
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu bentuk usaha untuk menumbuh kembangkan 

potensi sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pengajaran. Pendidikan 

merupakan hal yang penting dalam perkembangan kehidupan manusia. Pendidikan 

dapat menjadi alat pengembangan keadaan manusia dari yang kurang baik menjadi 

lebih baik, sehingga menghasilkan manusia yang berpotesi, berkualitas dan 

terdidik. Proses pelaksanaan pendidikan diharapkan akan dapat membawa 

pengaruh yang sebaik-baiknya. Komponen penting dalam pendidikan tersebut 

adalah guru. Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2005 guru “adalah pendidik 

professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.  

Guru memegang peran penting pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Berbagai tindakan yang dilakukan guru dan siswa terjagi hubungan timbal balik 

antara guru dengan siswa. Perlu adanya bekal kemampuan yang professional yang 

harus ada dalam diri guru saat melaksanakan tuganya. Upaya peningkatan mutu 

pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas guru dalam proses 

belajar mengajar. Menurut Djamarah peran guru dalam berlangsungnya proses 

pembelajaran di kelas meliputi banyak hal diantaranya guru sebagai korektor, 

inspirator, informator, organisor, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, 

demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, evaluator (Nur’Aini, 2016). 

Peran guru yang hanya dipahami yaitu sebagai tenaga pengajar. Akan tetapi ada 

beberapa guru yang kurang memahami peran seorang guru dalam mengajar siswa. 

Apabila peran guru tidak dilaksanakan dengan baik, tentu akan berpengaruh siswa 

ketika dalam pembelajaran. Hal ini juga akan menyebabkan motivasi dan minat 

belajar siswa kurang pada saat pembelajaran. 

Motivasi dan minat belajar adalah faktor dalam proses pengembangan 

potensi yang dimiliki siswa. Motivasi menurut Khadijah merupakan suatu konsep 



 

yang bergunu untuk menyampaikan penjelasan mengenai inisiasi, arah dan 

intensitas terhadap perilaku individu (Hidayatullah, 2019). Minat secara bahasa 

adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2008). Motivasi dan minat belajar siswa berpengaruh terhadap aktivitas 

dan keberhasilan dalam proses belajar. Siswa yang mempunyai motivasi dan minat 

belajar akan lebih aktif dan bersungguh-sungguhsaat mengikuti pembelajaran. 

Siswa yang kurang motivasi dan minat belajar maka akan kurang semangat dalam 

belajar, sehingga kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Apabila siswa 

kurang semangat dalam belajar maka akan menimbulkan beberapa kesulitan 

belajar. Kurangnya motivasi dan minat belajar akan membawa kecemasan pada diri 

anak yang menimbulkan keinginan untuk menghentikan atau mengakhiri proses 

belajar.  

Berdasarkan informasi yang di peroleh peneliti dari observasi dan 

pembicaraan informal dengan wali kelas V yang dilakukan pada bulan Juli 2020 di 

SDN Tambahmulyo 1 didapatkan bahwa kurangnya motivasi dan minat belajar 

yang dimiliki oleh siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Guru sering 

berjumpa dengan siswa yang telah terbebani permasalahan dari rumah seperti 

bangun tidur terpaksa, menu sarapan pagi yang kurang cocok, atau berbagai 

permasalahan lainnya yang dimiliki siswa. Kurangnya motivasi dan minat belajar 

siswa dapat dilihat dari aktivitas belajar siswa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Beberapa siswa terlihat tidak acuh terhadap proses pembelajaran, ribut 

sendiri, mengobrol dengan teman sebangkunya, dan bahkan ada yang menjahili 

temannya. Tingkat motivasi dan minat belajar siswa pada saat pembelajaran 

berbeda-beda, ada yang tinggi dan ada juga yang rendah. Rata-rata motivasi dan 

minat belajar yang dimiliki siswa masih kurang dapat dilihat saat pembelajaran 

tidak mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru, siswa yang malas 

untuk mencatat materi. Semangat yang dimiliki siswa dalam belajar bergantung 

pada mata pelajaran yang mereka rasa senang. Terkadang beberapa siswa merasa 

malas mengerjakan tugas dari guru yang sifatnya individu. 



 

Permasalahan siswa yang kurang motivasi dan minat belajar tersebut perlu 

adanya peran guru yang tepat seperti selalu memotivasi kepada siswa, memberikan 

fasilitas yang memadai, dan memberikan evaluasi kepada siswa sehingga dapat 

meningkatkan motivasi dan minat belajar daam proses pembelajaran. Berdasarkan 

suatu permasalahan diatas, maka permasalahan ini perlu menjadi perhatian para 

guru khususnya wali kelas. Peran guru yang berjalan dengan baik akan 

mendapatkan perubahan kepada hasil belajar siswa yang baik. Hal ini dikarenakan 

adanya motivasi dan minat belajar siswa meningkat. Sebagaimana penelitian yang 

dilakukan oleh Tasaik dan Tuasikal (2018) mengenai peran guru yang dapat 

meningkatkan kemandirian belajar peserta didik. Hal ini dilihat dari adanya sikap 

kemandirian dalam proses pembelajaran yang baik. Demikian juga penelitian yang 

dilakukan oleh Siregar (2015) mengenai peranan guru dalam meningkatkan prestasi 

siswa. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Peran Guru dalam Meningkatkan Motivasi dan Minat Belajar Siswa 

Kelas V SDN Tambahmulyo 1”. Peneliti berharap peran guru dapat meningkatkan 

motivasi dan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut. 

1) Bagaimana peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas V 

SDN Tambahmulyo 1? 

2) Bagaimana peran guru dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas V 

SDN Tambahmulyo 1? 

3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa kelas V SDN Tambahmulyo 1? 

4) Apa saja faktor pendukung dan penghambat guru dalam meningkatkan 

minat belajar siswa kelas V SDN Tambahmulyo 1? 



 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diats maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut. 

1) Menganalisis peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 

V SDN Tambahmulyo 1. 

2) Menganalisis peran guru dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas V 

SDN Tambahmulyo 1. 

3) Menganalisis faktor pendukung dan penghambat guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa kelas V SDN Tambahmulyo 1. 

4) Menganalisis faktor pendukung dan penghambat guru dalam menigkatkan 

minat belajar siswa kelas V SDN Tambahmulyo 1. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan terutama mengenai peran 

guru dalam meingkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Agar tenaga pendidik 

lebih dapat mengetahui cara mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi pada saat 

proses pembelajaran. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan pada penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak antara lain. 

1.4.2.1 Bagi Sekolah 

Pada penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi sekolah untuk 

meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa di SDN Tambahmulyo 1. Penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak sekolah maupun praktisi sosial 

kemasyarakatan untuk memecahkan suatu permasalahan yang dialami oleh siswa 

pada saat pembelajaran. 



 

1.4.2.2 Bagi Siswa 

Peran guru diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar 

siswa. Memberikan bimbingan kepada siswa yang tidak termotivasi, atau kurang 

berminat dalam belajar, dan mencarikan solusi tentang permasalahan yang mereka 

alami agar motivasi dan minat belajar siswa meningkat. 

1.4.2.3 Bagi Guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan 

motivasi dan minat belajar siswa. Sebagai bahan untuk merefleksi diri dan 

pertimbangan guru dalam menentukan strategi pembelajaran untuk meningkatkan 

motivasi dan minat belajar siswa. 

1.4.2.4 Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai 

peran guru dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di kelas V SDN 

Tambahmulyo 1. Permasalahan yang menjadi bahan penelitian ini adalah 

kurangnya motivasi dan minat belajar siswa kelas V pada saat proses pembelajaran. 

Hal ini disebabkan oleh berbagai macam permasalahan yang dialami oleh siswa. 

Peran guru sangat diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Peran 

guru diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa kelas V di 

SDN Tambahmulyo 1. 

 

 


