ensiklopedia Indonesia Jilid 4(Jakarta:Gandung Mas,1998),2230. 



tersebut agar mudah memperoleh informasi mengenai peranan guru dalam 

menanamkan minat belajar peserta didik mulai wawancara dengan kepala sekolah, 

guru-guru dan para siswa yang ada. 

- Penelitian kualitatif dan wawancara 

Dalam proses pengumpulan data dapat langsung melibatkan Kepala Sekolah 

dan guru-guru dalam kegiatan penelitian. Karena kegiatan ini tidak 

mungkin dikendalikan dan dirancang sendiri oleh penulis. Tanpa 

keterlibatan kepala sekolah dan guru-guru serta para siswa. 

- Subjek dan objek penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau 

terkandung objek penelitian serta pihak-pihak yang dijadikan sebagai 

sampel dalam penelitian. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari sesuatu 

benda, orang, atau keadaan yang menjadi pusat perhatian, sifat keadaan 

yang dimaksud berupa sifat, kualitas (benda, orang, dan lembaga). Adapun 

subjek dan objek penelitiannya, dari mahasiswa semester akhir yang akan 

menyelesaikan studi. 

- Informan penelitian 

Setiap data yang diperoleh oleh peneliti, didapatkan dari kepala sekolah dan 

guru-guru di SD. N. Upunkoi Soe Timor Tengah Selatan. Sebagai sumber 

data diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan benar dengan 

kejujuran tentang peranan guru dalam menanamkan minat belajar peserta 

didik di SD. N. Upunkoi Soe Timor Tengah Selatan. 

- Teknik pengumpulan data 

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah kualitatif, karena 

menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak secara ketat 

diperiksa atau diatur dari segi jumlah, intensitas, dan frekuensinya, tetapi 

menekankan sifat realitas yang disusun secara sosial hubungan antara 

penelitian dan yang diteliti serta pembahasan situasi yang membentuk 

penelitian. 

   

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

Hasil Penelitian 

Selama proses wawancara peneliti mendahulukan kebutuhan dan kondisi 

narasumber seperti memperhatikan kesiapannya untuk bercerita dan memperhatikan 

kondisi fisik dan psikiloginya. Hal ini bertujuan agar wawancara berlangsung lancar 

dan informasi yang didapatkan valid dan akurat. Pengumpulan data dilakukan dengan 

strategi yang ditemukakan oleh Chreswel, bahwa:  ‘prosedur pengumpulan data dibagi 

dalam empat tipe dasar yaitu: observation, interviews, document and visual images.”7 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi/pengamatan. Dilakukan secara langung oleh peneliti dengan cara 

merekam perilaku dari objek penelitian. 

2. Wawancara. Dilakukan langsung dengan informan, dengan maksud adalah 

untuk merekam persepsi atau opini tentang objek penelitian secara langsung 

dari kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari hasil wawancara. 

3. Studi keperpustakaan menggumpulkan data yang berasal dari literatur ilmiah, 

media masa, sehingga dengan hasil studi kepustakaan diharapkan dapat 

memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

Pembicaraan yang dilakukan mencakup tentang pengertian strategi mengajar, 

pengertian displin, pengertian peserta didik, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kedisplinan peserta didik, dan pengertian kedisplinan peserta didik. 

Sesuai dengan hasil wawancara dari Bapak Kepala Sekolah Hubertus Nenoliu, 

dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab kepada sekolah sebagai pemimpin oleh 

karena itu banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan. Salah satu 

upaya untuk meningkatkan pendidikan di sekolah adalah kelengkapan fasilitas, yang 

meliputi sarana dan prasarana maka jawaban rekomendasi dari pemerintah 

melengkapi setiap fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai. Maka kepala 

sekolah bertanggung jawab sepenuhnya dalam sekolah karena sekolah sebagai 

pemimpin yang selalu berupaya untuk memenuhi setiap kekurangan-kekurangan yang 

ada di SD Negeri Upunkoi. 

Dapat disimpulkan bahwa guru tidak terlepas dari tanggungjawabannya untuk 

selalu membimbing, mendidik, dan mengarahkan peserta didik  untuk selalu 

menyadari bahwa tugasnya sebagai seorang pembelajar yang siap untuk dibimbing, 

dididik oleh guru untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. 

                                                             
7
 Suprapto, Metodologi Penelitian Ilmu Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial:Penelitian Kuantitatif dan 

kualitataif di lengkapi dengan teknik pengolahan data dan table statistic (Yogyakarta: CAPS,2013:, 79-80 



BAB V 
KESIMPULAN 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teoritis, metodologi penelitian”, hasil 

penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan peranan guru dalam menanamkan 

minat belajar peserta didik di SD Negeri Upunkoi Soe Timor Tengah 53181311. Peranan 

guru di sekolah itu sangat penting. Orientasi seorang guru bukan sebatas 

memperhatikan problem peserta didik di sekolah, melainkan guru perlu mengamati 

apa yang menjadi kesulitan peserta didik. Jika guru berperan aktif dalam mengajar 

maka minat belajar Peserta Didik di SD Negeri Upunkoi 806 Timor Tengah Selatan 

semakin meningkat.  

Guru adalah orang kedua di lingkungan sekolah yang dapat bertanggung jawab 

untuk mengarahkan, membimbing, menasehati, mendidik, termasuk menanamkan 

minat belajar peserta didik. Untuk menilai efektifitas guru dalam mengajar dapat 

diminta pendapat kepala sekolah, guru-guru dan juga siswa. Dalam suatu penelitian, 

ternyata bahwa pertambahan pengetahuan siswa dalam pelajaran rendah, 

hubungannya dengan taraf disukai, yang ramah dan suka bergaul, dengan siswa dalam 

kegiatan rekreasi, yang sering dimintai nasehatnya mengenai soal-soal pribadi. Peranan 

Guru adalah menambah pengetahuan siswa dan menyelesaikan bahan ajar yang sudah 

ditentukan.  

Belajar adalah kegiatan positif bagi setiap orang, pada saat ini minat belajar 

siswa sangatlah minim padahal belajar adalah cara untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan, itu dikarenakan kurangnya peran positif guru terhadap proses belajar 

mengajar siswa dalam menanamkan minat belajar peserta didik. Tugas guru 

merupakan suatu proses yang meliputi, mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik. 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup peserta didik. 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup afektif. 

Sedangkan mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi/kognitif. Adapun melatih berarti mengembangkan keterampilan peserta 

didik.  

Guru perlu mengetahuai kesulitan peserta didik untuk lebih memahami setiap 

pengajaran yang diberikan, hal inilah yang peserta didik butuhkan perhatian yang 

lebih serius dari guru agar bisa mengerti tentang pengajaran serta materi yang 

disampaikan maka minat belajar peserta didik semakin meningkat maka guru memilih 

banyak peranan seperti guru sebagai pendidik, guru sebagagi pengajar dan 

pembelalajar, guru sebagai organisator, guru sebagai fasilitator dan guru sebagai 

pembimbing. Demikian pula minat juga sangat penting bagi seseorang untuk 

melakukan sesuatu, tanpa minat maka seseorang tidak bisa mengikuti pelajaran di 

sekolah dengan baik, karena dengan adanya minat belajar peserta didik memiliki 

gairah, keinginan yang kuat untuk belajar. 



Ketika minat belajar peserta didik menurun maka perlu diteliti bahwa ada faktor 

yang mempengaruhi minat belajar peserta didik, maka di sini penulis menguraikan 

salah satu faktor yang selalu mempengaruhi minat belajar peserta didik, yaitu faktor 

internal dan eksternal. Hal inilah yang sudah diteliti oleh penulis di SD N. Upunkoi Soe 

Timor Tengah Selatan. 

Sebagai seorang guru yang memiliki tanggung jawab kepada peserta didik maka 

guru perlu memberi dorongan, motivasi, serta pencerahan kepada peserta didik untuk 

meningkatkan minat belajar dan impian serta cita-cita bisa tercapai. 


