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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang  

Menurut pengertian secara psikologis belajar merupakan suatu proses 

perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dan interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan 

tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Dalam pengertian lain 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.1 

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi hasil belajar siswa adalah 

minat belajar siswa. Minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran 

merupakan sesuatu yang penting dalam kelancaran proses belajar mengajar. Siswa 

yang mempunyai minat belajar tinggi dalam proses pembelajaran dapat 

menunjang proses belajar mengajar untuk semakin baik, begitupun sebaliknya 

minat belajar siswa yang rendah maka kualitas pembelajaran akan menurun dan 

akan berpengaruh pada hasil belajar. Menerangkan minat adalah “Kecenderungan 

hati yang tinggi terhadap sesuatu”. Minat merupakan sifat yang relatif menetap 

pada diri seseorang. Minat adalah ketertarikan atau kecenderungan yang untuk 

memperhatikan atau terlibat terhadap sesuatu hal karena menyadari pentingnya 

tau bernilainya hal tersebut.Namun sejak pandemi Covid-19 ini menyebar di 

 
1 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta,2010), h.2 
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Indonesia bahkan dunia, pemerintah telah menghimbau masyarakat untuk tidak 

keluar rumah dan tidak mendekati keramaian atau bahkan berkumpul di beberapa 

wilayah yang di tetapkan sebagai zona merah penyebaran virus tersebut telah 

mengambil kebijakan untuk menutup beberapa fasilitas umum, seperti sekolah 

perkantoran dan tempat ibadah. Dan hal tersebut bisa berpengaruh dalam minat 

belajar siswa. Di masa pandemi ini sudah pasti ilmu pengetahuan siswa sangatlah 

menurun karena pembelajaran secara daring yang telah dilakukan di era pendemi 

ini. Selama pandemi virus corona ini guru dan siswa tidak bisa menjalankan 

proses pembelajaran atau bisa dikatakan tidak maksimal dalam mengikuti 

pembelajaran efektif, dikarenakan terlalu minimnya akses teknologi yang 

dimiliki  pada siswa saat ini untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring. 

Seperti halnya di MAN 1 Hulu Sungai Tengah sekolah tersebut adalah salah satu 

dari banyaknya sekolah yang memutuskan untuk tetap melaksanakan 

pembelajaran tetapi menggunakan metode pembelajaran secara online. 

Nyatanya di masa pandemi ini juga banyak sekali kendala yang didapat 

ketika belajar online. Seperti halnya di katakan oleh guru bimbingan dan 

konseling di MAN 1 Hulu Sungai Tengah saat peneliti melakukan wawancara, 

beliau mengatakan banyak siswa yang merasa jenuh dalam mengikuti proses 

pembelajaran secara daring dan pengetahuan siswa juga semakin menurun 

sehingga dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan siswa,dampak dari kondisi 

jaringan tidak stabil, pengeluaran semakin meningkat kerana harus mengisi kuota, 

belum lagi jika kondisi keluarga yang berkekurangan akan merasa terbebani 

dengan hal tersebut, ditambah dengan siswa yang justru memilih bermain saat 
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waktu belajar. Akibat tidak maksimal pembelajaran di era pandemi ini sudah pasti 

siswa tidak mendapatkan ilmu yang cukup, apabila siswa mengikuti kelas tatap 

muka guru akan bisa menyampaikan materi dengan baik dan materi pun akan 

habis di uraikan sampai akhir semester, dengan adanya pandemi ini guru-guru 

harus memperpadat materi tersebut semaksimal mungkin agar siswa tidak sulit 

dalam mengerjakan tugas yang telah di berikan secara online kepada siswa.  

Dari permasalahan ini tugas guru bimbingan konseling sangat di perlukan 

dalam mendampingi siswa dalam proses pembelajaran secara daring agar proses 

pembelajarasn tetap efektif. Perlu diketahui terlebih dahulu pengertian guru dalam 

pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan kepada anak didik. Kemudian guru dalam pandangan masyarakat 

adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak 

harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau atau 

mushola, di rumah dan sebagainya.1 

Peranan guru ini akan senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang 

diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa (yang terutama), 

sesama guru, maupun dengan staf yang lain. Dari berbagai kegiatan interaksi 

berlajar mengajar, dapat dipadang sebagai sentral bagi peranannyan. Sebab baik 

disadari atau tidak bahwa sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak 

dicurahkan untuk menggarap proses belajar mengajar dan berinteraksi dengan 

siswanya.2  

 
1 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu 

Pendekatan Teoretis Psikologis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 31. 
2 Sardiman A.M, Interaksi Motivasi Belajar Mengajar. (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2014), h. 137-138 
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Guru adalah semua orang yang bertangung jawab untuk membimbing dan 

membina anak didik, baik secara individual maupun klasikal di sekolah ataupun 

luar sekolah.3 Bimbingan konseling merupakan proses bantuan kepada individu 

secara face to face agar individu dapat memahami dirinya, bisa memutuskan, 

memilih merencanakan masa depan untuk menyelesaikan masalahnya.4 dengan 

hal itu, sekolah sangat memerlukan guru bimbingan konseling untuk menangani 

siswa dan mengembangkan potensi siswanya. guru bimbingan dan konseling juga 

bertugas untuk mendampingi siswa-siswanya dengan melaksanakan program 

bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis pelaksanaan bimbingan dan 

tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

Guru bimbingan konseling adalah seorang guru yang bertugas memberikan 

bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan professional sehingga 

seorang guru bimbingan konseling harus berusaha menciptakan komunikasi yang 

baik dengan murid dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup.5 Guru 

bimbingan dan konseling sangat diperlukan tugasnya untuk mendampingi siswa 

untuk memotivasi belajarnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh guru bimbingan 

dan konseling di MAN 1 Hulu Sungai Tengah, saat peneliti melakukan 

pengamatan di sekolah tersebut guru bimbingan dan konseling berperan aktif 

 

3 Saiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif. (Jakarta : PT . 

Rineka Cipta 1999). h 32 

 
4 Soejipto, dkk. Profesi Keguruan. (Jakarta : PT Rineka cipta. 1999) h 62-63 
5 Dewa Ketut Sukardi, Proses Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), h. 6 
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dalam mendampingi siswa tidak hanya dalam menuntaskan masalah pribadi siswa 

tetapi juga mendampingi siswanya dalam belajar. 

Namun sejak pandemi covid-19 ada, fenomena ini menjadi benar-benar 

menjadi tantangan baru, baik bagi guru, siswa maupun orangtua. Dari segi guru 

dituntut untuk bagaimana menerapkan strategi pembelajaran dengan 

mengoptimalkan aplikasi belajar online tersebut, sedangkan dari segi siswa 

dituntut bagaimana agar bisa beradaptasi dengan pembelajaran sistem daring yang 

benar-benar baru bagi mereka. Namun pada nyatanya banyak siswa yang merasa 

bosan dengan pembelajaran daring, banyak keluhan yang di ungkapkan siswa, 

mulai dari pengeluaran yang meningkat untuk membeli kuota internet, kondisi 

jaringan yang tidak stabil, ditambah jika ada guru yang mengajar terlalu 

membosankan dan tidak bisa membangun komunikasi dengan siswa, dari 

beberapa hal tersebut yang membuat penurunan minat siswa menurun dalam 

mengikuti pembelajaran daring.  

Contoh penurunan minat siswa saat pembelajaran daring adalah kurang 

aktifnya siswa merespon saat pembelajaran berlangsung, kebanyakan siswa hanya 

menyimak tanpa aktif berdiskusi satu sama lain. Contoh lainnya adalah semakin 

sering siswa yang memilih untuk membolos saat jam pembelajaran dengan alasan 

tertidur, kondisi jaringan yang tidak stabil dan berbagai macam alasan lainnya. 

Hal tersebut menunjukkan penurunan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

daring.  

Disinilah peran Bimbingan Konseling (BK) dalam membantu mengatasi 

permasalahan-permasalahan siswa selama pembelajaran daring. Dari banyaknya 
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kendala yang di dapatkan ketika belajar online maka peran guru Bimbingan Dan 

Konseling sangat dibutuhkan, untuk meningkatkan minat belajar siswa.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “Peran Guru Bimbingan 

Konseling Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa MAN 1 Huli Sungai Tengah 

Dimasa Pandemi Covid-19” 

 

B. Fokus penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas peneliti 

dianggap perlu mengidentifikasi masalah dalam beberapa sub pertanyaan yang 

mendasar dalam pembahasan peran guru Bimbingan Konseling dalam 

meningkatkan minat belajar siswa di masa pandemi covid-19. Maka fokus 

penelitian ini adalah : 

1. Minat belajar siswa MAN 1 Hulu Sungai Tengah dimasa pandemi  

2. Peran guru Bimbingan Konseling meningkatkan minat belajar siswa MAN 1 

Hulu Sungai Tengah dimasa pandemi covid-19   

C. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini ada dua, yaitu : 

1. Mendeskripsikan bagaimana minat belajar siswa MAN 1 Hulu Sungai Tengah 

dimasa pandemi 

2. Mengidentifikasi peran guru Bimbingan Konseling dalam meningkatkan 

minat belajar siswa di lingkungan MAN 1 Hulu Sungai Tengah dimasa 

pandemi covid-19 
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D. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi dua yaitu manfaat teotis dan manfaat praktis: 

1. Secara teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai sumber 

informasi dalam menjawab permasalahan yang terjadi dalam meningkatkan 

minat belajar siswa. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan 

referensi untuk para calon guru yang akan berorientasi di sekolah. Peneliti 

juga berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran.  

2. Secara praktis 

a. Bagi guru mata pelajaran  

Sebagai bahan informasi bahwa kerja sama antar guru dan konselor 

sangatlah penting sehingga mempermudah pertukaran informasi 

mengenai perkembangan siswa. 

b. Bagi sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja guru dan 

kualitas pengelolaan pengajaran. 

c. Bagi UIN  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi 

sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang 

akan datang. 
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E. Definisi operasional 

Untuk menghindari hal hal diluar pembahasan penelitian ini maka peneliti 

memaparkan definisi operasional sebagai berikut : 

1. Guru Bimbingan dan Konseling 

Menurut Prayitno guru bimbingan konseling adalah seorang pelaksana 

bimbingan dan konseling sekolah yang secara khusus ditugasi untuk 

memberikan bimbingan pada siswa. Dengan demikian bimbingan dan 

konseling tidak dilaksanakan oleh semua guru atau sembarangan guru.6 

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa guru bimbingan dan konseling 

disebut dengan “konselor sekolah”. Konselor adalah guru yang mempunyai 

tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan 

bimbingan konseling terhadap sejumlah peserta didik. 7 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa guru bimbingan 

konseling adalah seorang tenaga pendidik atau petugas dibidang konseling 

yang memiliki konpetensi professional yang bertanggung jawab dan memiliki 

wewenang secara penuh dalam kegiatan bimbingan konseling terhadap 

peserta didik. 

2. Minat belajar 

Minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktivitas atau kegiatan. Seseorang yang berminat 

 
6 Prayitno. Pelayanan Bimbingan dan Konseling SMU. (Jakarta: Dirjen Dikti Diknas. 

1997) h. 24 

 
7 Riswani dan Amirah diniaty. Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling. (Pekanbaru: 

Suska Pres. 2008). h. 5 
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terhadap suatu aktivitas dan memperhatikan itu secara konsisten dengan rasa 

senang.8 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa belajar 

adalah berusaha memperoleh kepandaian, berlatih, dan berubah tingkah laku 

atau tanggapan yang disebabimbingan dan konselingan oleh pengalaman. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa minat 

belajar adalah kecenderungan yang mengarahkan siswa terhadap bidang-

bidang yang ia sukai dan tekuni tanpa adanya keterpaksaan dari siapapun 

untuk meningkatkan kualitasnya dalam hal apapun. 

3. Pandemi Covid-19 

Pandemi yang baru-baru ini terjadi yaitu covid-19, Virus tersebut 

yang menggemparkan seluruh dunia sehingga membuat seluruh kegiatan 

di seluruh dunia berubah drastis. Baik dalam bidang sosial, ekonomi, 

ataupun pendidikan. Dalam bidang sosial virus ini merubah drastis sistem 

sosial di seluruh dunia, dimana terjadi pembatasan jarak dimana mana 

agar memperkecil dampak penyebaran virus. Dalam bidang pendidikan 

virus tersebut merubah drastis sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran 

yang biasanya dilakukan dengan tatap muka berubah menjadi belajar 

online. Dimana baik siswa maupun guru dituntut untuk menguasai sistem 

pembelajaran online tersebut.  

 

 

 

 
8 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta. 

1995) h 20 
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F. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti maka penelitian akan 

membandingkan penelitian yang telah diadakan oleh pihak lain. 

1. Penelitian yang berjudul Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas VII MTS Masyariqul 

Anwar Bandar Lampung Tahun pelajaran 2018/2019 yang dilakukan oleh 

Resti Riyanti mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseing UIN Raden Intan 

Lampung. Dimana dalam hasil penelitiannya guru bimbingan dan konseling 

berperan sebagai pembimbing agar peserta didik mencapai tujuan pendidikan 

yang terarah menjadi baik dalam keseluruhan proses pendidikan, guru 

bimbingan dan konseling berkolaborasi dengan guru mata pelajaran agar 

adanya kerja sama kedua belah pihak, guru bimbingan dan konseling 

memberikan layanan bimbingan klasikal untuk meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik.  

2. Penelitian yang berjudul Peran Guru BK Dalam Memotivasi siswa kelas 2 

Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar di MTsN Aceh Besar, yang dilakukan 

oleh Mahran Padlul Huda. Mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling UIN Ar-

Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018. Dimana penelitian yang 

menggunakan metode kualitatif, dan dalam pengumpulan data nya melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang didapatkan adalah upaya 

guru BK dalam meningkatkan minat belajar siswa adalah dengan 
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menggunakan metode konseling individual, bimbingan kelompok, dan 

layanan klasikal.9 

3. Penelitian yang berjudul Peranan Guru Bimbingan Konseling dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Siswa SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau 

dimasa Pandemi Covid 19, yang dilakukan oleh Khairun Nisya Akbar 

Mahasiswi jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Sultan Syarif Kasyim, 

Riau Pekanbaru. Dimana hasil penelitiannya bidang bimbingan yang bisa 

dikembangkan oleh guru bimbingan dan konseling yaitu bidang bimbingan 

pribadi dan akademik dengan menggunakan layanan klasikal dan layanan 

konseling individual.10 

Dari ketiga penelitian tersebut dapat diketahui beberapa persamaan dan 

perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan 3 penelitian tersebut terdapat 

perbedaan dapat diketahui sebagai berikut: 

Perbedaan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti adalah, terletak pada fokus penelitian yang diangkat, kemudian 

perbedaan selanjutnya adalah terletak pada lokasi penelitian yang dipilih dimana 

pada penelitian terdahulu belum ada penelitian yang mengambil MAN 1 Hulu 

Sungai Tengah Sebagai lokasi Penelitian. 

 

 

 
9 Huda, Padlul Maharani, “Upaya Guru BK dalam Memotivasi Siswa Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Di MTsN 2 Aceh Besar”. FTK UIN Ar-Raniry Darussalam Banda 

Aceh 2018 

 
10 Khairun Nisya Akbar,”Peranan Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Meningkatkan 

Minat Belajar siswa SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau Dimasa Pandemi Covid-19”, FTK UIN 

Syarif Kasyim Riau Pekanbaru 2021. 
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G. Alasan memilih judul 

Selama pendemi semua metode pembelajaran berubah sehingga menjadi 

tantangan baru bagi guru BK, berdasarkan fakta-fakta seperti yang sudah 

disebutkan di dalam latar belakang, maka dengan hal ini peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai : 

1. Mengingat pentingnya peran guru Bimbingan Konseling dalam meningkatkan 

minat belajar siswa. 

2. Untuk mengetahui strategi/metode yang dilakukan guru Bimbingan 

Konseling meningkatkan minat belajar siswa dimasa pandemi. 

3. Karena pandemi baru terjadi dimasa sekarang oleh karena itu penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

H. Sistematika Penelitian  

Penelitian proposal skripsi ini disusun dalam beberapa bab dengan 

sistematika penelitian sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, alasan 

memilih judul dan sistematika penelitian  

Bab II: Merupakan pembahasan tentang peran guru bimbingan konseling 

dalam meningkatkan minat belajar siswa dimasa pandemi. Yang meliputi 

bagaimana cara guru bimbingan konseling untuk meningkatkan minat belajar 

siswa dimasa pandemi dan untuk mengetahui pentingnya peran guru bimbingan 

konseling dalam menanamkan rasa minat belajar pada siswa. 
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Bab III: Metode penelitian yang membahas tentang subjek dan objek 

penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data, analisis data, dan 

prosedur penelitian. 

Bab IV: Laporan Hasil Penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi 

penelitian, penyajian data dan analisis data. 

Bab V: Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. 




