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ABSTRAK 

Guru memiliki peran penting untuk menyampaikan ilmu-

ilmu kepada peserta didik yang ada. Tak hanya berperan untuk 

mengajarkan ilmu-ilmu saja, banyak sekali peran guru dalam proses 

pembelajaran. Adapun peran guru dalam proses pembelajaran yaitu; 

guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai 

pembimbing, guru sebagai pengaruh, guru sebagai pelatih, guru 

sebagai penilai.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peran guru dalam meningkatkan minat belajar tematik peserta didik 

di SDN 1 Pematang Pasir. Penelitian ini dilakukan dengan 

emnggunakan metode kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah 

pendidik kelas II SDN 1 Pematang Pasir dan Peserta didik kelas II 

SDN 1 Pematang Pasir. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Berdasarkan 

data yang dikumpulkan oleh peneliti mengenai peran guru dalam 

meningkatkan minat belajar tematik peserta didik di SDN 1 

Pematang Pasir, dengan menerapkan cara 1) Menggunakan metode 

yang bervariasi, 2) Menciptakan persaingan atau kompetisi, 3) 

Memberi uangan/evaluasi, 4)Memberi nilai atau angka, 5) 

Memberitahukan hasil belajar peserta diidk, 6) Memberi Hadiah 7) 

Memberi Pujian dan 8) Memberi Hukuman jika tidak mengerjakan 

tugas. Dengan menerapkan cara-cara diatas pendidik mampu 

meningkatkan minat belajar tematik peserta didik SDN 1 Pematang 

Pasir dengan baik 

Kata Kunci : Peran guru, minat belajar 
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MOTTO 

                      

                      

           

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka 

dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah 

yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk”. (Q.S An-Nahl;125) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses sosial yang 

terjadi karena adanya interaksi antara peserta didik dan interaksi 

antara pendidik dengan peserta didik. Pendidikan adalah usaha 

sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di 

masa yang akan datang.
1
 Pendidikan adalah satu proses dalam 

rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu 

menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan 

dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya 

yang memungkinkannya untuk berfungsi secara adekwat dalam 

kehidupan masyarakat.
2
 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak 

bisa lepas dari kehidupan. Hal ini berarti sekolah merupakan 

salah satu sarana belajar yang sangat luas untuk pendidikan 

karakter. Sekolah harus menyadari bahwa sekolah memang 

menanamkan karakter dasar untuk peserta didiknya. Karakter 

dasar manusia terbentuk sejak masa kecilnya dan akan melekat 

sepanjang hayatnya. Oleh sebab itu pendidikan karakter 

memerlukan keteladanan dan contoh yang dimulai sejak dini 

hingga dewasa.  

Persoalan karakter dalam kehidupan manusia sejak dulu 

hingga sekarang merupakan suatu persoalan yang penting. 

Karakter adalah yang membedakan manusia dengan binatang. 

Orang yang berkarakter kuat dan baik secara individual maupun 

sosial ialah mereka yang memiliki akhlak, moral, dan budi 

pekerti yang baik. Mengingat begitu pentingnya karakter, maka 

lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk 

menanamkannya melalui proses pembelajaran.  

Kurikulum 2013 merupakan hasil pengembangan dan 

perpaduan dari kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Bebasis 

                                                             
1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1989, Bab I, Pasal 1  
2Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2017), h. 3  

1 



 

 

 
 

2 

Kompetensi (Diberlakukan pada tahun 2004) dan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (2006) serta Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan Berbasis Pendidikan Karakter (2010), 

sehingga Kurikulum 2013 juga dinamakan dengan Kurikulum 

2013 Berbasis Kompetensi dan Karakter. Kurikulum ini 

bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil 

pendidikan, yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan 

akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, 

sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan 

pendidikan.
3
 

Allah berfirman dalam surat Al-Qur‟an surat Ali „Imran 

ayat 37: 

                             

                           

                          

Artinya: Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan 

penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang 

baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap 

Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati 

makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana 

kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: 

"Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi 

rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.
4
 

 

 Maka Allah menerimanya Maryam sebagai nazar dengan 

penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan 

yang baik yang menjadikan segala keadaannya baik. Dan Allah 

menjadikan Zakariya (suami bibinya) sebagai pengasuhnya yang 

bertanggungjawab atas kebaikannya. Setiap Zakariya masuk 

                                                             
3Ade Suhendra, Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/MI, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 145-146. 
4  Islamic Affairs & Charitable Activities Departmet, Alquran, (Qari 

Technologies: IACAD 2018) h.54. 
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untuk menemui Maryam di mihrabnya (tempat duduk paling 

mulia, sebagai tempat beribadah), Zakariya mendapati makanan 

dan buah-buahan yang tidak sesuai dengan musim yang ada. 

Zakariya berkata: “Hai Maryam dari mana kamu memperoleh 

makanan ini?” Maryam menjawab: “Makanan itu dari Allah. 

Allah menurunkannya untukku”. Sesungguhnya Allah Maha 

memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa 

perhitungan maupun batas. 

Minat belajar perlu mendapatkan perhatian khusus karena 

minat belajar merupakan salah satu faktor penunjang 

keberhasilan proses belajar. Disamping itu minat yang timbul 

dari kebutuhan siswa merupakan faktor yang sangat penting 

bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau usaha-

usahanya. Anak akan belajaran dengan baik. 

Pembelajaran tematik  disekolah dasar (SD) merupakan 

bentuk pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran 

di SD yakni: Bahasa Indonesia,IPA,IPS, PPKn,Matematika, dan 

SBdp yang dilaksanakan secara terpadu dari semua muatan mata 

pelajaran  dalam satu kali pembelajaran dengan maksud untuk 

memberikan secara langsung pengalaman dan pengetahuan yang 

bermakna bagi siswa. Pembelajaran Tematik ini dilaksanakan 

dengan menggunakan prinsip keterpaduan dan keintegrasian 

beberapa mata pelajaran sehingga disebut dengan pembelajaran 

Tematik Terpadu. 

Pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan 

kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami 

konsep materi yang tergabung dalam satu tema. Melalui 

pembelajaran tematik, siswa lebih bersemangat dalam proses 

pembelajaran karena siswa di beri kesempatan yang seluas-

luasnya untuk berkomunikasi atau berinteraksi baik antara siswa 

dengan guru maupun antara siswa lainnya.
5
 

                                                             
5  Resnani, Penerapan Model Discovery Learning Untuk Peningkatan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Tematik Kelas VC SDIT 
Generasi Rabbani Kota Bengkulu, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol.12, No 

1, (September 2019), h. 1-2. 
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Pandemi COVID-19 merupakan musibah yang memilukan 

seluruh penduduk bumi. Seluruh segmen kehidupan manusia 

dibumi terganggu, tanpa kecuali pendidikan. Banyak negara 

memutuskan menutup sekolah, perguruan tinggi maupun 

universitas, termaksud indonesia. Krisis bener-bener datang 

tiba-tiba, pemerintah dibelahan bumi manapun termaksud 

indonesia harus mengambil keputusan yang pahit menutup 

sekolah untuk mengurangi kontak orang-orang secara pasif dan 

untuk menyelamatkan hidup atau tetap hrus membuka sekolah 

dalam rangka survive para pekerja dalam menjaga 

keberlangsungan ekonomi.  

Ada dua dampak bagi keberlangsungan pendidikan yang 

disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pertama adalah dampak 

jangka pendek, yang dirasakan oleh banyak keluarga di 

indonesia baik dikota maupun desa. Di indonesia banyak 

keluarga yang kurang familier melakukan sekolah dirumah. 

Bersekolah dirumah bagi keluarga indonesia adalah kejutan 

besar khususnya bagi produktivitas orang tua yang biasanya 

sibuk dengan pekerjaan diluar rumah. Demikian juga dengan 

problem psikologis anak-anak peserta didik yang terbiasa belajar 

tatap muka langsung dengan guru-guru mereka. Seluruh elemen 

pendidikan secara kehidupan sosial “terpapar” sakit covid-19. 

Pelaksanaan pengajaran berlangsung dengan cara online. Proses 

ini berjalan pada skala yang belum pernah terukur dan terpuji 

sebab belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua adalah dampak 

jangka panjang dari covid-19 ini. Dampak pendidikan dari sisis 

waktu jangka panjang adalah aspek keadilan dan peningkatan 

ketidaksetaraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah di 

indonesia.
6
  

Berdasarkan wawancara penulis dengan guru kelas II di 

SDN 1 Pematang Pasir, bahwa di SDN 1 Pematang Pasir sudah 

menerapkan pembelajaran tematik sejak tahun 2019. Awalnya 

belum seluruh kelas hanya dikelas 1 dan 4 saja. Kemudian 

                                                             
6 Rizqon Halal Syah Aji, Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: 

Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i 

Vol. 7 No. 5 (2020), h.3.  
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ditahun 2019 pembelajaran tematik diterapkan diseluruh kelas 

dari kelas 1 sampai VI. Terlihat minat belajar  tematik siswa 

kelas II  di SDN 1 Pematang Pasir masih kurang, peserta didiik 

juga masih mengalami kesulitan karena peserta didik masih 

terbiasa dengan KTSP namun peserta didik selalu berusaha agar 

pembelajaran berjalan dengan baik dan maksimal.
7
 

Penelitian terdahulu yang menginspirasi peneliti untuk 

melakukan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Neila Hanifia Dewi (2018) dengan judul, “Peran Guru Dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Pembelajaran Tematik Bermuatan 

Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa Kelas IV SD Negeri Baluwarti 

Kotagede Yogyakarta” . Hasil dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Neila Hanifia Dewi menunjukan bahwa implementasi 

pembelajaran tematik pada kelas IV sudah cukup baik .  

Berdasarkan masalah diatas, peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam tentang “Peran Guru Dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Tematik Pada Kelas II SDN 1 

Pematang Pasir”.               

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, 

maka penulis mengemkakan masalah-masalah yang dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

1. Kurangnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran 

tematik. 

2. Guru juga masih kesulitan dalam melakukan penilaian 

dalam pembelajaran tematik. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penyusunan proposal skripsi ini 

berdasarkan latar belakang yang telah diurai diatas adalah: 

1. Peran guru dalam meningkatkan minat belajar tematik 

peserta didik SDN 1 Pematang Pasir. 

D. Rumusan Masalah 

                                                             
7  Deni Gilang Dermawan, Wawancara dengan guru  kelas II SDN 1 

Pematang Pasir.  
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka 

peneliti merumuskan permasalahan pada peneliti ini adalah 

bagaimana peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan 

minat belajar tematik peserta didik. 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penulis 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  peran guru 

dalam meningkatkan minat belajar tematik peserta didik SDN 1 

Pematang Pasir. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi sekolah, peserta didik, orang tua maupun masyarakat 

penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah 

keilmuan. 

b. Dapat dijadikan tolak ukur setrategi peningkatan guru 

SD/MI di dalam menerapkan pembelajaran tematik. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peserta Didik 

Peserta didik lebih aktif dan mengembangkan kreativitas 

dalam proses pembelajaran dengan mendapat sedikit ilmu 

pada kajian penelitian ini dalam menghasilkan lulusan 

yang berkualitas, berilmu, selalu kreatif dalam 

menemukan hal baru, dan memberikan suasana baru 

dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

Guru lebih mengerti pembelajaran tematik untuk 

memberikan motivasi dan menemukan pembelajaran yang 

dapat merangsang keaktifan dan kreativitas peserta didik, 

sehingga peserta didik memiliki motivasi dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran tematik yang sulit dipahami, 

penelitian ini bisa dipakai sebagai referensi bagi guru, juga 

memenuhi harapan siswa, orang tua serta masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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c. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas belajar dari 

hasil penelitian  serta untuk pertimbangan dalam 

pembelajaran tematik dan kemampuan para guru dalam 

meningkatkan keaktifan dan kreatifitas siswa. 

d. Bagi Peneliti  

Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh serta 

untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam bidang 

penerapan pendidikan. 

 

G. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Tujuannya adalah 

sebagai bahan masukan bagi peneliti dan untuk membandingkan 

antara peneliti yang satu dengan yang lain. Dalam peneliti yang 

relevan akan diuraikan pokok bahasa sebagai berikut: 

1. Arif Umar (2018) dengan judul, “Peran Guru Dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Geografi Pada Siswa Kelas XI 

di SMA  Negeri 1 Kabila”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peran guru dalam meningkatkan minat belajar 

Geografi pada siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Kabila dan 

untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat guru 

dalam meningkatkan minat belajar Geografi. Dari analisis 

yang diperoleh kesimpulannya bahwa peran guru dalam 

meningkatkan minat belajar geografi adanya penghambat 

dan pendukung minat belajar geografi.  

Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian Arif 

Umar dengan penelitian sendiri, persamaan nya yaitu 

mengetahui peran guru dalam meningkatkan minat belajar 

siswa. Perbedaannya yaitu penelitian Arif Umar ada faktor 

pendukung dan faktor penghambat minat belajar siswa. 

Sedangkan penelitian sendi tujuan penelitinya peran guru 
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dalam meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran 

tematik.
8
 

2. Nuha Mufidah (2020) dengan judul, “Peran Guru Dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Matematika Pada Siswa Kelas 

V Di SDN Janengan  01 Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan 

menjelaskan peran guru sebagai motivator dalam 

meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas V 

di SDN Janengan 01 Ponorogo, menjelaskan peran guru 

sebagai fasilitator dalam meningkatkan minat belajar 

matematika pada siswa kelas V di SDN Jenengan 01 

Ponorogo, menjelaskan peran guru sebagai evaluator dalam 

meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas V 

di SDN Jenengan 01 Ponorogo. Dari analisis yang diperoleh 

kesimpulannya bahwa peran guru dalam meningkatkan 

minat belajar tematik sebagai motivator,fasilitator dan 

evaluator.  

Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian 

Nuha Mufidah dengan penelitian sendiri, persamaannya 

adalah terletak pada peran guru dalam meningkatkan minat 

belajar nya. Perbedaannya yaitu penelitian Nuha Mufidah 

bertujuan untuk melihat peran guru dalam meningkatkan 

minat belajar tematik sebagi motivator, fasilitator dan 

evaluator. Sedangkan penelian sendiri bertujuan untuk 

meningkatkan minat belajar tematik di kelas II. 
9
 

3. Reni Ratna sari (2020) dengan judul, “Peran Guru Kelas 

Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa di SD Negeri 3 

Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten lampung 

Timur”. Penelitian ini bertujuan peran guru kelas dalam 

meningkatkan minat belajar siswa dikatakan sudah baik, 

faktor pendukung dalam meningkatkan minat belajar siswa, 

                                                             
8 Arif Umar dengan judul ,Peran Guru Dalam Meningkatkn Minat Belajar 

Geografi Pada Siswa Kelas XI di SMA Negeri 1 Kabila, (Prodi Ilmu dan Teknologi 

Kebumian, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Gorontalo,2018).  
9 Nuha Mufidah dengan judul , Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat 

Belajar Matematika Pada Siswa Kelas V Di SDN Jenengan 01 Ponorogo, (Program 
Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020) 
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faktor penghambat dalam meningkatkan minat belajar siswa 

dan solusi guru dalam mengatasi hambatan. Dari analisis 

yang diperoleh kesimpulannya bahwa peran guru kelas 

dalam meningkatkan minat belajar siswa, faktor pendukung, 

faktor penghambat dan solusi dalam meningkatkan minat 

belajar siswa.  

Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian 

Reni Ratna Sari dengan peneliti sendiri, persamaannya 

adalah terletak pada meningkatkan minat belajar tematik 

siswa. Perbedaannya yaitu penelitian Reni Ratna Sari 

bertujuan untuk mengetahui minat belajar siswa,faktor 

penghambat,faktor pendukung dan solusi minat belajar 

tematik. Sedangkan penelitian sendiri bertujuan untuk peran 

guru dalam meningkatkan minat belajar tematik kelas II  .
10

 

4. Afrizal (2018) dengan Judul , “ peran Guru Dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Siswa Di Kelas III SD Negeri 

182/I Hutan Lindung Muara Bulian”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui peran guru sebagai motivator 

dalam meningkatkan minat belajar peseerta didik kelas III di 

SD Negeri 182/I Hutan Lindung. Dari analisis yang 

diperoleh kesimpulannya bahwa untuk melihat seberapa 

jauhnya motivator pendidik dalam meningkatkan minat 

belajar peserta didik kelas III SD Negeri 182/I Hutan 

Lindung. 

Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian 

Afrizal dengan peneliti sendiri, persamaan nya terletak pada 

meningkatkan minat belajar peserta didik dalam 

pembelajaran tematik. Perbedaannya yaitu penelitian afrizal 

bertujuan untuk mengetahui peran guru sebagai motivator 

dalam meningkatkan minat belajar peserta didik kelas III SD 

Negeri 182/I Hutan Lindung, sedangkan peneliti sendiri 

                                                             
10 Reni Ratna Sari dengan judul ,Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat 

Belajar Siswa Di Sd Negeri 3 Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung 
Timur, (Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah , Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Institut  Agama Islam Negeri Metro Lampung , 2020)  
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bertujuan penelitianya peran guru dalam meningkatkan 

minat belajar tematik kelas II SDN 1 Pematang Pasir.
11

 

5. Neila Hanifa Dewi ( 2018) dengan judul, “ Peran Guru 

Dalam Meningkatkan Minat Belajar Pembelajaran Tematik 

Bermuatan Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa Kelas IV SD 

Negeri Baluwarti Kotagede Yogyakarta”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui peran guru dalam meningkatkan 

minat belajar pembelajaran tematik bermuatan ilmu 

pengetahuan sosial,faktor pendukung minat belajar 

pembelajaran tematik bermuatan ilmu pengetahuan sosial, 

faktor penghambat minat belajar pembelajaran  tematik 

bermuatan ilmu pengetahuan sosial, dan solusi untuk 

meningkatkan minat belajar pembelajaran tematik 

bermuatan ilmu pengetahuan sosial. Dari analisis yang 

diperoleh kesimpulan bahwa  peran guru dalam 

meningkatkan minat belajar pembelajaran tematik 

bermuatan ilmu pengetahuan sosial yang melihat faktor 

pendukung, faktor penghambat dan solusi peserta didik 

dalam meningkatkan minta belajar nya  

Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian 

Naila Hanifa Dewi dengan peneliti sendiri, persamaan nya 

adalah mengetahui peran guru dalam meningkatkan minat 

belajar pembelajaran tematik. Perbedaannya adalah faktor 

pendukung, faktor penghambat dan solusi untuk 

meningkatkan minat belajar pembelajaran tematik.
12

 

 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

                                                             
11 Afrizal  dengan judul , Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Belajar 

Siswa di Kelas III SD Negeri 182/I Hutan Lindung Muara Bulian, (Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidika, Universitas 
jambi, 2018)   

12 Naila Hanifa Dewi dengan judul, Peran Guru dalam Meningkatkan Minat 

Belajar Pembelajaran  Tematik Bermuatan Ilmu Pengetahuan sosial Siswa Kelas IV 

SD Negeri Baluwarti Kotagede Yogyakarta, ( Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjanawitama 

Tamansiswa Yogyakarta, 2018). 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

kualitatif. Sugiyono berpendapat bahwa metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive 

dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.
13

Dalam penelitian kualitatif data yang 

dikumpulkan umumnya berupa kata-kata (tertulis maupun 

lisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, tanpa ada upaya 

untuk mengangkakan data yang telah diperoleh.
14

 

Apabila dilihat dari permasalahan yang diteliti, penelitian 

ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan 

penting untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang 

suatu kondisi secara objektif.
15

 

Penelitian ini untuk mendeskripsikan suatu keadaan , 

menggambarkan, dan menguraikan pelaksanaan peran guru 

dalam meningkatkan minat belajar tematik di kelas II SdN 1 

Pematang Pasir. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Maksudnya adalah 

data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau penalaran, 

gambaran, dan bkan angka-angka. 

2. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu 

     Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 

ajaran 2020 pada bulan Agustus 2020. 

1. Tempat 

    Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Pematang Pasir. 

                                                             
13Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 15. 
14Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 17. 
15Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2018), h. 37. 
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2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif  ialah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti 

dokumentasi dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian 

ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. 

Berdasarkan dengan hal tersebut maka sumber data dalam 

penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini diambil 

peneliti melalui wawancara terhadap pihak-pihak 

terkait yang meliputi wali kelas dan peserta didik 

berkaitan dengan peran guru dalam meningkatkan 

minat belajar tematik di SDN  1 Pematang Pasir. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data 

yang berasal dari hasil dokumentasi seperti gambar 

kegiatan. RPP, dan silabus. Data sekunder dalam 

penelitaian ini berasal dari hasil dokumentasi di SDN 

1 Pematang Pasir yang terkait dengan peran guru 

dalam meningkatkan minat belajar tematik. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus ditetili, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit.
16

  

Wawancara ini ditunjukan kepada semua subjek 

penelitian yaitu pendidik kelas II. Wawancara 

dilakukan dengan setiap responden diberi 

                                                             
16 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 

(Bandung : Alfabeta, 2018), h. 194,  
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pertanyaan. Jenis wawancara yang digunakan yaitu 

wawancara terstruktur dengan menggunakan 

pedoman wawancara pembelajaran tematik, dengan 

pendidik kelas  II SDN 1 Pematang Pasir. Adapun 

wawancara ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana minat belajar tematik pada peserta didik 

kelas II SDN 1 Pematang Pasir. Saat wawancara 

peneliti menggunakan buku catatan dan perekam 
17

suara handpone supaya wawancara terekam dengan 

baik. 

2. Angket  

        Angket merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.
18

 Angket dalam penelitian ini 

adalah angket kesemua pendidik dan pesertan didik 

di kelas II di SDN 1 Pematang Pasir. 

3. Observasi  

       Observasi merupakan aktivitas pemusatan 

perhatian dan pencatatan terhadap fenomena yang 

muncul pada subjek penelitian dengan memakai 

semua pancaindra. Mengobservasi mampu dilakukan 

dengan peraba, penglihatan, pendengaran, 

penciuman, dan perasaan. Observasi lazimnya 

digunakan untuk mengamati suatu perbuatan (action) 

atau pelaksanaan sesuatu.
19

 Observasi dalam 

penelitian ini adalah observasi terhadap pendidik 

kelas II. Observasi ini dilakukan pada saat 

pembelajaran berlangsung dikelas. Observasi yang 

digunakan adalah non partisipan, karena peneliti 

tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat. 

Peneliti mencatat,menganalisis, dan membuat 

                                                             
17

  
18 Ibid  
19 Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2018), h.36.  
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kesimpulan tentang meningkatkan minat belajar 

pembelajaran tematik pada peserta didik kelas II 

SDN 1 Pematang pasir. Peneliti menggunakan 

observasi terstruktur karena observasi yang 

dirancang secara sistematis tentang apa yang diteliti, 

kapan dan dimana tempatnya. 

4. Dokumentasi 

       Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. 

Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto serta 

berkas-berkas lain yang dapat mendukung 

pengumpulan data.
20

 Dokumentasi dilakukan guna 

memperoleh data tentang minat belajar pembelajaran 

tematik pada peserta didik kelas II SDN 1 Pematang 

Pasir. 

 Instrument Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat-alat yang 

diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan 

data. Dalam penelitian ini peneliti sendiri yang 

mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, 

mendengar, dan mengambil. Oleh karena itu, peneliti ini 

dibantu dengan instrument pedoman observasi, angket, 

pedoman wawancara, alat perekam, camera dan  alat tulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung : Alfabeta, 2018), h.329.  
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Tabel 1 

Kisi-kisi pedoman wawancara guru pembelajaran tematik 

No Komponen Sub Komponen No. Lembar 

wawancara 

1. Mengamati 

tentang informasi 

awal pendidik  

a. Lamanya pendidik 

mengajar disekolah  

1 

b. Lamanya pendidik 

mengajar di kelas 2 

2 

c. Banyaknya jumlah siswa 

kelas 2 

3 

2 

 

 

 

Cara pendidik 

dalam 

meningkatkan 

minat belajar 

siswa 

a. Minat belajar siswa di kelas 

2 

 

4 

b. Cara guru menyampaikan 

materi pada peserta didik 

5 

c. Model pembelajaran yang 

di ketahui  pendidik dalam 

pembelajaran  

6 

d. Model pembelajaran yang 

sering digunakan pendidik 

dalam proses pembelajaran  

7 

e. Respon siswa pada 

pembelajaran tematik 

8 

f. Yang diketahui siswa 

terhadap pembelajaran 

tematik 

9 

g. Respon siswa ketika 

pendidik mengajar dengan 

menggunakan media 

10 

 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam peneltian kualitatif, dilakukan 

sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, 

dan setelah selesai dilapangan. Miles and Hubermen  
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Pengumpulan 

Data 

Penyajian Data 

Penarikan 

Kesimpulan 

Reduksi Data 

dalam Sugiyono, menyatakan bahwa kegiatan dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sehingga tuntas 

sampai datanya sudah jenuh.  Langkah-langkah analisis 

data dalam penelitian kualitatif ditunjukan pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data oleh Miles dan 

Huberman 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data ialah tahap untuk meringkas, 

menetapkan hal yang utama menitik beratkan pada hal 

yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam 

melakukan pengumpulan data selanjtnyadan 

menceritakannya bila dibutuhkan. Data hasil observasi 
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dan wawancara ialah data yang masih kompleks. Untuk 

itu data yang dihasilkan harus disajikan secara sederhana 

namun tetap menyeluruh.
21

 

2. Penyajian Data 

Melalui penyajian data, data terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan sebab memahami akan 

menjadi mudah. Penyajian data ditampilkan dengan 

sekelompok keterangan yang memberikan potensi adanya 

penarikan kesimpulan dan mampu mengambil tindakan 

yang mengaruh pada tercapainya tujuan penelitian. Pada 

jenjang ini data yang didapat sudah digolongkan lalu 

disajikan kedalam bentuk pemaparan dengan tujuan untuk 

menginterprestasikan data secara sistematis lalu dianalisis 

dan ditarik kesimplan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan data dalam penelitian kualitatif adalah 

temuan baru dari penelitian sebelumnya. Temuan data 

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih gelap sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori. 

4. Verifikasi Data (Conclusions Drowing/Verifiying) 

Tahap akhir dari analisis data yaitu verifikasi data. 

Verifikasi data dapat dilaksankan bila mana kesimpulan 

awal yang dijelaskan masih bersifat sementara, lalu 

mengalami perubahan apabila tiada diikuti bukti 

kebenaran pendukung yang berpengaruh agar pendukung 

pada langkah pengumpulan data berikutnya. Apabila 

kesimpulan pada tahap awal, disertai dengan bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat penelitian kembali 

kelapangan saat mengumpulkan data jadi kesimpulan 

yang dinyatakan ialah kesimpulan yang dapat dipercayai 

alias kredibel.
22

 

                                                             
21 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitati, 

dan R&D (Bandung: Alfabeta,2018), h. 336.  
22 Ibid  
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5. Uji Keabsahan Data 

 Teknik-teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

digunakan sesuai kondisi lapangan untuk saling 

mendukung dalam proses pemerolehan data. Hal tersebut 

dimaksudkan agar memperoleh data secara komprehensif 

yang mendukung keabsahan data melalui triangulasi. 

Triangulasi tersebut dilakukan terkait dengan data yang 

diperoleh dari wawancara, angket,  observasi, dan 

dokumentasi. 

Penelitian ini hanya menggunakan triangulasi 

sumber, teknik dan waktu. 

1. Triangulasi Dengan Sumber 

Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan: 

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara. 

b) Membandingkan apa yang dikatakan orang 

didepan umum dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi. 

c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-

orang tenang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakan sepanjang waktu. 

d) Membandingkan keadaan perspektif seseorang 

dengan membagi pendapat dan pandangan orang 

seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan , 

orang berada. 

e) Membandingkan teknik wawancara dan 

dokmentasi. 

2. Triangulasi Dengan Teknik 

Triangulasi teknik adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuat yang 

lain. Diluar data itu untuk keperluan mengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data penelitian. 
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Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan 

dokumentasi. 

2. Triangulasi Waktu 

       Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas 

data. Data yang dikumpulkan dengan teknik 

wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih 

seger, belum banyak masalah, akan memberikan data 

yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu 

dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan 

wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi 

yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang 

berbeda, maka dilakukan secara berulang ulang 

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.
23

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

       Dalam proses pembelajaran, minat belajar yang dimiliki 

siswa tentu sangat diperlukan karena untuk mencapai sebuah 

tujuan pembelajaran. Minat belajar pada siswa dapat berhasil 

dari dalam diri dan luar siswa. Minat yang bersumber dari 

dalam diri siswa biasa berupa keinginan, rasa ingin tahu 

terhadap sesuatu, cita-cita, target dan lain-lain. Sedangkan 

minat yang berasal dari luar diri siswa berupa rangsangan dari 

luar. Seberapa minat siswa dalam proses pembelajaran dapat 

dilihat dari beberapa ciri diantaranya keseriusan siswa dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, yaitu dengan 

rajin dan kesungguhan dalam mengerjakan tugas tersebut. 

        Salah satu faktor yang mempengaruhi minat belajar 

siswa dari luar adalah guru dalam proses pembelajaran. Guru 

sebagai tenaga profesional diharapkan dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Untuk itu guru harus lebih kreatif 

dalam hal memilih dan memanfaatkan metode pembelajaran. 

Seperti halnya dengan merancang atau menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan, yang mana dari program 

                                                             
23

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D, (Bandung : Alfabeta 2017), h. 374.  
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Merancang program 

pembelajaran 

 

Menciptakan 

pembelajaran yang 

menyenangkan 

 

Membangkitkan minat 

belajar pada siswa 

 

Kreativitas guru 

dalam mengajar yang 

bervariasi 

 

pembelajaran yang menyenangkan tersebut dapat 

menumbuhkan minat belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran tersebut. Kreativitas mengajar guru dapat 

tercemin dalam hal memilih dan memanfaatkan metode 

mengajar, seperti meniptakan dan merancang program 

pembelajaran yang menyenangkan, kreati, inovatif, yang pada 

akhirnya dapat membangkitkan minat belajar siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Sistematika Pembahasan 

        Dari bagan diatas, terdapat hubungan antar kreativitas 

guru dengan minat siswa dalam sebuah pembelajaran. 

Kreativitas gru tersebut berupa merancang program 

pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian dari 

rancangan itu, guru menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan dengan menggunakan variasi-variasi dari 

beberapa metode. Sehingga dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung tidak membosankan dan tidak membuat jenuh 

siswa. Dengan proses pembelajaran yang tidak 

membosankan dan tidak membuat jenuh memungkinkan 

untuk membangkitkan minat belajar pada siswa. 

 

 

        



        BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Peran Guru  

1. Peran Guru 

Secara umum guru adalah pendidik dan pengajar untuk 

pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan 

formal, dasar, dan menengah. Guru adalah semua orang yang 

berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan 

peserta didik baik secara individual maupun secara klasikal, 

baik disekolah maupun di luar sekolah.
24

 

Guru adalah pengajar yang ada disekolah. Sebagai 

seorang pengajar atau sering disebut sebagai pendidik, guru 

dituntut untuk menyampaikan ilmunya kepada siswa. 

Menasehati dan mengarahkan siswa kepada perilaku yang 

lebih baik dari pada sebelumnya. Guru adalah seorang yang 

memberikan  fasilitas untuk proses perpindahan ilmu 

pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik.
25

 

Allah berfirman dalam Al-Qur‟an surat Al- Isra ayat 24: 

بِّ اْرَحْمهَُما َكَما ْحَمِة َوقُْل رَّ لِّ ِمَن الزَّ   َواْخفِْض لَهَُما َجنَاَح الذُّ

   َربَّٰينِْي َصِغْيًزا    

Artinya: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya 

dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai 

Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua 

telah mendidik aku pada waktu kecil. 

Dan bersikaplah kepada ibu-ibu dan bapak-bapakmu 

dengan merendah dan tawadhu sebagai bentuk sayang kepada 

mereka, dan mohonlah kepada tuhanmu agar berkenan 

menyayangi mereka berdua dengan rahmat nya yang luas 

semasa mereka masih hidup maupun setelah wafat, 

sebagaimana mereka dahulu bersabar dalam mendidikmu 

                                                             
24 Hamza B. Uno  & nina Lamatenggo, Tugas Guru dalam Pembelajaran, ( 

Jakarta: PT Bumi Aksara 2016), h. 1-2.  
25  Siti Maemunawati, Peran Guru, Orang Tua, dan Media Pembelajaran, 

(Banten: Penerbit 3M Media Karya Serang 2020), h. 7. 
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semasa masih kecil, yang tak berdaya lagi tak punya 

kekuatan.
26

 

Dalam kegiatan belajar mengajar guru memiliki peran 

penting untuk membuat ilmu-ilmu yang diajarkan dapat 

diterima oleh siswa-siswinya yang ada. Tak hanya berperan 

untuk mengerjakan ilmu-ilmu saja, banyak sekali peran guru 

dalam proses pembelajaran.
27

 

Berikut ini pendapat dari beberapa para ahli berkalitan 

dengan peran guru: 

a. Prey Katz menggambarkan peran guru sebagai kominator, 

sahabat yang dapat memberikan nasihat- nasihat, motivator 

sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing 

dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai- 

nilai orang yang menguasai bahan yang diajarkan. 

b.  Havighurst menjelaskan bahwa peran guru disekolah 

sebagai pegawai (employee) dalam hubungan kedinasan, 

sebagai bawahan (subardinate) terhadap atasannya, sebagai 

kolega dalam hubungannya dengan teman sejawat, sebagai 

mediator dalam  hubungannya dengan anak didik, sebagai 

pengatur disiplin, evaluator dan pengganti orang tua. 

c. James W.Brown, mengemukakan bahwa tugas dan peran 

guru antara lain: menguasai dan mengembangkan materi 

pelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran 

sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa.  

d. Federasi dan Organisasi Profesional Guru Sedunia, 

mengungkapkan bahwa peran guru di sekolah, tidak hanya 

sebagai transmiter dari ide tetapi juga berperan sebagai 

transformer dan katalisator dari nilai dan sikap.
28

 

 

 

 

                                                             
26 Islamic  Affairs & Charitable Activites Departemen, Al-Qur‟an , (Qari 

Technologies: IACAD 2018), h.8.  
27  Dea Kiki Yestiani & Nabila Zahwa, Peran Guru Dalam Pembelajaran Pada Siswa Sekolah Dasar, Jurnal 

Pendidikan Dasar, Vol. 4 No. 1, (Maret 2020), h. 2. 
28

 Sardiman A.M, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. 

Grafindo Persada, 2018), hlm. 143-144  
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2. Tugas dan Fungsi Guru 

Tugas maupun fungsi guru merupakan sesuatu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi tugas dan 

fungsi guru sering kali disejajarkan sebagai peran.  

a. Guru sebagai Pendidik 

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan, dan 

identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. 

Oleh karena itu, guru harus mempunyai standar kualitas 

pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, 

kewibawaan, kemandirian dan kedisiplinan. Guru harus 

memahami sebagai nilai dan norma tersebut. Guru juga 

harus tanggung jawab terhadap tindakannya dalam proses 

pembelajaran disekolah. Guru dalam tugasnya sebagai 

pendidik harus berani mengambil keputusan secara mandiri 

berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan 

kompetensi, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta 

didik dan lingkungan. 

b. Guru sebagai Pengajar 

Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang 

untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, 

membentuk kompetensi, dan memahami materi standar 

yang dipelajari. Guru sebagai pengajar harus terus 

mengikuti perkembangan teknologi sehingga apa yang 

disampaikan kepada peszerta didik merupakan hal-hal 

yang terus diperbaharui. 

c. Guru sebagai Pembimbing 

Guru sebagai pembimbing  dapat diartikan pembimbing 

perjalanan, yang berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamanya yang bertanggung jawab. Sebagai pembing 

guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan 

waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, 

menggunakan petunjuk jalan, serta menilai 

kelancarannyasesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

peserta didik. Semua kegiatan yang dilakukan oleh guru 

harus berdasarkan kerja sama yang baik antara guru 

dengan peserta didik. Guru memiliki hak dan tanggung 
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jawab dalam setiap perjalanan yang direncanakan dan 

dilaksanakannya.  

d. Guru sebagai Pengaruh  

Guru adalah seorang pengaruh bagi peserta didik bahkan 

bagi orang tua. Sebagai pengaruh harus mampu 

mengajarkan peserta didik dalam memecahkan berbagai 

permasalahan yang dihadapi, mengarahkan kepada peserta 

didik dalam mengambil suatu keputusan, dan menemukan 

jati dirinya. Guru juga ditunjut untuk mengarahkan peserta 

didik dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga 

peserta didik dapat membangun karakter yang baik bagi 

dirinya dalam menghadapi kehidupan nyata dimasyarakat. 

e. Guru sebagi Pelatih 

Proses pendidikian dan pembelajaran memerlukan latihan 

keterampilan, baik intelektual maupun motorik sehingga 

menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Guru 

bertugas melatih peserta didik dalam membentuk 

kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing 

peserta didik. Selain harus memerhatikan kompetensi dasar 

dan materi standar, pelatihan yang dilakukan juga harus 

mampu memerhatikan perbedaan individual peserta didik 

dan lingkungannya. Untuk itu, guru harus memiliki 

pengetahuan yang banyak, meskipun tidak mencakup 

semua hal secara sempurna. 

f. Guru sebagai Penilai 

Penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran 

yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar 

belakang dan hubungan. Tidak ada pembelajaran tanpa 

penilaian karena penilaian merupakan proses menetapkan 

kualitas hasil belajar, atau proses untuk menentukan 

tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. 

Sebagai suatu proses, penilaian dilaksanakan dengan 

prinsip-prinsip dan dengan teknik yang sesuai, baik tes 

atau non tes. Teknik apa pun yang dipilih, penilaian harus 
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dilakukan dengan prosedur yang jelas meliputi tiga tahap, 

yaitu persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut.
29

 

 

3. Kriteria Kompetensi Propesional Guru  

Kriteria Kompetensi Profesional Guru adalah sebagai 

berikut: 

 Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang 

diampu.  

 Menguasai Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang 

diampu. 

 Mengembangkan materi pelajaran yang diampu 

secara kreatif. 

 Mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. 

 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 
30

 

 

4. Peran Guru Sebagai Motivator 

Adapun peranan guru sebagai motivator adalah: a) 

Bersikap terbuka, dalam arti guru harus melakukan 

tindakan yang mampu mendorong kemauan murid untuk 

mengungkapkan pendapatnya, menerima siswa dengan 

segala kekurangan dan kelebihannya, mau menanggapi 

pendapat siswa secara positif, dalam batas tertentu 

berusaha memahami kemungkinan terdapatnya masalah 

pribadi dari siswa, menunjukkan perhatian terhadap 

permasalahan yang dihadapi siswa, dan menunjukkan 

sikap ramah serta penuh pengertian terhadap siswa. b) 

Membantu siswa agar mampu memahami dan 

memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya secara 

                                                             
29 Hamzah B. Uno & Nina Lamatenngo, Tugas Guru dalam Pembelajaran 

ibid, h.3-5.  
30 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme 

Guru, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 58. 
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optimal, dalam arti guru harus mampu memberikan 

gambaran tentang kemampuan dan kelemahan para 

siswanya, mendorong siswa untuk sekali waktu 

mengungkapkan perasaannya, membantu siswa agar 

memiliki rasa percaya diri dan memiliki keberanian 

dalam membuat keputusan. 

Guru bertindak sebagai alat pembangkit motivasi 

(motivator) bagi peserta didiknya. Guru Sebagai 

motivator hendaknya menunjukkan sikap sebagai berikut 

: 1. Bersikap terbuka, artinya bahwa seorang guru harus 

dapat mendorong siswanya agar berani mengungkapkan 

pendapat dan menanggapinya dengan positif. Guru juga 

harus bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan 

tiap siswanya. Dalam batas tertentu, guru berusaha 

memahami kemungkinan terdapatnya masalah pribadi 

dari siswa, yakni dengan menunjukkan perhatian 

terhadap permasalahan yang dihadapi siswa, dan 

menunjukkan sikap ramah serta penuh pengertian 

terhadap siswa. 2. Membantu siswa agar mampu 

memahami dan memanfaatkan potensi yang ada pada 

dirinya secara optimal. Maksudnya bahwa dalam proses 

penemuan bakat terkadang tidak secepat yang 

dibayangkan. Harus disesuaikan dengan karakter bawaan 

setiap siswa. Bakat diibaratkan seperti tanaman. Karena 

dalam mengembangkan bakat siswa diperlukan “pupuk” 

layaknya tanaman yang harus dirawat dengan telaten, 

sabar dan penuh perhatian. Dalam hal ini motivasi sangat 

dibutuhkan untuk setiap siswa guna mengembangkan 

bakatnya tersebut sehingga dapat meraih prestasi yang 

membanggakan. Ini berguna untuk membantu siswa agar 

memiliki rasa percaya diri dan memiliki keberanian 

dalam membuat keputusan. 3. Menciptakan hubungan 

yang serasi dan penuh kegairahan dalam interaksi belajar 

mengajar di kelas. Hal ini dapat ditunjukkan antara lain, 

menangani perilaku siswa yang tidak diinginkan secara 

positif, menunjukkan kegairahan dalam mengajar, murah 
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senyum, mampu mengendalikan emosi, dan mampu 

bersifat proporsional sehingga berbagai masalah pribadi 

dari guru itu sendiri dapat didudukan pada tempatnya. 4. 

Menanamkan kepada siswa bahwa belajar itu ditujukan 

untuk mendapatkan prestasi yang tinggi atau agar mudah 

memperoleh pekerjaan, atau keinginan untuk 

menyenangkan orang tua, atau demi ibadah kepada Allah, 

dan masih banyak lagi hal lain yang dapat dijadikan 

motivasi demi ditumbuhkannya minat belajar siswa. 5. 

Sikap aktif dari subjek belajar (siswa) mutlak diperlukan 

karena minat belajar itu seharusnya dapat tumbuh dari 

dalam diri subjek belajar sendiri dengan atau tanpa 

bantuan orang lain, melalui penekanan pemahaman 

bahwa belajar itu ada manfaatnya bagi dirinya. Untuk 

menumbuhkan minat belajar siswa, guru juga perlu 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar 

proses belajar di ruang kelas dapat berjalan sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan dan menyenangkan. Dengan kata 

lain, siswa akan memiliki motivasi yang besar dalam 

mengikuti proses belajar mengajar di ruang kelas. 

Lingkungan belajar kondusif yang dimaksudkan adalah: 

Suasana santai dan nyaman, Berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar, Mengembangkan dan 

mempertahankan sikap positif.  

Guru dalam rangka meningkatkan motivasi belajar peserta didik: 

 Menggunakan metode yang bervariasi. 

 Menciptakan Persaingan/Kompetisi 

 Memberikan Nilai atau Angka. 

 Mengadakan ulangan/evalusi. 

 Mengumumkan hasil belajar 

 Memberikan Hdia 

 Memberikan Pujiam. 

 Memberikan Hukuman.
31

  

                                                             
31 Elly Manizar, Peran Guru Sebagai Motivator Dalam Belajar, Jurnal 

Tadrib, Vol. 1, No. 2, (Desember 2017), h. 9-15. 
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B. Minat Belajar 

1. Pengertian Minat Belajar 

 Minat belajar adalah aspek psikologis seseorang yang 

menampakkan diri dalam beberapa gejala seperti: gairah, 

keinginan, semangat, perasaan, suka untuk melakukan proses 

perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang 

meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman, dengan kata 

lain minat belajar itu adalah perhatian, rasa suka, ketertarikan 

seseorang terhadap proses belajar yang dijalaninya dan yang 

kemudian ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi dan 

keaktifan dalam mengikuti proses belajar yang ada.
32

  

Minat mempengaruhi tiga aspek penting dalam 

pengetahuan seseorang yaitu perhatian, tujuan dan tingkat 

pembelajaran, berbeda dengan motivasi sebagai faktor 

pendorong pengetahuan, minat tidak hanya sebagai faktor 

pendorong pengetahuan namun juga sebagai faktor 

pendorong sikap. Selanjutnya pengertian minat belajar adalah 

sikap ketaatan pada kegiatan belajar, baik menyangkut 

perencanaan jadwal belajar maupun inisiatif melakukan 

usaha tersebut dengan sungguh-sungguh.
33

 

Minat juga berakar pada perasaan tertarik dan 

perasaan senang yang merupakan dasar untuk memusatkan 

perhatian dan meningkatkan aktivitas, karena pada dasarnya 

perilaku manusia didorong oleh keinginan untuk memperoleh 

kesenangan dan menghindari ketidak senangan.
34

 

 

2. Indikator Minat Belajar  

 Minat sebenarnya mengandung tiga unsur yaitu 

kognisi (mengenal), emosi (perasaan), dan konasi 

                                                             
 32 Edy Syahputra,  Snowball Throwing Tingkatkan Minat Dan Hasil 

Belajar, (Sukabumi: Haura Publishing 2020), h. 12 
33 Siti Nurhasanah & A. Sobandi, Minat Belajar Sebagai Determinan Hasil 

Belajar Siswa (Learning Interest as Determinant Student Learning Outcomes), Jurnal 

Pendidikan Manajemen Perkantoran, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2016). h.3. 
34 Yulia Siska, Hubungan Minat Belajar dengan Pemahaman Sejarah Lokal 

Lampung Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Di Bandar Lampung , Terampil Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 4, No.2, (Oktober 2017), h.175.  
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(kehendak). Ada beberapa indikator yang menetukan minat 

seseorang terhadap sesuatu yaitu: 

a. Ketertarikan untuk belajar diartikan apabila seorang yang 

berminat terhadap suatu pelajaran maka ia akan memiliki 

perasaan ketertarikan terhadap pelajaran tersebut. Akan 

rajin belajar dan terus memahami semua ilmu yang 

berhubungan dengan bidang tersebut, mengikuti 

pelajaran dengan penuh antusias dan tanpa ada beban 

dalam dirinya. 

b. Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa 

seseorang terhadap pengamatan, pengertian ataupun yang 

lainna dengan mengesampingkan hal lain dari pada itu. 

Jadi siswa akan mempunyai perhatian dalam belajar, jika 

jiwa dan fikirannya terfokus dengan apa yang ia pelajari. 

c. Motivasi merupakan usaha atau pendorong yang 

dilakukan secara sadar untuk melakukan tindakan belajar 

dan mewujudkan perilaku yang terarah demi pencapaian 

tujuan yang diharapkan dalam situasi interaksi belajar. 

d. Pengetahuan diartikan bahwa jika seseorang yang 

berminat terhadap suatu pelajaran maka akan mempunyai 

pengetahuan yang luas tentang pelajaran maka akan 

mempunyai pengetahuan yang luas tentang pelajaran 

tersebut serta bagaimana manfaat belajar dalam 

kehidupan sehari-hari.
35

 

e. Giat belajar. Aktivitas di luar sekolah merupakan 

indikator yang dapat menunjukan keberadaan minat pada 

diri siswa. 

f. Mengerjakan tugas. Kebiasaan mengerjakan tugas yang 

diberikan guru merupakan salah satu indikator yang 

menunjukan minat siswa. 

g. Menaati peraturan. Orang yang berminat terhadap 

pelajaran dalam dirinya akan terdapat kecenderungan-

kecenderungan yang kuat untuk mematuhi peraturan-

                                                             
35 Siti Nurhasanah & A. Sobandi, Minat Belajar Sebagai Determinan Hasil 

Belajar Siswa (Learning Interest as Determinant Student Learning Outcomes), Jurnal 

Pendidikan Manajemen Perkantoran, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2016). h.3-4. 
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peraturan yang ditetapkan karena ia mengetahui 

konsekuensinya. Sehingga menaati peraturan merupakan 

indikator yang menentukan minat seseorang.
36

 

 

3. Fungsi Minat Belajar  

 Minat berhubungan erat dengan sikap kebutuhan 

seseorang dan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Sumber motivasi yang kuat untuk belajar. Anak yang 

berminat terhadap sebuah kegiatan baik permainan 

maupun pekerjaan akan berusaha lebih keras untuk 

belajar dibandingkan anak yang kurang berminat. 

b. Minat memengaruhi bentuk intensitas apresiasi anak. 

Ketika anak milau berpikir tentang pekerjaan mereka 

dimasa yang akan datang, semakin besar minat mereka 

terhadap kegiatan di kelas atau di luar kelas yang 

mendukung tercapainya aspirasi itu. 

c. Menambah kegairahan pada setiap kegiatan yang 

ditekuni seseorang. Anak yang berminat terhadap suatu 

pekerjaan atau kegiatan,pengalaman mereka jauh lebih 

menyenangkan dari pada mereka yang merasa bosan.
37

 

 

4. Macam-macam Minat Belajar Peserta Didik 

 Setiap individu peserta didik memiliki berbagai 

macam minat dan potensi. Secara konseptual, 

mengkategorikan minat peserta didik menjadi tiga dimensi 

besar yaitu: 

a. Minat Personal 

Minat personal terkait erat dengan sikap dan 

motivasi atas mata pelajaran tertentu, apakah peserta 

didik tertarik atau tidak, apakah senang atau tidak senan, 

dan apakah mempunyai dorongan keras dari dalam 

                                                             
 36 Noor Komari Pratiwi, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Perhatian 

Orangtua, Dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia 

Siswa SMK Kesehatan Di Kota Tangerang, Jurnal Pujangga Vol. 1 No. 2 (Desember 
2015), h. 15-16. 
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dirinya untuk menguasai mata pelajarantersebut. Minat 

personal identik dengan minat intrinsik peserta didik 

yang mengarah pada minat khusus pada ilmu sosial, 

olahraga, sains, musik, kesasatraan, komputer, dan lain 

sebagainya. Selain itu minat personal peserta didik dapat 

diartikan dengan minat peserta didik dalam pilihan mata 

pelajaran. 

b. Minat Situasional 

Minat situasional ini menjurus pada minat peserta 

didik yang tidak stabil dan telatif berganti-ganti 

tergantung dari faktor rangsangan dari luar dirinya. 

Misalnya suasana kelas,ara mengajar guru, dorongan 

keluarag, minat situasional ini merupakan kaitan dengan 

tema pelajaran yang diberikan. 

c. Minat Psikologikal 

Minat psiklogikal erat kaitannya denga adanya 

sebuah interaksi antara minat personal dengan minat 

situasional yang terus menerus dan 

berkesinambungan.jika peserta didik memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang mata pelajaran, dan dia 

memiliki cukup punya peluang untuk mendalaminya 

dalam aktivitas yang terstruktur (kelas) atau pribadi 

(diluar kelas), serta punya penilaian yang tinggi atas mata 

pelajaran tersebut maka dapat dinyatakan bahwa peserta 

didik memiliki minat psikologikal terhadap mata 

pelajaran tersebut.
38

 

 

5. Rendahnya Minat Belajar Peserta Didik 

 Rendahnya minat belajar peserta didik merupakan 

masalah yang dapat mempengaruhi prestasi belajar mereka. 

Peserta didik yang kurang memiliki minat belajar, biasanya 

tidak akan merespons kegiatan pembeljaran. Mereka merasa 

malas dan acuh tak acuh dengan materi yang sedang 

disajikan dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik yang 

                                                             
38 Moh. Toharudin, “Buku Ajar Manajemen Kelas”, (Penerbit Lakeisha, 

2020), h. 172. 
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kurang minat belajar sering melakukan hal-hal yang sama 

sekali tidak berhubungan dengan pelajaran, seperti misalnya 

ngobrol dengan teman, sibuk menggambar tidur dikelas, 

melamum, dan lain sebagainya. Hal itulah yang 

menyebabkan proses pe,belajaran yang berlangsung menjadi 

tidak efektif dan tidak berkualitas akibat rendahnya minat 

peserta didik untuk belajar. 

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat 

belajar peserta didik , yaitu sebagai berikut: 

Fakor Intern 

Faktor dari dalam diri peserta didik itu sendiri 

meurpakan faktor yang paling besar dalam menentukan 

minat belajar. Terkadang dalam satu kelas kita temui peserta 

didik yang memang mempunyai kemauan keras dan minat 

yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran. Dengan 

demikian, tidak jarang peserta didik yang memiliki 

kemampuan rendah, bahkan tidak berminat sama sekali 

dengan pembelajaran yang disajikan, padahal lingkungan 

belajar dari guru mereka sama. Ada dua macam faktor inter 

yaitu sebagai berikut: 

1) Sifat, kebiasaan dan kecerdasan 

Berbagai karakter peserta didik tersebut sangat 

dipengaruhi oleh sifat, kebiasaan, dan kecerdasan 

mereka masing-masing. 

2) Kondisi fisik dan psikologis 

Selain kecerdasan, hal lain yang juga berpengaruh 

terhadap minat peserta diidk adalah kondisi fisik dan 

psikologis. Kondisi dalam hal ini meliputi postur 

buhuu, kondisi kesehatan, dan penampilan. Kondisi 

fisik akan berpengaruh pada psikologis peserta didik. 

a. Faktor Ekstern 

 Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar. 

Beberapa faktor luar yang berpengaruh pada minat 

belajar peserta didik, antara lain sebagai berikut: 

1) Guru  
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Guru merupakan sosok yang sangat 

berpengaru terhadap keberhasilan belajar peserta 

didik. Guru yang profesional akan mampu 

menciptakan pembelajaran yang memotivasi peserta 

didik untuk menjawab rasa ingin tahu mereka dan 

mengantarnya pada penguasaan kompetensi tertentu. 

Oleh karena itu, guru merupakan faktor penentu 

peseta didik dalam meraih keberhasilannya 

pendidikannya. 

2) Lingkungan belajar 

Lingkungan belajar juga sangat besar 

pengaruhnya pada iminat belajar peserta didik. 

Lingkungann belajar yang kondusif akan mendorong 

peserta didik untuk selalu antusias dalam belajar. 

Namun sebaliknya, lingkungan belajar yang tidak 

kondusif akan menimbulkan peserta didik malas 

dalam belajar. Lingkungan dalam hal ini juga berupa 

lingkungan belajar dikelas, sekolah atau bahkan di 

rumah peserta didik. 

3) Sarana Prasarana 

Tidak bisa dipungkiri, bahwa ketersediaan 

sarana prasarana disekolahakan mempengaruhi minat 

belajar psesrta didik. Sekolah yang memiliki sarana 

prasarana memadai akan mendorong peserta ddik 

untuk selalu berminat dalam mengikuti 

pembelajaran. Peserta didik akan merasa senang dan 

lebih mudah mempelajari materi pelajaran, karena 

sebagai sarana dan prasarana yang mnedukung setiap 

kegiatan pembelajaran tersedia dengan baik. 

4) Orang tua 

Sikap orangtua yang selalu memerhatikan 

kemajuan belajar anaknya, akan mendorong anak 

untuk lebih semangat dalam belajar. Perhatian dan 

peran orangtua memang sangat dibutuhkan oleh 

peserta didik, apalagi jika peserta didik masih 

tergolong anak-anak dan remaja. Usia demikian 



 

 

 
 

34 

belum mampu mandiri dalam segala hal, termasuk 

dalam hal belajar. Peran orangtua dan keluarga sanga 

berpengaruh pada minat belajar peserta didik.
39

 

 

C. Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik Terpadu 

Pembelejaran tematik merupakan salah satu model 

dalam pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang 

merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan 

siswa, baik secara individual maupunnkelompok, aktif 

menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip 

keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik.
40

 

Pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan 

belajar dengan tidak memisahkan mata pelajaran, tetapi 

menggunakan tema untuk untuk menyatukannya. 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang 

memadukan antara berbagai mata pelajaran dengan 

menggunaan tema tertentu.
41

  

 Dengan adanya tema ini akan memberikan banyak 

keuntungan, diantaranya: 1) siswa mudah memusatkan 

perhatian pada suatu tema tertentu, 2) siswa dapat 

mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai 

kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama, 

3) pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam, 4) 

kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan 

mengaitkan mata pelajaran lain dengan dengan pengalaman 

pribadi siswa, 5) siswa dapat manfaat dan makna belajar 

karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas, 6) 

siswa dapat lebih bergairah belajar, 7) guru dapat mengheat 

waktu karena mata pelajaran yang disajikan seara terpadu  

dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam dua atu tiga 

                                                             
 39 Erwin widiasworo, Masalah-masalah peserta didik dalam kelas dan 

solusinya, (Yogyakarta: araska, 2017), h. 20 
 40 Rusman, Model-model Pembelajaran, (Depok:PT RajaGrafindo 

Persada,2018), h.254 
 41 Maulana Arafat Lubis Dan Nahsran Azizan, Pembelajaran Tematik 

SD/MI (Yogyakarta:Samdra Biru 2019),h. 6 
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pertemuan, waktu selebihnya apat digunakan untuk kegiatan 

remedial, pemantapan, atau pengayaan.
42

 

Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan 

pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi 

dari berbagai mata pelajaran ke dalam sebuah tema tertentu. 

Pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang 

aktual dekat dengan dunia siswa dan ada dalam kehidupan 

sehari-hari. Tema ini menjadi satu pemersatu materi yang 

beragam dari beberapa mata pelajaran. Pembelajaran tematik 

integratif perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang 

mungkin saling terkait. Teknik penilaian yang dilaksanakan 

oleh guru dalam pembelajaran ini berupa tes lisan, tes tulis, 

penugasan dan tes kinerja. Rapor dengan pembelajarantematik 

integratif tidak menggunakan angka sebagai penilaian namun 

dengan deskripsi kalimat dan menilai seluruh aspek.
43

 

 

2. Tujuan Dan Fungsi Pembelajaran Tematik Terpadu 

Pembelajaran tematik berfungsi sebagai pemersatu 

kegiantan pembelajaran, dengan memadukan  beberapa mata 

pelajaran sekaligus untuk pembelajaran di SD/MI. 

Sedangkan Tujuan pembelajaran tematik ialah memberikan 

kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan 

mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema serta 

dapat menambah semangat belajar. BPSDMPK dan PMP 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa 

tujan pembelajran tematik sebagai berikut: 

a. Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik 

tertentu. 

b. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai 

kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. 

c. Memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih 

mendalam dan berkesan. 

                                                             
 42 Rusman, Model-model Pembelajaran ...., h. 255 

43 Nurul Hidayah, “Pembelajaran Tematik Integratif di Sekolah Dasar”, 

Jurnal Terampil Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 2, No. 1 (Juni 2015), h.35.  
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d. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan 

mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan 

pengalaman pribadi peserta didik. 

e. Lebih bergairah belajar karena mereka dapat 

berkomunikasi dalam situasi nyata, seperti berbicara, 

bertanya,menulis,dan bisa mempelajari pelajaran yang lain. 

f. Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi 

yang disajikan dalam konteks tema yang  jelas. 

g. Guru dapat menghemat waktu, karena mata pelajaran yang 

disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus 

diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan bahkan lebih. 

h. Budi pekerti dan moral peserta didik dapat 

ditumbuhkembangkan dalam mengangkat sejumlah nilai 

budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. 

 

3. Karakteristik Pembelajaran Tematik Terpadu 

Pembelajaran tematik terpadu memiliki karakteristik 

yaitu: 

a) Berpusat pada siswa  

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (stdent 

centered), hal ini sesuai dengan pendekatan belajar 

modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai 

subjek belajar sedangkan guru lebih banyak berperan 

sebagai fasilitator yait memberikan kemudahan-

kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas 

belajar. 

b) Memberikan pengalaman langsung pada anak 

Pembelajaran tematik terpadu dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada siswa (direct experiences). 

Dengan pengalaman langsung ini, peserta didik 

dihadapkan pada sesuatu yang nyata (kongret) sebagai 

dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. 

c) Pemisahan buatan mata pelajaran tidak begit jelas 

Dalam pembelajaran tematik terpadu pemisahan 

antar muatan mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. 

Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-
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tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan 

peserta didik. 

d) Menyajikan konsep dari berbagai muatan mata pelajaran  

Pembelajaran tematik terpadu menyajikan konsep-

konsep berkaitan dengan tema dari berbagai muatan mata 

pelajaran yang dipadukan dalam proses pembelajaran. 

Dengan demikian, peserta didik dapat memahami konsep-

konsep tersebt secara utuh. Hal ini diperlukan untuk 

membantu siswa dalam pemecahan masalah-masalah 

yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

e) Bersifat luwes/fleksibel 

Pembelajaran tematik terpadu berifat luwes 

(fleksibel) dimana guru dapat mengaitkan dan 

memadukan bahan ajar dari berbagai muatan mata 

pelajara, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan 

peserta didik dari keadaan lingkungan dimana sekolah 

dan peserta didik berada. 

f) Hasil pembelajaran berkembang sesuai dengan minat dan 

kebutuhan peserta didik.  

Siswa diberi kesempatan untuk  mengoptimalkan 

potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat, bakat, dan 

kebutuhannya. 

g) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan. 

 

4. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Tematik 

 Pembelajaran tematik SD/MI memiliki prinsip-prinsip 

yang perlu dipahamai oleh guru. Ada 9 prinsip-prinsip 

tersebut: 

a. Terintegrasi dengan lingkungan, maksdunya 

pembelajaran dikolaborasikan dalam kehidupan sehari-

hari peserta didik. 

b. Memilki tema sebagai alat pemersatu dari ketujuh mata 

pelajaran (PPKn, BI, MM, PJOK, SBdP,IPA, IPS) di 

sekolah dasar. 

c. Menjadi belajar sambil berman dan menyenangkan  
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d. Memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi 

peserta didik. 

e. Menanamkan konsep dari ketujuh mata pelajaran ke 

dalam proses pembelajaran 

f. Pembeda antara mata pelajaran tematik dengan mata 

pelajaran lainnya. 

g. Pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan 

kemampuan, kebutuhan, dan keadaan peserta didik 

h. Pembelajaran bersifat fleksibel 

i. Penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. 

 

5. Pentingnya Pembelajaran Tematik Terpadu Untuk Anak 

SD 

 Melalui pembelajaran tematik, peserta didik sekolah 

dasar menjadika peserta didik sebagai pusat pembelajaran. 

Pembelajaran tematik menekankan kegiatan peserta didik 

sebagai bagian penting untuk mendapatkan pengetahuan baru 

dan pengalaman baru. Melalui pengalamannya langsung, 

peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang lebih 

bermanfaat dalam pengembangan rasa ingin tahu, sekaligus 

menjadi bagian dari keterampilan dikehidupannya sehari-

hari. Maka dari itu belajar dengan cara mengekplorasi 

menjadi bagian terpenting untuk kehidupan sehari-hari dan 

sebagai salah satunciri khas pemelajaran tematik. 

Kesimpulannya ialah pembelajaran tematik sangat penting 

diintegrasikan bagi peserta didik SD/MI, agar nantinya 

mereka mampu menjadi peserta didik yang memiliki skill 

dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan.
44

 

 

 

 

                                                             
 44 Maulana Arafa Lubis dan Nashran Azizan, Pembelajaran Tematik SD/MI, 

(Yogyakarta: Penerbit Samudra  Biru, 2019), h.8-13 
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Objek 

       Dalam bab ini penulis mendeskripsikan hasil penelitian 

yang dilakukan di SDN 1 Pematang Pasir. Penulis berharap 

agar pembaca dapat mengetahui gambaran lokasi penelitian 

dengan jelas dan data-data yang didapat dari penelitian yang 

dilakukan. Berikut adalah data-data pada saat penelitian; 

1. Sejarah Singkat SDN 1 Pematang Pasir 

         SDN 1 Pematang Pasir berdiri pada tahun 1981 

yang sekarang dipimpin oleh bapak Pariyo, S.Pd. SDN 1 

Pematang Pasir berada di Desa Pematang Parir 

002/003Kecamatan Ketapang KAbupaten Lampung 

Selatan. 

         Pada awal mula kegiatan belajar mengajar di 

lakukan proses pembelajaran menggunakan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau sering disebut 

dengan kurikulum 2006 sampai pada tahun 2018, dan 

pada tahun 2019 mulai menerapkan kurikulum 2013 

untuk kelas rendah dan kelas tinggi masih menggunakan 

KTSP, sehingga penulis  mengambil  kelas  II  sebagai  

salah  satu  objek  penelitian.  

2. Profil Sekolah 

1. Identitas Sekolah 

1 Nama Sekolah : SD N 1 PEMATANG PASIR 

2 NPSN : 10801437 

3 Jenjang Pendidikan : SD 

4 Status Sekolah :  Negeri 

5 Alamat Sekolah : Pematang Pasir 

 
RT / RW : 2 / 3 

 
Kode Pos : 35592 

 
Kelurahan : Pematang Pasir 

 
Kecamatan : Kec. Ketapang 
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Kabupaten/Kota : Kab. Lampung Selatan 

 
Provinsi : Prov. Lampung 

 
Negara :  Indonesia 

6 Posisi Geografis : -5,6851 Lintang 

   
105,7603 Bujur 

3. Data Pelengkap               

7 SK Pendirian Sekolah :   

8 Tanggal SK Pendirian :  1981-01-01 

9 Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah 

10 SK Izin Operasional : - 

11 
Tgl SK Izin 

Operasional 
: 1910-01-01 

12 
Kebutuhan Khusus 

Dilayani 
:   

13 Nomor Rekening : 4040005000438 

14 Nama Bank : Bank Lampung 

15 Cabang KCP/Unit : BAKAUHENI 

16 Rekening Atas Nama : SDN 1 PEMATANGPASIR 

17 MBS : Ya 

18 Memungut Iuran : Tidak 

19 Nominal/siswa : 0 

20 Nama Wajib Pajak : SDN 1 PEMATANG PASIR 

21 NPWP : 968708123325000 

3. Kontak Sekolah 

20 Nomor Telepon :   

21 Nomor Fax :    

22 Email : sdn1pp@gmail.com 

23 Website :  http://www.sdn1pp 
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3. Struktur Organisasi SDN 1 Pematang Pasir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sarana dan Prasaran 

        Sarana dan Prasarana adalah keadaan bangunan 

fisik dan non fisik, bangunan fisik yang ada di SDN 1 

Pematang Pasir meliputi: 

 

Tabel 2 

Sarana dan Prasarana SDN 1 Pematang Pasir 

No Keterangan Jumlah 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 

2 Ruang Guru (Kantor) 2 

3 Ruang UKS 1 

Ketua Komite 

 

Mansyur, S.Pd.I 

Sekretaris 

 

Suwanti, S.Pd.SD 

 

 

Bendahara 

Komariyah, 

S.Pd 

 

Pendidik 

 

Peserta Didik 

Kepala Sekolah 

Pariyo, S.Pd. 
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No Keterangan Jumlah 

4 Perpustakaan 1 

5 Ruang Kelas 6 

6 Toilet 4 

7 Ruang Praktik 1 

8 Lapangan 1 

        Selain bangunan fisik SDN 1 Pematang Pasir 

memiliki beberapa fasilitas sebagai penunjang proses 

pembelajaran peserta didik diantaranya adalah beberapa 

perlengkapan olahraga, dan beberapa alat peraga IPA 

seperti kerangka tubuh manusia. 

5. Data Pendidik 

       Pendidik adalah salah satu komponen terpenting 

dalam lembaga pendidikan, pendidik di sekolah juga 

dibantu oleh staf tata usaha yang sesuai dengan 

bidangnya. Kualitas pendidik juga akan berpengaruh 

dengan kualitas peserta didik sekolah tersebut sehingga 

semakin baik kualitas pendidik maka akan semakin baik 

pula kualitas peserta didik yang akan dihasilkan. 

Berikut adalah rekapitulasi tenaga pendidik di SDN 1 

Pematang Pasir: 

Tabel 3 

Data Pendidik SDN 1 Pematang Pasir 

No Nama L/P Tempat 

Lahir 

Tanggal 

Lahir 

Jabatan 

 

1 Asiati P Kota 

Agung 

1969-05-28 Guru 

Mapel 

2 Deni Gilang 

Darmawan 

L Pematang 

Pasir 

1998-09-01 Guru Kelas 

3 Elly Maria 

Francisca,S.Pd.Sd 

P Tanjung 

Karang 

1982-04-02 Guru Kelas 

4 Elma Diana P Lampung 

Selatan 

1997-01-19 Operator 

Sekolah 
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5 Iin Fatimah,A.Md P Sumber 

Gede 

1986-11-26 Guru Kelas 

6 Komariyah,S.Pd P Tanggamus 1968-04-15 Guru Kelas 

7 Mansyur,S.Pd.I L Sukaraja 1969-06-09 Guru 

Mapel 

8 Murwani,S.Pd.Sd P Wates 1970-06-14 Guru Kelas 

9 Pariyo, S.Pd L Sidodadi 1965-05-06 Kepala 

Sekolah 

10 Suwanti,S.Pd.Sd P Suka 

Mulya 

1976-08-01 Guru Kelas 

 

6. Data Peserta Didik 

       Berdasarkan data yang diperoleh penulis saat 

melakukan penelitian,  peserta didik di SDN 1 Pematang 

Pasir pada tahun ajaran 2020/2021  berjumlah  196 

peserta didik dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4 

Data Peserta Didik SDN 1 Pematang Pasir 

 

No Kelas Jenis 

Kelamin 

Jumlah 

L P 

1 Kelas I 6 6 12 

2 Kelas II 6 13 19 

3 Kelas III 6 9 15 

4 Kelas  IV 9 9 18 

5 Kelas V 14 9 23 

6 Kelas VI 12 11 23 

B. Deskripsi Data Penelitian 

      Guru adalah pengajar yang ada disekolah. Sebagai seorang 

pengajar atau sering disebut sebagai pendidik, guru dituntut untuk 

menyampaikan ilmunya kepada siswa. Menasehati dan 

mengarahkan siswa kepada perilaku yang lebih baik dari pada 

sebelumnya. Guru adalah seorang yang memberikan  fasilitas 

untuk proses perpindahan ilmu pengetahuan dari sumber belajar 



 

 

 
 

44 

ke peserta didik. Dalam kegiatan belajar mengajar guru memiliki 

peran penting untuk membuat ilmu-ilmu yang diajarkan dapat 

diterima oleh peserta didik yang ada.tak hanya berperan untuk 

mengajarkan ilmu-ilmu saja, tetapi banyak sekali peran guru 

dalam proses pembelajaran. 

       Peran guru dalam meningkatkan minat belajar khususnya 

pembelajaran tematik di SDN 1 Pematang Pasir sudah cukup dan 

masih ada beberapa indikator yang belum terlaksana, sehingga 

perlu ditingkatkan lagi. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi 

penghambat dalam kegiatan proses pembelajaran. Menyikapi hal 

ini Bapak Pariyo,S.Pd selaku Kepala SDN 1 Pematang pasir 

senantiasa memberikan dukungan dan arahan kepada seluruh 

pendidik untuk menjalankan perannya sebagai pendidik agar 

proses pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Akan tetapi 

pada masa pandemic “Covid-19” ini proses pembelajaran di SDN 

1 Pematang dilakukan dengan dua sesi yaitu dilakukan secara 

daring (online) dan dilakukan dengan tatap muka (luring). 

       Penjelasan diatas menunjukan bahwa peran guru di SDN 1 

Pematang Pasir dalam meningkatkan minat belajar mendaatkan 

dukungan dan bimbingan langsung dari Bapak Pariyo, S.Pd 

sebagai kepala sekolah yang ditujukan kepada seluruh pendidik 

di SDN 1Pematang Pasir. 

       Dalam penelitian ini, peneliti berpedoman dengan teori Ely 

Manizar bahwa cara meningkatkan minat belajar peserta didik 

dapat dilakukan dengan 8 cara yaitu menggunakan metode yang 

variasi, menciptakan persaingan atau kompetisi, memberikan 

ulangan/evaluasi, memberi nilai atau angka, memberitahukan 

hasil belajar, memberi hadiah, memberi pujian dan memberi 

hukuman bagi peserta didik yang tidak mengerjakan tugas. 

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang sudah di 

jabarkan pada bab sebelumnya bahwa minat belajar peserta didik 

masih rendah sehingga perlu ditingkatkan melalui peran guru, 

sehingga peneliti ingin melanjutkan penelitian mengebai peran 

guru dalam meningkatkan minat belajar tematik peserta didik di 

SDN 1 Pematang Pasir. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan instrument angket, lembar observasi sebagai 
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instrument pokok untuk mengetahu peran guru dan minat belajar 

belajar peserta didik pada pembelajaran tematik serta 

menggunakan dokumentasi dan wawancara sebagai instrument 

pendukung. 
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BAB IV 

ANALISIS PENELITIAN 

 

A. Temuan Penelitian 

       Peneliti pada bab ini akan membahas tentang perolehan data 

penelitian dari lapangan yang telah dilakukan. Adapun data yang 

peneliti peroleh melalui penyebaran angket, observasi, dan 

dokumentasi. Adapun metode pokok dalam pengumpulan data 

yakni penyebaran angket dan observasi yang ditunjukan pada 

pendidik dan peserta didik kelas II SDN 1 Pematang Pasir, yang 

pada penelitian ini peneliti membahas tentang peran pendidik 

dalam meningkatkan motivasi belajar tematik peserta didik kelas 

II SDN 1 Pematang Pasir. 

       Peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa 

dokumentasi dengan tujuan untuk melengkapi data yang ada. 

Pada bab ini data data yang dianalisis dan diolah oleh peneliti 

adalah data kualitatif, yang mana hasil dari metode pada 

penelitian yang penulis lakukan diperoleh melalui observasi pada 

pendidik, penyebaran angket pada peserta didik dan dokumentasi 

sebagai penguat data penelitian yang dilakukan mengenai Peran 

Guru dalam Meningkatkan Minat Belajar pada Pembelajaran 

Tematik Peserta Didik Kelas II SDN 1 Pematang Pasir 

Kecamatan Ketapang Lampung Selatan Tahun Ajaran 2020/2021. 

       Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Pematang Pasir Tahun 

Ajaran 2020/2021 pada Bulan April 2021. Dalam Penelitian ini 

pendidik kelas II SDN 1 Pematang Pasir berdasarkan hasil 

wawancara yang peneliti dapatkan bahwa pembelajaran tematik 

sudah diterapkan dalam proses pembelajaran, hanya saja belum 

optimal dalam penerapannya, diantaranya pesert didik masih 

terbiasa dengan pembelajaran KTSP dalam proses pembelajaran 

sehingga menagkibatkan minat belajar masih rendah. Oleh karena 

itu, peneliti berusaha untuk melihat peran  guru dalam 

meningkatkan minat belajar pada pembelajaran tematik kelas II 

di SDN 1 Pematang Pasir.  

       Pada bab ini merupakan hasil dari penyebaran angket, 

observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan pada pendidik 
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dan peserta didik di SDN 1 Pematang Pasir mengenai peran guru 

dalam meningkatkan minat belajar pada pembeajaran tematik. 

Agar lebih jelas hasil penelitian di SDN 1 Pematang Pasir akan 

dijabarkan sebagai berikut; 

       Berikut hasil observasi yang dilakukan dengan pendidik 

kelas II dijabarkan sebagai berikut: 

1. Menggunakan Metode yang Bervariasi 

        Metode pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik 

sebaiknya tidak hanya dengan satu metode saja, melainkan 

menggantinya sesuai dengan materi yang akan disampaikan, 

sehingga peserta didik tidak mengalami kebosanan saat 

melihat dan memperhatikan penjelasan pendidik dan materi 

yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh peserta didik. 

       Bapak Deni Gilang Dermawan, S.Pd menyatakan 

bahwasanya pembelajaran tematik menggunakan metode 

yang bervariasi. Metode yang ia gunakan sebagai guru yang 

tugasnya sebagai motivator agar minat belajar peserta didik 

meningkat. Variasi metode yang ia gunakan adalah berbagai 

metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang ia 

sampaikan kepada peserta didik seperti ceramah, Tanya 

jawab, penugasan, kelompok, dan metode-metode 

pembelajaran lainnya.
45

 

        Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pendidik kelas 

II menyajikan materi pembelajaran tematik dengan 

menggunakan metode yang bervariasi. Dengan kata lain 

menggunkaan metode ceramah, Tanya jawab, kelompok, 

penugasan dan metode lainnya yang sesuai dalam 

meningkatkan minat belajar dan mengikuti pembelajaran 

tematik. 

2. Kompetesi atau Persaingan 

       Kompetisi atau persaingan dapat digunakan sebagai alat 

dalam peran guru untuk meningkatkan minat belajar peserta 

didik. Baik persaingan individual maupun kelompok cara 

tersebut dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. 
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Kompetisi diberikan agar peserta didik berlomba-lomba 

untuk memperoleh hasil yang baik dibandingkan teman-

teman yang lain. Sehingga dengan adanya persaingan ini 

dapat meningkatkan minat belajar dalam pembelajaran 

tematik dalam proses pembelajaran. 

        Bapak Deni Gilang Dermawan, S.Pd menyatakan 

bahwasanya peran guru dalam proses pembelajaran adalah 

menciptakan persaingan atau kompetisi secara sehat antar 

peserta didik. Kompetisi ini bisa dilakukan secara individual 

ataupun kelompok. Secara individu yaitu peserta didik 

mengerjakan soal latihan sendiri atau menjawabnya sendiri. 

Sedangkan persaingan antar kelompok yaitu dengan 

menyelesaikan tugas atau menjawab soal latihan secara 

bersama-sama 3-4 orang dalam 1 (satu) kelompok dengan 

mengadakan diksusi tematik. 

       Untuk mendukung pernyataan diatas, peneliti juga 

mengkonfirmasi data tersebut kepada Bapak Pariyo,A.Ma., 

S.Pd  beliau menyatakan bahwa sangat mendukung apa yang 

dilakukan Bapak Deni Gilang Dermawan dalam 

meningkatkan minat belajar peserta didik. Pendidik 

menciptakan kompetisi atau persaingan antar peserta didik. 

Kompetisi yang dibuat yaitu pendidik membagi peserta didik 

menjadi kelompok - kelompok kecil 3-4 orang dalam 1 

kelompok, setiap peserta didik diberikan tugas masing-

masing dan setiap kelompok menhgerjkaan tertulis dan juga 

dipresentasikan secara diskusi di dalam kelas.
46

 

       Peneliti juga memperkuat keabsahan data diatas dengan 

mengkonfirmasinya dengan peeserta didik yaitu Fadlan, 

menyatakan bahwa pendidik sering melakukan kompetisi 

untuk peserta didik. Kompetisi tersebut berupa persaingan 

memperoleh hadiah apabila peserta didik bisa mengerjakan 
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soal ulangan yang diberikan pendidik dan mendapat 

hukuman apabila tidak bisa menjawab soal tersebut.
47

 

     Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa upaya yang 

dilakukan  untuk meningkatkan minat belajar pembelajaran 

tematik peserta didik adalah dengan menciptakan kompetisi 

atau persaingan antarpeserta didik, baik secara individu 

maupun kelompok. Hal tersebut dilakukan agar dapat 

meningkatkan minat belajar peserta didik dalam proses 

pembelajaran.   

3. Memberi Ulangan 

       Evaluasi sangat dibutuhkan untuk mengukur sejauh 

mana pembelajaran diserap oleh peserta didik, namun 

evaluasi ini sangat baik dan tersusun rapi, terencana agar 

tercapai tujuan pembelajarannya. Peserta didik akan menjadi 

giat belajar apabila mengetahui akan ada ulangan. Oleh 

karena itu, memberi ulangan ibi juga merupakan sarana 

meningkatkan minat belajar peserta didik. Tetapi harus 

diingat oleh pendidik adalah jangan terlalu sering  karena 

bisa membosankan dan bersifat rutinitas. Dalam hal ini, 

pendidik juga harus terbuka dengan memberitahukan 

terlebih dahulu kepada peserta didik sebelum mengadakan 

ulangan atau evaluasi. 

      Bapak Pariyo, S.Pd menyatakan peran guru dalam 

meningkatkan minat belajar peserta didik adalah kewajiban 

para pendidik untuk melakukan evaluasi atau ulangan 

setelah 3 kali pertemuan atau sekitar 3 minggu sekali, 

sehingga dengan diadakan ulangan tersebut peserta didik 

akan lebih giat belajar, baik di sekolah maupun di rumah. 
48

 

       Pendapat diatas diperkuat dengan pernyataan Bapak 

Deni Gilang Dermawan, S.Pd yaitu peran yang saya lakukan 

adaah dengan melakukan ulangan/evaluasi  proses 

pembelajaran kepada peserta didik, ulangan diberikan 
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setalah 3 kali pertemuan atau sekitar 3 minggu sekali. 

Ulangan yang saya berikan berupa soal uraian essai dan juga 

pilihan ganda serta pembentukan tugas belajar kelompok.
49

 

       Untuk memperkuat keabsahan data diatas, peneliti juga 

mengkonfirmasinya dengan peserta didik, yaitu Tazkiah 

bahwa setiap akan melakukan ulangan atau evaluasi para 

peserta didik diberi pemberitahuan terlebih dahulu oleh 

pendidik. Pemberitahuan kepada peserta didik tentang soal-

soal atau tugas yang dipelajari, hari dan tanggal pelaksanaan 

ulangan.
50

 Dengan demikian peserta didik dapat 

mempersiapkan diri untuk belajar di rumah. 

4. Memberi Nilai dalam Bentuk Angka 

       Memberi nilai dari setiap hasil aktivitas belajar peserta 

didik merupakan bentuk penghargaan dan menimbulkan 

minat belajar peserta didik untuk mengejar nilai sebesar-

besarnya. Bapak Deni Gilang Dermawan, S.Pd menyatakan 

bahwa setiap beliau memberi nilai, selalu dengan bentuk 

angka. Nilai/angka tersebut menjadi symbol hasil yang 

diperoleh oleh peserta didik setelah belajar. Pemberian 

angka seperti 60-100 dan nilai rata-rata 70-80. Jika peserta 

didik mampu menjawab soal, diberikan nilai angka. 

Sehingga dengan pendidik memberikan nilai angka, 

diharapkan peserta didik menjadi termotvasi dan minat 

belajarnya bertambah. Karena peserta didik dapat 

mengetahui kemampuannya dari nilai yang diperolehnya.
51

 

       Pernyataan tersebut diperkuat oleh tanggapan Bapak 

Pariyo, S.Pd yang juga ingin memotivasi untuk 

meningkatkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran 

tematik. Beliau menyatakan dalam hal ini pemberiang angka 

dalam penilaian hasil belajar peserta didik ketika akhir 

pelajaran sangat berpengaruh terhadap gairah dan semangat 
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belajar peserta didik dalam mencapai hasil belajar yang lebih 

baik.
52

 

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 prses pembelajaran. Hasil belajar dapat 

diartikan sejauhmana daya serap atau kemampuan peserta 

didik dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan 

pendidik dalam proses pembelajaran.  

       Bapak Deni Gilang Dermawan, S.Pd dalam wawancara 

penulis tentang peran guru dalam meningkatkan minat 

belajar tematik menyatakan bahwa nilai atau hasil yang 

diperoleh peserta didik setelah mengikuti ulangan 

diberitahukan atau diumumkan. Dengan mengetahui hasil 

pekerjaannya, peserta didik pasti akan lebih giat lagi untuk 

belajar dan berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih 

baik lagi dari nilai yang sudah diumumkan oleh pendidik.
53

 

       Pernyataan diatas diperkuat oleh Nabila Peserta didik 

kelas II SDN 1 Pematang Pasir yang menyatakan bahwa 

pendidik memberikan pengumuman secara lisan dan juga 

tertulis ditempelkan pada papan pengumuman seluruh hasil 

belajar peserta didik setelah dilaksanakan ulangan 

(evaluasi).
54

 

      Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa peran guru 

dalam meningkatkan minat belajar peserta didik pada 

pembelajaran tematik adalah dengan mengumumkan hasil 

atau nilai yang diperoleh peserta didik ketika mengikuti 

ulangan. Dengan diumumkan nilai hasil belajar yang telah 

telah dilakukan oleh pendidik pada peserta didik, akan 
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membuat peserta didik mengetahui hasil belajarnya baik atau 

kurang baik, tinggi atau rendah. Jika nilai yang diperoleh 

peserta didikbaik atau tinggi, maka peserta didik terpacu 

untuk mempertahankannya pada evaluasi selanjutnya dan 

juga sebaliknya, jika hasilnya kurang baik maka peserta 

didik akan lebih giat lagi belajar untuk mengejar 

ketertinggalan nilai hasil evaluasi tersebut.  

6. Memberi Hadiah 

      Sebuah penghargaan dari pendidik kepada peserta didik 

yang mendapat nilai tertinggi di kelas merupakan cara 

pendidik untuk meningkatkan minat belajar peserta didik, 

inilah salah satu peran yang harus guru lakukan kepada 

pesera didik. 

      Bapak Deni Gilang Dermawan, S.Pd 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 apapun yang dapat membuatnya senang 

seperti pemerian hadiah.
55

 

       Demikian halnya peserta didik yang mengikuti proses 

pembelajaran, selalu mengharapkan sesuatu yang dapat 

membuatnya senang. Salah satunya adalah hadiah yang 

diberikan pendidik atau kepala sekolah karena hasil 

belajarnya baik atau memuaskan. Hadiah ini tidak semua 

peserta didik mendapatkan tetapi hanya untuk peserta didik 

yang berprestasi saja. 

       Untuk memperkuat keabsahan data diatas, peneliti juga 

mengkonfirmasikannya dengan Tazkiah  peserta didik kelas 

II SDN 1 Pematang Pasir, menyatakan bahwa pemberian 

hadiah dari pendidik seperti buku tulis, buku gambar, pena 

atau juga al-qur‟an terjemah. Pemberian hadiah ini 
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berdasarkan ranking nilai yang diperoleh peserta didik ketika 

ulangan atau semesteran.
56

 

       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 peserta didik pemberian hadiah 

sangatlah menarik perhatian peserta didik sehingga 

diharapkan juga dapat meningkatkan minat belajar peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran tematik. 

7. Pujian 

       Tidak hanya hadiah untuk meningkatkan minat belajar 

peserta didik, bisa juga dengan pujian terhadap peserta didik 

yang melakukan pekerjaan dengan baik. Bapak Deni Gilang 

Dermawan  menyatakan bahwa, pemberian pujian atau 

sanjungan kepada peserta didik yang memperoleh nilai 

tinggi dan kepada peserta didik yang telah berhasil 

menyelesaikan tugas yang diberikan.
57

 Apabila ada peserta 

didik yang sukses dan berhasil menyelesaikan tugas dengan 

baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk 

reinforcement yang berarti positif dan sekaligus merupakan 

motivasi dan pemberiannya haruslah tepat. 

       Pernyataan diatas diperkuat oleh Bapak Pariyo,S.Pd 

dalam wawancara dengan peneliti bahwa peran guru dalam 

meningkatkan minat belajar peserta diidk apada 

pembelajaran tematik secara sederhana yang sering 

dilakukan adalah dengan memberikan pujian atau sanjungan 

kepada peserta didik yang memperoleh nilai tinggi atau 

terampil atau mampu menyelesaikan tugasnya, seperti 

ulangan harian praktek dan tugas-tugas lainnya.
58
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       Untuk memperkuat keabsahan data diatas, peneliti 

juga mengkonfirmasinya dengan peserta didik Fadlan, 

setelah peserta didik memperoleh hasil belajar atau nilai 

yang memuaskan  70-100, pendidik memberikan 

sanjungan atau pujian kepada peserta didik  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 peserta didik yang telah berhasil memahami 

materi pembelajaran yang telah disampaikan pendidik 

dalam proses pembelajaran. 

       Dari pernyataan tersebut dapat dipahami nbahwa 

peran guru dalam meningkatkan minat belajar tematik 

yang paling mudah dan sederhana adalah dengan 

memberikan pujian dengan kata-kata yang menyennagkan 

hati peserta didik dalam proses pembelajaran. 

8. Hukuman 

       Hukuman merupakan bentuk motivasi, hukuman 

tidak identic dengan kekerasan, bisa juga dengan sarana 

pendidikan. 

Bapak Deni Gilang Dermawan, S.Pd pada 5 April 2021 

menyatakan bahwa peran beliau sebagai pendidik adalah 

memberikan hukuman atau sanksi kepada peserta didik 

yang tidak menyelesaikan tugas, baik ulangan ataupun 

semester, baik individu maupun kelompok.
59

 

       Pendapat diatas juga diperkuat dengan keterangan 

dari Nabila peserta didik kelas II SDN 1 Pematang Pasir , 

bahwa hukuman yang diberikan Bapak Guru biasanya 

adalah disuruh berdiri di depan kelas, hukuman lainnya 

adalah disuruh membersihkan sampah dan menugaskan 

kembali tugas tersebut smapai selesai. Sedangkan 

menurut konfirmasi Bapak Pariyo, S.Pd menyatakan 
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bahwa pemberian hukuman sebagai reinforcement  yang 

negative, jika diberikan secara tetap dan bijak bisa 

menjadi alat motivasi yang positif. 

      Dari hasil observasi penulis di lapangan dapat 

dipahami bahwa peran guru dalam meningkatkan minat 

belajar peserta didik pada pembelajaran tematik kelas II 

SDN 1 Pematang Pasir dengan memberikan hukuman 

kepada peserta didik.
60

 Hukuman tersebut adalah peserta 

didik distrap/berdiri didepan kelas dan juga menugaskan 

kembali. Hukuman diberikan dimaksudkan untuk 

mendidik peserta didik dan untuk memberikan efek jera 

agar peserta didik tidak mengulangi perbuatannya lagi 

pada tugas-tugas dan pembeljaran mendatanag. 

     Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pendidik 

kelas II memberikan hukuman kepada peserta didik yan 

tidak mengerjakan tugas dengan tujuan mendidik dan 

memberokan efek jera agar minat belajar peserta didik 

dapat diseimbangkan dengan tanggung jawab yang baik. 

Hukuman yang dijalankan oleh peserta didik memberikan 

pengaruh pada diri peserta didik untuk memotivasi diri 

mereka meningkatkan semangat belajarnya. 

       Berdasarkan teori yang dijelaskan di bab II ada 

delapan cara pendidik yang dilakukan oleh pendidik 

dalam menjalankan perannya. Dari hasil penelitian yang 

dijelaskan diatas, terdapat delapan cara pendidik dalam 

menjalankan perannya. Delapan cara tersebut adalah 

menggunakan metode yang variatif, menciptakan 

persaingan atau kompetisi, memberikan evaluasi atau 

ulangan, memberi nilai atau angka, memberitahukan hasil 

belajar, memberi hadiah, memberi pujian dan memberi 

hukuman. 
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       Sedangkan hasil data yang diperoleh dari penyebaran 

angket yang berjumlah 20 pernyataan dengan 19 jumlah 

responden dan dijabarkan sebagai berikut: 

 

1. Mendengarkan Guru dengan Baik Ketika 

Menjelaskan Pelajaran 

 
Gambar 3. Presentase Angket Mendengarkan Guru 

dengan Baik Ketika Menjelaskan Pelajaran 

        Berdasarkan presentase responden tentang 

pernyataan tersebut bahwa 40% peserta didik 

menjawab sangat setuju mendengarkan guru dengan 

baik ketika menjelaskan pelajaran, 27% peserta didik 

menjawab tidak setuju  mendengarkan penjelasan 

guru dan 33% peserta didik menjawab sanagat setuju 

mendengarkan penjelasan guru dengan baik ketikan 

menjelaskan pelajaran. 

2. Tidak Bicara Sendiri Ketika Guru Mengajar  

 
 Gambar 4. Presentase Angket Tidak Berbicara 

Ketika Guru Mengajar 
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       Berdasarkan hasil presentase responden tentang 

pernyataan tersebut adalah bahwa 40% peserta didik 

menjawab  setuju  untuk tidak berbicara sendiri ketika 

guru mengajar 20% peserta didik menjawab tidak 

setuju, dan 40 % peserta didik menawab sangat  setuju 

bahwa ketika guru mengajar peserta didik tidak 

diperkenankan untuk berbicara juga. 

3. Saya Tidak Mengantuk Ketika Guru Mengajar 

     Gambar 5 Presentase Angket Tidak Mengantuk 

Ketika Guru Mengajar 

 

       Berdasarkan presentase responden tentang 

pernyataan tersebut bahwa 40% peserta didik 

menjawab setuju bahwa peserta didik tidak 

mengantuk ketika pembeljaran berlangsung, 27% 

peserta didik menjawab tidak setuju jika dan 33% 

peserta didik menjawab sangat setuju bahwa mereka 

tidak mengantuk ketika pembelajaran berlangsung. 
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4. Bertanya Kepada Guru Pada Hal yang tidak 

Diketahui 

 
Gambar 6 Presentase Angket Bertanya tentang hal 

yang tidak diketahui 

 

       Berdasarkan hasil presentase responden tentang 

penrnyataan tersebut bahwa 28% peserta didik 

menjawab setuju terkait pernyataan tersebut   dan 72% 

peserta didik menjawab sangat setuju bahwa dalam 

proses pembelajaran peserta didik bertanya mengenai 

hal yang tidak diketahui termasuk soal, ataupun 

materi. 

 

5. Tidak Bermain Ketika Guru Mengajar 

 
Gambar 7 Presentase Angket Tidak Bermain Ketika 

Guru Mengajar 
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      Berdasarkan hasil presentase responden tentang 

pernyataan tersebut bahwa 31% peserta didik 

menjawab sangat setuju untuk tidak bermain ketika 

proses pembelajaran berlangsung, 42% peserta didik 

menjawab tidak setuju  dan 27% peserta didik setuju 

untuk tidak bermain ketika guru mengajar.  

 

6. Dengan Belajar Akan Menambah Wawasan 

 
     Gambar 8 Presentase Angket Dengan Belajar 

Akan Menambah Wawasan 

      Berdasarkan hasil presentase responden tentang 

pernyataan tersebur, bahwa 40% peserta didik setuju  

bahwa peserta didik percaya dengan belajar akan 

menanbah wawasan dan pengetaguan, 32% peserta 

didik menjawab tidak setuju dan 28% peserta didik 

menjawab sangat setuju dengan belajar maka akan 

menambah wawasan. 
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7. Belajar Untuk Meningkatkan Prestasi 

 
Gambar 9 Presentase Angket Belajar Untuk 

Meningkatkan Prestasi 

 

       Berdasrakan hasil presentase responden tentang 

pernyataan tersebut, 31% peserta didik sangat setuju 

dengan pernyataan bahwa belajar untuk 

meningkatkan prestasi belajar, 27% peserta didik 

setuju dan  42% peserta didik tidak setuju dengan 

pernyataan bahwa belajar untuk meningkatkan 

prestasi. 

8. Selain Belajar di Sekolah, Saya Juga Belajar di 

Rumah 

 
Gambar 10. Presentase Angket Selain Belajar Di 

Sekolah, Juga Belajar Di Rumah 
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       Berdasarkan presentase pernyataan diatas, maka 

diperoleh sebanyak 52% peserta didik setuju bahwa 

selain belajar di sekolah mereka juga belajar di 

rumah dan sebanyak 48% peserta didik tidak setuju 

jika belajar di rumah. 

9. Mencoba Menyelesaikan Soal di Buku Paket 

 
Gambar 11. Presentase Angket Menyelesaikan Soal 

di Buku Paket 

 

       Berdasarkan hasil presentase pernyataan angket 

tersebut sebanyak 15% peserta didik menjawab 

sangat setuju untuk menyelesaikan soal-soal yang 

ada di bukupaket, sedangkat sebanyak 32% peserta 

didik menjawab tidak setuju untuk menyelesaikan 

soal di buku paket dan sebanyak 53% peserta didik 

setuju untuk menyelesaikan soal di buku paket 
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10. Saya Sering Melamun Ketika Guru Sedang 

Mengajar 

 
Gambar 12. Presentase Angket Saya Sering 

Melamun Ketika Guru Mengajar 

 

        Bardasarkan presentase angket pernyataan 

tersebut, diperoleh sebanyak 3% peserta didik 

menjawab setuju, sedangkan 32% peserta diidk 

menjawab tidak setuju apabila melamun ketika guru 

sedang mengajar dan sebanyak 65% peserta didik 

menjawab sangat tidak setuju apabila melamun 

ketika guru sedang mengajar.  
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11. Jika Ada Soal Yang Tidak Bisa Saya Kerjakan, 

Maka Saya Akan Bertanya Kepada Guru 

 
Gambar 13. Presentase Angket Jika Ada Soal yang 

tidak bisa saya kerjakan, maka saya akan bertanya 

kepada guru. 

 

       Berdasarkan hasil presentase pernyataan angket 

tersebut, diperoleh sebanyak 20% peserta didik 

menjawab sangat setuju untuk bertanya kepada guru 

jika ada soal yang tidak bisa dikerjakan sedangkan 

sebanyak 25% peserta didik menjawab tidak setuju 

dan sebayak 55% peserta didik menjawab sangat 

setuju dengan pernyataan tersebut. 

 

12. Saya Selalu Maju Kedepan Ketika Disuruh Guru 

 
Gambar 14.Presentase Angket Saya Sellau Maju 

Kedepan Ketika Disuruh Guru 
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       Berdasarkan hasil presentase pernyataan angket 

tersebut diperoleh sebanyak 7% peserta didik 

menjawab sangat setuju untuk selalu maju kedepan 

ketika disiruh guru sedangkan sebanyak 27% peserta 

didik menjawab tidak setuju dan sebanyak 66% 

peserta didik menjawab setuju dengan pernyataan 

sellau maju ke depan ketika disuruh guru. 

13. Saya Sudah Sampai di Sekolah Pukul 07.00 

 
Gambar 15. Presentase Angket Saya Sudah Sampai 

di Sekolaj Pukul 07.00 

 

        Berdasarkan hasil presentase angket pernyataan 

tersebut diperoleh sebanyak 7% peserta didik sangat 

tidak setuju dengan pernyataan sudah sampai di 

sekolah pukul 07.00 sedangkan 33% peserta didik 

setuju dengan pernyataan sudah sampai di sekolah 

pukul 07.00 dan sebanyak 60% peseta diidk tidak 

setuju dengan pernyataan tersebut. 
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14. Saya Suka Menyapa Teman-teman yang Berisik 

di Kelas 

 
Gambar 16. Presentase Angket Saya Suka menyapa 

Teman teman yang Berisik di Kelas 

 

       Berdasarkan hasil presentase pernyataan 

tersebut, diperoleh sebanyak 12% peserta didik 

sangat setuju dengan menyapa teman-teman yang 

berisik di kelas, sedangkan sebanyak 16% peserta 

didik tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan 

sebanyak 72% peserta didik menjawab setuju dengan 

pernyataan suka menyapa teman-teman yang berisik 

di kelas. 

 

15. Saya Lebih Senang Belajar daripada Bermain 

 
 

Gambar 17. Presentase Angket Saya lebih senang 

belajar daripa bermain 
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      Berdasarkan hasil presentase pernyataan tersebut, 

diperoleh sebanyak 12% peserta didik sangat setuju 

pernyataan lebih senang belajar belajar daripada 

bermain, sedangkan sebanyak 16% peserta didik 

tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan 

sebanyak 72% peserta didik menjawab setuju dengan 

pernyataan lebih senang belajar daripada bermain. 

 

16. Saya Suka Duduk di Belakang Karena Jauh dari 

Pantauan Guru 

 
Gambar 18. Presentase Angket Suka duduk di 

belakang karena jauh dari pantauan guru 

 

        Berdasarkan hasil presentase angket pernyataan 

tersebut diperoleh sebanyak 7% peserta didik sangat 

tidak setuju dengan pernyataan  suka duduk di 

belakang karena jauh dari pantauan guru sedangkan 

33% peserta didik setuju dengan pernyataan tersebut 

dan sebanyak 60% peseta diidk tidak setuju dengan 

pernyataan suka duduk di belakang karena jauh dari 

pantauan guru. 
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17. Saya Selalu Mengerjakan PR di Rumah 

 
 Gambar 19 Presentase Angket Selalu Mengerjakan 

PR di Rumah 

 

      Berdasarkan hasil presentase responden tentang 

penrnyataan tersebut bahwa 28% peserta didik 

menjawab setuju terkait pernyataan tersebut   dan 72% 

peserta didik menjawab sangat setuju untuk selalu 

mengerjakan PRdi Rumah. 

 

18. Saya Senang dan Aktif dalam Pembelajaran 

 
Gambar 20. Presentase Angket Saya sennag dan 

aktif dalam belajar 

        

      Berdasarkan hasil presentase pernyataan tersebut, 

diperoleh sebanyak 12% peserta didik sangat setuju 
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pernyataan senang dan aktif dalam pembelajaran, 

sedangkan sebanyak 16% peserta didik tidak setuju 

dengan pernyataan tersebut dan sebanyak 72% 

peserta didik menjawab setuju dengan pernyataan 

lebih senang belajar daripada bermain. 

19. Saya Merasa Senang Apabila Guru Memberikan 

Tugas 

 
Gambar 21. Presentase Angket Merasa senang 

Apabila guru memberikan tugas 

 

        Berdasarkan hasil presentase pernyataan tersebut 

diperoleh sebanyak12% peserta didik sangat tidak 

setuju apabila guru memberikan tugas sedangkan 

sebanyak 33%  setuju dan merasa senang apabila guru 

memberikan tugas dan sebanyak 55% peserta didik 

menjawab tidak setuju dengan pernyataan tersebut.   
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20. Saya Merasa Sennag Jika Guru Mengajar 

dengan Media 

 
 Gambar 22 Presentase Angket Merasa senang jika 

Guru mengajar dengan media 

      Berdasarkan hasil presentase responden tentang 

penrnyataan tersebut bahwa 28% peserta didik 

menjawab setuju terkait pernyataan tersebut   dan 72% 

peserta didik menjawab sangat setuju dan senang jika 

guru mengajar dengan media. 

 

B. Pembahasan 

1. Metode Pembelajaran yang Bervariasi 

        Metode pembelajaran merupakan suatu perangkat yang 

penting dalam proses pembelajaran. Apabila pendidik tidak 

memvariasikan metode pembelajaran maka pembelajaran 

akan terasa membosankan dan membuat peserta didik tidak 

memiliki keinginna untuk belajar. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan pendidik kelas II 

mengatakan bahwa penggunaan metode pembelajaran 

disesuikan dengan materi yang disampaikan. Variasi metode 

pembelajaran antara lain dengan Tanya jawab, penugasan, 

diskusi dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar 

peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran dan 

menumbuhkan minat belajar peserta didik. 

2. Persaingan atau Kompetisi 

        Persaingan atau kompetisi dimaksudkan agar peserta 

diidk berlomba-lomba untuk memperoleh hasil yang baik 

dibandingkan teman-teman lainnya, sehingga dengan 
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adanya persaingan atau kompetisi ini dapat meningkatkan 

minat belajar tematik peserta didik. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan bahwa pendidik menciptakan 

kompetiis atau persaingan dengan memberikan tugas baik 

individu maupun kelompok. Hal ini dapat memotivasi 

peserta didik untuk lebiah giat dalam belajar. 

3. Memberi Ulangan 

       Ulangan atau evalusi dibutuhkan untuk mengukur 

sejauh mana pelajaran diserap oleh peserta didik. Dengan 

adanya ulangan/evaluasi peserta didik akan menjadi giat 

belajar apabila mengetahui aka nada ulangan/evaluasi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilkaukan oleh penulis 

bahwa evaluasi dilaksanakan setelah 3 kali pertemuan atau 

setiap 3 minggu sekali. Hal ini akan mendorong peserta 

didik untuk lebiah giat belajar di sekolah maupun di rumah. 

4. Memberi Nilai dalam Bentuk Angka 

      Memberikan nilai dari setiap hasil aktivitas peserta didik 

merupakan bentuk penghargaan dan akan menimbulkan 

minat belajar peserta didik untuk memperoleh nilai setinggi-

tingginya. Dengan mmeberikan nilai beru angka diharapkan 

peserta didik akan termotivasi dan minat belajarnya 

bertambah. Karena peserta didik dapat mengetahui 

kemampuannya dari nilai yang diperolehnya. Berdasarkan 

hasil wawancara yang dilaksankan, bahwa pemberian angka 

dalam penilaian hasil belajar peserta didik ketika akhir 

pembelajaran sangat berpengaruh terhadap gairah dan 

semangat belajar peserta didik. 

5. Memberitahukan Hasil Belajar 

       Hasil belajar merupakan sesuatu yang yang diperoleh 

dengan usaha sadar yang telah dilakukan dalam proses 

pembelajaran. Setelah berusaha dalam proses pembelajaran, 

maka akan didapat penilaian atau hasil dari proses 

pembelajaran. Dengan memberutahukan hasil belajar yang 

diperoleh dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis 

didapat bahwa dengan menhgetahui hasil pekerjaannya, 
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peserta didik akan lebih giat lagi untuk belajar dan berusaha 

untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi yang sudah 

diumumkan oleh pendidik. 

6. Memberi Hadiah 

       Memberi sebuah penghargaan atau hadih kepada 

peserta didik yang memperoleh nilai tertinggi merupakan 

salah satu cara untuk meningkatkan minat belajar peserta 

didik.  Pemberian hadiah ini bisa berdasarkan perolehan 

nilai tertinggi atau juga berdasarkan rangking nilai raport. 

Dengan demikian hadiah dapat dikatakan sebagai motivasi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, 

bahwa pemberian hadiah berupa buku tulis, buku gambar, 

pena dan juga al-qur‟an terjemah. Tentu saja hal ini akan 

meningkatakna minat belajar peserta didik dalam belajar.  

7. Pujian  

       Selaian pemberian hadih, memeberikan pujian juga 

mmapu meningkatkan minat belajar peserta didik. 

Pemberian pujian kepada peserta didik yang memperoleh 

nilai tinggi dan kepada peserta didik yang telah berhasil 

menyelesaikan tugas yang diberikan akan meningkatkan 

minat belajar. Berdasarkan hasil wawancara pemberian 

pujian berupa ungkapan dan kata-kata penyemangat 

merupakan cara yang paling sederhana dan efektif untuk 

meningkatkan minat belajar . 

8. Hukuman  

       Hukuman merupakan bentuk motivasi dan tidak selalu 

identic dengan kekerasan tetapi bisa juga dengan sarana 

pendidikan seperti penugasan kemabli atau penambahan 

tugas. Pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik 

yang tidak menyelesaikan tugas. Berdasarkan hasil 

wawancara yang telah dilakukan bahwa pemberian 

hukuman kepada peserta didik berupa berdiri di depan kelas, 

membersihakna halaman sekolah dan menugaskan kembali 

tugas tersebut sampai selesai. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan efek jera bagi peserta didik dan tidak akan 

mengulanginya dimasa yang akan datang. 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan 

oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka peran guru sebagai 

motivator dalam meningkatkan minat belajar tematik pada kelas 

II SDN 1 Pematang Pasir dapat diambil kesimpulan yaitu; 

Pendidik menggunakan metode  yang bervariasi pada saat 

melakukan pembelajaran, pendidik menciptakan 

persaingan/kompetisi, pendidik memberi evaluasi/ulangan, 

pendidik memberi nilai atau angka, pendidik memberitahukan 

hasil belajar peserta didik, pendidik memberi hadiah kepada 

peserta didik yang mampu menyelesaikan tugas dengan baik, 

pendidik memberi pujian kepada peserta didik dan memberikan 

hukuman kepada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas. 

 

B. Saran 

        Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di SDN 1 

Pematang Pasir Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung 

Selatan, maka ada beberapa saran yang penulis ajukan, yaitu: 

1. Saran untuk Peserta Didik 

Peserta didik hendaknya lebih disiplin, aktif , komunikatif,  

teliti,  mampu bekerjasama serta menumbuhkan minat belajar 

agar mampu memahami materi secara maksimal. Mampu 

menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam memberikan 

ide atau pendapat dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

yang diberikan, dan keberanian dalam memberikan pertanyaan 

atau tanggapan dalam mengikuti pelajaran dikelas. 

2. Saran untuk Orang Tua 

Sebagai lingkungan yang dekat dengan anak, orang tua 

hendaknya senantiasa meberikan motivasi dan menanamkan 

nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak mereka agar lebih rajin 

dan disiplin dalam bersekolah.  

3. Saran untuk Pendidik 

Pendidik hendaknya tidak mengabaikan nilai-nilai spiritual 

dalam proses pembalajaran, sebaiknya dalam proses 
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pembelajaran meningkatkan peran sebagai pendidik, karena 

dapat meningkatkan minat belajar dan pemahaman peserta didik 

dalam proses pembelajaran.  

4. Saran untuk Sekolah  

Sekolah sebaiknya meningkatkan sarana dan prasarana 

yang memadai, guna mendukung lingkungan belajar yang 

kondusif.  
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