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ABSTRAK 

 

Afrizal. “Peran Guru dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas III SD 

Negeri 182/I Hutan Lindung”. Skripsi Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Jambi, 

Dosen Pembimbing (1) Dr. Yantoro, M.Pd (2) Panut Setiono, S.Pd 

M.Pd 

Kata kunci : peran guru, minat belajar 

Penelitian ini berjudul peran guru dalam meningkatkan minat belajar siswa 

kelas III SD Negeri 182/I Hutan Lindung. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 

182/I Hutan Lindung yang membahas tentang peran guru dalam meningkatkan 

minat belajar siswa kelas III di SD Negeri 182/I Hutan Lindung. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran guru sebagai motivator 

dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas III di SD Negeri 182/I Hutan 

Lindung. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru sebagai 

motivator dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas III di SD Negeri 182/I 

Hutan Lindung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian ada sepuluh cara yang dilakukan oleh guru 

dalam menjalankan perannya sebagai motivator. Namun, dari hasil penelitian 

yang dijelaskan diatas, hanya terdapat delapan cara guru dalam menjalankan 

perannya sebagai motivator. Delapan cara tersebut yakni: menggunakan metode 

yang variatif, menciptakan persaingan atau kompetisi, memberi evaluasi atau 

ulangan, memberi nilai atau angka, memberitahukan hasil belajar, memberi 

hadiah, memberi pujian, dan memberi hukuman. Sedangkan dua cara yang tidak 

terlihat selama penelitian yakni membantu kesulitan belajar dan membentuk 

kebiasaan yang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari peran guru 

sebagai motivator dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas III di SD Negeri 

182/I Hutan Lindung, adalah 1) Menggunakan metode yang bervariasi, 2) 

Menciptakan persaingan/kompetisi, 3) Memberi evaluasi/ulangan, 4) Memberi 

nilai atau angka, 5) Memberitahukan hasil belajar siswa, 6) Memberi hadiah 

kepada siswa, 7) Memberi pujian, 8) Memberi hukuman jika tidak mengerjakan 

tugas. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal bagi anak. Sekolah 

berfungsi membentuk siswa menjadi pribadi yang utuh. Dimana guru di sekolah 

berperan mendidik, mengajar serta memfasilitasi siswanya hingga tercapainya 

tujuan pembelajaran. 

Ada banyak karakter siswa di sekolah dari yang rajin hingga yang malas. 

Ada siswa yang mempunyai minat yang tinggi terhadap pembelajaran ada pula 

yang kurang berminat, sehingga malas dalam belajar dan mengerjakan kegiatan 

kagiatan lain yang kontra dari tercapainya suatu tujuan pembelajaran.  

Minat itu sendiri ialah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh, (Slameto 2015: 180). 

Ada tidaknya minat terhadap sesuatu pelajaran dapat dilihat  dari cara anak 

mengikuti pelajaran, lengkap tidaknya catatan, memperhatikan pelajaran atau 

tidak. Minat dalam sebuah pembelajaran pada dasarnya adalah penerimaan akan 

sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin dekat 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu yang ada di luar diri semakin besar 

minatnya.  

Guru sangat beperan dalam membangun dan mengembangkan minat 

belajar siswa. Banyak usaha guru agar siswa memiliki minat yang tinggi dalam 

pembelajaran. Terutama metode pembelajaran atau cara guru mengajar, 
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pendekatan, sikap guru, tahu karakter siswa hingga memberi pelayanan sesuai 

karakter siswa masing-masing. Dalam proses pembelajaran guru harus 

menggunakan metode dan pendekatan yang tepat. Melaksakan pembelajaran 

dengan sebuah hal yang menarik seperti menggunakan metode pembelajaran 

tertentu atau menggunakan media pembelajaran tertentu yang sesuai dengan 

materi ajar. Begitupun pendekatan yang digunakan mesti mendukung 

keberhasilan belajar siswa, bersikap layaknya seorang guru, bijaksana, penyayang, 

tegas, dan humoris akan menunjang meningkatnya minat siswa dalam belajar. 

Ada banyak cara pengajar dalam meningkatkan minat belajar seperti yang 

dijelaskan oleh Slameto yaitu (1) Menggunakan minat-minat yang ada, 

mengkaitkan pembelajaran dengan sesuaatu yang diminati siswa. (2) Membentuk 

minat belajar yang baru yaitu dengan cara  memberikan informasi pada siswa 

mengenai hubungan antara suatu bahan pengajaran yang akan diberikan dengan 

bahan pengajaran yang lalu,menguraikan kegunaannya bagi siswa di masa yang 

akan datang. (3) Menghubungkan dengan peristiwa sensasional. (4) Memakai 

insentif dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran, Slameto (2015: 180-181). 

Dari penjelasan diatas, guru mempunyai peran yang sangat penting, karena 

guru adalah orang yang mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa. Peran guru di Sekolah Dasar sangat besar kontribusinya 

dalam kegiatan belajar mengajar didalam kelas. Menurut Mulyasa (2009:35) 

minat bakat siswa tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. 

Tercapainya tujuan pembelajaran merupakan keinginan bagi guru. Apabila tujuan 

pembelajaran tercapai, maka proses pembelajaranpun dikatakan berhasil. 

Keberhasilan proses pembelajaran adalah yang diharapkan baik guru maupun 
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siswa. Diantara faktor yang dijadikan tolak ukur keberhasilan proses belajar 

mengajar adalah meningkatnya minat belajar siswa yang tinggi. Di dalam proses 

belajar mengajar untuk meningkatkan minat belajar siswa, guru seharusnya 

menggunakan beragam teknik yang menarik siswa. 

Secara teoritis, peran guru dalam proses pembelajaran di kelas meliputi 

banyak hal diantaranya guru sebagai educator, manager, innovator, dan motivator. 

Di era sekarang ini guru hanya dipahami sebagai tenaga pengajar saja. Sementara 

peran-peran guru yang lain seperti tidak diperhatikan. Hal ini akan menyebabkan 

minat dan bakat yang dimiliki siswa tidak berkembang secara optimal tanpa 

bantuan guru. 

Dampak dari globalisasi juga telah mengakibatkan pergeseran peran guru. 

Dahulu guru hanya sekedar menjadi sosok orang yang menggurui anak-anak saja. 

Namun, sekarang guru harus berperan menjadi seseorang yang bisa memberikan 

dorongan inspirasi, memotivasi, menjadi teman bermain dan bertukar cerita 

dengan siswanya. Peran yang seperti ini yang harus pahami dan dimengerti oleh 

guru yang hidup di zaman yang mengalami dekadensi moral dan hal-hal yang 

baru terkhusus meningkatkan minat belajar siswa agar siswa menjadi siswa yang 

cerdas dan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengangkat judul “Peran Guru dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa 

Kelas III SD Negeri 182/I Hutan Lindung”. 
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1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti perlu membatasi 

permasalahan yang akan diteliti. Yakni pada peran guru sebagai motivator dalam 

meningkatkan minat belajar siswa kelas III  SD Negeri 182/I Hutan Lindung. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana peran guru sebagai motivator dalam 

meningkatkan minat belajar siswa III SD Negeri 182/I Hutan Lindung?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan 

minat belajar kelas III SD Negeri 182/I Hutan Lindung. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat peelitian terdiri dari dua macam yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Manfaat penelitian secara teoritis diartikan bahwa penelitian ini 

bermanfaat dilihat berdasarkan teori terhadap pihak terkait yang merasakan 

manfaatnya. Sedang manfat penelittian secara praktis yaitu manfaat yang 

dirasakan oleh instansinya. 

1.5.1  Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kejelasan teoritis serta 

pemahaman tentang peran guru dalam meningatkan minat belajar anak SD. 
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1. Untuk memberikan wawasan pada penulis tentang peran guru dalam 

meningkatkan minat belajar siswa di SD Negeri 182/I Hutan Lindung. 

2. Untuk menambah khasanah keilmuan kepada tenaga pendidik dalam 

meningkatkan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran. 

3. Agar tenaga pendidik lebih berkualitas dan dapat menerapkan metode 

pembelajaran yang tepat kepada siswa dan mengetahui cara mengatasi 

permasalahan yang dihadapi dalam mengajar. 

4. Sebagai tindakan preventif dan kuratif terhadap siswa yang masih rendah 

minat belajar di SD Negeri 182/I Hutan Lindung.  

1.5.2  Manfaaat Prakatis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi sekolah maupun 

instansi pendidikan dengan upaya meningkatkan peran guru dalam meningkatkan 

minat belajar anak. 

 

1.6  Definisi Operasional 

1) Peran Guru 

Peran guru adalah tingkah atau suatu perbuatan yang diharapkan dimiliki 

oleh seorang guru dalam meningkatkan minat siswanya 

2) Minat belajar Siswa 

Minat belajar adalah gairah atau kcenderungan hati siswa agar tertarik 

untuk belajar dalam kelas bersama guru. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Relevan 

Eka Yulianingsih (2014) “Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Belajar 

Akidah Akhlak Siswa Kelas I di MIN Ngestiharjo, Wates Yogyakarta”. 

Menyimpulkan Pertama, guru menyusun perencanaan pembelajaran, seperti 

Silabus dan RPP. Kedua, menggunakan multi metode, seperti metode ceramah 

dan tanya jawab, metode pemberian tugas. Ketiga, menggunakan multi media 

dengan gambar-gambar. Adapun faktor pendukungnya antara lain: pihak sekolah 

yang mendukung, siswa yang antusias dalam proses pembelajaran, kekompakan 

antara guru dengan siswa. Adapun faktor penghambatnya antara lain : kurangnya 

motivasi belajar, kemampuan siswa berbeda-beda, tidak semua siswa 

mengerjakan PR dan lingkungan keluarga. Dalam proses pembelajaran sudah 

berjalan dengan baik, di dalam pelaksanaan pembelajaran guru terlebih dahulu 

membuat RPP. Adapun upaya-upaya guru dalam meningkatkan minat belajar di 

antaranya : menjelaskan tujuan belajar ke siswa, menggunakan metode yang 

bervariasi, menyemangati siswa agar rajin belajar, menciptakan suasana senang 

dan semangat untuk belajar Akidah Akhlak, menciptakan suasana yang tidak 

tegang, budaya takut dan malu-malu dalam proses belajar mengajar, 

menumbuhkan dan mengembangkan perasaan ingin tahu pada diri siswa. 

Amidah, “Strategi Guru Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 147

6 
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Palembang” menyimpulkan Setelah diadakan penelitian tentan strategi 

pembelajaran PAI dalam peningkakan minat belajar siswa kelas V di SDN 147 

Palembang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Minat belajar siswa kelas V 

pada mata pelajaran PAI tergolong baik. Hal ini di sebabkan karena beberapa 

faktor yang telah mendukung minat belajarnya, yaitu dari faktor perhatian dan 

insentif. Minat belajar Pengembangan strategi pembelajaran untuk meningkatkan 

minat belajar siswa kelas V yang dilakukan guru sudah bervariasi, walaupun 

pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan. Beberapa kekurangan 

tersebut yaitu: prosedur yang digunakan guru belum sesuai dengan prosedur 

strategi pembelajaran yang seharusnya dan guru juga selalu menggunakan 

metode ceramah setiap mengawali proses pembelajaran, sehingga hasil 

pembelajaran yang diperoleh siswa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil ulangan dan remedial siswa yang kurang memuaskan.  

 Dari beberapa studi pendahuluan atau hasil penelitian yang relevan di atas 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan dalam penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti baik objek maupun subjeknya, Subjek pada 

penelitian ini ialah guru dan siswa kelas III SD Negeri 182 Hutan Lindung di 

kecamatan Muara Bulian kabupaten Batang Hari, dan objeknya minat belajar 

siswa kelas III SD Negeri 182 Hutan Lindung pada pembelajaran secara umum. 

 

2.2 Peran Guru 

2.2.1 Pengertian Peran 

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

bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “seperangkat tindakan yang dimiliki oleh 



8 

 

 

 

orang yang berkedudukan”. Menurut KBBI (2004:854) peran adalah berperilaku 

menurut posisi seseorang dalam masyarakat. 

 

2.2.2 Pengertian Guru 

Saudagar (2009:6) mengemukakan bahwa “guru merupakan pendidik 

propesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. 

 Menurut silverius (dalam Kurniasih, 2014:14) mengatakan guru adalah 

“tokoh sentral pendidikan dalam upaya menyiapkan kader bangsa dimasa depan 

dan guru juga sebagai orang yang bisa mengembangkan suasana bebas bagisiswa 

untuk mengkaji apa yang menarik minatnya, mengekspresikan ide-ide dan 

kreatifitasnya”. 

Menurut djamarah (2010:31) didalam bukunya yang berjudul Guru dan 

anak didik mengatakan guru dalam pandangan masyarakat adalah “orang yang 

melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga 

pendidikan formal, tetapi bisa di masjid,  mushola, dan dirumah Guru juga sosok 

arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik”. 

Dari beberapa pengertian tentang guru dapat disimpulkan bahwa sosok 

seorang guru sangat lah penting bagi bangsa dan seorang guru adalah sosok 

manusia yang tugas utamanya adalah bertanggung jawab untuk mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, dan melatih peserta didik agar terjadi 

perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. 
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2.2.3 Peran Guru dalam Pembelajaran 

Menurut Meity H.Idris dkk, (2015:42-43) dalam bukunya “Menjadi 

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

diantaranya adalah:  

1. Guru sebagai Edukator 

Merupakan peran utama khususnya untuk peserta didik pada jenjang sekolah 

dasar. Peran ini memberikan contoh dalam hal sikap, dan perilaku, dan 

membentuk kepribadian peserta didik. 

2. Guru sebagai Manager 

Guru memiliki peran untuk menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah 

disepakati bersama disekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu 

ketentuan agar tata tertib disekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 

oleh warga sekolah. 

3. Guru sebagai Supervisor 

Terkait dengan pemberian bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik, 

memahami permasalahan yang dihadapi peserta didik, menemukan 

permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan akhirnya 

memberikan jalan keluar pemecah masalahnya. 

4. Guru sebagai Innovator 

Seorang guru harus memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi untuk 

menambah pengetahuan dan keterampilannya sebagai guru. Tanpa adanya 

semangat belajar yang tinggi, mustahil bagi guru dapat menghasilkan inovasi-

inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran disekolah. 

5. Guru sebagai Motivator 

Untuk meningkatkan semangat dan gairah yang tinggi, siswa perlu memiliki 

motivasi yang tinggi, baik motivasi dari dalam sendiri maupun dari luar, yang 

utamanya berasal dari gurunya sendiri. 

 

2.2.4 Peran Guru Sebagai Motivator 

Menurut Sanjaya (2013:29-31) peran guru sebagi motivator sangat penting 

dalam interaksi belajar mengajar, karena menyangkut profesionalisasi dan 

sosialisasi diri. Ada beberapa cara yang bisa digunakan guru sebagai motivator di 

dalam pembelajaran yaitu: 

1. Memberi Angka 

Sebagai simbol yang kita berikan kepada siswa yang berhasil dalam belajar 

agar dia lebih giat lagi untuk belajar. 

2. Hadiah 

Memberi hadiah untuk siswa yang berprestasi adalah suatu bentuk apresiasi 

untuk memacu semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. Disamping 

itu, siswa yang belum mendapatkan akan termotivasi untuk mengejar 

temannya yang berprestasi. 
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3. Kompetisi 

Guru harus berusaha mengadakan kompetisi/saingan diantara siswanya agar 

prestasi belajarnya meningkat dan siswa akan berusaha memperbaiki hasil 

prestasi belajarnya yang telah dicapai sebelumnya. 

4. Pujian 

Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan penghargaan atau 

pujian yang bersifat membangun agar siswa lebih termotivasi dalam belajar 

untuk mendapatkan pujian tersebut. 

5. Hukuman 

Hukuman ini diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat 

pembelajaran. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar siswa tersebut 

mau untuk merubah diri dan memacu motivasi belajarnya. 

6. Memberi ulangan atau evaluasi 

7. Membentuk kebiasaan belajar yang baik 

8. Membantu kesulitan belajar siswa secara individual ataupun kelompok 

9. Menggunakan metode yang bervariasi 

10. Memberitahukan hasil belajar. 

 
 

2.3 Minat 

 Slameto (2015:180) mengemukakan bahwa “Minat adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh.” Menurut Hurluck (dalam Pieter, 2010:53) minat adalah “suatu 

kecenderungan seseorang untuk memiliki suatu keinginan tertentu diantara 

sejumlah kegiatan yang ada, minat mendorong orang untuk siap, sadar dan 

termotivasi untuk melakukan sesuatu”. Menurut H. Djaali (2008:121) “Minat 

pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu di luar diri sendiri. Semakin kuat atau besar hubungan tersebut, semakin 

besar minatnya.”  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat adalah 

suatu perasaan senang, perhatian dalam belajar dan adanya ketertarikan siswa 

kepada pelajaran. Jika siswa memiliki minat yang kuat untuk mempelajari 

sesuatu, maka ia akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan tekun. 
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2.3.1 Indikator Minat Belajar Siswa 

Menurut Safari (2003:60) beberapa indikator minat belajar yaitu sebagai 

berikut (1) Perasaan senang, (2) Ketertarikan siswa, (3) Perhatian dan (4) 

Keterlibatan siswa.  

Minat dalam belajar keberadaannya sangat penting sekali karena dengan 

minat itulah akan memunculkan rasa senang, menaruh perhatian terhadap 

pembelajaran, tertarik sehingga siswa terlibat dalam suatu proses pembelajaran itu 

sendiri. Menurut (Safari, 2003:60) Indikator minat ada empat, yaitu: 1) perasaan 

senang, 2) ketertarikan siswa, 3) perhatian siswa, dan 4) keterlibatan siswa. 

Masing-masing indikator tersebut sebagai berikut: 

1) Perasaan Senang 

Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap suatu mata  

pelajaran, maka siswa tersebut akan terus mempelajari ilmu yang 

disenanginya.  Tidak ada perasaan terpaksa pada siswa untuk mempelajari 

bidang tersebut. 

2) Ketertarikan Siswa 

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk cenderung merasa 

tertarik pada orang, benda, kegiatan atau bisa berupa pengalaman afektif yang 

dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 

3) Perhatian Siswa  

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap pengamatan dan 

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

memiliki minat pada objek tertentu, dengan sendirinya akan memperhatikan 

objek tersebut.  

4) Keterlibatan Siswa 

Ketertarikan seseorang akan suatu objek yang mengakibatkan orang tersebut 

senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan dari objek 

tersebut. 

 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diketahui indikator adanya 

minat pada seseorang dari beberapa hal, antara lain: adanya perasaan senang, 

adanya peningkatan perhatian, adanya ketertarikan pada pelajaran tersebut yang 

merupakan akibat dari rasa senang dan perhatian. 
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2.3.2 Faktor-Faktor yang dapat Mempengaruhi Minat Belajar Siswa 

Menurut Slameto  (dalam Amidah, 2013:7)  berpendapat   bahwa   minat  

anak dapat dibangkitkan dengan dua hal yaitu:  

1) memberikan perhatian yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam 

hubungan dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya. 

Perhatian seseorang tertuju atau terarah pada hal-hal yang baru,  

2) insentif (hadiah) yaitu Insentif ialah memotivasi (merangsang) guru dengan 

memberikan hadiah (imbalan) kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi 

standar. Dengan demikian semangat kerja guru akan meningkat sebab pada 

umumnya manusia akan senang menerima yang baik-baik saja.”Misalnya 

siswa yang akan menaruh perhatian pada materi pelajaran tentang “Unjuk 

Rasa”apabila hal itu dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa demontsrasi 

yang sering terjadi di tanah air. Berikut ini penulis diuraikan secara rinci 

bagaimana membangkitkan minat anak dalam belajar. 

 

Slameto (2013:181) untuk meningkatkan minat belajar siswa ada beberapa 

cara yang paling efektif untuk membangkitkan minat pada suatu subyek yang baru 

adalah dengan menggunakan minat-minat siswa yang telah ada. Minsalnya siswa 

menaruh minat pada olahraga balap mobil. Sebelum mengajarkan percepatan 

gerak, pengajar dapat menarik perhatian siswa dengan menceritakan sedikit 

mengenai balap mobil yang baru saja berlangsung, kemudian dikit demi sedikit 

diarahkan kemateri pelajaran yang sesungguhnya. 

 

2.3.3 Cara Meningkatkan Minat Belajar Siswa 

 Ada banyak upaya meningkat minat belajar pada siswa seperti yang 

dikemukakan oleh Slameto, membangkitkan minat blajar siswa yang baru adalah 

dengan mengembangkan minat-minat siswa yang telah ada. Di samping 

memanfaatkan minat yang sudah ada membentuk minat baru juga merupakan 

langkah yang baik yaitu bisa dengan cara memberikan informasi kepada siswa 

mengenai hubungan antara suatu bahan pengajaran yang akan diberikan dengan 

bahan pengajaran yang lalu, mengurai kegunaan siswa dimasa yang akan datang. 
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Selain itu juga bisa dilakukan dengan cara menghubungkan bahan pengajaran 

dengan suatu berita yang sensasionalyang sudah diketahui kebanyakan siswa. Bila 

usaha-usaha tersebut tidak berhasil, pengajar dapat menggunakan intensif, 

maksudnya alat yang dipakai untuk membujuk seseorang untuk melakukan 

sesuatu yang  tidak mau melakukannya atau yang tidakdilakukannya dengan baik 

(Slameto, 2015: 181). 

Di lain sisi Slameto (2015: 181), memberikan solusi yang dilakukan oleh 

guru di sekolah dengan cara: 

1. Penyajian materi yang dirancang secara sistematis, lebih praktis dan 

penyajiannya lebih berserni. 

2. Memberikan rangsangan kepada siswa agar menaruh perhatian yang tinggi 

terhadap bidang studi yang sedang diajarkan. 

3. Mengembangkan kebiasaan yang teratur 

4. Meningkatkan kondisi fisik siswa. 

5. Memepertahankan cita-cita dan aspirasi siswa. 

6. Menyediakan sarana oenunjang yang memadai. 

 

Beberapa langkah untuk menimbulkan minat belajar menurut (Sudarnono, 

1994), yaitu : 

1. perhatian pada tujuan yang hendak dicapai. 

Mengenai unsur-unsur permainan dalam aktivitas belajar. 

2. Merencanakan aktivitas belajar dan mengikuti rencana itu. 

3. Pastikan tujuan belajar saat itu misalnya; menyelesaikan PR atau laporan. 

4. Dapatkan kepuasan setelah menyelesaikan jadwal belajar. 

5. Bersikaplah positif di dalam menghadapi kegiatan belajar. 

6. Melatih kebebasan emosi selama belajar. 

 

Dengan demikian seorang guru bisa dinilai berupaya meningkatkan minat 

belajar siswa apabila mereka mengembangkan minat belajar siswa yang sudah 

ada, mencipatakan minat baru dengan melakukan apersefsi ketika proses 

pembelajaran, menghubungan bahan ajar dengan fenomena yang sensasional, 

menggunakan alat atau bahan untuk menumbuhkan minat dari dalam diri siswa 

dalam hal ini bisa berupa media pemelajaran. 

 



14 

 

 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

 Kerangka berpikir menggambarkan pola konseptual penelitian ini, pada 

penelitian ini minat siswa diketahui tidak baik, sesuai dengan observasi awal 

sehingga akan diteliti penyebabnya, sehingga guru menjadi objek utama karena 

peran mereka lah yang bisa meningkatkan minat belajar siswa. Dalam proposal 

penelitian ini kerangka berpikir digambarkan seperti bagan berikut. 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir 

 

Pada gambar 3.1 di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini melihat, 

menilai serta memaparkan peran guru dalam meningkatkan minat siswanya dalam 

belajar melalui kegiatan obsevasi, wawancara serta dokumentasi atau data data 

yang sudah ada seperti hasil belajar siswa pelanggaran pelanggaran yang 

dilakukan. Selain itu pula melihat, menilai serta memaparkan minat siswa dari 

siswa itu seendiri yaitu pada proses pembelajaran dari kegiatan-kegiatan tersebut 

akan disimpulkan bagaimana minat belajar siswa tersebuat, bagaimana peran guru 

dalam meningkatkan minat siswa-siswanya dalam belajar apakah ia telah 

melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan minat belajar jika ia seberapa yang 

telah dilakukan jika tidak mengapa hal tersebut tidak dilaksanakan, hingga 

akhirnya didapatkan kesimpulan gambaran minat belajar siswa serta peran guru 

dalam meningkatkannya. 

  

Siswa Interaksi dalam 

pembelajaran 
Guru 

Minat belajar 

siswa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

pendekatan kualitatif. “Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah” (Moeleong, 2010: 6) 

 Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif, yang mencari 

informasi dari masalah yang diangkat yang menyangkut siswa dalam kelas. 

 

3.2 Kehadiran Peneliti 

 Kehadiran peneliti di lapangan ialah sebagai peneliti sekaligus instrumen 

penelitian. Kehadiran peneliti juga sebagai pengamat partisipan,serta kehadiran 

peneliti di lapangan diketahui oleh subjek atau informan penelitian. 

 

3.3 Lokasi penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 182/I Hutan Lindung 

kecamatan Muara Bulian kabupaten Batang Hari. Lokasi penelitian ini dipilih 

oleh peneliti atas dasar hasil pengamatan yng telah dilakukan ketika peneliti 

melaksanakan program PPL (praktek pengalaman lapangan). Dari kegiatan PPL 

yang lebih dari tiga bulan pelaksanaan peneliti menemukan serta merasakan 

masalah tersebut di kelas III SD Negeri 182/I Hutan Lindung kecamatan muara

15 
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 Bulian terebut. Jadi dalam penentuan atau pemilihan lokasi penelitian peneliti 

tidak asal pilih, tapi dengan proses yang lama dengan melakukan pengamatan 

partisipan, peneliti terjun langsung ke lapangan dan melakukan kegiatan bersama 

subjek penelitian tersebut. 

 

3.4 Sumber Data dan Data 

 Pada penelitian ini jenis data yang digunakan ialah data kualitatif yang 

berupa deskriptif atau pernyataan penjabaran bukanlah data nominal atau yang 

berkaitan dengan angka. Data yang diambil juga lebih banyak berupa data primer 

yang diperoleh dari obserbvasi, wawancara partisipan dan dokumentasi. Selebih 

itu juga menggunakan data-data skunder yaitu data yang sudah tersedia oleh 

instansi. Data yang akan dikumpulkan ialah data peran guru dalam meningkatkan 

minat belajar siswa serta data minat belajar siswa itu sendiri.  

 Subjek pada penelitian ini ialah guru dan siswa kelas III SD Negeri 182/I 

Hutan Lidung Muara Bulian begitu pula guru kelas dan siswa kelas III tersebut 

menjadi informan dalam penelitian ini. Informan dipilih dengan teknik  purposive 

sampling  maksudnya sesuai dengan yang dikemukakan Sugiyono (2017: 218-

219) yaitu “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu”. 

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan observasi, 

waawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan ialah observasi  

partisipatif pasif yaitu peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi 
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tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2017: 227). Sedangkan 

teknik wawancara yang  digunakan ialah wawancara tak terstruktur. “Wawancara 

tak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara ang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan daanyan. tetapi pedoman wawancara yang digunakan berupa 

garis-garis besar permasalahan yang ingin ditanyakan, (Sugiyono: 2014: 320).  

Selain itu pula data dikumpul dengan dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang 

telah berlalu  

 Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu peneliti 

mengobservasi di lapangan dengan pedoman observasi yang telah dibuat, 

kemudian setelah itu peneliti mewawancarai informan yang telah ditentukan 

sebelumnya serta mengumpul atau mengambilkan data dari catatan peristiwa yang 

terdahulu atau disebut denga istilah dokumentasi.  

3.5.1 Observasi 

Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa pengamatan atau 

observasi. Observasi adalah metode yang melibatkan peneliti untuk melakukan 

pengamatan langsung terhadap objek dan melakukan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena yang diselidiki. Observasi digunakan peneliti karena banyak 

kejadian penting yang hanya dapat diperoleh selama observasi. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga keaslian dan akurasi data yang diperoleh dari 

lapangan. Catatan dalam observasi merupakan catatan mengenai semua peristiwa 

yang dialami, baik yang dilihat peneliti maupun yang didengar oleh peneliti. 

Artinya pernyataan didalam lembar observasi dalam penelitian merupakan 
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kenyataan yang benar-benar terjadi dilapangan atau selama kegiatan penelitian 

berlangsung.  

3.5.2 Wawancara 

Teknik wawancara adalah teknik untuk mendukung teknik observasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini. Menurut Setyadin (dalam Gunawan, 2013:160) 

“Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu 

dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan 

secara fisik”. Selanjutnya Esterbeg (dalam Sugiyono, 2014:317) “Wawancara 

adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat terkontruksikan makna dalam satu topik tertentu”. 

3.5.3 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik dokumen data dengan mengumpulkan 

data dalam bentuk foto, RPP, lks dan media pembelajaran pada saat observasi. 

Menurut Amrullah (2013:24) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang memanfaatkan dokumen - dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda- benda 

lainnya yang berkaitan dengan aspek- aspek yang diteliti.  

 

3.6 Analisi Data 

 Analisis data merupakan tahap untuk mencari dan menyusun data yang 

telah dikumpulkan secara sistematis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2015: 244) bahwa 

“Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganissasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, 

melakuka sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.” 
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 Adapun proses analisis data dilakukan yaitu sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis sebelum di 

lapangan dimaksudkan dengan analisis yang dilakukan terhadap data-data hasil 

studi pendahuuan, atau data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus 

penelitian yang bersifat sementara. Selain itu juga ada analisis data di 

lapangan,dalam penelitian ini analisis data lapangan menggunakan model yang 

dikembang oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menyatakan  

“aktivitas dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlagsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh” Sugiyono 

(2017: 246). Ada tiga aktiivitas dalam analisis data yaitu: 

1. Reduksi data. 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

semakin lama peneliti kelapangan maka bertambah informasi atau data 

yang diperoleh. Maka dari itu perlu direduksi artinya diringkas, di pilih 

hal-halyang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Sehingga data yang direeduksi akan memberi gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data 

selanjutnya,dan mencari bila diperlukan (Sugiyono, 2017: 247). 

Pada tahap ini memerlukan kecerdasan bagi peneliti karena untuk 

memilih dan memilah mana data yang baik untuk dikumpulkan sehingga 

harus yang mendukung penelitian. Maka Sugiyono (2017:249) 

berpendapat “Reduksi datamerupakan proses berfikir sensitif yang 

memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasanyang 

tinggi. 
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2. Penyajian data 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya ialah menyajikan 

data. Data yang disajikan bisa berbentuk uraaian singkat, bagan, dan 

sejenisnya seperti yang dikemukakan Sugiyono (2017:249) “Dalam 

penelitian kualitatif enyajian data bisa dilakuakn dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hbungan antar kategory, flowchart dan sejenisnya”. 

3. Penarikan kesimpulan 

Setelah data lapangan disaji maka langkah berikutnya dilakukan 

penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Menurut Moleong (2010:320) keabsahan data adalah bahwa setiap 

keadaan harus memenuhi: (1) mendemonstrasikan nilai yang benar; (2) 

menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan; dan (3) memperbolehkan 

keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan 

kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Dalam penelitian ini, teknik 

pemeriksaan data menggunakan teknik pemeriksaan data triangulasi. 
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3.7.1 Triangulasi 

    Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Sugiono, 2014:372). 

Dengan teknik triangulasi ini memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-

luasnya atau selengkap-lengkapnya.  

    Teknik keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji keredibilitas data dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda 

2. Triangulasi teori 

Triangulasi teori untuk menguji keredibilitas data dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui teori ahli 

3. Triangulasi waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi keredibilitas data. Triangulasi waktu 

untuk menguji keredibilitas data dengan cara mengecek data yang 

diperoleh dalam waktu atausituasi yang berbeda.  

 

3.8 Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Menentukan permasalahan  

2. Menyusun latar belakang permasalahan  

3. Membuat proposal penelitian 

4. Melaksanakan seminar proposal 
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5. Tahap Persiapan 

1) Menyusun Instrumen Penelitian 

Penyusunan instrumen penelitian ini di susun berdasarkan tujuan penelian 

dan jenis data yang dijadikan sumber penelitian, instrumen yang di 

gunakan dalam mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

2) Mendatangi Informan 

Mendatangi informan bertujuan agar tidak meninggalkan kesan dadakan   

serta agar dalam pelaksanaan penelitian tidak terjadi kesalah pahaman 

bagi informan. 

6. Tahap Pelaksanaan 

 Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengumpulkan data 

dengan instrumen-instrumen yang sudah di persiapkan, mengelola data, 

menganalisis data, dan menyimpulkan data. Dalam kegiatan ini peneliti 

membawa surat izin dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Jambi untuk mengambil data di lapangan. 

7. Tahap Penyelesaian 

 Kegiatan yang di lakukan pada tahap ini ialah menyusun data-data yang 

telah di peroleh dan analisis dalam bentuk laporan hasil penelitian yang di 

tempatkan pada BAB IV dan BAB V. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Peran Guru sebagai Motivator dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa  

Untuk mengetahui peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan 

minat belajar pada siswa kelas III SDN 182/I Hutan Lindung, penulis 

mengumpulkan data melalui wawancara kepada informan yaitu guru wali kelas 

III. Ada beberapa hal yang peneliti dapatkan berdasarkan penelitian dilapangan 

tentang bagaimana peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan minat 

belajar siswa kelas III SDN 182/I Hutan Lindung. Deskripsi penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1. Metode Pembelajaran yang Bervariasi 

Metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru sebaiknya tidak hanya 

dengan satu metode saja, melainkan menggantinya sesuai dengan materi yang 

akan disampaikan, sehingga siswa tidak mengalami kebosanan saat melihat dan 

memperhatikan penjelasan guru, dan materi yang disampaikan pun dapat mudah 

dimengerti oleh siswa.  

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 12 Januari 2018, guru 

wali kelas III menyatakan bahwasannya dalam pelajaran menggunakan metode 

yang bervariasi, metode yang ia gunakan sebagai guru yang tugasnya menjadi 

motivator agar minat belajar siswa meningkat adalah dengan metode yang variatif. 

Metode yang variatif yang gunakan adalah berbagai metode pembelajaran yang 

sesuai dengan pelajaran yang ia sampaikan kepada siswa, seperti metode diskusi, 

23 
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demonstrasi, ceramah, tanya jawab, penugasan, kelompok, sosio drama dan 

metode-metode pembelajaran yang sesuai lainnya.  

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa guru menyajikan materi 

pelajaran menggunakan metode yang bervariasi. Dengan kata lain menggunakan 

berbagai seperti diskusi, demonstrasi, ceramah, tanya jawab dari metode lainnya 

yang sesuai dalam meningkatkan minat belajar dan mengikuti pembelajaran. 

2. Persaingan atau Kompetisi 

Persaingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat dalam peran guru 

sebagai motivator untuk meningkatkan minat belajar siswa. Baik persaingan 

individual maupun kelompok, cara tersebut dapat meningkatkan minat belajar 

siswa. Unsur kompetisi ini banyak dimanfaatkan didalam dunia industri atau 

perdagangan, tetapi juga sangat baik digunakan untuk meningkatkan minat belajar 

disekolah. Kompetisi diberikan agar siswa berlomba-lomba untuk memperoleh 

hasil yang baik dibandingkkan teman-teman yang lain, sehingga dengan 

persaingan ini dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 15 Januari 2018, guru 

wali kelas III menyatakan bahwasannya peran guru sebagai motivator, khususnya 

saya adalah menciptakan persaingan atau kompetisi secara sehat antar siswa. 

Kompetisi ini bisa dilakukan secara individual atau secara kelompok. Secara 

individu yaitu siswa mengerjakan soal latihan sendiri dan menjawabnya sendiri. 

Sedangkan persaingan secara kelompok yaitu dengan menyelesaikan tugas atau 

menjawab soal latihan secara bersama-sama sekitar 3-4 orang siswa dalam 1 

(satu) kelompok dengan mengadakan diskusi materi yang dipelajari.  
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Berdasarkan hasil temuan pada wawancara tanggal 19 Januari 2018, 

peneliti juga memperkuat keabsahan data diatas dengan mengkonfirmasikannya 

dengan siswa yaitu RR, menyatakan bahwa guru sering melakukan kompetisi 

untuk siswa. Kompetisi tersebut berupa persaingan memperoleh hadiah apabila 

siswa bisa mengerjakan soal ulangan yang diberikan oleh guru dan mendapat 

hukuman apabila tidak bisa menjawab dengan baik soal tersebut.  

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan minat belajar siswa adalah dengan menciptakan kompetisi atau 

persaingan antar siswa, baik secara individu maupun kelompok. Hal tersebut 

dilakukan agar dapat memotivasi siswa untuk lebih giat dalam belajar. 

3. Memberi Ulangan 

Evaluasi sangat dibutuhkan untuk mengukur sejauh mana pelajaran 

diserap oleh siswa, namun evaluasi ini sangat baik dan tersusun rapi, terencana 

agar tercapai tujuan pembelajarannya. Para siswa akan menjadi giat belajar 

apabila mengetahui akan ada ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga 

merupakan sarana meningkatkan minat belajar siswa. Tetapi yang harus diingat 

oleh guru adalah jangan terlalu sering (seperti setiap hari) karena bisa 

membosankan dan bersifat rutinitas. Dalam hal ini, guru juga harus terbuka 

dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada siswa sebelum mengadakan 

ulangan atau evaluasi. 

Pendapat diatas diperkuat dengan pernyataan guru wali kelas III pada 

tanggal 24 Januari 2018 yaitu peran yang saya lakukan adalah dengan melakukan 

ulangan/evaluasi proses pembelajaran kepada siswa, ulangan diberikan setelah 3 

kali pertemuan atau sekitar 3 minggu sekali. Ulangan yang saya berikan berupa 
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soal uraian essay dan juga soal pilihan ganda serta pembentukan tugas belajar 

kelompok.  

Untuk memperkuat keabsahan data diatas, peneliti juga 

mengkomfirmasikannya dengan siswa pada tanggal 26 Januari 2018, yaitu BB 

bahwa setiap akan melakukan ulangan atau evaluasi para siswa diberi 

pemberitahuan terlebih dahulu oleh gurunya. Pemberitahuan kepada siswa tentang 

soal-soal atau tugas yang harus dipelajari, hari dan tanggal pelaksanaan ulangan. 

Dengan demikian siswa dapat mempersiapkan diri untuk belajar dirumah.  

4. Memberi Nilai dalam Bentuk Angka 

Memberi nilai dari setiap hasil aktivitas belajar siswa merupakan bentuk 

penghargaan dan menimbulkan minat belajar siswa untuk mengejar nilai sebesar-

besarnya. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 30 Januari 2018, guru wali 

kelas III menyatakan bahwa setiap beliau memberi nilai, selalu dengan bentuk 

angka. Nilai/angka tersebut menjadi simbol hasil yang diperoleh oleh siswa 

setelah belajar. Pemberian angka seperti 60 sampai 100 dan nilai rata-rata 70 dan 

80. Jika siswa mampu menjawab soal, diberikan nilai angka. Sehingga dengan 

guru memberikan nilai angka, diharapkan siswa menjadi termotivasi dan minat 

belajarnya bertambah. Karena siswa dapat mengetahui kemampuannya dari nilai 

yang diperolehnya.  

5. Memberitahukan Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh dalam usaha sadar yang 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam pembelajaran. Setelah melakukan 

usaha dan setelah meningkatkan pembelajaran, maka akan didapat penilaian atau 

hasil dari proses pembelajaran. Hasil belajar dapat diartikan sejauhmana daya 
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serap atau kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran yanng 

disampaikan guru di kelas.  

Guru wali kelas III dalam wawancara pada tanggal 02 Februari 2018, 

penulis tentang peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan minat belajar 

siswa menyatakan bahwa nilai atau hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

ulangan diberitahukan atau di umumkan. Dengan mengetahui hasil pekerjaannya, 

siswa pasti akan lebih giat lagi untuk belajar dan berusaha untuk mendapatkan 

hasil yang lebih maju lagi dari nilai yang sudah di umumkan oleh gurunya.  

Pernyataan diatas diperkuat oleh LL siswa kelas III SDN 182/I Hutan 

Lindung pada tanggal 03 Februari 2018 yang menyatakan bahwa gurunya 

memberikan pengumuman secara lisan dan juga tertulis ditempelkan pada papan 

pengumuman seluruh hasil belajar siswa setelah dilakasanakan ulangan (evaluasi).  

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa peran guru sebagai 

motivator dalam meningkatkan minat belajar siswa adalah dengan mengumumkan 

hasil atau nilai yang diperoleh siswa ketika mengikuti ulangan. Dengan 

diumumkan nilai hasil belajar yang telah dilakukan oleh guru pada siswa, akan 

membuat siswa mengetahui hasil belajarnya baik atau kurang baik, tinggi atau 

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

mempertahankannya pada evaluasi selanjutnya dan juga sebaliknya, jika hasilnya 

kurang baik maka siswa akan lebih giat lagi belajar untuk mengejar ketertinggalan 

nilai hasil evaluasinya tersebut. 

 

 

 



28 

 

 

 

6. Memberi Hadiah 

Sebuah penghargaan dari guru kepada siswa yang mendapat nilai tertinggi 

dikelas merupakan bentuk cara guru untuk meningkatkan minat belajar siswa, 

inilah salah satu peran yang harus guru lakukan kepada siswanya. 

Guru wali kelas III pada tanggal 04 Februari 2018 menyatakan bahwa 

setiap manusia memiliki sifat aslinya yaitu manusiawi, artinya setiap apa yang 

dilakukan biasanya selalu diiringi dengan harapan untuk memperoleh sesuatu 

yang bersifat kebendaan atau apappun yang dapat membuatnya senang seperti 

pemberian hadiah.  

Demikian halnya siswa yang mengikuti proses pembelajaran, selalu 

mengharapkan sesuatu yang dapat membuatnya senang. Salah satunya adalah 

hadiah yang diberikan guru karena hasil belajarnya baik atau memuaskan. Hadiah 

ini tidak semua siswa mendapatkan tetapi hanya untuk siswa yang berprestasi 

saja.  

Untuk memperkuat keabsahan data diatas, peneliti juga 

mengkomfirmasikannya dengan LL siswa kelas III SDN 182/I Hutan Lindung 

pada tanggal 04 Februari 2018, menyatakan bahwa pemberian hadiah dari 

gurunya seperti buku tulis, buku gambar, pena atau bisa juga alquran terjemah. 

Pemberian hadiah ini berdasarkan ranking nilai yang diperoleh siswa ketika 

ulangan atau semesteran.  

Dengan demikian, hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi. Tidaklah 

selalu demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak menarik lagi 

bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk suatu pekerjaan 

tersebut. Namun, untuk siswa pemberian hadiah sangatlah menarik perhatian 
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siswa sehingga diharapkan juga dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. 

7. Pujian 

Tidak hanya hadiah untuk meningkatkan minat belajar siswa, bisa juga 

dengan pujian terhadap siswa yang melakukan pekerjaan dengan baik. Hasil 

observasi peneliti pada tanggal 05 Februari 2018, guru wali kelas III menyatakan 

bahwa, pemberian pujian atau sanjungan kepada siswa yang memperoleh nilai 

tinggi dan kepada siswa yang telah berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, 

perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang berarti positif 

dan sekaligus merupakan motivasi dan pemberiannya haruslah tepat. 

Untuk memperkuat kebsahan data diatas, peneliti juga 

mengkomfirmasikannya dengan siswa BB pada tanggal 05 Februari 2018, setelah 

siswa memperoleh hasil belajar atau nilai yang memuaskan 70-100, guru 

memberikan sanjungan atau pujian kepada siswa seperti “kamu pintar, kamu 

cerdas nak, dan pertahankan prestasinya ya”. 

Pujian adalah sanjungan atau ungkapan kata-kata yang baik, yang 

menyemangati, yang menarik dan mendukung hasil karya orang lain. Dalam hal 

ini adalah pujian untuk siswa yang telah berhasil memahami materi pelajaran yang 

telah disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran. 

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa peran guru dalam 

meningkatkan minat belajar siswa yang paling mudah dan sederhana adalah 

dengan memberikan pujian dengan kata-kata yang menyenangkan hati siswa 

dalam proses pembelajaran. 
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8. Hukuman 

Hukuman merupakan bentuk motivasi, hukuman tidak identik dengan 

kekerasan, bisa juga dengan sarana pendidikan. 

Guru wali kelas III, pada tanggal 06 Februari 2018 menyatakan bahwa 

peran saya sebagai guru adalah memberikan hukuman atau sanksi kepada siswa 

yang tidak menyelesaikan tugas, baik ulangan atau semester, baik individu 

maupun kelompok.  

Pendapat diatas juga diperkuat dengan keterangan dari SS siswa SDN 

182/I Hutan Lindung, bahwa hukuman yang diberikan ibu guru biasanya adalah 

disuruh berdiri di depan kelas, hukuman lainnya adalah disuruh membersihkan 

sampah, dan menugaskan kembali tugas tersebut sampai selesai.  

Dari hasil observasi penulis dilapangan dapat dipahami bahwa peran guru 

dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas III SDN 182/I Hutan Lindung 

dengan memberikan hukuman kepada siswa. Hukuman tersebut adalah siswa 

distrap/berdiri didepan kelas dan juga menugaskan kembali. Hukuman diberikan 

dimaksudkan untuk mendidik siswa dan untuuk memberikan efek jera agar siswa 

tidak mengulangi perbuatannya lagi pada tugas tugas dan pembelajaran yang 

mendatang. 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa guru memberikan hukuman 

kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan tujuan mendidik dan 

memberikan efek jera agar minat belajar siswa dapat diseimbangkan dengan 

akhlaq dan tanggung jawab yang baik. Hukuman yang dijalankan oleh siswa 

memberikan pengaruh pada diri siswa untuk memotivasi diri mereka 

meningkatkan semangat belajarnya. 
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Berdasarkan teori yang dijelaskan di bab II ada sepuluh cara yang 

dilakukan oleh guru dalam menjalankan perannya sebagai motivator. Namun, dari 

hasil penelitian yang dijelaskan diatas, hanya terdapat delapan cara guru dalam 

menjalankan perannya sebagai motivator. Delapan cara tersebut yakni: 

menggunakan metode yang variatif, menciptakan persaingan atau kompetisi, 

memberi evaluasi atau ulangan, memberi nilai atau angka, memberitahukan hasil 

belajar, memberi hadiah, memberi pujian, dan memberi hukuman. Sedangkan dua 

cara yang tidak terlihat selama penelitian yakni membantu kesulitan belajar dan 

membentuk kebiasaan yang baik.  

 

4.2 Pembahasan 

Sebagai pengajar dan pendidik guru merupakan perantara aktif antara 

siswa dan ilmu pengetahuan serta memberikan doktrin-doktrin yang berpengaruh 

terhadap siswanya dari sifat-sitat yang buruk yang bisa merusak akhlaknya. 

Menurut Sanjaya (2013:29-31) peran guru sebagi motivator sangat penting 

dalam interaksi belajar mengajar, karena menyangkut profesionalisasi dan 

sosialisasi diri.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peran guru sebagai 

motivator dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas III SDN 182/I Hutan 

Lindung sudah baik. Ada beberapa cara yang bisa digunakan guru sebagai 

motivator di dalam pembelajaran yaitu:  

1. Metode Pembelajaran yang Bervariasi 

Metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru sebaiknya tidak hanya 

dengan satu metode saja, melainkan menggantinya sesuai dengan materi yang 
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akan disampaikan, sehingga siswa tidak mengalami kebosanan saat melihat dan 

memperhatikan penjelasan guru, dan materi yang disampaikan pun dapat mudah 

dimengerti oleh siswa.  

Dari uraian diatas diatas, dapat dipahami bahwa guru menyajikan materi 

pelajaran menggunakan metode yang bervariasi. Dengan kata lain menggunakan 

berbagai seperti diskusi, demonstrasi, ceramah, tanya jawab dari metode lainnya 

yang sesuai dalam meningkatkan minat belajar dan mengikuti pembelajaran. 

2. Persaingan atau Kompetisi 

Persaingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat dalam peran guru 

sebagai motivator untuk meningkatkan minat belajar siswa. Baik persaingan 

individual maupun kelompok, cara tersebut dapat meningkatkan minat belajar 

siswa. Unsur kompetisi ini banyak dimanfaatkan didalam dunia industri atau 

perdagangan, tetapi juga sangat baik digunakan untuk meningkatkan minat belajar 

disekolah. Kompetisi diberikan agar siswa berlomba-lomba untuk memperoleh 

hasil yang baik dibandingkkan teman-teman yang lain, sehingga dengan 

persaingan ini dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan minat belajar siswa adalah dengan menciptakan kompetisi atau 

persaingan antar siswa, baik secara individu maupun kelompok. Hal tersebut 

dilakukan agar dapat memotivasi siswa untuk lebih giat dalam belajar. 

3. Memberi Ulangan 

Evaluasi sangat dibutuhkan untuk mengukur sejauh mana pelajaran 

diserap oleh siswa, namun evaluasi ini sangat baik dan tersusun rapi, terencana 
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agar tercapai tujuan pembelajarannya. Para siswa akan menjadi giat belajar 

apabila mengetahui akan ada ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga 

merupakan sarana meningkatkan minat belajar siswa. Tetapi yang harus diingat 

oleh guru adalah jangan terlalu sering (seperti setiap hari) karena bisa 

membosankan dan bersifat rutinitas. Dalam hal ini, guru juga harus terbuka 

dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada siswa sebelum mengadakan 

ulangan atau evaluasi. 

Pendapat diatas diperkuat dengan pernyataan guru wali kelas III yaitu 

peran yang saya lakukan adalah dengan melakukan ulangan/evaluasi proses 

pembelajaran kepada siswa, ulangan diberikan setelah 3 kali pertemuan atau 

sekitar 3 minggu sekali. Ulangan yang saya berikan berupa soal uraian essay dan 

juga soal pilihan ganda serta pembentukan tugas belajar kelompok.  

4. Memberi Nilai dalam Bentuk Angka 

Memberi nilai dari setiap hasil aktivitas belajar siswa merupakan bentuk 

penghargaan dan menimbulkan minat belajar siswa untuk mengejar nilai sebesar-

besarnya. Guru wali kelas III menyatakan bahwa setiap beliau memberi nilai, 

selalu dengan bentuk angka. Nilai/angka tersebut menjadi simbol hasil yang 

diperoleh oleh siswa setelah belajar. Pemberian angka seperti 60 sampai 100 dan 

nilai rata-rata 70 dan 80. Jika siswa mampu menjawab soal, diberikan nilai angka. 

Sehingga dengan guru memberikan nilai angka, diharapkan siswa menjadi 

termotivasi dan minat belajarnya bertambah. Karena siswa dapat mengetahui 

kemampuannya dari nilai yang diperolehnya.  
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5. Memberitahukan Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh dalam usaha sadar yang 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam pembelajaran. Setelah melakukan 

usaha dan setelah meningkatkan pembelajaran, maka akan didapat penilaian atau 

hasil dari proses pembelajaran. Hasil belajar dapat diartikan sejauhmana daya 

serap atau kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran yanng 

disampaikan guru di kelas.  

Guru wali kelas III dalam wawancara penulis tentang peran guru sebagai 

motivator dalam meningkatkan minat belajar siswa menyatakan bahwa nilai atau 

hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti ulangan diberitahukan atau di 

umumkan. Dengan mengetahui hasil pekerjaannya, siswa pasti akan lebih giat lagi 

untuk belajar dan berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih maju lagi dari 

nilai yang sudah di umumkan oleh gurunya.  

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa peran guru sebagai 

motivator dalam meningkatkan minat belajar siswa adalah dengan mengumumkan 

hasil atau nilai yang diperoleh siswa ketika mengikuti ulangan. Dengan 

diumumkan nilai hasil belajar yang telah dilakukan oleh guru pada siswa, akan 

membuat siswa mengetahui hasil belajarnya baik atau kurang baik, tinggi atau 

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

mempertahankannya pada evaluasi selanjutnya dan juga sebaliknya, jika hasilnya 

kurang baik maka siswa akan lebih giat lagi belajar untuk mengejar ketertinggalan 

nilai hasil evaluasinya tersebut. 
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6. Memberi Hadiah 

Sebuah penghargaan dari guru kepada siswa yang mendapat nilai tertinggi 

dikelas merupakan bentuk cara guru untuk meningkatkan minat belajar siswa, 

inilah salah satu peran yang harus guru lakukan kepada siswanya. 

Demikian halnya siswa yang mengikuti proses pembelajaran, selalu 

mengharapkan sesuatu yang dapat membuatnya senang. Salah satunya adalah 

hadiah yang diberikan guru karena hasil belajarnya baik atau memuaskan. Hadiah 

ini tidak semua siswa mendapatkan tetapi hanya untuk siswa yang berprestasi 

saja.  

Dengan demikian, hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi. Tidaklah 

selalu demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak menarik lagi 

bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk suatu pekerjaan 

tersebut. Namun, untuk siswa pemberian hadiah sangatlah menarik perhatian 

siswa sehingga diharapkan juga dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. 

Guru wali kelas III pada hari Senin 13 Februari 2018 menyatakan bahwa 

setiap manusia memiliki sifat aslinya yaitu manusiawi, artinya setiap apa yang 

dilakukan biasanya selalu diiringi dengan harapan untuk memperoleh sesuatu 

yang bersifat kebendaan atau apappun yang dapat membuatnya senang seperti 

pemberian hadiah.  

7. Pujian 

Pujian adalah sanjungan atau ungkapan kata-kata yang baik, yang 

menyemangati, yang menarik dan mendukung hasil karya orang lain. Dalam hal 
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ini adalah pujian untuk siswa yang telah berhasil memahami materi pelajaran yang 

telah disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran. 

Tidak hanya hadiah untuk meningkatkan minat belajar siswa, bisa juga 

dengan pujian terhadap siswa yang melakukan pekerjaan dengan baik. Guru wali 

kelas III menyatakan bahwa, pemberian pujian atau sanjungan kepada siswa yang 

memperoleh nilai tinggi dan kepada siswa yang telah berhasil menyelesaikan 

tugas yang diberikan. Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan 

tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement 

yang berarti positif dan sekaligus merupakan motivasi dan pemberiannya haruslah 

tepat. 

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa peran guru dalam 

meningkatkan minat belajar siswa yang paling mudah dan sederhana adalah 

dengan memberikan pujian dengan kata-kata yang menyenangkan hati siswa 

dalam proses pembelajaran. 

8. Hukuman 

Hukuman merupakan bentuk motivasi, hukuman tidak identik dengan 

kekerasan, bisa juga dengan sarana pendidikan. Dari hasil observasi penulis 

dilapangan dapat dipahami bahwa peran guru dalam meningkatkan minat belajar 

siswa kelas III SDN 182/I Hutan Lindung dengan memberikan hukuman kepada 

siswa. Hukuman tersebut adalah siswa distrap/berdiri didepan kelas dan juga 

menugaskan kembali. Hukuman diberikan dimaksudkan untuk mendidik siswa 

dan untuuk memberikan efek jera agar siswa tidak mengulangi perbuatannya lagi 

pada tugas tugas dan pembelajaran yang mendatang. 
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Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa guru memberikan hukuman 

kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan tujuan mendidik dan 

memberikan efek jera agar minat belajar siswa dapat diseimbangkan dengan 

akhlaq dan tanggung jawab yang baik. Hukuman yang dijalankan oleh siswa 

memberikan pengaruh pada diri siswa untuk memotivasi diri mereka 

meningkatkan semangat belajarnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti 

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

meningkatkan minat belajar siswa kelas III SDN 182/I Hutan Lindung dapat 

diambil kesimpulan yaitu: Guru menggunakan metode yang bervariasi pada saat 

melakukan pembelajaran, guru menciptakan persaingan/kompetisi, guru memberi 

evaluasi/ulangan, guru memberi nilai atau angka, guru memberitahukan hasil 

belajar siswa, guru memberi hadiah kepada siswa yang bisa mengerjakan tugas 

dengan baik, guru memberi pujian kepada siswa dan guru memberi hukuman 

kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut: 

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

pembelajaran bisa berjalan lebih baik lagi. 

2. Bagi guru, agar lebih memfungsikan fasilitas yang ada dan selalu 

berinovasi untuk menciptakan pembelajaran lebih menyenangkan dan 

membuat siswa selalu semangat dalam belajar dan juga guru harus 

menjalin dan memahami keadaan sosial dengan baik dalam lingkup 

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

berusaha untuk menerapkan apa yang yang telah di pelajari di dalam 

lingkungan sekolah, keluarga maupun di dalam lingkungan masyarakat. 

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

peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan minat belajar siswa. 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya atau 

peneliti lain yang ingin mengkaji lebih mendalam mengenai topik dengan 

fokus serta setting yang lain sehingga memperkaya temuan penelitian ini.  
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Lampiran I 
 

LEMBAR HASIL OBSERVASI 

PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA 

KELAS III SD NEGERI 182/I HUTAN LINDUNG 

 

 

No Indikator 
DESKRIPSI 

1 Guru menggunakan metode 

yang bervariasi 

Guru wali kelas III menyatakan bahwa dalam 

pelajaran menggunakan metode yang bervariasi, 

metode yang ia gunakan sebagai guru yang 

tugasnya menjadi motivator agar minat belajar 

siswa meningkat adalah dengan metode yang 

variatif. Metode yang variatif yang ia gunakan 

adalah berbagai metode pembelajaran yang 

sesuai dengan pelajaran yang ia sampaikan 

kepada siswa, seperti metode diskusi, 

demonstrasi, ceramah, tanya jawab, penugasan, 

kelompok, sosio drama dan metode-metode 

pembelajaran yang sesuai lainnya.  

2 Guru membuat kompetisi belajar 

seperti kompetisi individu atau 

kompetisi kelompok 

Guru wali kelas III menyatakan bahwasannya 

peran guru sebagai motivator, khususnya saya 

adalah menciptakan persaingan atau kompetisi 

secara sehat antar siswa. Kompetisi ini bisa 

dilakukan secara individual atau secara 

kelompok. Secara individu yaitu siswa 

mengerjakan soal latihan sendiri dan 

menjawabnya sendiri. Sedangkan persaingan 

secara kelompok yaitu dengan menyelesaikan 

tugas atau menjawab soal latihan secara 

bersama-sama sekitar 3-4 orang siswa dalam 1 

(satu) kelompok dengan mengadakan diskusi 

materi yang dipelajari.  

3 Guru mengadakan 

evaluasi/ulangan sebagai tolak 

ukur tercapainya tujuan 

pembelajaran 

guru wali kelas III menyatakan bahwa peran 

yang di lakukan adalah dengan melakukan 

ulangan/evaluasi proses pembelajaran kepada 

siswa, ulangan diberikan setelah 3 kali 

pertemuan atau sekitar 3 minggu sekali. Ulangan 

yang saya berikan berupa soal uraian essay dan 

juga soal pilihan ganda serta pembentukan tugas 

belajar kelompok. 

4 Guru memberi penilaian dalam 

bentuk angka 

Guru wali kelas III menyatakan bahwa setiap 

beliau memberi nilai, selalu dengan bentuk 

angka. Nilai/angka tersebut menjadi simbol hasil 

yang diperoleh oleh siswa setelah belajar. 

Pemberian angka seperti 60 sampai 100 dan nilai 

rata-rata 70 dan 80. Jika siswa mampu menjawab 
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soal, diberikan nilai angka. Sehingga dengan 

guru memberikan nilai angka, diharapkan siswa 

menjadi termotivasi dan minat belajarnya 

bertambah. Karena siswa dapat mengetahui 

kemampuannya dari nilai yang diperolehnya.  

5 Guru memberitahukan hasil 

belajar siswa/membagikan hasil 

ulangan 

Guru wali kelas III dalam wawancara penulis 

tentang peran guru sebagai motivator dalam 

meningkatkan minat belajar siswa menyatakan 

bahwa nilai atau hasil yang diperoleh siswa 

setelah mengikuti ulangan diberitahukan atau di 

umumkan. Dengan mengetahui hasil 

pekerjaannya, siswa pasti akan lebih giat lagi 

untuk belajar dan berusaha untuk mendapatkan 

hasil yang lebih maju lagi dari nilai yang sudah 

di umumkan oleh gurunya.  

6 Guru memberi hadiah sebagai 

bentuk penghargaan terhadap 

siswa yang mendapatkan nilai 

bagus 

Guru wali kelas III menyatakan bahwa setiap 

manusia memiliki sifat aslinya yaitu manusiawi, 

artinya setiap apa yang dilakukan biasanya selalu 

diiringi dengan harapan untuk memperoleh 

sesuatu yang bersifat kebendaan atau apappun 

yang dapat membuatnya senang seperti 

pemberian hadiah.  

7 Guru memberikan pujian 

terhadap keberhasilan belajar 

siswa 

Guru wali kelas III menyatakan bahwa, 

pemberian pujian atau sanjungan kepada siswa 

yang memperoleh nilai tinggi dan kepada siswa 

yang telah berhasil menyelesaikan tugas yang 

diberikan. Apabila ada siswa yang sukses yang 

berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu 

diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk 

reinforcement yang berarti positif dan sekaligus 

merupakan motivasi dan pemberiannya haruslah 

tepat. 

8 Guru memberikan hukuman 

sebagai bentuk teguran atas 

kesalahan siswa 

Dari hasil observasi penulis dilapangan dapat 

dipahami bahwa peran guru dalam meningkatkan 

minat belajar siswa kelas III SDN 182/I Hutan 

Lindung dengan memberikan hukuman kepada 

siswa. Hukuman tersebut adalah siswa 

distrap/berdiri didepan kelas dan juga 

menugaskan kembali. Hukuman diberikan 

dimaksudkan untuk mendidik siswa dan untuuk 

memberikan efek jera agar siswa tidak 

mengulangi perbuatannya lagi pada tugas tugas 

dan pembelajaran yang mendatang. 
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Lampiran II 

 

LEMBAR HASIL WAWANCARA 

PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA 

KELAS III SD NEGERI 182/I HUTAN LINDUNG 

 

1. Apa saja peran guru dalam proses pembelajaran? 

Jawaban : “menurut saya, peran guru dalam pembelajaran itu ada 13 mas, 

seperti korektor, inspirator informator, organisator, motivator, inisiator, 

fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, 

dan evaluator”.  

2. Bagaimana pemahaman ibu tentang peran guru sebagai motivator? 

Jawaban : “bagi saya, sebagai motivator guru dituntut untuk mendorong 

siswanya agar senantiasa memiliki motivasi tinggi dan aktif belajar”. 

3. Apa saja yang dilakukan guru dalam menjalankan perannya sebagai motivator 

terutama untuk meningkatkan minat belajar? 

Jawaban : “hal pertama yang saya lakukan itu adalah menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi, kemudian menciptakan kompetisi antar siswa 

di dalam pembelajaran, memberikan ulangan, memberikan nilai, 

memberitahukan hasil belajar, lalu memberikan hadiah untuk siswa, 

kemudian memberikan pujian dan yang terakhir adalah memberikan hukuman 

kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugas”. 

4. Bagaimana bentuk penilaian yang ibu berikan kepada siswa sehingga dapat 

meningkatkan minat belajar siswa? 

Jawaban : “biasanya dalam bentuk angka mas”. 

5. Bagaimana bentuk pemberian hadiah atau penghargaan yang ibu lakukan 

untuk dapat meningkatkan minat belajar siswa terutama berkaitan dengan 

peran guru sebagai motivator? 

Jawaban : “kalo pemberian hadiah, biasanya saya memberikan buku tulis, 

pena, dan buku gambar”. 
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6. Adakah cara lain untuk dapat meningkatkan minat belajar siswa selain 

memberikan penghargaan dan pujian? 

Jawaban : “sejauh ini belum ada mas” 

7. Upaya apa sajakah yang dilakukan guru untuk meningkatkan minat belajar 

siswa? 

Jawaban : “salah satu upaya yang saya lakukan dalam meningkatkan minat 

belajar siswa adalah dengan memberikan motivasi”. 

8. Metode-metode apa saja yang ibu gunakan dalam mengajar siswa kelas III 

guna meningkatkan minat belajar? 

Jawaban : “metode yang biasa saya gunakan adalah diskusi, demostrasi, 

ceramah, penugasan, dan kelompok mas”.  
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Lampiran III 

 

PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA 

KELAS III SD NEGERI 182/I HUTAN LINDUNG 

 

 

Wawancara peneliti kepada guru wali kelas III 

 

 

Guru memberikan pertanyaan terkait materi pelajaran 
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Guru memberikan hukuman kepada siswa yang tidak  mengikuti pelajaran  

 

  

Guru memberikan pujian kepada kelompok siswa yang berhasil menjawab 

pertanyaan 
 

 

Guru memberikan reward kepada siswa berupa bintang 
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Guru memberikan pertanyaan yang bersifat persaingan individu 


