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ABSTRAK 

Adeliana Rahmi 2022. Upaya Guru BK Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di MAN 3 Banjarmasin. Skripsi, 

Jurusan Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Dan 

Keguruan. Pembimbing Bidang Konten dan Metodologi : Dr. Hidayat Ma’ruf, 

M.Pd. Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan : Nurul Rahmi, 

M.Pd. 

Kata kunci:  Upaya Guru BK, Motivasi, Masa Pandemi 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena penurunan semangat siswa saat 

pembelajaran daring seperti kurang aktifnya siswa merespon saat pembelajaran 

berlangsung, kebanyakan siswa hanya menyimak tanpa aktif berdiskusi satu sama 

lain, guru BK sangat diperlukan tugasnya untuk mendampingi siswa untuk 

memotivasi belajarnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh guru BK di MAN 3 

Banjarmasin, di sekolah tersebut guru BK berperan aktif dalam mendampingi siswa 

tidak hanya dalam menuntaskan masalah pribadi siswa tetapi juga mendampingi 

siswanya dalam belajar secara daring. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui gambaran motivasi belajar siswa di MAN 3 Banjarmasin dan 

upaya yang dilakukan oleh guru BK dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di 

lingkungan MAN 3 Banjarmasin pada masa pandemi covid-19. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang lebih 

menekankan analisisnya pada proses pengambilan simpulan yang bersifat deduktif 

atau induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang 

diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian ini dilakukan di MAN 3 

Banjarmasin. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik wawancara 

dan dokumentasi, setelah data terkumpul penulis melakukan analisis mulai dari 

Data reduction, Data display, Conclusion drawing/Verification, kemudian data 

tersebut dianalisis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. 

Adapun dalam subjek penelitian ini adalah 4 orang guru BK dan objek penelitian 

ini adalah upaya guru BK dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada masa 

pandemi covid-19 di MAN 3 Banjarmasin. 

Hasil yang dapat diambil dari penelitian di sekolah MAN 3 Banjarmasin 

bahwa motivasi siswa dalam proses belajar pada masa pandemi sangat menurun 

karena kurang maksimalnya bimbingan konseling secara online ditambah lagi 

kendala dalam melakukan pembelajaran seperti kendala jaringan atau kendala 

dalam kuota internet hal tersebut tidak dapat dipantau secara langsung oleh guru 

dan upaya yang dilakukan guru BK dengan cara merekap hasil dari kehadiran siswa 

ataupun hasil dari tugas sekolah yang diberikan, apabila hasil rekap tersebut rendah 

maka guru akan menghubungi orang tua siswa apabila tidak ada respon maka guru 

BK melakukan home visit atau mendatangi kerumah siswa tersebut. 
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