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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan ataupun memahami dari judul 

skripsi ini, maka dari itu judul ini diperjelaskan dan ada kalimat yang harus dipertegas mengenai 

“PERAN PENDIDIK MENUMBUHKAN MINAT BELAJAR MATA PELAJARAN BAHASA 

INGGRIS DIMASA PANDEMI COVID-19 SDN 2 TALANG BANDAR LAMPUNG” untuk 

memahami dalam penelitian ini, berikut adalah penjelasan definisi operasional dari judul skripsi 

tersebut: 

1. Peran pendidik 

Guru dalam proses pembelajaran tersebut meliputi guru sebagai: sumber belajar, fasilitator, 

pengelola pembelajaran, demonstrator, pembimbing, motivator dan juga sebagai sumber 

belajar maka guru yang menjadi tempat peserta didik menggali dan mengambil pelajaran. 

2. Minat belajar  

Minat belajar adalah suatu rasa keterkaitan terhadap suatu objek yang mendorong seseorang 

individu untuk mempelajari dan menekuni segala hal yang berkaitan dengan minatnya 

tersebut. 

3. Bahasa inggris 

Mata prlajaran Bahasa inggris merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan guna 

meningkatkan ketrampilan anak didik untuk berbahasa. Inti dasar penguasan Bahasa inggris 

sebagai alay komunikasi. 

4. Covid-19  

Corona virus 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Sarc-Cov-2. Virus corona 

dapat menyebabkan gangguan ringan pada system pernapasan, infeksi paru – paru yang berat 

hingga kematian. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 

Saat ini seluruh penduduk di dunia tengah mengalami musibah yang amat memilukan 

yakni dengan adanya wabah covid-19
1
. Adanya covid-19 sangat berpengaruh terhadap dunia 

Pendidikan dimana ( Corona Virus Diseases-19) Virus yang diperkirakan mulai mewabah per 31 

desember 2019 pada kota Wuhan provinsi Hubai Tiongkok, sekarang ini menyebar hamper ke 

semua penjuru di dunia sangat cepat, ratusan ribu manusia terkena virus ini, sampai puluhan ribu 

jadi korban meninggal dunia. Gejala corona virus timbul pada 2-14 hari sesudah paparan di tandai 

dengan gejala permasalahan pernapasan akut misalnya demam, batuk, serta sesak nafas
2
. 

 

 Efek dari wabah itu mengakibatkan terhalangnya system kegiatan pembelajaran di dunia 

Pendidikan, terutama level Sekolah Dasar (SD) melalui adanya wabah covid-19 mengakibatkan 

seluruh tingkatan di sekolah guna dipindah alihkan metode belajar melalui belajar di rumah 

masing-masing (BDR) melalui metode daring guna menanggulangi munculnya penyebaran 

                                                             
1
 Rizqon Halal Syah Aji, “Dampak Covid-19 Pada Pendidikan Di Indonesia :Sekolah, Keterampilan, serta 

prosedur belajar, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7, No. 5, 2020, h. 396 
2
 Safrizal dkk, Pedoman Umum Mengahadapi Covid 19 untuk Pemerintah Daerah, Tim Kerja Kementrian 

Dalam Negeri, 2020, h. 3-4. 
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covid-19 kepada peserta didik, hingga wabah covid-19 dapat lenyap diseluruh dunia terkhusus di 

Indonesia
3
. 

Pada awal bulan Maret 2020, WHO secara resmi mengumumkan virus corona (COVID-

19) sebagai pandemic, yang artinya virus corona telah menyebar secara luas dan mendunia. Kasus 

pada virus Corona pertama tersebar di Indonesia di sampaikan langsung dengan presiden Joko 

Widodo pada tanggal 2 maret 2020 silam. Terdapat dua pasien COVID-19 berkewarganegaraan 

Indonesia merupakan ibu dan anak yang berdomisili di daerah depok. Menteri kesehatan,  

menjelasakan bahwa ibu dan anak terpapar virus corona dari warga negara Jepang yang sempat 

melakukan perjalanan ke Indonesia. Warga negara jepang tinggak di Malaysia. Dua pasien 

tersebut mengalami gejala batuk, pilek, sesak dan demam sehingga perlu diisolasi selama 14 hari 

dan dilakukan dengan cek ulang. 

Penyebaran virus COVID-19 juga berdampak bagi bidang kehidupan, termasuk ke dalam 

Pendidikan. Virus yang menginfeksi bagian pernafasan ini menyebar dengan cepat. Kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan secara tatao muka oleh pendidik dan peserta didik di sekolah, saat 

ini terpaksa dialihkan dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di rumah. 

Pendidikan ialah usaha sadar serta direncana guna memberikan bimbingan ataupun 

bantuan untuk memajukan potensi jasmani serta rohani yang diberikan oleh orang dewasa pada 

peserta didik guna menggapai kedewasaannya dan menggapai impian agar peserta didik bias 

menjalankan kewajibannya kehidupannya dengan mandiri. Ki Hajar Dewantara pun menjelaskan 

jika Pendidikan dalam hakikatnya ialah menuntun semua kodrat ataupun potensi yang terdapat 

dalam anak-anak, supaya ia bias mendapatkan kesenangan serta keselamatan pada kehidupan 

menjadi manusia (Individu) ataupun kehidupan social menjadi anggota masyakarat. 

 Pendidikan mempunyai peranan utama yakni guna menggali potensi-potensi agar 

individu bias berkembang selaras pada apa yang diinginkan. Umumnya Pendidikan dilakanakan 

dalam sebuah lingkungan yakni lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun sekolahan. Sekolah 

ialah sebuah intansi yang miliki tugas serta tanggung jawab dalam menetapkan masa depan 

pendidiakan peserta didiknya terutama pendidik, dikarenakan pendidik ialah fasilitator pada 

Pendidikan disekolah yang bisa meningkatkan prestasi belajar peserta didik
4
. Selain dari pada 

peran utama Pendidikan pun mempunyai kegunaan diantaranya, yakni guna membantu peserta 

didik untuk mengembangkan apa yang dengan potensial serta actual yang sudah dipunya peserta 

didik, dikarenakan pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan saja akan tetapi bisa 

memajukan keahlian, membentuk watak, dan kepribadian agar peserta didik mampu menjadi 

pribadi yang jauh lebih baik
5
. 

 Kurikulum sebagai perangkat rencana Pendidikan perlu adanya perkembangan secara 

dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan yang 

dilakukan merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan system politik, social budaya, 

ekonomi, dan IPTEK.
6
 Pembelajaran merupakan satu kestuan dari kegiatan belajar dan mengajar. 

Menurut Gagne (1984) mengatakan bahwa pengertian dari belajar sebagai suatu proses dimana 

                                                             
3
 Euis Kurniawati, Dina Kusumanita Nur Alfaeni, Fitri Andriani, “Analisis Peran Orang Tua Dalam 

Mendampingi Anak di MAsa PAndemi Covvid-19, Jurnal Obsesi:Jurnal Pendiikan Anak Usia Dini Vol.5, No. 1, 

2021. h.242. 
4
 Amni Fauziah, Asih rosnaningsih& Samsul Azhar,“Hubungan Antara Motivasi Belajar Dengan Minat 

Belajar Siswa Kelas IV SDN Poris Gaga 05 Kota Tanggerang” Jurnal JPSDVolume.4 No. 2, 2017. h. 48. 
5
 Nureva, Aulia Gustina Citra, “Dampak Pemakaian Model Belajar Inkuiri Berbantuan Mind Mapping Dan 

Picture And Mapping Kepada Perolehan Belajar Ipa Pada Peserta didik Kelas V Sekolah Dasar, Terampil:Jurnal 

Pendidikan serta Pembelajaran Dasar, Vol.4, No, 2, Oktober-2017, h. 157. 
6 Hamzah, dkk, Pengembangan Kurikulum Rekayasa Pedagogik Dalam Pembelajaran, (Depok: PT 

RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 15 
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suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman
7
. Howard menyatakan bahwa 

mengajar adalah suatu aktivitas membimbing atau menolong seseorang untuk mendapatkan, 

mengubah, atau mengembangkan ketrampilan, sikap, cita-cita, pengetahuan, dan penghargaan. 

 Tugas dan tanggung jawab utama seseorang pendidik dan peserta didik adalah mengelola 

pembelajaran dengan lebih efektif, dinamis, dan positif, yang ditandai dengan adanya kesadaran 

dan keterlibatan di antara dua subjek pembelajaran. Pendidik berinisiatif awal dan berpengaaruh 

serta pembimbing, sedangkan peserta didik sebagai yang mengalami dan terlibat aktif untuk 

memperoleh perubahan diri di dalam pembelajaran
8
. Di dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk 

memersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga 

negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradapan duniawi
9
. 

 Tujuan dari kurikulum 2013 berkaitan dengan fungsi Pendidikan nasional dalam undang-

undangan Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional sebagai berikut. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam ranga mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta yang bertanggung 

jawab
10

. 

Sejak ditetapkannya adanya COVID-19 sebagai pandemic oleh WHO mengenai 

penyebarannya yang cepat, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membatasi 

kegiatan di ruang terbuka. Ada beberapa negara yang menetapkan karantina wilayah atau dikenal 

dengan sebutan lockdown guna mencegah penyebaran COVID-19. Negara pertama yang 

melakukan lockdown adalah negara China, tepatnya pada tanggal 23 januari 2020, selain China, 

beberapa negara Italia, Denmark, Spanyol, dan Filipina ikut menerapkan adanya lockdown11. Di 

Indonesia sendiri upaya yang diambil oleh pemerintah adalah penerapan PSBB, menggunakan 

masker dan menjaga jarak ketika berada di tempat-tempat umum, serta rajin mencuci tangan. 

PSBB atau pembatasan social berskala besar merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh 

pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan kondisi dari setiap 

wilayah. 

Menanggapi dampak pandemic COVID-19 terhadap Pendidikan. Kemendikbud juga 

mengeluarkan surat edaran No. 4 Tahun 2020 dan surat edaran No. 15 Tahun 2020 kedua surat 

edaran tersebut menyebutkan bahwa belajar dari rumah sebagai solusi pembelajaran dimasa 

pandemic COVID-19 dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh yang dikenal dengan 

pembelajaran daring. Di indonedia, pembelajaran jarak jauh atau daring dimulai dari tanggal 16 

maret 2020, dimana anak belajar dari rumah masing-masing tanpa perlu pergi kesekolah
12

. 

                                                             
7
 Ibid, hamzah, dkk, hlm. 95 

8
 Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar Edisi Pertama, (Jakarta: KENCANA, 

2016), hlm. 20 
9
 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan 

Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, hlm. 4  
10

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, hlm. 2 
11

 Amelia Metta Aviariska, “Kebijakan Karantina wilayah Terkait Penanganan Pandemik COVID-19 Di 

Berbagai Negara”, Media Gizi Kesmas, Vol. 9, No. 2, Desember 2020, hlm. 69  
12

 Ria Yunitasari Dan Umi Hanifah, “Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Minat Belajar Siswa Pada 

Masa COVID-19”, EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 233 
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Pembelajaran daring atau pembelajaran jaringan merupakan kegiatan pembelajaran yang 

membutuhkan jaringan atau koneksi internet untuk berinteraksi antara pendidik dan peserta didik. 

Setiap satuan Pendidikan bias menggunakan salah satu atau menggunakan kedua pembelajaran 

tersebut. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keadaan dari masing-masing satuan 

Pendidikan. Contohnya sarana dan prasarana. Adanya ketetapan ini mengakibatkan pendidik 

mendapatkan tugas baru dalam merancang pembelajaran selama adanya pandemic. Dalam 

wawancara dengan wali kelas V yang dilakukan dengan peneliti pada senin 9 Agustus 2021, 

dimana kurang lebih satu tahun kegiatan belajar mengajar dari rumah yang dilaksanakan secara 

daring. Hal ini dikarenakan pendemi virus corona atau dikenal COVID-19 yang dapat 

menularkan dan menyebar dengan cepat. Agar kegiatan pembelajaran berjalan tetap berjalan 

dimasa pandemic, Ibu Tri selaku pendidik memberikan materi dan tugas secara daring. 

Pemberian materi secara daring dilakukan dengan mengirimkan materi dan tugas berbentuk soft 

file yang dikirimkan langsung melalui grup WhatsApp. 

 Minat juga bisa menurun, dikarenakan pada bermacam persoalan, diantaranya yakni: 

dampak gadget, acara televisi yang menarik, dampak teman guna mengajaknya bermain terus dan 

peserta didik yang mulanya biasanya belajar dengan tatap muka harus terpaksa belajar dengan 

daring, serta jam belajar juga tidak menentu, terkadang jika pendidik memberikan tugas dan 

peserta didik ingin berinteraksi langsung dengan pendidik pun sulit dilaksanakan, sehingga proses 

pembelajaran tidak dapat dilakukan secara maksimal. Secara tidak langsung jika pembelajaran 

terus menerus berjalan seperti saat ini maka, positif hasil belajar peserta didik akan menurun, 

serta otomatis akan berpengaruh terhadap minat belajar mereka juga.
13

  

 Menurut Crow dan Crow dalam bukunya Afi Parnawi yang judulnya psikologis belajar, 

minat ialah kekuatan pendukung yang mengakibatkan seseorang memberikan perhatian pada 

individu ataupun pada kegiatan-kegiatan khusus
14

. Minat pun bisa dimaknai menjadi dorongan 

seseorang guna melaksanakan sebuah kerjaan ataupun aktivitas
15

. Sedangkan Warsito 

mempertegas jika minat ialah tanda suka ataupun tertarikan individu kepada sesuatu 

dihadapannya tanpa dapat paksaan
16

. Maka bisa diambil kesimpulan jika minat ialah rasa ingin 

tahu, mendalami, menyukai, ataupun mempunyai sesuatu. Sesorang yang minat kepada sebuah 

hal dia pasti sellau mempunyai perasaan ingin mengetahui yang tinggi kepada hal yang ia sukai. 

Adapun aspek-aspek yang bisa meningkatkan minat belajar anak ialah bisa dikelompokkan 

menjadi 2 yakni: aspek internal serta aspek eksternal. Factor internal ialah aspek yang terdapat 

didalam diri seseorang misalnya aspek kesehatan serta bakat perhatiam, dan aspek eksternal ialah 

aspek yang di luar seseorang (dirinya) misalnya keluarga, sekolah serta masyarakat
17

. 

 Untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dibutuhkan strategi yang digunakan 

pendidik, dalam penggunaan startegi pun harus selaras dengan kondisi dan kebutuhan peserta 

didik
18

. Strategi belajar mengajar yakni tahapan-tahapan yang digunakan pendidik secara 

terkonsep serta tertata untuk menjadikan ruang lingkup pembelajaran guna memungkinkan ada 

                                                             
13

 Erlinda“Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa melalui Model Kooperatif Tipe Team Game 

Tournament pada Mata Pelajaran Fisika Kelas X di SMK Dharma Bakti Lubuk Alung”, Jurnal Tadris, Vol 2, No. 1, 

2017, h. 50. 
14

 Afi Parnawi, Psikologi Belajar(Sleman:Deepublish, 2019), h. 19 
15

 Rusmiati, “Pengaruh Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Bidang StudiEkonomi Siswa MA AL 

Fattah” Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi, Vol. 1, No, 1. Ferbruari 2017, h.3 
16

 Indah Ayu Anggraini, Wahyuni Desti Utami, Salsa Bila Rahma, “Analisis Minat Dan Bakat Peserta 

Didik Terhadap Pembelajaran “Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 7 No. 1 2020, h. 23 
17

 Sutrisno, Menigkatkan Minat dan Hasil Belajar TIK Materi Topologi Jaringan dengan Media 

Pembelajaran (Malang: Ahlimedia Press, 2021), 12 
18

 Sohibun“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Virtual Class Berbantuan Google Drive”,Jurnal 

Tadris, Vol 2, No. 2, 2017, h. 122 
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sebuah prosedur belajar mengajar agar tercapainya sebuah kompetensi yang ditentukan 

(Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran). Selain orang tua, pendidik 

sangat memiliki peranan utama serta memiliki tanggung jawab tinggi untuk peserta didik, 

seseorang pendidik harus professional serta mempunyai pengetahuan yang luas mengenai 

bermacam cara pengajaran yang nantinya diterapkan melalui penyesuaian maksud yang di 

rumuskan. Strategi pendidik dipakai agar seorang pendidik ketika menjalankan belajar mengajar 

bisa memunculkan ketertarikan minat dan perhatian peserta didik untuk tergapainya tujuan 

belajar mengajar. Untuk saat ini strategi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik disekolah 

SDN 2 Talang Bandar Lampung pada saat ini adalah strategi pembelajaran konvensional dimana 

pendidik menjelaskan materi dan peserta didik mendengarkan. 

 Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis terdapat permasalahan 

yakni: banyak dari peserta didik yang kurang aktif ketika proses belajar mengajar daring, peserta 

didik pun terlihat masih sulit untuk focus ke pendidik saat proses pembelajaran, system belajar 

mengajar yang tidak nyaman, membuatnya harus belajar dengan terpaksa, belum lagi 

permasalahnnya lain apabila pendidik memberikan tugas terlalu banyak dari mereka kesulitan 

dalam mengerjakannya dikarenakan masih banyak yang belum paham disebabkan belajar 

mengajar jarak jauh. Peserta didik belum mengerti materi ataupun soal yang diberikan pendidik, 

mereka tak mau bertanya pada pendidik, tetapi lebih memilih diam.
19

 

 Penulis pun mewawancarai pendidik yang bernama Ibu Tri Rustiningsih, S.Pd, beliau 

menyatakan jika dengan adanya pendemi tersebut sangat berimbas kepada prosedur pembelajaran 

karena proses pembelajaran tidak dapat dilakukan secara maksimal dan jam pembelajaran pun 

terpaksa harus dibatasi, dalam proses belajar mengajar memakai system daring serta belajar dari 

rumah tersebut sangat sulit, dikarenakan menyampaikan materi secara langsung bertatap muka 

saja peserta didik masih sangat sulit mengerti apalagi melalui belajar jarak jauh, belum lagi 

peserta didik masih sulit susah focus saat pendidik menjelaskan materi, mereka masih sering asik 

bermain sendiri hingga proses pembelajaran terbilang kurang kondusif. Saat peserta didik belum 

memahami mereka tidak mau bertanya, melainkan memilih diam, hingga saat di berikan tugas 

banyak yang mengeluh belum mengerti, dikarenakan belum memahami materi yang diberikan. 

Adapun kendala lain seperti kurangnya sarana dan prasarana pada proses pembelajaran misalnya 

seperti keterbatasan kepemilikan gadget, laptop serta peralatan pendukung daring lainnya
20

. 

 Selain pendidik penulis pun mewawancarai beberapa peserta didik diantaranya peserta 

didik yang bernama Aldiyansyah ia mengatakan bahwa semenjak pembelajaran yang dilakukan 

secara daring terus menerus, ia sering merasa bosan dengan pembelajaran yang hanya dilakukan 

di rumah beda dengan disekolah, apabila disekolah lebih menyenangkan dikarenakan belajar 

mengajar dilaksanakan tidak sendirian, tetapi secara Bersama teman disekolah, ia mengatakan 

juga sebanyak apapun tugas yang diberikan oleh guru tidak terasa terbebani karena mereka bisa 

berdiskusi jika salah satu belum mengerti tugas yang diberikan oleh guru
21

. 

 Wawancara kedua dengan peserta didik bernama Gilang Anggi mengatakan bahwa 

dengan adanya Covid-19 yang menyebabkan belajar jarak jauh membuat ia sulit belajar Bersama-

sama temannya, dan membuat oeserta didik menjadi malas belajar, karena biasanya bangun pagi 

berangkat ke sekolah untuk belajar, namun semenjak belajar di rumah menjadi tidak serius, 

belajar sambal nonton tv dan main hp sehingga malas untuk belajar
22

. 

                                                             
19

 Observasi Peneliti Pada Tanggal 18 agustus -13 september 2021 
20

 Wawancara dengan wali kelas V Ibu TRI pada tanggal 21 agustus 2021 
21

 Wawancara dengan peserta didik aldiyansyah pada tanggal 19 agustus 2021 
22

 Wawancara dengan peserta didik gilang anggi pada tanggal 19 agustus 2021 
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 Wawancara ketiga dengan peserta didik bernama Defian mengatakan bahwa dengan 

munculya wabah Covid-19, membuat proses pembelajar harus dilakukan dari rumah, belajar dari 

rumah membuat saya sulit memahami materi yang diberikan pendidik melewati daring, apalagi 

jika jaringannya sering terputus-putus, sehingga belajar lewat daring membuat saya kurang 

memahami materi, dan jam daring yang terkadang bebeda dengan belajar di sekolah membuat 

saya lebih banyak waktu bermain sehingga membuat saya malas untuk belajar
23

. 

 Wawancara keempat dengan peserta didik bernama Eza Dwi mengatakan bahwa 

pembelajaran daring karena adanya covid-19 menyebabkan saya sulit memahami materi yang 

diberikan pendidik, belum lagi duduk didepan layar laptop atau gadget secara terus menerus 

membuat saya lelah untuk mengikuti proses pembelajaran, dan waktu belajar yang sangat 

membuat saya menjadi saya malas untuk belajar dan lebih senang bermain.
24

 

 Adapun alasan tertarik menggunakan peran pendidik menumbuhkan minat belajar peserta 

didik yaitu karena pada aktivitas pembelajaran, pendidik memiliki peran utama dalam 

menumbuhkan minat belajar peserta didik serta level kesuksesan pembelajaran peserta didik 

dapat ditetapkan oleh minat belajar yang dimiliki peserta didik itu sendiri. Selain itu, bahan 

pelajaran yang menarik minat peserta didik pun akan lebih mudah dipelajari dan diingat karena 

adanya minat peserta didik akan meningkatkan giat belajar serta pada akhirnya dapat memiliki 

prestasi yang bagus. Oleh karena itu, pendidik dituntut untuk mendapatkan serta memperoleh 

sebuah metode yang memunculkan minat dan pemikiran kreatif pada pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh peserta didik, cara yang dimaksud tersebut yaitu suatu strategi dalam 

pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong peneliti guna mengajukan 

pengamatan yang berjudul “ Peran Pendidik Menumbuhkan Minat Belajar Bahasa Inggris di 

Masa Pandemi Covid-19 SDN 2 Talang Bandar Lampung” 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan bisa di fokuskan masalah seperti 

berikut:  

1. Peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Peserta didik merasakan bosan serta jenuh mengakibatkan pembelajaran kurang kondusif 

dalam pembelajaran daring. 

3. Peserta didik memilih diam jika belum paham terhadap materi pembelajaran dan tidak mau 

bertanya kepada pendidik  

4. Peserta didik masih sulit untuk fokus ke pendidik saat proses pembelajaran.  

5. Kurangnya sarana pada pembelajaran misalnya keterbatasan kepemilikan gadget, laptop serta 

peralatan pendukung daring lain. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini 

sebagai berikut: Bagaimanakah Peran Pendidik Menumbuhkan Minat Belajar Mata Pelajaran 

Bahasa Inggris di Masa Pandemi covid-19? 

E. Tujuan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini 

sebagai berikut: Bagaimanakah Peran Pendidik Menumbuhkan Minat Belajar Mata Pelajaran 

Bahasa Inggris di Masa Pandemi covid-19? 

F. Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

                                                             
23

 Wawancara dengan peserta didik defian pada tanggal 20 agustus 2021 
24

 Wawancara dengan peserta didik eza dwi pada tanggal 20 agustus 2021 
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Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan strategi dalam menumbuhkan 

minat belajar peserta didik di masa pandemi Covid-19. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, antara lain: 

A. Bagi siswa  

a. Anak didik lebih giat dalam belajar daring. 

b. Meningkatkan perkembangan minat bakat anak dalam pembelajaran mata pelajaran 

Bahasa Inggris secara daring. 

B. Bagi guru 

a. Sebagai bahan evaluasi serta memberi gambaran sejauh mana upaya pendidik dalam 

meningkatkan minat belajar, serta memberikan acuan agar dapat menciptakan strategi 

yang lebih baik lagi 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menciptakan strategi untuk meingkatkan 

minat belajar secara daring. 

C. Bagi Peneliti 

Dapat digunakan sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan melaksanakan penelitian 

dalam program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. 

D. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pembaca mengenai 

bagaimana meningkatkan semangat belajar anak di masa pandemi Covid-19. 

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Releven 

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang relevan itu terdiri 

dari beberapa judul, yaitu:  

1. Nurma Artika (2019) , “ Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Minat Belajar Agama Anak 

SDN 050663 Lubuk Dalam Kecamatan Stabat Kab Langkat” Disimpulkan bahwasanya peran 

orang tua dalam memberikan pengetahuan agama yang orang tua miliki terhadap kegiatan 

belajar agama anaknya dalam menumbuhkan minat belajar agama orang tua melakukanhal-

hal seperti motivasi, nasihat serta memberikan hadiah kepada anaknya itu semua dilakukan 

orang tua guna menumbuhkan minat belajar anak
25

.  Adapun persamaan dari peneliti ini yaitu 

bahwa orang tua memiliki peran penting terhadap pendidikan anaknya, dalam memberikan 

pengetahuan pembelajaran dan pendidikan maupun agama yang orang tua miliki terhadap 

kegiatan belajar anak dalam menumbuhkan minat belajar anak, orang tua harus melakukan 

hal – hal yang memotivasi anak, memberikan nasihat serta memberikan hadiah kepada 

anaknya untuk menumbuhkan minat belajar anak. 

Adapun perbedaannya diantaranya Peneliti Nurma Artika untuk menumbuhkan minat belajar 

pengetahuan agama terhadap kegiatan pelajaran, sedangkan peneliti untuk menumbuhkan 

minat belajar di mata pelajaran Bahasa Inggris di masa pandemi Covid-19. 

2. Deska Emilia (2019), “ Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Minat Belajar Anak Di 

Sekolah Dasar 64 Bengkulu Selatan Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang”. Disimpulkan 

bahwasanya Peran orang tua dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya, 

dengan melakukan pendampingan dari orang tua agar siswa menjadi semangat belajarnya. 

Peranan orang tua sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak
26

. Adapun 

                                                             
25

Nurma Artika, “Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Minat Belajar Agama Anak SDN 050663 Lubuk 

Dalam Kecamatan Stabat Kab Langkat”, yang di selenggarakan oleh UIN Sumatera Utara, (Skripsi 2019 
26

Deska Emilia, “Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Minat Belajar Anak Di Sekolah Dasar 64 

Bengkulu Selatan Desa Suka Nanti Kecamatan Kedurang”, yang di selengggarakan oleh IAIN Bengkulu, (Skripsi 

2019) 
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persamaan di peneliti ini yaitu bahwa peran orang tua sangat penting dalam memberikan 

pendidikan yang terbaik untuk masa depan anak, dengan adanya peran orang tua untuk 

mendampingi dari orang tua agar menjadi siswa yang semangat dalam pembelajaran di masa 

pandemi ini. Adapun perbedaan diantara peneliti ini yaitu peneliti Deska Emilia untuk 

memberikan yang terbaik dan mendampingi agar menjadi semangat, sedangkan peneliti 

untuk menumbuhkan minat belajar anak di masa pandemi ini. 

3. Elisa Lestari (2018), “Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Minat Belajar Anak Di MIS 

Ikhwanul Muslimin Tumbang Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten 

Deli Serdang”. Disimpulkan bahwa dalam menumbuhkan minat belajar anak para orang tua 

melakukan hal yang berbeda-beda yang memberikan motivasi, nasehat serta memberikan 

hadiah kepada anaknya semua di lakukan orang tua untuk menumbuhkan minat belajar 

anak
27

. Adapun persamaan diantara peneliti ini yaitu memiliki kesamaan dalam peran penting 

orang tua terhadap pendidikan anak untuk mensejahterkan masa depan anak dan 

menumbuhkan minat belajar anak. Adapaun perbedaan diantara peneliti Elisa Lestari yaitu 

hanya utuk menumbuhkan minat belajar saja sedangkan peneliti ini untuk menumbuhkan 

minat belajar di masa pandemi covid. 

4. Dian Ratu Ayu Aswatun (2020), “Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19”. Disimpulkan 

bahwasanya pembelajaran anak jarak jauh memberikan kemudahan dan kesempatan dalam 

berbagai kondisi
28

. Tidak pernah diprediksi sebelumnya keadaan dunia terkena Covid-19. 

Adapun persamaan diantara peneliti ini yaitu mempunyai kesamaan dalam masa 

pembelajaran Covid-19 dengan pembelajaran jarak jauh memberikan kemudahan bagi 

pelajar. Adapun perbedaan diantara peneliti ini yaitu peneliti hanya fokus ke pendidikan 

dalam masa pandemi Covid-19, sedangkan peneliti menumbuhkan minat belajar pada masa 

Covid-19. 

5. Ni Komang Suni Astini, “Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Tingkat 

Sekolah Dasar pada Masa Pandemi Covid-19”
29

.  Disimpulkan bahwasanya pada tingkat 

sekolah dasar kelas atas aplikasi ang efektif digunakan dalam proses pembelajaran online 

adalah pembelajaran aplikasi google classroom dan aplikasi zoom sedangkan kelas baawah 

sangat efektif menggunakan aplikasi whatsapp grup. Adapun persamaan diantara peneliti ini 

yaitu dalam masa Covid-19 dan pembelaajran di tingkat sekolah dasar pada masa Covid-19. 

Adapun perbedaan diantaranya peneliti terdapat permanfaatan dalam pembelajaran Covid-19, 

sedangkan peneliti ini hanya bagaimana cara menumbuhkan minat belajar anak di masa 

pandemi ini. 

 

F. Metode Penelitian 

        Metode penelitian adalah cara yang dilakukan para peneliti untuk memecahkan suatu masalah 

dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian,  cara mengumpulkan data, serta 

menganalisis data-data untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian.
30

 Penelitian 

                                                             
27

Elisa Lestari, “Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Minat Belajar Anak Di MIS Ikhwanul Muslimin 

Tumbang Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serda”, yang di selenggarakan oleh UIN 

Sumatera Utara, (Skripsi 2018). 
28

Dian Ratu Ayu Aswatun. “ Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19”, (Skripsi 2020) 
29

Ni Komang Suni Astini, “Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar 

pada Masa Pandemi Covid-19”, (Skripsi 2020) 
30

 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif 

Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 102 
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kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi 

dalam keadaan situasi social merupakan kajian utama pada penelitian kualitatif.
31

 

1. Pendekatan Dan Prosedur Penelitian 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang 

terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual 

sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, penelitian 

berusaha mendeskripsikan persitiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan 

perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) 

atau lebih
32

. 

Tujuan dari deskriptif adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi pada 

suatu lingkungan melalui pengamatan, misalnya apa pandangan yang berada di latar penelitian dan 

seperti apa aktivitas atau peristiwa yang terjadi di tempat penelitian
33

. Metode kualitatif atau 

naturalistic digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah dan penelitian tidak membuat 

perlakuan, karena peneliti mengumpulkan data bersifat emic. Artinya berdasarkan pandangan dari 

sumber data, bukan berdasarkan pandangan dari peneliti
34

.  

2. Partisipan Dan Tempat Penelitian 

peneliti yang melakukan penelitian di SDN 2 Talang Bandar Lampung dengan 

mewawancarai pendidik di kelas V. 

3. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam suatu penelitian. 

Karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan 

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan
35

. 

Peneliti menggunakan cara-cara berikut dalam memperoleh dan mengumpulkan data. 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang memusatkan perhatian terhadap 

suatu objek atau fenomena dengan melibatkan semua pancaindra (empiris). Oleh 

karena itu, mengobservasi mampu dilakukan dengan peraba, penglihatan, 

pendengaran, penciuman dan perasaan. Obeservasai lainnya digunakan untuk 

mengamati suatu perbuatan (action) atau pelaksanaannya sesuatu, seperti 

pelaksaannya kurikulum 2013, perilaku kedisiplinan pendidik, dan lain sebagainya
36

. 

Pada observasi, format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tangkah 

laku yang digambarkan akan terjadi. Peranan yang paling penting dalam 

menggunakan metode observasi adalah pengamat. Pengamat harus detail dalam 

                                                             
31

 Salim & Haidir, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 

29 
32

 Ibid, hlm. 49 
33

 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 

174  
34

 Sugiyono, Metode Peneltian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2018), hlm.12 
35

 Sugiyono, Op.Cit., hlm. 308 
36

 Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 175 
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mengamati bukanlah pekerjaan yang mudah karena dipengaruhi banyak minat dan 

kecenderungan-cenderungan yang ada
37

. 

b. Wawancara  

Esterbeg mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

fikiran dan informasi serta ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan 

makna dalam suatu topik tertentu
38

. Dalam penelitian kualitatif, wawancara yang 

biasanya digunakan adalah wawancara mendalam (In-depth interview). Wawancara 

mendalam adalah suatu wawancara tanpa alternative jawaban dan dilakukan untuk 

mendalami informasi dari seorang informan
39

. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan fenomena yang tekah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau bahkan karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif
40

. Contoh dokumentasi diantaranya: notulen rapat pendidik, nilai 

raport, nilai ulangan harian, buku-buku, majalah peraturan, catatan harian dan lain 

sebagainya. Pada pengumpulan data ini, peneliti mendapatkan dokumen berupa data 

peserta didik di SDN 2 Talang Bandar Lampung dan foto yang menggambarkan 

keadaan di SDN 2 Talang Bandar Lampung. 

 

4. Prosedur Analisis Data 

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh
41

. Analisis data kualitatif diantaranya: 

a. Reduksi data 

Pengumpulan data yang telah dilakukan selanjutnya direduksi untuk memilih data yang 

releven, mengarahkan data pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau jawaban 

pertanyaan penelitian. Reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak penting, dan mengorganisasian 

data, sehingga memberikan kemudahan peneliti untuk menyusun sebuah kesimpulan
42

. 

Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 

hal-hal penting dan mencari tema serta pola fikiran membuang apa yang dianggap tidak 

perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

spasifik dan mempermudah penelitian melakukan pengumpulan data selanjutnya serta 

mencari data tambahan jika diperlukan
43

. 

b. Penyajian Data 

Setalah data direduksi, selanjutnya data akan didisplay atau penyajian data. Melalui 

penyajian data, maka data dan informasi akan tersusun dalam pola hubungan. Tujuan dari 

penyajian data adalah menggabungkan informasi sehingga bisa mendeskripsikan fakta 

                                                             
37

 Salim & Haidir, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 

100 
38

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2018), hlm. 317 
39

 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif 

Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.136 
40

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 240 
41

 Sugiyono, Op.Cit., hlm. 246 
42

 Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 241 
43

 Salim & Haidir, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 

113 
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yang ada. Penyajian data dilakukan agar peneliti tidak kesulitan dalam menguasi informasi 

hasil penelitian, baik berbentuk narasi, grafik atau matrik dalam mempermudah 

penguasaan data atau informasi
44

. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah untuk dipahami. Pada 

langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang releven sehingga menjadi informasi 

yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan 

cara menampilkan dan membuat hubungan natar fenomena untuk memaknai apa yang 

terjadi sebenarnya dan apa yang perlu untuk ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan dalam 

penelitian. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 

sebelumnya masih remang-remang atau masih gelap, sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Apabila 

kesimpulan yang dikemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan 

komsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali kelapangam, maka 

kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel
45

. 

 

5. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pada penelitian kualitatif, suatu data dapat dikatakan valid jika tidak ada perbedaan 

antara data yang dilaporkan peneliti dengan yang terjadi sesungguhnya pada obyek yang diteliti. 

Tringulasi dalam keabsahan dara merupakan Teknik mengumpulkan data yang sekaliguas 

menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai Teknik pengumpulan 

data dan berbagai sumber data. Tringgulasi merupakan pengujian keabsahan data yang diperoleh 

dari berbagai sumber, berbagai metode, dan berbagai waktu. Oleh karena itu terdapat Teknik 

pengujian keabsahan data melalui tringulasi sumber dan tringulasi Teknik. 

a. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber dapat dilakukan guna menggali dan mendapatkan data atau 

informasi dari sumber yang berbeda. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Data yang diperoleh 

dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, mana yang berbeda, serta 

mana spesifik dari berbagai sumber 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi Teknik berarti mengumpulkan data atau informasi dari sumber yang 

sama, tetapi Teknik pengumpulan data yang diunakannya berbeda. Triangulasi 

Teknik dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapu dengan cara 

yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara kemudian dengan 

data hasil observasi, atau hasil yang berbeda, peneliti melakukan diskusi lebih lanjut 

dengan narasumber yang bersangkutan untuk memperoleh data yang dianggap benar. 

Adapun suber dalam penelitian ini adalah kepala sekolah SDN 2 Talang Bandar 

Lampung, dan wali kelas V. adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalan 

penelitian ini adalah observasi, wawancara serta dengan dokumentasi.
46
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 Salim & Haidir, Op.Cit., hlm.121 



 

 

BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti dapat menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah 

yang ada. Kondisi pandemi saat ini sangat memaksa proses pembelajaran yang berlangsing secara 

daring (dalam jaringan) telah menurunkan beberapa indicator-indikator. Peran pendidik memberikan 

video dalam pembelajaran daring untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik sangat penting 

dimasa pandemi seperti ini. Pendidik dituntut untuk tetap memberikan motivasi, nasihat dan pujian 

meskipun tidak belajar secara langsung, dan pendidik juga harus membuat peserta didik aktif dalam 

pembelajaran daring, dengan adanya media pembelajaran dapat membantu peserta didik aktif dan 

senang dalam pembelajaran daring. 

B. Saran  

Sehubungan dengan penelitian ini, maka peneliti mencoba mengemukakan beberapa saran sebagai 

berikut:  

1. Kepala sekolah sebagai faktor penting dalam pembelajaran daring, oleh karena itu, kepala sekolah 

memberikan motivasi kembali, nasihat serta pujian. Dan memberikan pembelajaran yang menarik 

agar peserta didik tidak merasakan jenuh. 

2. Peran pendidik sebagai faktor utama dalam pembelajaran guna menumbuhkan minat belajar untuk 

anak pada masa pandemi Covid-19 dengan membimbing, mengawasi, menemani serta memberi 

motivasi, nasihat, pujian serta semangat kepada anak juga membuat anak merasa di pedulikan dan 

lebih giat untuk belajar. 
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