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ABSTRAK 

Khairun Nisya Akbar, (2021): Peranan Guru Bimbingan Konseling dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Siswa SMA 

Negeri Olahraga Provinsi Riau di Masa 

Pandemi Covid-19 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Peranan guru bimbingan 

konseling dalam meningkatkan minat belajar siswa SMA Negeri Olahraga Provinsi 

Riau di Masa pandemi covid-19 (2) Faktor yang mempengaruhi peran guru 

bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar siswa SMA Negeri Olahraga 

Provinsi Riau di Masa pandemi covid-19. Jenis penelitian ini yaitu Jenis penelitian ini 

yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini diajukan untuk mendeskripsikan fenomena-

fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi di sekolah yang peneliti temukan 

dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan 

dokumentasi. Triangulasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Hasil 

penelitian dapat peneliti simpulkan bahwa peran guru bimbingan konseling dalam 

meningkatkan minat belajar siswa di masa pandemi covid-19 yaitu dengan 

mengembangkan bidang bimbingan dan memberikan layanan konseling yang ada di 

dalam konsep bimbingan konseling, seperti bidang bimbingan pribadi dan akademik 

menggunakan layanan klasikal dan layanan konseling indivual, dimana guru 

bimbingan konseling berperan sebagai konsultan dan fasilitator untuk meningkatkan 

motivasi dan keaktifan belajar siswa saat pandemi covid-19. Faktor yang 

mempengaruhi peranan guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar 

siswa di masa pandemi covid-19 yaitu tidak adanya motivasi di dalam diri siswa, 

siswa yang jenuh dan bosan terhadap pembelajaran daring yang dianggap terlalu 

monoton dan juga terkendala oleh jaringan internet sehingga membuat siswa tersebut 

tidak mengerjakan tugas yang diberikan. 

Kata Kunci: Peranan Guru Bimbingan Konseling, Minat Belajar Siswa 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Khairun Nisya Akbar, (2021): The Roles of Guidance and Counseling Teachers 

in Increasing Student Learning Interest during 

COVID-19 Pandemic 

This research aimed at knowing (1) the roles of Guidance and Counseling teachers in 

increasing student learning interest during COVID-19 pandemic, and (2) the factors 

influencing the roles of Guidance and Counseling teachers in increasing student 

learning interest during COVID-19 pandemic.  It was a library research.  The data 

sources were in the forms of relevant books, journals, encyclopedias, magazines, 

papers and articles.  The technique of collecting data was documentation by 

collecting and looking for references from various sources of books, research articles 

or journals that were relevant to the main research topic to be read and studied later.  

Based on the research findings, it could be concluded that the roles of Guidance and 

Counseling teachers in increasing student learning interest during COVID-19 

pandemic were developing learning guidance and implementing classical services. 

Online classical services could be carried out as follows: preparation, 

implementation, evaluation, and follow-up.  Furthermore, the factors influencing 

student learning interest were divided into two, namely (1) internal factor such as 

student attention arisen by curiosity (2) external factors such as school and family. 

 

Keywords: The Roles of Guidance and Counseling Teachers, Student Learning 

Interest 



 ملّخص

(: دور مدرس خدمة االستشارة في ترقية رغبة تعلم ٠٢٠٢خير النساء أكبر، )
 ٢١-التالميذ أثناء وباء كوفيد

دور مدرس خدمة االستشارة يف ترقية رغبة تعلم  (١)عرفة: يهدف إىل مهذا البحث 
دور مدرس خدمة االستشارة يف العوامل اليت تؤثر يف  (٢) ١١-التالميذ أثناء وباء كوفيد

 تيب. فمصادروهذا البحث هو حبث مك. ١١-ترقية رغبة تعلم التالميذ أثناء وباء كوفيد
وأسلوب وأوراق ومقاالت ذات صلة.  وموسوعات وجمالت كتب وجمالت  هبيانات

كتب أو املصادر إما من   بحث عنبالبيانات هو توثيق أي جبمع أو مستخدم جلمع 
ذات صلة مبشكالت البحث مث قراءهتا ودراستها. ونتيجة البحث دلت على أن  مقاالت

بتطوير  ١١-دور مدرس خدمة االستشارة يف ترقية رغبة تعلم التالميذ أثناء وباء كوفيد
كالسيكية القيام باخلدمات الكالسيكية. وميكن تنفيذ اخلدمات الاإلشراف التعلمي و 

وأما العوامل اليت تؤثر هي اإلعداد والتنفيذ والتقييم واملتابعة. عرب اإلنرتنت يف خطوات 
من  مام التالميذ الذي يربز( العوامل الداخلي وهي اهت١يف رغبة تعلم التالميذ فنوعان، )

 ( العوامل اخلارجي وهي مدرسة وعائلة.٢فضول )

 .رغبة تعلم التالميذ ،دور مدرس خدمة االستشارة :األساسية الكلمات
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Siswa merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi yang 

perlu dikembangkan untuk menyongsong masa depannya, dalam prosesnya 

salah satunya bisa dikembangkan dengan belajar.  

Belajar merupakan tanggung jawab setiap siswa dan kualitas hasil 

belajar bergantung pada kemampuan setiap siswa. Belajar merupakan kunci 

utama dari kesuksesan siswa dalam pendidikan. Dalam proses belajar yang 

dilakukan siswa dapat mengetahui apa yang belum diketahui dan 

memperdalam apa yang sudah diketahui, baik belajar yang dilakukan di 

sekolah maupun di rumah. Tanpa belajar, manusia tidak mungkin dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kegiatan belajar bertujuan untuk 

membantu siswa agar memperoleh perubahan tingkah laku dalam rangka 

untuk mencapai perkembangan yang seoptimal mungkin. Karena pendidikan 

sangat penting untuk para siswa, agar siswa mampu mengembangkan 

kreativitas masing-masing serta bisa menyalurkan minat dan bakat yang 

dimiliki. Pendidikan yang bermutu ditentukan oleh beberapa komponen. Salah 

satu komponen penting dalam mengembangkan potensi siswa adalah guru 

BK.  

Guru BK adalah pihak yang membantu siswa dalam proses konseling. 

Guru BK adalah seorang guru yang disamping mengajar disalah satu bidang 
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studi, terlihat juga dalam rangkaian pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi 

tenaga ini adalah part-time teacher dan part-time counselor.
1
  

Ngalim Purwanto mengatakan bahwa guru BK sebagai pendidik 

adalah seorang yang berjasa besar terhadap masyarakat dan Negara. 

Tinggi atau rendahnya kebudayaan suatu masyarakat, maju atau 

mundurnya kebudayaan suatu masyarakat dan Negara, sebagian besar 

bergantung pada pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh guru 

BK.
2
  

 

Guru BK adalah seseorang yang bertanggung jawab memberikan 

bimbingan dan konseling terhadap perkembangan dan konseling.
3
   

Menurut Oviyanti dalam pembelajaran, guru BK harus bisa sekreatif 

mungkin, mampu memahami karakteristik siswa dan mampu 

mengembangkan serta menggerakkan motivasi pembelajaran siswa ke 

tahap yang maksimal agar timbul minat belajar dari siswa itu sendiri.
4
 

 

Minat belajar merupakan hal yang sangat perlu diperhatkan dalam 

proses pembelajaran. Minat belajar yang tergambar dari motivasi belajar 

siswa merupakan suatu keadaan di dalam diri siswa yang mampu mendorong 

dan mengarahkan perilaku mereka kepada pencapaian tujuan yang ingin 

dicapainya dalam mengikuti pendidikan di sekolah.
5
 Minat merupakan modal 

awal untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran. Minat bisa 

                                                             
1
 Neviyarti, Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berorientasi Khalifah Fil, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), hlm. 75 
2
 M Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004) hlm. 126 
3
 Ramayulis dan Mulyadi, Bimbingan dan Konseling Islam , (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), 

hlm. 134 
4
 LD Oviyanti, “Keefektifan Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing Bervisi Sets 

Terhadap Hasil Belajaar Koloid”. Chemisty in Education, Vol.3 No.1,2013, hal.1 
5
 Arko Pujadi, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Mahasiswa: Studi Kasus 

pada Fakultas Ekonomi Bunda Mulia”. Busines & management Journal Bunda Mulia, 3(2):41-51, 

Semtmber 2007 
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timbul, karena ada dorongan kuat dari diri sendiri. Selain itu, minat timbul 

bukan dari diri saja tetapi juga dorongan yang kuat dari keluarga, orangtua 

dan lingkungan terutama para guru. Dalam kegiatan belajar, minat itu 

berperan sebagai kekuatan yang akan mendorong siswa untuk belajar, oleh 

karena itu pembelajaran yang tidak menarik menyebabkan minat siswa tidak 

timbul. Tanpa adanya minat belajar yang tinggi, sebaik apapun fasilitas yang 

ada di sekolah, maka siswa tetap akan malas untuk belajar. Akibatnya nilai 

yang dicapai siswa juga kurang memuaskan. Siswa yang menunjukkan bahwa 

kurangnya minat belajar dapat mengakibatkan bosan bahkan malas mengikuti 

pelajaran tersebut. Akhirnya proses belajar mengajar yang dilakukannya 

hanya sebatas angin lalu saja, akibatnya prestasinya kurang memuaskan. 

Pandemi Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh 

sindrom pernapasan akut. Virus ini telah tersebar di seluruh dunia, termasuk 

Indonesia sejak awal bulan Maret 2020. Dampak dari adanya covid-19 salah 

satunya  berdampak pada sistem pendidikan di Indonesia. Hasil keputusan 

dari menteri pendidikan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran baik di sekolah 

maupun perguruan tinggi dilaksanakan di rumah masing-masing melalui 

aplikasi yang tersedia. Menteri pendidikan  mengeluarkan Surat Edaran 

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-

19) Pada Satuan Pendidikan yang menyatakan bahwa meliburkan sekolah dan 

perguruan tinggi. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran 
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covid-19, sebagai gantinya kegiatan pembelajaran dilakukan secara online 

untuk semua jenjang pendidikan.
6
 

Bentuk perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan 

sebagai media pembelajaran adalah menggunakan e-learning (pembelajaran 

online). Kegiatan pembelajaran online ini dilakukan untuk mengganti kegiatan 

pembelajaran secara langsung. Menurut Abdul Haris Rajab saat pandemi 

banyak siswa yang merasa jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran secara 

daring dan pengetahuan siswa juga semakin menurun. Sehingga dapat 

menyebabkan rendahnya minat belajar siswa.
7
 Hal tersebut membuat peneliti 

tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai minat belajar siswa pada siswa 

SMA, dalam hal ini peneliti memilih siswa di SMA Negeri Olahraga Provinsi 

Riau. 

Jadi, menurut pendapat di atas, bahwa peran guru BK sangat penting 

untuk meningkatkan minat belajar siswa, apalagi ketika masa Pandemi Covid-

19, semua pembelajaran yang seharusnya berlangsung tatap muka, harus 

dialihkan ke pembelajaran online/ e-learning. Dengan melihat latar belakang 

di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Peranan 

Guru Bimbingan Konseling dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa  

SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau di Masa Pandemi Covid-19” 

                                                             
6
 Jurnal, Dampak Covid 19 terhadap kegiatan pembelajaran online di sebuah perguruan tinggi 

Kristen di Indonesia. 
7
Abdul Haris Rajab, “Menurunnya Minat Belajar Siswa dimasa Pandemi” 

(https://www.google.co.id/amp/s/baranewsaceh.co/ 
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B. Alasan Memilih Judul 

Alasan peneliti memilih judul “Peranan Guru Bimbingan Konseling 

dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa di Masa Pandemi Covid 19” 

sebagai berikut: 

1. Sepengetahuan penulis judul ini belum pernah diteliti oleh orang lain. 

2. Persoalan yang dikaji dalam judul berkenaan dengan bidang ilmu yang 

peneliti pelajari yaitu bimbingan konseling. 

3. Masalah-masalah yang dikaji penelitian dapat dijangkau oleh peneliti 

secara material maupun nonmaterial. 

4. Sepengetahuan pengalaman peniliti, judul tersebut belum diteliti oleh 

peneliti terdahulu. 

5. Persoalan ini menarik diteliti, keberadaan guru bimbingan konseling di 

sekolah hendaknya mampu mengatasi masalah tersebut. 

C. Penegasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memahami judul 

penelitian ini, amat perlu adanya penegasan terhadap istilah yang terdapat 

dalam judul sebegai berikut: 

1. Guru Bimbingan Konseling  

Guru bimbingan konseling adalah seorang guru yang bertugas 

memberikan bantuan psikologis dan kemanusiaan ilmiah dan profesonal 

sehingga seorang guru bimbingan konseling harus berusaha menciptakan 
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komunikasi yang baik dengan murid dalam menghadapi masalah dan 

tantangan hidup.
8
 

2. Minat Belajar 

Minat belajar adalah kecenderungan individu untuk memiliki rasa 

senang tanpa ada paksaan sehingga dapat menyebabkan perubahan 

pengetahuan, keterampilan dan tingkah laku. 

3. Pandemi Covid-19 

Pandemi adalah wabah yang berjangkit serampak dimana, meliputi 

daerah geografis yang luas.
9
 

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebebkan oleh jeni 

coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit 

yang sebelumnya tidak dikenal sebeum wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan 

Desember 2019.
10

 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Peranan guru bimbingan konseling untuk meningkatkan minat belajar 

siswa di masa pandemi covid-19. 

2. Faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa di masa pandemi covid-19. 

                                                             
8
 Dewa ketut sukardi, Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), hal.6 
9
 Dana Riksa Buana. “Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi 

Virus Corona (covid-29) dan Kiat Menjaga Kesejahteran Jiwa” vo. 7, No. 3 (2020) 
10

 Nur Rohim Yunis, Annissa Rezki.“ Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai 

Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19” Vol.7, No 3 (2020) 
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3. Faktor yang mempengaruhi peran guru Bk dalam meningkatkan minat 

belajar siswa di masa pandemi covid-19. 

4. Minat belajar siswa di masa pandemi covid-19. 

E. Batasan Masalah  

Mengingat begitu banyaknya cakupan permasalahan muncul dalam 

penelitian ini, sementara peneliti mempunyai waktu terbatas untuk meneliti 

semuanya, maka peneliti memfokuskan pada “Peranan Guru Bimbingan 

Konseling dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa SMA Negeri Olahraga 

Provinsi Riau di Masa Pandemi Covid 19 dan Faktor yang 

Mempengaruhinya”. 

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peran guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat 

belajar siswa di masa pandemi covid-19? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi peran guru bimbingan konseling dalam 

meningkatkan minat belajar siswa di masa pandemi covid-19? 

G. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui  

1. Peran guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar siswa 

di masa pandemi covid-19. 
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2. Faktor yang mempengaruhi peran guru bimbingan konseling dalam 

meningkatkan minat belajar siswa di masa pandemi covid-19. 

H. Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti, sebagai bahan memenuhi persyaratan kelulusan Strata satu 

(S1) untuk mendapatkan gelar S.Pd. 

2. Bagi siswa, guru bimbingan konseling, dan pihak-pihak terkait sebagai 

sumbangan pemikiran dan masukan memecahkan masalah yang terkait 

dengan judul tersebut. 

3. Bagi peneliti lain, sebagai acuan dan masukan untuk penelitian 

selanjutnya tentang Peranan Guru Bimbingan Konseling dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Siswa dimasa Pandemi Covid-19. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Kerangka Teori  

1. Peran Guru Bimbingan Konseling 

a. Pengertian Guru Bimbingan Konseling 

Guru bimbingan konseling adalah unsur utama pelaksana 

bimbingan di sekolah. Pengangkatan dan penempatannya didasarkan 

atas kompetensi yang dimilikinya, yaitu kemampuan dan 

keterampilannya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling 

kepada siswa. 

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 siswa dalam menghadapi masalah dan tantangan 

hidup.
11

 

 

Menurut Namora Lubis, guru bimbingan konseling adalah 

pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai 

pihak paling memahami dasar dan teknik konseling secara 

luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai 

fasilitator bagi klien.
12

 

 

Guru BK adalah coordinator Bimbingan dan Penyuluhan, yang 

memiliki kedudukan sebagai tenaga bimbingan ahli yang diserahi 

tugas menyusun program bimbingan, serta mengkoordinasi seluruh 

                                                             
11 Dewa Ketut Sukardi, Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).hlm 

28 
12

 Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-dasar Konseling, (Jakarta: Kencana, 

2011).hal.21-22 
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kegiatan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini guru bimbingan 

konseling tidak dapat lepas tangan dan menyerahkan tanggung jawab 

atas keberhasilan dan kegagalan kelompok. Oleh karena itu guru 

bimbingan konseling harus memenuhi syarat yang menyangkut 

pendidikan akademik, kepribadian, keterampilan berkomunikasi 

dengan orang lain dan penggunaan teknik-teknik konseling.
13

 

Dengan demikian dapat disimpulkan guru bimbingan konseling 

adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada siswa secara face 

to face atau secara online agar siswa dapat mengaktualisasikan dirinya, 

memutuskan, merencanakan masa depan dan mengembangkan potensi 

yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalahnya.  

 

                                                             
13

 W.S Winkel dan M.M Sri Hastuti, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan , (Yogyakarta: 

Media Abadi, 2012), hlm. 180 
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b. Peranan Guru Bimbingan Konseling  

Menurut bahasa peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian 

atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau 

peristiwa. Peran memiliki arti seperangkat tingkat yang diharapkan 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan 

peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.  

Guru bimbingan konseling harus mempunyai sifat kepribadian 

yang baik atau berakhlak mulia untuk menunjang keberhasilan dalam 

melakukan berbagai tugas dan aktifitas yang terkait dengan bimbingan 

dan konseling di sekolah.
14

 Guru bimbingan konseling adalah seorang 

tenaga professional yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan 

tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada layanan bimbingan. 

Guru bimbingan konseling ini memberikan layanan-layanan 

bimbingan kepada siswa dan menjadi konsultasi bagi staf sekolah dan 

orang tua.
15

 Peranan guru bimbingan konseling berdasarkan teori di 

atas adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai 

kedudukan atau seorang tenaga professional dalam memberikan 

layanan-layanan bimbingan kepada para siswa.   

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peran guru bimbingan 

dan konseling adalah membantu siswa dalam menyelesaikan atau 

                                                             
14

 Mulyadi, Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 

2016), hlm. 143 
15

 W.S Winkel dan M.M Sri Hastuti, Op.Cit., 183 
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mengatasi masalah siswa dari berbagai bidang masalah yang muncul 

yang terjadi pada siswa tersebut sehingga siswa dapat mengatasi 

masalahnya sendiri. 

c. Macam-macam Peran Guru Bimbingan dan Konseling 

1) Peran sebagai Motivator 

Keberadaan guru bimbingan dan konseling di sekolah untuk 

memberikan motivasi kepada siswa baik dalam hubungannya 

dengan proses belajar mengajar maupun dengan kedisiplinan dan 

memotivasi siswa lebih giat, lebih maju dan lebih meningkatkan 

hasil belajar.  

Menurut Muhammad Surya, guru bimbingan konseling di 

sekolah berperan sebagai motivator keseluruhan kegiatan belajar 

siswa, yakni konselor diharapkan untuk mampu: 

a) Membangkitkan dorongan siswa untuk belajar. 

b) Menjelaskan seberapa konkret kepada siswa tentang apa yang 

harus dilakukan pada akhir pelajaran. 

c) Memberikan ganjaran untuk prestasi yang dicapai kemudian 

hari. 

d) Membuat regulasi perilaku siswa.
16

 

 

2) Peran sebagai Pengembangan Pembelajaran 

Selain sebagai motivator, guru bimbingan dan konseling di 

sekolah berperan memberikan layanan kepada para siswa agar 

mereka memiliki pribadi yang baik dan dapat berkembang secara 

                                                             
16

 Muhammad Surya, Muwujudkan Bimbingan dan Konseling Profesional. (Bandung: Fakultas 

Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2018) hlm. 102 
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optimal melalui proses pembelajaran dan bimbingan secara efektif 

di sekolah.
17

 Artinya, peran sebagai pengembangan pembelajaran 

lebih banyak berhubungan dengan proses dari hasil belajar. 

3) Peran Penunjang Kegiatan Pendidikan 

Tugas pendidikan siswa adalah tugas sebagai guru di sekolah, 

termasuk guru bimbingan dan konseling.  

Menurut Hallen, peran bimbingan dan konseling di sekolah 

lebih sebagai penunjang kegiatan pendidikan dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan. Pernah ini dimanifestasikan 

dalam bentuk membantu para peserta didik untuk 

mengembangkan dalam bentuk membantu para peserta didik 

untuk mengembangkan kompetensi akademik dan kompetensi 

professional sesuai dengan bidang yang ditekuninya melalui 

pelayanan bimbingan dan konseling.
18

 

 

4) Peran sebagai Pengembangan (Perseveratif) Potensi Diri 

Pengembangan potensi diri siswa sangat penting, baik 

menyangkut sikap maupun prilaku siswa, baik minat maupun 

mengenai bakat siswa.
19

 

Peran konselor sebagai pengembangan pribadi siswa atau 

peran perseverative, berarti layanan yang diberikan oleh konselor 

sekolah bermaksud memelihara dan sekaligus mengembangkan 

rasa percaya diri siswa yang sudah terbangun agar tetap terjaga 

                                                             
17

 Ibid, hlm. 14 
18

 Hellen, Bimbingan dan Konseling. (Jakarta: Ciputat Pres, 2002) hlm. 55 
19

 Dapartemen Pendidikan Nasional, Penataan Pendidikan Konselor dan Layanan Bimbingan dan 

Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal, Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 215 
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dengan baik, dan mengembangkan agar semakin lebih baik lagi 

dikemudian hari. 

5) Peran Pencegahan (Preventif) Masalah 

Bila bimbingan dan konseling di sekolah bertujuan untuk 

membekali siswa agar lebih siap menghadapi tantangan-tantangan 

dimasa datang dan dicegah timbul masalah yang serius kelak 

dikemudian hari. 

6) Peran Membangun Karkter Mulia Siswa 

Masalah karakter sangat penting karena menyangkut karena 

menyangkut sikap, sifat dan prilaku sehingga diperlukan peran 

guru bimbingan dan konseling untuk memperkuat karakter peserta 

didik di sekolah. Salah satu peran penting guru bimbingan 

konseling peserta didik adalah membentuk karakter siswa yang 

lebih baik.
20

 

d. Indikator Peran Guru Bimbingan dan Konseling 

1) Menguasai konsep dan praktis penilaian (assessment) untuk 

memahami kondisi, kebutuhan dan masalah klien.  

Sub-indikatornya yaitu guru BK mampu mendeskripsikan hakikat 

asesmen untuk keperuan pelayanan konseling, memilih teknik 

penilaian sesuai dnegan kebutuhan pelayanan bimbingan dan 

                                                             
20

 Muhammad Nur Wangid, “Peran Konselor Sekolah dalam pendidikan Karakter”, artikel dalam 

Cakrawala Pendidikan, UNY, Yogyakarta, Mei 2010. Hlm. 175 
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konseling, menyusun dan mengembangkan instrument penilaian 

untuk keperluan bimbingan dan konseling mengadministrasikan 

assment untuk mengungkapkan masalah-masalah pserta didi, 

memilih dan mengadministrasikan teknik penilaian 

mengungkapkan kemampuan dasar dan keenderungan pribadi 

peserta didik, memilih dan mengadministrasikan instrument untuk 

mengungkapkan kondisi aktual peserta didik berkaitan dengan 

lingkungan, mengakses data dokumentasi tentang peserta didik 

dalam pelayanan bimbingan dan konseling, menggunakan hasil 

penilaian dalam pelayanan bimbingan dan konsleing dengan tepat, 

menampilkan tanggung jawab professional dalam praktik 

penilaian. 

2) Mengusai kerangka teoritik dan praktis Bimbingan dan Konseling 

Sub-indikatornya yaitu mengaplikasikan hakikat pelayanan 

bimbingan dan konseling, mengaplikasikan arah profesi bimbingan 

dan konseling, mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan 

konseling, mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan 

konsleing, mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling 

sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja, mengaplikasikan 

pendekatan, model, jenis pelayanan dan kegiatan pendukung 

bimbingan konseling, mengaplikasikan dalam praktik format 

pelayanan bimbingan dan konseling.  



16 
 

 
 

3) Merancang program bimbingan dan konseling 

Sub-indikatornya yaitu menganalisis kebutuhan klien, menyusun 

program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar 

kebutuhan klien secara komperhensif dengan pendekatan 

perkembangan, menyusun rencana pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling, merencanakan sarana dan biaya 

penyelenggaraan program bimbingan dan konseling.  

4) Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang 

komprehensif 

Sub-indikatornya yaitu melaksanakan program bimbingan dan 

konseling, melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling, memfasilitasi perkembangan akademik, 

karir, personal dan sosial klien, mengelola sarana dan biaya 

program bimbingan dan konseling.  

5) Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling 

Sub-indikatornya yaitu melakukan evaluasi hasil, proses, dan 

program bimbingan dan konseling, menginformasikan hasil 

pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada 

pihak terkait, menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk 

merefisi dan mengambangkan program bimbingan dan konseling. 

6) Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika professional 



17 
 

 
 

Sub-indikatornya yaitu memberdayakan kekuatan pribadi, dan 

keprofesionalan guru bimbingan dan konseling, meminimalkan 

dampak lingkungan dan keterbatasan pribadi guru bimbingan dan 

konsleing/konselor, menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan 

kewenangan dank ode etik professional guru bimbingan dan 

konseling, mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak 

larut dengan masalah peserta didik, melaksanakan referral sesuai 

dengan keputusan, peduli terhadap identitas profesioanl dan 

pengembangan profesi, emndahulukan kepentingan peserta didik 

dari pada kepentingan pribadi guru bimbingan dan konseling. 

7) Menguasai konsep dan praktis penelitian dalam bimbingan dan 

konseling 

Sub-indikatornya yaitu mendeskripsikan berbagai jenis dan metode 

penelitian, mampu merancang penelitian bimbingan dan konseling, 

melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling, memanfaatkan 

hasil penelitian dalam bimbingan dan konsleing dnegan mengakses 

jurnal pendidikan bimbingan dan konseling. 

Berdasarkan keterangan di atas, maka guru bimbingan dan 

konseling harus mampu melibatkan siswa, guru, orang tua, kepala 

sekolah di dalam melaksanakan programnya. Sebagai guru bimbingan 

dan konseling dalam pengertian konvensial, maka guru BK sebetulnya 

melaksanakan kegiatan membimbing peserta didik.  
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e. Fungsi Guru Bimbingan dan Konseling 

Guru bimbingan dan konseling adalah melaksanakan 

pelayanan bimbingan dan konsling dimulai dari menyusun program 

bimbingan, melaksanakan program bimbingan, mengevaluasi 

pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan 

tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang 

menjadi tanggung jawabnya yaitu sekurang-kurangnya 150 peserta 

didik asuh setiap guru bimbingan dan konseling dan paling banyak 

250 peserta didik asuh.  

Menurut Lubis fungsi utama guru bimbingan dan konseling 

adalah membantu siswa menyadari kekuatan-kekuatan atau 

potensi-potensi mereka sendiri, menemukan hal-hal apa yang 

merintangi mereka menemukan potensi tersebut, dan 

memperjelas pribadi seperti apa yang mereka harapkan, dan 

membantu konseli untuk dapat mengatasi masalah 

dialaminya.
21

  

 

Menurut Supriatna guru bimbingan dan konseling di sekolah 

juga memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: 

1) Membantu peserta didik mengembangkan potensi secara 

optimal baik dalam bidang akademik maupun sosial pribadi, 

memperoleh pengalaman belajar yang bermakna di sekolah, 

serta mengembangkan akses terhadap berbagai peluang dan 

kesempatan baik di lingkungan sekolah maupun di luar 

sekolah. 

2) Membantu guru memahami peserta didik, mengembangkan 

proses belajar mengajar yang kondusif serta menangani 

permasalahan dalam proses pendidikan. 

                                                             
21

 Lubis, Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Grup, 2011).hlm 26 
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3) Membantu pimpinan sekolah dalam penyediaan informasi dan 

data tentang potensi dan kondisi peserta didik sebagai dasar 

pembuatan kebijakan peningkatan mutu pendidikan. 

4) Membantu pendidik dan tenaga kependidikan lain dalam 

memahami peserta didik dan kebutuhan pelayanan, membantu 

orang tua memahami potensi dan kondisi peserta didik, 

tuntutan sekolah serta akses keterlibatan orang tua dalam 

proses pendidikan.
22

 

 

Menurut Lesmana fungsi guru bimbingan konseling atau 

konselor adalah sebegai berikut: 

1) Sebagai konselor, yaitu membuat asesmen, mengevaluasi, 

mendiagnosis, dapat memberikan rujukan, menjadi pimpinan 

kelompok, memimpin kelompok pelatihan, membuat jadwal, 

serta menginterpretasikan tes yang telah dilaksanakan. 

2) Sebagai agen pengubah, yaitu guru bimbingan dan konseling 

dapat menganalisis sistem, testing, mengevaluasi segala 

kegiatan bimbingan dan konseling, merencanakan program, 

dapat berhubungan denngan masyarakat dengan baik, menjadi 

konsultan dalam bidangnya, dapat membela kliennya, dapat 

berpenampilan sebagai guru bimbingan dan konseling yang 

dapat diandalkan dalam menyelesaikan setiap permasalahan 

kliennya, serta memiliki jaringan/hubungan dengan berbagai 

pihak. 

3) Sebagai agen prevensi primer, yaitu dapat menjadi pemimpin 

kelompok dalam pengajaran kepada orang tua siswa, menjadi 

pemimpin dalam berbagai pelatihan misalnya keterampilan 

interpersonal, dapat merencanakan panduan untuk 

pembuatankeputusan pribadi dan keterampilan pemecahan 

masalah. 

4) Sebagai manajer, yaitu dapat membuat jadwal kegiatan 

bimbingan dan konseling, testing, perencanaan, membuat 

asesmen kebutuhan, mengembangkan survey dan kuesioner, 

mengelola tempat, dan menyusun serta menyimpn data dan 

material.
23
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f. Tugas Pokok Guru Bimbingan Konseling  

Tugas utama guru bimbingan konseling adalah membantu 

siswa untuk mengentaskan masalah-masalah pribadi siswa yang 

berhubungan dengan pendidikan dan pelajaran. Tugas guru bimbingan 

konseling terkait dengan perkembangan diri siswa yang sesuai dengan 

kebutuhan, potensi bakat, minat dan kepribadian siswa. Menurut 

Salahudin tugas-tugas yang dimiliki oleh seorang guru bimbingan 

konseling adalah sebagai berikut: 

1) Mengadakan penelitian ataupun observasi terhadap situasi atau 

keadaan sekolah, baik menegani peralatan, tenaga, 

penyelenggaraan maupun aktivitas-aktivitas lainnya. 

2) Kegiatan penyusunan program dalam bidang bimbingan pribadi 

sosial, bimbingan belajar,  bimbingan karir serta semua jenis 

layanan termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 

12 jam. 

3) Kegiatan melaksanakan dalam pelayanan bimbingan pribadi, 

bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir serta 

semua layanan termasuk kegiatan pendukung yang dihargai 

sebanyak 18 jam. 

4) Kegiatan evaluasi pelaksanaan layanan dalam bimbingan 

pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir 

serta semua jenis layanan termasuk kegitan pendukung yang 

dihargai sebanyak 6 jam. 

5) Sebagaimana guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling 

yang membimbing 150 orang siswa dihargai sebanyak 18 jam, 

sebaliknya dihargai sebagai bonus.
24

  

Menurut camicall dan Calvin (dalam Abu Bakar M. Luddin) 

kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah pengumpulan data siswa, 

layanan informasi, konseling penempatan dan layanan tindak lanjut. 

                                                             
24 Anas Salahudin, Bimbingan & Konseling, Cet.1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010) hal. 206 
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Menurut Abu Bakar M. Luddin mengemukakan bahwa tugas guru 

bimbingan konseling yaitu: 

1) Memberikan siswa kesempatan untuk berbicara tentang 

masalah-masalahnya. 

2) Melakukan konseling dengan keputusan yang optimal. 

3) Melakukan konseling dengan siswa yang mengalami kegagalan 

akademis. 

4) Melakukan konseling dengan siswa dalam mengevaluasi 

kemampuan pribadi dan keterbatasan. 

5) Melakukan konseling dengan siswa tentang kesulitan belajar.
25

 

Tugas guru bimbingan konseling secara umum ada dua: 

“memberikan layanan bimbingan dan konseling dan mengasuh 

siswa”.
26

 Menurut Mugiharso tugas-tugas guru bimbingan dan 

konseling/konselor adalah sebagai berikut: 

1) Memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan konseling. 

2) Merencanakan program bimbingan dan konseling. 

3) Melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling. 

4) Melaksanakan layanan pada berbagai bidang bimbingan 

terhadap sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawabnya. 

5) Melaksanakan kegiatan pendukung layanan bimbingan dan 

konseling. 

6) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling. 

7) Manganalisis hasil analisis evaluasi, mengadministrasikan 

kegiatan bimbingan dan konseling. 

8) Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada 

coordinator guru pembimbing.
27
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Tugas guru bimbingan dan konseling dalam PP No. 74 tahun 

2008 yaitu membantu peserta didik dalam: 

1) Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta didik dalam memahami, menilai bakat dan 

minat. 

2) Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta 

mengambangkan kemampuan hubungan sosial dan industrial 

yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermatabat. 

3) Pengembangan kehidupan belajar, yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar 

untuk mengikuti pendidikan sekolah/ madrasah secara mandiri. 

4) Pengembangan kehidupan karier, yaitu bidang pelayanan yang 

membantu peserta didik dalam memahami dan menilai 

informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karier. 

Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 

Tahun 2008 Tentang Guru Psal 54 butir 6 disebutkan bahwa “Beban 

kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh 

tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu paling 

sedikit 150 peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan 

pendidikan. 

Dalam SK menpan Menpan No. 84/1993. Pasal 4 ditegaskan 

bahwa tugas pokok guru bimbingan konseling adalah menyusun 

program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi 

pelaksanaan bimbingan, analisis pelaksanaan bimbingan, dan tindak 

lanjut program bimbingan, dan tindak lanjut dalam program 

bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. 
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1) Penyusunan Program  

Dalam penyusunan program guru mata pelajaran bekerja lebih 

sistematis karena telah emiliki kurikulum, buku panduan, butir-

butir soal standard an bahkan dibuat secara nasional sehingga 

ketika guru mata pelajaran membuat satuan pelajaran lebih mudah 

diseragamkan untuk semua guru mata pelajaran dalam bidang studi 

yang sama. Sementara guru bimbingan dan konseling untuk 

menyusun program dalam bentuk satuan layan yang dijabarkan 

dari program tahunan, semesteran, bulanan, guru bimbingan 

konseling perlu mempertimbangkan kondisi dan taraf 

perkembangan siswa asuhnya, kebutuhan siswa, kondisi budaya 

dan alam, serta kondisi sarana dan prasana.
28

 

2) Melaksanakan Program 

Dalam melaksanakan program tidak terlepas dari perencanaan, 

dan perbedaan antara guru pembimbing dengan guru mata 

pelajaran adalah dari segi bentuk, materi, dan teknik 

pelaksanaannya. Guru mata pelajaran melaksanakan pengajaran 

dalam kelas sesuai dengan satuan pelayanan yang dibuat. 

Sementara guru bimbingan konseling melaksanakan layanan BK 

sesuai dengan satuan layanan (satlan) dan satuan kegiatan 

                                                             
28
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dan Keguruan Uin Suska Riau, 2007). Hlm. 14 



24 
 

 
 

pendukung (satkung). Kegiatan layanan BK tidak hanya dapat 

dilakukan di dalam kelas saja tetapi juga di ruang BK atau ruang 

lain yang memenuhi syarat terutama dapat diterapkan azas 

kerahasiaan. 

3) Evaluasi  

Pada kegiatan evaluasi, tampak jelas perbedaan kegiatan guru 

bimbingan konseling dengan guru mata pelajaran. Guru mata 

pelajaran melakukan evaluasi dalam bentuk ujian formatif, 

sumatif, ujian akhir yang hasilnya berupa angka. Angka sebagai 

hasil evaluasi oleh guru mata pelajaran digunakan sebagai tanda 

berhasil/ tidaknya pengajaran yang dilakukan, berhasilnya siswa 

menguasai tujuan pengajaran, dan dapat digunakan untuk 

menempatkan siswa dalam perengkingan di kelas. Evaluasi 

bimbingan konseling dilakukan dalam bentuk penelitian proses 

dan hasil. Berdasarkan waktu pelaksanaan evaluasi dapat dibagi 

atas penilaian segera (evaluasi saat layanan dilakukan), penelitian 

jangka pendek (dalam jangka satu hari sampai beberapa minggu 

setelah layanan) dan penilaian jangka panjang (dalam hitungan 

bulan/semesteran setelah layanan dilakukan). Evaluasi dalam BK 

mengandung sasaran yang berorientasi pada perubahan tingkah 

laku siswa. 
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4) Analisis Hasil Evaluasi 

Analisis hasil evaluasi tentu disesuaikan dengan bentuk dan 

hasil evaluasi yang dilakukan. Pada guru mata pelajaran analisis 

dilakukan terhadap hasil ujian yang diikuti siswa. Sementara guru 

bimbingan konseling dapat menganalisis hasil evaluasi dalam 

bentuk tertulis yang diperoleh dari siswa atau dari hasil observasi 

sesuai dengan penjelasan evaluasi di atas. 

5) Tindak Lanjut 

Tindak lanjut yang dilakukan oleh guru mata pelajaran sesuai 

hasil analisis hasil evaluasi dapat berupa pengajaran perbaikan 

bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar atau pengayaan bagi 

siswa yang “unggul”. Sementara tindak lanjut yang dilakukan oleh 

guru bimbingan konseling dalam bentuk kelanjutan layanan BK 

atau menghentikannya. 

Unsur-unsur utama yang terdapat dalam tugas pokok guru 

bimbingan konseling meliputi, bidang bimbingan, jenis-jenis layanan 

bimbingan dan konseling, jenis-jenis kegiatan pendukung dan tahap 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling dan jumlah siswa yang 

menjadi tanggung jawab guru bimbingan konseling untuk memperoleh 

pelayanan minimal 150 orang siswa. 
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g. Unsur Utama Tugas Pokok Guru BK 

Menurut Suhertina pada dasarnya unsur utama tugas pokok 

guru bimbingan konseling mengacu pada BK pola 17 Plus meliputi: 

1) Bidang bimbingan (bidang pribadi, bidang sosial, bidang 

belajar, bidang karier, bidang kehidupan beragama, bidang 

kehidupan berkeluarga). 

2) Jenis layanan BK (layanan orientasi, layanan informasi, 

layanan penempatan/penyaluran, layanan konten, layanan 

bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan 

konseling perorangan, layanan mediasi, layanan konsultasi, dan 

layanan advokasi). 

3) Jenis kegiatan pendukung (aplikasi instrumentasi, himpunan 

data, kunjungan rumah, konverensi kasus, alih tangan, tampilan 

kepustakaan). 

4) Tahap pelaksanaan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

analisis, tindak lanjut). 

5) Jumlah siswa asuh yang ditanggungjawabi guru bimbingan 

konseling minimal berjmlah 150 orang siswa.
29

 

Setiap kegiatan BK yang dilaksanakan guru bimbingan 

konseling di sekolah harus mencakup unsur-unsur tersebut yaitu 

bidang bimbingan jenis layanan/ kegiatan pendukung tahap 

pelaksanaan yang ditujukan untuk kepentingan semua siswa asuhnya. 

h. Tanggung Jawab Guru Bimbingan Konseling 

Tanggung jawab guru bimbingan konseling di sekolah ialah 

membantu kepala sekolah beserta staf-stafnya dalam 

menyelenggarakan kesejahteraan sekolah. Sehubungan dengan fungsi 
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itu, menurut Anas Salahudin seorang pembimbing mempunyai 

tanggung jawab, yaitu: 

1) Menyelenggarakan bimbingan terhadap anak-anak, baik yang 

bersifat preventif, preservative maupun yang bersifat kuratif 

atau korektif. 

2) Memasyarakatkan kegiatan bimbingan konseling. 

3) Melaksanakan layanan bimbingan konseling terhadap siswa 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

4) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan 

konseling. 

5) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis 

penilaian.
30

 

Jadi tanggung jawab guru bimbingan konseling tidak hanya 

membantu kepala sekolah dalam mensejahterakan sekolah tetapi juga 

memiliki tanggung jawab sendiri dalam menjalankan layanan 

bimbingan konseling terutama dalam membuat program dan 

menangani siswa.  

i. Layanan Bimbingan Konseling 

Secara umum tujuan pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling adalah berupaya membantu siswa menemukan pribadinya, 

dalam hal mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya, serta menerima 

dirinya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri 

lebih lanjut. 
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Jenis layanan bimbingan dan konseling terselenggara harus sesuai 

dengan empat bidang bimbingan yaitu, bidang bimbingan pribadi, 

bidang bimbigan sosial, bidang bimbingan belajar, bidang bimbingan 

karier. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konselin terbagi menjadi 

sepuluh yaitu: layanan orientasi, layanan informasi, layanan 

pembelajaran, layanan penempatan dan penyaluran, layanan 

penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan 

kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan 

layanan mediasi.  Layanan yang tepat untuk meningkatkan minat 

belajar siswa di saat pandemi covid-19 yaitu bimbingan klasikal.  

Bimbingan klasikal merupakan layanan bimbingan yang diberikan 

kepada siswa dalam jumlah satuan kelas atau suatu layanan bimbingan 

yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling/konselor kepada 

sejumlah peserta didik dalam satuan kelas yang dilaksanakan di ruang 

kelas. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan pemahaman kepada 

siswa selama berada di rumah baik itu materi tentang minat belajar 

ataupun tentang kesehatan. Bimbingan ini berikan secara pembelajaran 

daring kepada siswa. Bimbingan klasikal secara daring dapat 

dilaksanakan dengan langkah-langkah yaitu, persiapan, pelaksanan, 

evaluasi, tindak lanjut. Kendala atau hambatan pelayanan bimbingan 

dan konseling selama pandemi Covid-19 yaitu beberapa siswa tidak 

memiliki handphone, biaya yang kurang memadai untuk paket data, 
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dan jaringan telephone yang lelet sehingga siswa menjadi terganggu 

dalam pembelajaran. 

2. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat 

Salah satu faktor utama untuk mencapain sukses dalam segala 

bidang, baik berupa studi, kerja, hobi atau aktivias apapun adalah 

minat.
31

 Defenisi minat adalah suatu rasa suka dan rasa ketertarikan 

pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh dan cenderung 

untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hal atau 

aktivitas tersebut.
32

 Menurut Agus Sujanto minat sebagai suatu 

pemutusan perhatian yang tidak disengaja terlahir dengan penuh 

kemauannya dan tergantung dari bakat serta lingkungannya.
33

 

Alisuf Sabri menjelaskan minat adalah kecenderungan untuk 

selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus 

menerus. Minat ini erat kaitannya dengan perasaan terutama 

perasaan senang karena itu dapat dikatakan minat itu terjadi 

karena sikap senang kepada sesuatu. Orang yang berminat 

kepada sesuatu berarti sikapnya senang kepada sesuatu itu.
34

  

 

H. Djaali mengemukakan pengertian minat adalah penerimaan 

akan suatu hubungan natra diri sendiri dengan suatu di luar diri. 
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Semakin kuat atau besar hubungan tersebut, semakin besar minatnya
35

 

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukkan bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal dari pada hal 

lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu 

aktivitas. Anak didik memiliki minat terhadap subyek tersebut.
36

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, terdapat 

beberapa unsur yang terkandung dalam pengertian minat, yaitu: 1) 

perhatian siswa, semangat/ gairah siswa, bertambahnya aktivitas dan 

daya konsentrasi. 2) kemauan yang meliputi keterlibatan siswa. 

Dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu perasaan senang, 

perhatian dalam belajar dan adanya ketertarikan siswa kepada 

pelajaran. Jika siswa memiliki minat yang kuat untuk mempelajari 

sesuatu, maka ia akan mempelajarinya engan sungguh-sungguh dan 

tekun.  

b. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai 

macam kompetensi, keterampilan dan sikap. Menurut Sugihartono dkk 

belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil 

interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 
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hidupnya.
37

 Menurut Daryanto belajar adalah suatu porses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru seara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.
38

 Belajar merupakan aktivitas 

yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam 

dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman.
39

  

Dari beberapa pengertian minat dan belajar di atas, dapat 

disimpulkan bahwa minat dan belajar adalah suatu keinginan atau 

kemauan yang disertai perhatian dan keaktifan yang disengaja untuk 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan 

tingkah laku dan kemampuan berekasi yang relative permanen atau 

menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya.  

c. Ciri-ciri Minat 

Mengembangkan minat siswa terhadap suatu pelajaran pada 

dasarnya adalah membantu siswa melihat bagaimana hubungan antar 

materi yang dipelajari dengan dirinya sendiri. Siswa perlu menyadari 

bahwa belajar merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan yang 

penting, dan siswa perlu memahami bahwa hasil dari pengalaman 

belajarnya akan membawa perubahan dan kemajuan pada dirinya. 

                                                             
37

 Sugihartono, dkk. Psikologi Pendidikan. (Yogyakarta: UNY Press, 2007) hal. 74 
38

 Daryanto, Panduan Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif. (Jakarta: AV Publisher, 
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Siswa yang berminat dalam belajarnya mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1) Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus menerus. 

2) Ada rasa suka dan sennag terhadap sesuatu yang dimiliki. 

3) Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang 

diminati. Ada rasa ketertarikan pada sesuatu aktivitas-aktivitas 

yang diminati. 

4) Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya dari pada yang 

lain. 

5) Dimanifetasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan. 

d. Indikator Minat Belajar Siswa  

Menurut Syaiful Bahri Djamarah minat dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Yang termasuk intern 

meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor 

kelelahan. Sedangkan faktor ekstern meliputi faktor keluarga, 

faktor sekolah atau lembaga pendidikan dan faktor 

masyarakat.
40

  

 

Minat dalam belajar keberadannya sangat penting sekali karena 

dengan minat itulah akan memuncukan rasa senang, menaruh 

perhatian terhadap pembelajaran, tertarik sehingga siswa terlibat 

dalam suatu proses pembelajaran itu sendiri. Menurut Safari indikator 

minat ada empat, yaitu: 
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1) Perasaan Senang 

Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka 

terhadap suatu mata pelajaran, maka siswa tersebut akan terus 

mempelajari ilmu yang disenangi. Tidak ada perasaan terpaksa 

pada siswa untuk mempelajari bidang tersebut. 

2) Ketertarikan Siswa  

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk 

cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan atau bisa 

berupa pengalaman efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu 

sendiri. 

3) Perhatian Siswa  

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap 

pengamatan dan pengertian, dengan mengesampingkan yang 

lain dari pada itu. Siswa yang memiliki minat pada objek 

tertentu, dengan sendirinya akan memperhatikan objek 

tersebut. 

4) Keterlibatan Siswa  

Ketertarikan seseorang akan suatu objek yang mengakibatkan 

orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau 

mengerjakan kegiatan dari objek tersebut.
41

 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diketahui 

indikator adanya minat pada seseorang dari beberapa hal, antara lain: 

adanya perasaan senang, adanya peningkatan perhatian, adanya 

ketertarikan pada peajaran tersebut yang merupakan akibat dari rasa 

senang dan perhatian. 

e. Faktor-faktor yang dapat Mempengaruhi Minat Belajar Siswa 

Muhibin menjelaskan bahwa dalam proses belajar mengajar, 

siswa di sekolah untuk memperoleh hasil belajar, 70% dipengaruhi 

oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan.
42
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 Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan (Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Cipta, 
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Dalam proses belajar mengajar, perubahan tingkah laku sering tidak 

terjadi sepenuhnya. Hal ini dimungkinkan adanya faktor yang 

mempengaruhi minat belajar adalah internal dan eksternal yang 

terdapat dalam diri siswa tersebut. Adapun kedua faktor tersebut 

adalah: 

1) Faktor internal  

Faktor internal, mneyangkut seluruh aspek yang menyangkut 

fisik, jasmani maupun ynag menyangkut mental fisiknya, meliputi: 

a) Faktor kesehatan sangat berpengaruh terhadap kondisi 

belajarnya. Siswa yang kurang sehat, keadaan fisiknya sangat 

lemah, pusing dan gangguan kesehatan lainnya, tidak dapat 

berkomunikasi dalam belajar. 

b) Faktor cacat tubuh juga mempengaruhi miant belajar siswa 

seperti gangguan penglihatan, pendengaran dan sebagainya.
43

 

Selain itu, faktor cacat tubuh juga menyangkut aspek psikis 

seperti: 

(a) Intelegensi  

Intelegensi besar pengaruhnya terhadap pengajuan 

belajar. Ini bermakna, semakin tinggi kemampuan 
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intelegensi siswa maka semakin besar peluangnya untuk 

meraih kesuksesan. 

(b) Perhatian  

Perhatian merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 

minat belajar siswa. Apabila seseorang memiliki perhatian 

yang penuh terhadap apa yang dipelajari, maka hal tersebut 

dapat mjendukung minat belajar yang di capai. 

(c) Bakat 

Faktor bakat juga mempengaruhi proses minat belajar 

yang dicapai oleh seseorang siswa. 

(d) Minat  

Minat berarti kecenderungan dalam kegiatan yang 

tinggi terhadap sesuatu. Minat juga dapat mengembangkan 

kualitas pencapaian hasil belajar. 

(e) Motivasi  

Motivasi juga dapat mempengaruhi prestasi yang 

dicapai oleh siswa, baik motivasi instrinsik maupun 

ekstrinsik.
44

 Maksudnya motivasi pada diri siswa sangat 

penting untuk mengembangkan prestasi belajar siswa, 
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 Slameto. Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya. (Jakarta: PT Rhineka Cipta,2013) 
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sehingga apa yang diharapkan oleh siswa dengan hasil 

yang maksimal. 

2) Faktor Eksternal  

Faktor eksternal siswa terdiri atas dua macam, yaitu 

lingkungan sosial dan lingkungan non sosial.
45

 

(a) Lingkungan sosial sekolah  

Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para staf 

administrasi dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi 

semangat belajar seorang siswa. Para guru yang selalu 

menunjang sikap dan perilaku yang simpatik dan 

memperhatikan suri tauladannya yang baik, dapat menjadi 

daya dorong positif bagi kegiatan belajar siswa.  

(b) Lingkungan masyakarat  

Pengaruh ini terjadi karena keberadaan siswa dalam 

masyarakat yang terdiri dari orang-orang mempunyai 

kebiasaan yang baik dan buruk terhadap belajar anak. 

(c) Lingkungan keluarga  

Sifat-sifat orang tua, praktis pengelolaan keluarga, 

keterangan keluarga semuanya dapat memberikan dampak baik 
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dan buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicaapi 

siswa. 

(d) Faktor Non Sosial 

Faktor-faktor yang termasuk non sosial, gedung dan 

letaknya alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar 

yang digunakan siswa. Faktor-faktor ini dipandang turut 

menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa.  

Sedangkan menurut Slameto dalam Amidah berpendapat 

bahwa minat anak dapat dibangkitkan dengan dua hal, yaitu: 

1) Memberikan perhatian yaitu kegitan yang dilakukan seseorang 

dalam hubungan dengan pemilihan rangsangan yang datang 

dari lingkungannya. Perhatian seseorang tertuju atau terarah 

pada hal-hal yang baru. 

2) Insentif (hadiah) yaitu memotivasi guru dengan memberikan 

hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. 

Dengan demikian semangat kerja guru akan meningkat karena 

pada umumnya manusia akan senang menerima yang baik-baik 

saja.
46

 

Menurut slameto untuk meningkatkan minat belajar siswa ada 

beberapa cara yang paling efektif untuk membangkitkan minat pada 

suatu subyek yang baru adalah dengan menggunakan minat-minat 

siswa yang telah ada. 
47
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f. Cara Meningkatkan Minat Belajar Siswa  

Ada banyak upaya meningkatkan minat belajar pada siswa 

salah satunya adalah dengan cara mengembangkan minat-minat siswa 

yang telah ada. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan minat 

belajar siswa, yaitu: 

1) Perhatian pada tujuan yang hendak dicapai. 

2) Merencanakan aktivitas belajar dan mengikuti rencana itu. 

3) Pastikan tujuan belajar saat itu, misalnya menyelesaikan PR atau 

laporan. 

4) Dapatkan kepuasan setelah menyelesaikan jadwal belajar. 

5) Bersikaplah positif di dalam menghadapi kegiatan belajar. 

6) Melatih kebebasan emosi selama belajar. 

Di sisi lain Slameto memberikan solusi yang dilakukan oleh 

guru di sekolah dengan cara: 

1) Penyajian materi yang dirancang secara sistematis, lebih praktis 

dan penyajiannya lebih bersemi. 

2) Memberikan rangsangan kepada siswa agar menaruh perhatian 

yang tinggi terhadap bidang studi yang sudah diajarkan. 

3) Mengembangkan kebiasaan yang teratur. 

4) Meningkatkan kondisi fisik siswa. 

5) Mempertahankan cita-cita dan aspirasi siswa.  

6) Menyediakan sarana penunjang yang memadai.
48
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Dengan demikian guru bisa dinilai berupaya meningkatkan 

minat belajar siswa apabila mereka mengembangkan minat belajar 

siswa yang sudah ada, menciptkan minat baru dengan melakukan 

apersepsi ketika proses pembelajaran, menghubungkan bahan ajar 

dengan fenomena yang sensasional, menggunakan alat atau bahan 

untuk menumbuhkan minat dari dalam diri siswa dalam hal bisa 

berupa media pembelajaran.   

3. Pandemi Covid-19 

a. Wabah Sejak Zaman Rasulullah 

Pandemi Covid-19 menyerang dunia saat ini, mengingatkan 

kisah serupa pada zaman dulu. Ternyata wabah penyakit juga pernah 

terjadi pada zaman nabi.  

Wabah penyakit sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah 

yaitu penyakit kusta atau lepra yang dapat menular dnegan cepat dan 

juga menyebabkan kematian. Penyakit ini adalah penyakit kulit yang 

mana penderitanya mengalami bercak-bercak merah pada kulit. 

Penderita juga mengalami mati rasa, tubuh melemah, dan berubah 

bentuk. Wabah kusta terjadi di daerah Arab, dan belum ditemukan 

obatnya. Kusta baru diteliti dan ditemukan pada tahun 1873, namun 

penyakit ini sudah ada sebelumnya. Sebelum ditemukan, kusta belum 

ada obatnya.  
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Dalam mengahadapi wabah ini, nabi mengajarkan kepada 

sahabat untuk tidak memasuki wilayah yang tengah terjangkit, dan 

sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang 

untuk keluar. Seperti dalam hadist yang diriwayatkan Abdurrahman 

bin Auf yang artinya “apabila kamu mendengar wabah terjangkit di 

suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila 

wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu 

keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya”. 

Lockdown zaman nabi memiliki pinsip untuk masyarakat tidak 

keluar dari zona wabah, serta menghimbau kita untuk menjaga jarak 

dari wilayah atau orang yang trinfeksi, agar tidak tertular. Pencegahan 

penularan wabah saat ini juga diiringi dengan perkembangan ilmu dan 

teknoligi kesehatan untuk menyembuhkan virus corona, sehingga 

angka kematian dapat ditekan. Namun disisi lain, apabila lockdown 

tidak dilakukan, dengan kecepatan penularan virus berpotensi 

membuat rumah sakit jadi kewalahan untuk menangangi pasien. 

Apalagi di Indonesia belum sepenuhnya infrastruktur kesehatan siap 

menghadapi corona.  

Rasulullah merupakan teladan hingga akhir zaman. Tidak 

hanya akhlaknya yang mulia, namun juga cerdas dalam menyikapi 

sebuah masalah. Dapat diakui, saat lockdown zaman nabi banyak 

memakan korban jiwa. Karena pada saat itu teknologi kesehatan 
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belum secanggih sekarang. Namun dapat mengambil prinsip dan 

manfaat dari isolasi yang dilakukan, sebagai upaya saling melindungi 

antar sesama agar tidak terinfeksi wabah.  

b. Pengertian Pandemi  

Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke 

beberapa negara atau benua, dan umumnya menjangkit banyak orang. 

Istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingkat 

keparahan suatu penyakit, melainkan tingkat penyebarannya saja.
49

 

c. Pengertian Covid-19 

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebebkan oleh jeni 

coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan 

penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum wabah di Wuhan, 

Tiongkok, bulan Desember 2019. Virus ini menyebar antara manusia 

ke manusia melaui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang 

yang terinfeksi sedang batuk dan bersin, mirip dengan cara penularan 

penyakit flu.
50

 

d. Dampak Pandemi Covid-19 dalam Dunia Pendidikan 

Organisasi Pendidikan, Keilmuwan, dan Kebudayaan 

Perserikatan Bangsa-bangsa atau UNESCO menyebut hampir 300 juta 
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siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam 

hak-hak pendidikan di masa depan.  

Sejak tanggal 16 Maret 2020 pemerintah memutuskan agar 

siswa-siswa belajar dari rumah dan menetapkan pembatalan UN 2020 

akibat pandemic corona atau covid-19.  

Dalam praktiknya, proses belajar mengajar di rumah siswa dan 

guru dibantu dengan aplikasi belajar online. Namun, banyak ditemui 

kesulitan ketika menjalankannya. Belajar di rumah menjadi langkah 

yang dinilai ampuh dalam memutuskan rantai penyebaran virus 

corona. Namun, tak sedikit orantua dan siswa yang kerepotan dengan 

kegiatan ini.
51

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari 

manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa peneliti 

yang penulis lakukan benar-benar oleh orang lain sebagai berikut: 

1. Elly Sulistiyowati, Artikel RADARSEMARANG.ID, pada tahun 2020, 

dengan judul “Peran Guru BK dalam Masa Pandemi Covid-19”. Artikel 

ini menunjukkan bahwa guru BK menyajikan layanan dalam pembelajaran 

daring melalui format yang bermakna bagi siswa. Guru BK berperan untuk 

                                                             
51
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Diakses pada 7 Mei 2020,  jam 2012) 
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mengatasi hambatan belajar peserta didik, pengembangan karakter baik di 

rumah dan bagaimana membantu siswa dalam pengembangan life skill atau 

keterampilan sehari-hari. 

2. M. Naufal Hafizh, Artikel AYOBANUNG.COM, pada tahun 2020, dengan 

judul “Peran dan Tantangan yang Diemban Guru BK saat Pandemi”. 

Artikel ini mengungkapkan bahwa disaat pandemic konseling daring tidak 

seefektif dengan konseling tatap muka dan hasilnya kurang maksimal.  

3. Afiatin Nisa, Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal), pada tahun 

2018, dengan judul “Peran Guru Bimbingan dan Konseling Dalam 

Meningkatkan Minat Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa guru bimbingan konseling memberikan 

pemahaman tujuan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Perbedaan 

penelitian ini terletak pada tujuan penelitian. Penelitian terdahulu bertujuan 

untuk mengetahui minat  siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan 

tinggi. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk 

meningkatkan minat belajar siswa dimasa pandemic covid-19. 

4. Amani, Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam, pada tahun 2018, 

dengan judul “Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Memotivasi 

Belajar Siswa SMP N 15 Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa guru bimbingan konseling memberikan arti penting belajar dan 
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tugas terhadap siswa agar dapat melakukan perubahan tingkah laku. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian. Penelitian 

terdahulu bertujuan untuk memotivasi siswa belajar. Sedangkan penelitian 

yang peneliti lakukan bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa 

dimasa pandemic covid-19. 

5. Irwin Ananta Vidada, Jurusan Sastra Inggris, Universitas Bina Sarana 

Informatika, dan Dila Asmisa, Jurusan Bimbingan Konseling, Universitas 

Indraprasta PGRI, Jurnal Administrasi Kantor. Pada tahun 2019 dengan 

judul “Peranan Guru Bimbingan Konseling Terhadap Peningkatan 

Prestasi Belajar Siswa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru 

bimbingan konseling memberikan pemahaman agar siswa dapat 

meningkatkan prestas belajarnya. Perbedaan penelitian ini terletak pada 

tujuan penelitian. Penelitian terdahulu bertujuan untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan 

bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa dimasa pandemic covid-

19. 

C. Defenisi Operasional  

Defenisi operasional merupakan suatu yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap kerangka teoritis. Hal ini diperlukan agar tidak 

terjadi kesalahan terhadap penulisan ini dan agar lebih mudah dipahami, 
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diukur dan dilaksanakan peneliti dalam mengumpulkan data dilapangan oleh 

karena itu penulis membatasi sebagai berikut: 

1. Guru Bimbingan Konseling 

Guru bimbingan konseling adalah seseorang guru yang bertugas 

memberikan bantuan psikologis dan kemanusiaan ilmiah dan professional 

sehingga seorang guru bimbingan konseling harus berusaha menciptakan 

komunikasi yang baik dengan murid dalam menghadapi masalah dan 

tantangan hidup. 

2. Minat Belajar 

Minat belajar merupakan kecenderungan individu untuk memiliki rasa 

senang tanpa ada paksaan sehingga dapat menyebabkan perubahan 

pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku. 

3. Pandemi Covid-19 

Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang 

belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, pada tanggal 30 

Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan 

masyarakat yang meresahkan dunia yang mengaruskan pemerintah 

mengeluarkan kebijakan pada dunia pendidikan dengan pemberlakukan 

pembelajaran daring atau pembelajaran dari rumah.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini diajukan 

untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena atau peristiwa yang sebenarnya 

terjadi di sekolah yang peneliti temukan dalam penelitian.
52 

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengungkap 

kejadian, atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi 

saat penelitian berlangsung dan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, 

adapun alasan saya memilih penelitian deskriptif kualitatif ini adalah peneliti 

dapat melihat langsung fenomena atau kejadian di lapangan, dengan demikian 

dapat lebih mudah bagi peneliti untuk mendapatkan informasi secara 

langsung. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli dan 

penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau. Pemilihan 

lokasi ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa guru bimbingan dan 

konseling di SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau sudah memberikan upaya 

atau peran dalam meningkatkan minat belajar siswa dimasa pandemi covid-

19. 

                                                             
52

Nana Syaodih Sukmahdinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001.hlm. 72 
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Tabel III.1 

Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 

   Bulan ke   

12 1 2 

 

3 7 1 2    

1. Penyusunan proposal √        

2. Diskusi proposal  √ √  √    

3. Seminar proposal      √   

4. Melaksanakan       √  

 penelitian ke         

 Lapangan         

6. Pengolahan hasil        √ 

 Wawancara         

7. Penyusunan skripsi        √ 

 

C. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah 1 orang guru bimbingan dan konseling di 

SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau. Sedangkan obyek penelitiannya adalah 

(1) peranan guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar 

siswa SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau disaat pandemi covid-19 (2) faktor 

yang mempengaruhi peranan guru bimbingan konseling dalam meningkatkan 

minat belajar siswa SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau dimasa pandemi 

covid-19. 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian ini adalah 1 orang guru bimbingan dan konseling 

yang ada di SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau sebagai informan utama dan 
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2 orang siswa menjadi informan tambahan. Guru bimbingan dan konseling di 

sekolah tersebut berjumlah 1 orang sedangkan penetuan 2 orang siswa 

ditentukan olh guru bimbingan dan konseling. Kriteria yang digunakan dalam 

pengambilan informan tambahan sebagai berikut: 

1. Siswa yang telah dan sedang diberikan pelayanan oleh guru bimbingan 

konseling dalam meningkatkan minat belajar siswa dimasa pandemic 

covid-19 

2. Siswa telah berhasil meningkatkan minat belajar siswa dengan bantuan 

upaya peran guru bimbingan konseling dimasa panemi covid-19 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Data teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif sangat 

beragam, hal ini disebabkan sifat dari penelitian kualitatif dan luwes, tipe dan 

metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat beragam, 

disesuaikan dengan masalah, tujuan penelitian, serta sifat objek yang diteliti. 

Metode yang paling banyak dalam penelitian kualitatif adalah metode 

wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu penelitian ini pun 

menggunakan metode yang sama. Alasannya karena informasi yang 

diperlukan adalah kata-kata yang diungkapkan oleh subjek secara langsung, 

hingga dapat dengan jelas menggambarkan perasaan subjek penelitian dan 

mewakili kebutuhan informasi dalam penelitian. 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

penulis menggunakan teknik sebagai berikut: 
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1. Wawancara  

 Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka 

(face to face relation) antara pewawancara dan yang diwawancarai tentang 

masalah yang diteliti.
53

 Wawancara dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan kepada guru bimbingan konsleing SMA Negeri Olahraga 

Provinsi Riau tentang Peranan guru bimbingan konseling dalam 

meningkatkan minat belajar siswa dimasa pandemi covid-19.  

 Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman 

yang telah ditetapkan sebelumnya.
54

 Teknik wawancara ini dibantu 

dengan menggunakan alat tape recorder untuk alat merekam ketika 

wawancara dengan informan. Alat ini untuk membantu penulis pada saat 

penulis mau menuliskan kembali informasi yang didapat dari informan. 

2. Dokumentasi  

 Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang 

dilakukan untuk mengumpulkan semua data-data pendukung yang 

dibutuhkan oleh penulis yang meliputi dokumen-dokumen tentang 

peranan guru bimbingan dan konseling dalam minat belajar siswa dimasa 

pandemi covid-19. 

                                                             
53

 Raja Rahima dan Fitra Herlinda, Insrumen BK 1 Teknik Non Tes (Teori dan Praktek), 

(Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2017), hlm. 52 
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F. Triangulasi Data 

 Menurut Meleong dalam Tohirin triangulasi merupakan teknik 

pemeriksaan kesahihan data sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

Selanjutnya ia menyatakan bahwa triangulasi berarti membandingkan dan 

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda.
55

 

 Triangulasi dalam pengujian kredibiltas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat 3 macam triangulasi, yaitu: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibiltas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibiltas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber 

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih 

valid sehingga lebih kredibel. 
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 Berdasarkan ketiga teknik pemeriksaan keabsahan peneliti 

menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Peneliti memperoleh 

data berdasarkan dua teknik, yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. 

Bila dengan dua teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data 

yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana 

yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangannya berbeda-beda. Kemudian triangulasi sumber merupakan 

sumber yang diperoleh oleh peneliti dengan cara melakukan diskusi lebih 

lanjut dan memiliki sumber data untuk memastikan data yang lebih benar dan 

efektif.
56

 

G. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
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 Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data yaitu: data reduction, data display dan conclusion.
57

 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) data dalam penelitian ini 

dikumpulkan dalam berbagai macam cara, yaitu: wawancara dan 

dokumentasi. 

2. Mereduksi data yang mencatat atau mengetik kembali dalam bentuk uraian 

atau laporan terperinci, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, diberi 

susunan yang lebih sistematis agar mudah dikendalikan. 

3. Penyajian data yaitu dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan, antara kategori, Flowchart dan sejenisnya. Yang sering 

digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

4. Memverifikasi data yaitu mencari makna data yang dikumpulkan melalui 

penafsiran dan mengklarifikasi data yang telah terkumpul untuk kemudian 

dilakukan deskripsi secara objektif dan sistematis. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai 

peran guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar siswa 

SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau di masa pandemi covid-19 dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar siswa 

di masa pandemi covid-19 

Guru bimbingan konseling telah mengembangkan bidang bimbingan 

yang ada di dalam konsep bimbingan dan konsleing. Bidang bimbingan 

yang bisa dikembangkan oleh guru BK yaitu bidang bimbingan pribadi 

dan akademik dengan menggunakan layanan klasikal dan layanan 

konseling individual.  Layanan yang efektif yaitu guru BK dapat berperan 

memberikan layanan konseling individual kepada siswa, pada proses 

layanan bimbingan konseling individual ini guru BK telah memberikan 

motivasi kepada siswa yang berkaitan dengan meningkatkan minat belajar 

siswa. Dengan begitu siswa dapat meningkatkan minat belajarnya.  
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2. Faktor yang mempengaruhi peran guru bimbingan konseling dalam 

meningkatkan minat belajar siswa di masa pandemi covid-19 

Faktor yang mempengaruhi peran guru bimbingan konseling dalam 

meningkatkan minat belajar siswanya yaitu tidak adanya motivasi di 

dalam diri siswa, siswa yang jenuh dan bosan terhadap pembelajaran 

daring yang dianggap terlalu monoton dan juga terkendala oleh jaringan 

internet sehingga membuat siswa tersebut tidak mengerjakan tugas yang 

diberikan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian, maka 

penelitian mencoba memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru BK harus terus membimbing siswa hingga muncul kesadaran 

diri siswa untuk belajar, dan menanamkan arti penting belajar.  

2. Untuk orang tua siswa, sebaiknya orang tua siswa dapat membimbing 

anaknya di saat belajar di rumah. Orang tua sebaiknya menyediakan 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak sehingga anak dapat 

berminat untuk melakukan pembelajaran yang efektif di lingkungan 

rumah.  

3. Bagi para siswa untuk dapat mengaplikasikan apa yang telah disampaikan 

oleh guru bimbingan dan konseling.  
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4. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan masalah yang 

sama kiranya dapat menjadikan skripsi ini sebagai tambahan dalam 

penelitian dan melakukan perbaikan dan pelaksanaan.  
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KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA 
 

PERANAN GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MENINGKATKAN MINAT 
BELAJAR SISWA SMA NEGERI OLAHRAGA POVINSI RIAU DI MASA PANDEMI 

COVID-19 
 

No Variabel Indikator  Sub Indikator No. 

     Pertanyaan 

1 Faktor Faktor internal a. Latar belakang 1 

 pendukung dan   guru bimbingan  

 penghambat   Konseling  

 Peranan guru  b. Pengalaman guru 2 

 bimbingan   bimbingan  

 konseling   Konseling  

 dalam  c. Kepribadian guru 3,4 

 meningkatkan   bimbingan  

 minat belajar   Konseling  

   siswa SMA   d. Keterampilan guru 5,6 

 Negeri Olahraga   bimbingan dan  

 Provinsi Riau   Konseling  
 

dimasa pandemi 
    

 Faktor eksternal a. Sarana dan 7 

   Covid-19   prasarana yang  

    Tersedia  

   b. Kendala 8 
      

2 Minat belajar Perencanaan a. Menentukan 9,10 

 siswa dimasa   strategi belajar  

   pandemi   yang akan  

 covid-19   digunakan  

   b. Merasa memiliki 11 

    kewajiban  

    menyelesaikan  

    tugas sekolah  

   c. Mengatur diri 12 

    untuk persiapan  

    belajar  
      

  Pelaksanaan a. Menetapkan 13,14 

    strategi minat   

    belajar  
      



 

   b. Memonitor dan 15,16,17 

    mengontrol emosi  

    dan motivasi  

   c. Melakukan 18,19 

    kegiatan  
      

  Evaluasi a. Memilih strategi 20 
    untuk mengatasi  

    kegagalan dalam  

    belajar  

   b. Merasa mampu 
21,22     mengevaluasi hasil      

    belajar 
23    c. Meninjau kembali 

    hasil pekerjaan  

    sendiri  

3 Peran guru Pelaksanaan a. Memberikan 24,25,26 

 bimbingan   layanan bimbingan  
 konseling   konseling  
  

b. Tekhnik yang 
 

 meningkatkan  27,28    

digunakan  
  minat belajar  

   

  c. Melaksanakan  
 

siswa 
 

29    program 
 

dimasa 
   

   bimbingan  

 pandemi   konseling  

 covid-19  d. Mengamati  
    perilaku siswa  

 



PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MENIBGKATKAN 

MINAT BELAJAR SISWA SMA NEGERI OLAHRAGA PROVINSI RIAU 

DIMASA PANDEMI COVID-19 

 

Nama Informan  : Mailiani, S.Pd 

Status/Jabatan Informan : Guru BK 

Tanggal Wawancara  : 28 Juli 2021  

Tempat Wawancara  : SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau 

NO Pertanyaan  Deskripsi Jawaban 

1 Bagaimana latar belakang pendidikan 

ibu? 

Ibu kuliah di Universitas Riau. Ibu 

mengambil jurusan bimbingan 

konseling di fakultas keguruan dan 

ilmu pendidikan.  

2 Bagaimana pengalaman ibu setelah 

atau sebelum menjadi guru bimbingan 

konseling? 

Pengalaman ibu sebelum menjadi 

guru BK belum ada, namun setelah 

menjadi guru BK banyak ibu 

temukan kendala di sekolah. Ibu 

jadi tau baik buruknya siswa di 

sekolah, dan ibu banyak 

menemukan sifat unik siswa. 

3 Apa alasan ibu menjadi guru 

bimbingan konseling? 

Alasan ibu menjadi guru BK ialah 

untuk bisa membantu anak-anak 

yang sedang mengalami masalah 

yang tidak bisa dihadapinya sendiri 

dan ibu pingin lebih dekat dengan 

siswa. 

4 Apakah ibu menjadi guru bimbingan Ibu ditugaskan di sekolah ini.  



konseling di sekolah ini melamar atau 

ibu ditugaskan? 

5 Kapan biasanya ibu melakukan 

peranan sebagai guru BK untuk 

meningkatkan minat belajar siswa 

dimasa pandemic covid-19? 

Semenjak pandemi Covid-19 

6 Topik apa saja yang biasanya ibu 

sampaikan untuk meningkatkan minat 

belajar siswa dimasa pandemic covid-

19? 

Topik yang biasa ibu sampaikan 

untuk meningkatkan minat belajar 

siswa yaitu motivasi siswa. Karena 

pada masa pendemi ini motivasi 

yang harus banyak ibu berikan 

kepada siswa agar mereka tidak 

jenuh dalam proses 

pembelajarannya. Banyak siswa 

yang mengeluh bosan disaat belajar 

online karena tidak berinteraksi 

secara langsung dengan teman dan 

gurunya.  

7 Apa saja alat bantu yang ibu gunakan 

ketika ibu melaksanakan kegiatan 

meningkatkan minat belajar siswa 

dimasa pandemic covid-19? 

Dikarenakan sekarang lagi 

pandemi covid-19 alat bantu yang 

ibu gunakan ketika melaksanakan 

kegiatan yaitu laptop, computer, 

dan handphone 

8 Apa kendala yang ibu jumpai ketika 

sedang meningkatkan minat belajar 

siswa dimasa pandemi covid-19? 

Kendala yang ibu jumpai ketika 

meningkatkan minat belajar siswa 

yaitu terhambat karena jaringan, 

tidak adanya akses internet di 

rumahnya, habisnya paket data 



siswa, dan masih banyak siswa 

yang main-main ketika ibu 

menyampaikan materi. Mungkin 

karena pembelajaran online banyak 

siswa yang merasa jenuh dan bosan 

terhadap pembelajaran yang terlalu 

monoton dan tidak bisa berinteraksi 

langsung dengan teman dan 

gurunya.  

9 Strategi apa yang ibu berikan kepada 

siswa dalam pembelajarannya?  

Strategi yang ibu berikan yaitu 

tergantung kendalanya. Contohnya 

apabila kendalanya dalam hal 

jaringan ibu akan memberi srategi 

mengenai permasalahan tersebut.  

10 Apakah strategi tersebut sudah tepat 

untuk pembelajaran siswa?  

Strategi yang ibu berikan tepat, 

karena strategi yang ibu berikan 

tergantung kendala. 

11 Apakah siswa sudah menyelesaikan 

tugas sekolahnya dengan baik? 

Sebagian sudah ada menyelesaikan 

tugas sekolahnya dengan baik 

sebagainnya lagi tidak.  

12 Apakah siswa sudah mempersiapkan 

diri dengan baik di dalam 

pembelajaran? 

Ada yang sudah mempersiapkan 

diri dengan baik dalam 

pembelajaran dan ada juga yang 

tidak mempersiapkan dirinya 

dengan baik dalam pembelajaran. 

Namun, lebih banyak yang tidak 

mempersiapkannya.  

13 Bagaimana cara ibu menetapkan Seperti yang ibu sampaikan tadi, 



strategi untuk meningkat minat belajar 

siswa? 

ibu menetapkan strategi untuk 

meningkatkan minat belajar siswa 

tergantung kendala yang dihadapi 

siswa tersebut 

14 Apakah siswa mempunyai motivasi 

yang tinggi dalam minat belajarnya? 

Kurang, siswa disini kurang 

mempunyai motivasi minat belajar 

dalam dirinya. Karena banyaknya 

kegiatan olahraga yang 

dilakukannya. Sedari pagi mereka 

sudah melakukan kegiatan olahraga 

sehingga minat belajarnya sudah 

tidak ada. Apalagi dimasa pandemi 

saat ini mereka sangat bosan 

dengan pembelajaran online yang 

mengakibatkan tidak ada minat 

belajar di dalam dirinya.  

15 Bagaimana upaya ibu dalam 

memotivasi siswa dalam 

meningkatkan minat belajarnya? 

Upaya ibu dalam memovasi siswa 

dalam meningkatkan minat 

belajarnya yaitu dengan 

menampilkan video-video 

motivasi, dan ibu melakukan 

konseling individual. 

16 Kegiatan apa yang ibu lakukan supaya 

siswa dapat meningkatkan minat 

belajarnya? 

Konseling individual, ibu akan 

mempertanyakan apa 

permasalahannya terlebih dahulu, 

kemudian ibu akan memotivasinya 

agar minat belajarnya meningkat 

dan tidak terlalu memikirkan 



masalah yang sedang dihadapinya.  

17 Diwaktu kapan saja ibu melakukan 

kegiatan tersebut? 

Konseling individual, ibu akan 

mempertanyakan apa 

permasalahannya terlebih dahulu, 

kemudian ibu akan memotivasinya 

agar minat belajarnya meningkat 

dan tidak terlalu memikirkan 

masalah yang sedang dihadapinya. 

18 Upaya apa yang ibu lakukan supaya 

siswa dapat mengatasi kegagalan 

dalam pembelajarannya? 

Upaya yang ibu lakukan agar siswa 

dapat mengatasi kegagalan dalam 

pembelajarannya yaitu dengan 

memberikan motivasi sesuai 

dengan kendala atau permasalahan 

yang sedang dihadapinya.  

19 Apakah siswa sudah mulai mampu 

mengevaluasi pembelajarannya 

sendiri? 

Belum. Menurut ibu siswa belum 

mampu mengevaluasi 

pembelajarannya sendiri karena 

siswa tidak serius dalam 

pembelajarannya dan siswa lebih 

banyak bermain-main. 

20 Bagaimana cara siswa agar mampu 

mengevaluasi pembelajarannya 

sendiri? 

Tergantung, tercapai atau tidaknya 

target yang dimiliki oleh siswa.  

21 Apakah ibu menyarankan kepada 

siswa agar siswa dapat meninjau 

kembali hasil pekerjaannya sendiri di 

luar sekolah? 

Iya, ibu menyarankannya kepada 

siswa. Ibu menyampaikan untuk 

meninjau kembali tugas yang 

diberikan guru kepadanya dan 

mengulang kembali materi 



pembelajarannya. 

22 Bagaimana peran ibu memberikan 

layanan bimbingan dan konseling 

untuk meningkatkan minat belajar 

siswa dimasa pandemi covid-19 

sekarang ini? 

 

Peran ibu dalam memberikan 

layanan bimbingan dan konseling 

dalam meningkatkan minat belajar 

siswa dimasa pandemi covid-19 di 

saat ini ialah dengan memberikan 

motivasi kepada siswa dengan cara 

layanan klasikan dan layanan 

konseling individual dengan 

menggunakan media sosial, 

contohnya: zoom meeting dan 

video call. 

23  Layanan apa saja yang ibu berikan 

dalam upaya meningkatkan minat 

belajar siswa dimasa pandemi covid-

19? 

Layanan yang ibu berikan dalam 

upaya meningkatkan minat belajar 

siswa dimasa pandemi covid-19 ini 

yaitu dengan memberikan layanan 

klasikal dan layanan konseling 

individual, tergantung kendala 

yang dihadapi oleh siswa tersebut. 

24 Apakah layanan tersebut membantu 

dalam meningkatkan minat belajar 

siswa dimasa pandemi covid-19? 

Ya, layanan yang diberikan sangat 

membantu dalam meningkatkan 

minat belajar siswa dimasa 

pandemi covid-19 saat ini. Karena 

dengan memberikan layanan 

tersebut siswa lebih bisa membagi 

permasalahannya dengan guru 

sehingga siswa tersebut tidak 

berlarut dengan permasalahannya 



yang akan mengakibatkan minat 

belajarnya menurun.  

25 Teknik apa yang ibu gunakan untuk 

membantu peran ibu dalam 

meningkatkan minat belajar siswa 

dimasa pandemi covid-19? 

Teknik yang ibu gunakan untuk 

meningkatkan minat belajar siswa 

dimasa pandemi covid-19 yaitu 

memberikan pertanyaan terbuka 

dan pertanyaan tertutup, dan juga 

terkadang memberikan teknik 

repleksi dan empati.  

26 Apakah teknik tersebut sangat ibu 

butuhkan di dalam upaya ibu untuk 

meningkatkan minat belajar siswa 

dimasa pandemi covid-19? 

Ya, teknik ini sangat ibu butuhkan 

dalam meningkatkan minat belajar 

siswa dimasa pandemi covid-19 

ini, karena apabila tidak 

menggunakan teknik ini sangat 

sulit untuk mengetahui 

permasalahan yang sedang 

dihadapi oleh siswa. Dengan teknik 

ini siswa akan lebih terbuka dan 

memberitahu kepada guru 

masalahnya.  

27 Apa program bimbingan dan konseling 

yang diberikan kepada siswa agar 

peran ibu untuk meningkatkan minat 

belajar siswa tercapai? 

Program yang ibu berikan ialah 

layanan konseling individual agar 

ibu lebih dekat dan lebih 

mengetahui permasalahan yang 

dihadapi oleh siswa dan siswa juga 

lebih menyukai layanan konseling 

individual.  

28 Bagaimana perilaku siswa yang Terjadinya perubahan, siswa makin 



berkaitan dengan minat belajar setelah 

peran ibu dalam meningkatkan minat 

belajar siswa dimasa pandemi covid-

19? 

baik dan minat belajar siswa 

dimasa pandemi covid-19 

meningkat.  

29 Bagaimana peran ibu dalam 

meningkatkan minat belajar siswa 

dimasa pandemic covid-19? 

Peran ibu dalam meningkatkan 

minat belajar siswa dimasa 

pandemi covid-19 yaitu dengan 

memberikan motivasi kepada siswa 

agar siswa tersebut dapat 

termotivasi dan meningkatnya 

minat belajar dan ibu juga 

memberikan layanan kepada siswa 

agar siswa tersebut lebih terbuka 

dan menceritakan kepada guru 

permasalahannya sehingga tidak 

terganggunya minat belajar siswa 

dimasa pandemi covid-19 ini. 

 

 

Pekanbaru, Juli 2021 

Peneliti 

 

 

 

       Khairun Nisya Akbar 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MENIBGKATKAN 

MINAT BELAJAR SISWA SMA NEGERI OLAHRAGA PROVINSI RIAU 

DIMASA PANDEMI COVID-19 

 

Nama Informan  : .............................................. 

Status/Jabatan Informan : .............................................. 

Hari/Tanggal Wawancara : .............................................. 

Tempat Wawancara  : ..............................................  

NO Pertanyaan  Deskripsi Jawaban 

1 Bagaimana latar belakang pendidikan 

ibu? 

 

2 Bagaimana pengalaman ibu setelah 

atau sebelum menjadi guru bimbingan 

konseling? 

 

3 Apa alasan ibu menjadi guru 

bimbingan konseling? 

 

4 Apakah ibu menjadi guru bimbingan 

konseling di sekolah ini melamar atau 

ibu ditugaskan? 

 

5 Kapan biasanya ibu melakukan 

peranan sebagai guru BK untuk 

meningkatkan minat belajar siswa 

dimasa pandemic covid-19? 

 

6 Topik apa saja yang biasanya ibu 

sampaikan untuk meningkatkan minat 

belajar siswa dimasa pandemic covid-

19? 

 



7 Apa saja alat bantu yang ibu gunakan 

ketika ibu melaksanakan kegiatan 

meningkatkan minat belajar siswa 

dimasa pandemic covid-19? 

 

8 Apa kendala yang ibu jumpai ketika 

sedang meningkatkan minat belajar 

siswa dimasa pandemi covid-19? 

 

9 Strategi apa yang ibu berikan kepada 

siswa dalam pembelajarannya?  

 

10 Apakah strategi tersebut sudah tepat 

untuk pembelajaran siswa?  

 

11 Apakah siswa sudah menyelesaikan 

tugas sekolahnya dengan baik? 

 

12 Apakah siswa sudah mempersiapkan 

diri dengan baik di dalam 

pembelajaran? 

 

13 Bagaimana cara ibu menetapkan 

strategi untuk meningkat minat belajar 

siswa? 

 

14 Apakah siswa mempunyai motivasi 

yang tinggi dalam minat belajarnya? 

 

15 Bagaimana upaya ibu dalam 

memotivasi siswa dalam 

meningkatkan minat belajarnya? 

 

16 Kegiatan apa yang ibu lakukan supaya 

siswa dapat meningkatkan minat 

belajarnya? 

 

17 Diwaktu kapan saja ibu melakukan  



kegiatan tersebut? 

18 Upaya apa yang ibu lakukan supaya 

siswa dapat mengatasi kegagalan 

dalam pembelajarannya? 

 

19 Apakah siswa sudah mulai mampu 

mengevaluasi pembelajarannya 

sendiri? 

 

20 Bagaimana cara siswa agar mampu 

mengevaluasi pembelajarannya 

sendiri? 

 

21 Apakah ibu menyarankan kepada 

siswa agar siswa dapat meninjau 

kembali hasil pekerjaannya sendiri di 

luar sekolah? 

. 

22 Bagaimana peran ibu memberikan 

layanan bimbingan dan konseling 

untuk meningkatkan minat belajar 

siswa dimasa pandemi covid-19 

sekarang ini? 

 

 

23  Layanan apa saja yang ibu berikan 

dalam upaya meningkatkan minat 

belajar siswa dimasa pandemi covid-

19? 

 

24 Apakah layanan tersebut membantu 

dalam meningkatkan minat belajar 

siswa dimasa pandemi covid-19? 

 

25 Teknik apa yang ibu gunakan untuk  



membantu peran ibu dalam 

meningkatkan minat belajar siswa 

dimasa pandemi covid-19? 

26 Apakah teknik tersebut sangat ibu 

butuhkan di dalam upaya ibu untuk 

meningkatkan minat belajar siswa 

dimasa pandemi covid-19? 

 

27 Apa program bimbingan dan konseling 

yang diberikan kepada siswa agar 

peran ibu untuk meningkatkan minat 

belajar siswa tercapai? 

 

28 Bagaimana perilaku siswa yang 

berkaitan dengan minat belajar setelah 

peran ibu dalam meningkatkan minat 

belajar siswa dimasa pandemi covid-

19? 

 

29 Bagaimana peran ibu dalam 

meningkatkan minat belajar siswa 

dimasa pandemic covid-19? 

 

 

 

Pekanbaru, Juli 2021 

Peneliti 

 

 

 

       Khairun Nisya Akbar 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MENINGKATKAN 

MINAT BELAJAR SISWA SMA NEGERI OLAHRAGA PROVINSI RIAU 

DIMASA PANDEMI COVID-19 

 

Nama informan : ...................................................... (Siswa) 

Jenis kelamin  : ...................................................... 

Tanggal wawancara : ...................................................... 

Tempat wawancara : ...................................................... 

NO Pertanyaan  Deskripsi Jawaban 

1 Apakah kamu pernah mengikuti 

layanan konseling yang diberikan guru 

BK untuk meningkatkan minat belajar? 

 

2 Apakah kamu memiliki rasa motivasi 

yang tinggi akan pembelajaran? 

 

3 Bagaimana kamu mengatasi kegagalan 

dalam pembelajaran? 

 

4 Apakah kamu mengatasi pekerjaan 

sekolah dengan baik dan benar? 

 

5 Apakah lingkungan sekitarmu 

membantu kamu supaya kamu lebih 

giat lagi dalam belajar? 

 

6 Apa yang kamu rasakan setelah 

diberlakukaknnya pembelajaran daring 

dimasa pandemic covid-19 ini? 

 

7 Menurut kamu lebih efektif 

pembelajaran daring atau bertatap 

muka langsung di sekolah? 

 



8. Perubahan apa yang kamu dapat setelah 

guru bimbingan konseling memberikan 

arahan tentang minat belajar siswa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MENINGKATKAN 

MINAT BELAJAR SISWA SMA NEGERI OLAHRAGA PROVINSI RIAU 

DIMASA PANDEMI COVID-19 

 

Nama informan : MM 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Tanggal wawancara : 30 Juli 2021 

Tempat wawancara : SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau 

NO Pertanyaan  Deskripsi Jawaban 

1 Apakah kamu pernah mengikuti 

layanan konseling yang diberikan guru 

BK untuk meningkatkan minat belajar? 

Pernah, ketika pembelajaran 

daring guru BK memberikan 

layanan konseling klasikal 

mengenai meningkatkan minat 

belajar 

2 Apakah kamu memiliki rasa motivasi 

yang tinggi akan pembelajaran? 

Awalnya saya sedikit malas dalam 

belajar, tetapi setelah guru BK 

memberikan motivasi saya 

memiliki rasa motivasi yang 

tinggi. 

3 Bagaimana kamu mengatasi kegagalan 

dalam pembelajaran? 

Kalau gagal saya akan coba lagi, 

karena kegagalan bukan akhir dari 

segalanya dan saya tidak 

menyerah. 

4 Apakah kamu mengatasi pekerjaan 

sekolah dengan baik dan benar? 

Iya, saya mengatasi pekerjaan 

yang baik dan benar. 

5 Apakah lingkungan sekitarmu 

membantu kamu supaya kamu lebih 

Iya, karena menambah semangat 

dalam belajar. 



giat lagi dalam belajar? 

6 Apa yang kamu rasakan setelah 

diberlakukaknnya pembelajaran daring 

dimasa pandemic covid-19 ini? 

Belajar dengan daring saya rasa 

tidak efektif karena membuat saya 

semakin malas dalam mengerjakan 

tugas 

7 Menurut kamu lebih efektif 

pembelajaran daring atau bertatap 

muka langsung di sekolah? 

Menurut saya lebih efektif belajar 

bertatap muka langsung di 

sekolah, karena kalau dengan 

pembelajaran daring terkadang 

berkendala jaringannya 

8. Perubahan apa yang kamu dapat setelah 

guru bimbingan konseling memberikan 

arahan tentang minat belajar siswa? 

Saya menjadi termotivasi dalam 

belajar dan tertanam dalam diri 

saya semangat untuk mengerjakan 

tugas ynag diberikan oleh guru 

kepada saya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MENINGKATKAN 

MINAT BELAJAR SISWA SMA NEGERI OLAHRAGA PROVINSI RIAU 

DIMASA PANDEMI COVID-19 

 

Nama informan : MAP 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Tanggal wawancara : 30 Juli 2021 

Tempat wawancara : SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau 

NO Pertanyaan  Deskripsi Jawaban 

1 Apakah kamu pernah mengikuti 

layanan konseling yang diberikan guru 

BK untuk meningkatkan minat belajar? 

Pernah, saya mengikuti layanan 

konseling ketika pembelajaran 

daring. 

2 Apakah kamu memiliki rasa motivasi 

yang tinggi akan pembelajaran? 

Tidak, karena pembelajaran daring 

motivasi yang saya miliki sudah 

tidak ada lagi. 

3 Bagaimana kamu mengatasi kegagalan 

dalam pembelajaran? 

Dengan lebih giat belajar 

4 Apakah kamu mengatasi pekerjaan 

sekolah dengan baik dan benar? 

Kadang iya, kadang tidak 

5 Apakah lingkungan sekitarmu 

membantu kamu supaya kamu lebih 

giat lagi dalam belajar? 

Lingkungan saya kurang 

membantu, karena di rumah saya 

sulit mendapatkan jaringan dan 

sangat sulit untuk bertemu dengan 

teman dikarenakan pandemi covid-

19 

6 Apa yang kamu rasakan setelah 

diberlakukaknnya pembelajaran daring 

Yang saya rasakan ialah saya 

sangat bosan dengan pembelajaran 



dimasa pandemic covid-19 ini? daring, karena tidak bertatap muka 

langsung dengan teman dan guru 

dan pembelajarannya terlalu 

monoton 

7 Menurut kamu lebih efektif 

pembelajaran daring atau bertatap 

muka langsung di sekolah? 

Menurut saya lebih efektif 

pembelajaran tatap muka langsung 

di sekolah, karena kalau daring 

saya sangat sulit bertanya apabila 

tidak paham karena jaringan yang 

tidak mendukung 

8. Perubahan apa yang kamu dapat setelah 

guru bimbingan konseling memberikan 

arahan tentang minat belajar siswa? 

Perubahan yang saya rasakan 

ketika guru bimbingan konseling 

memberikan arahan mengenai 

minat belajar siswa yaitu saya 

lebih bisa mengontrol diri saya, 

saya perlahan bisa memotivasi diri 

saya sendiri dan saya mengerjakan 

tugas yang diberikan guru kepada 

saya 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Hasil Wawancara Dengan Guru Bimbingan Konseling 

Informan Guru Bimbingan dan Konseling  

Kode Baris Hasil Wawancara 

LGBK 

 

 

PGBK 

 

 

ALSN 

 

 

 

PGBKMMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNDL 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Ibu kuliah di Universitas Riau. Ibu mengambil 

jurusan bimbingan konseling di fakultas keguruan dan 

ilmu pendidikan. Pengalaman ibu sebelum menjadi 

guru BK belum ada, namun setelah menjadi guru BK 

banyak ibu temukan kendala di sekolah. Ibu jadi tau 

baik buruknya siswa di sekolah, dan ibu banyak 

menemukan sifat unik siswa. Alasan ibu menjadi guru 

BK ialah untuk bisa membantu anak-anak yang 

sedang mengalami masalah yang tidak bisa 

dihadapinya sendiri dan ibu pingin lebih dekat dengan 

siswa. Ibu ditugaskan di sekolah ini. Semenjak 

pandemi Covid-19. Topik yang biasa ibu sampaikan 

untuk meningkatkan minat belajar siswa yaitu 

motivasi siswa. Karena pada masa pendemi ini 

motivasi yang harus banyak ibu berikan kepada siswa 

agar mereka tidak jenuh dalam proses 

pembelajarannya. Banyak siswa yang mengeluh 

bosan disaat belajar online karena tidak berinteraksi 

secara langsung dengan teman dan gurunya. 

Dikarenakan sekarang lagi pandemi covid-19 alat 

bantu yang ibu gunakan ketika melaksanakan 

kegiatan yaitu laptop, computer, dan handphone. 

Kendala yang ibu jumpai ketika meningkatkan minat 

belajar siswa yaitu terhambat karena jaringan, tidak 



 

 

 

 

 

 

SGBK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

adanya akses internet di rumahnya, habisnya paket 

data siswa, dan masih banyak siswa yang main-main 

ketika ibu menyampaikan materi. Mungkin karena 

pembelajaran online banyak siswa yang merasa jenuh 

dan bosan terhadap pembelajaran yang terlalu 

monoton dan tidak bisa berinteraksi langsung dengan 

teman dan gurunya. Strategi yang ibu berikan yaitu 

tergantung kendalanya. Contohnya apabila 

kendalanya dalam hal jaringan ibu akan memberi 

srategi mengenai permasalahan tersebut. Strategi 

yang ibu berikan tepat, karena strategi yang ibu 

berikan tergantung kendala. Sebagian sudah ada 

menyelesaikan tugas sekolahnya dengan baik 

sebagainnya lagi tidak. Ada yang sudah 

mempersiapkan diri dengan baik dalam pembelajaran 

dan ada juga yang tidak mempersiapkan dirinya 

dengan baik dalam pembelajaran. Namun, lebih 

banyak yang tidak mempersiapkannya. Seperti yang 

ibu sampaikan tadi, ibu menetapkan strategi untuk 

meningkatkan minat belajar siswa tergantung kendala 

yang dihadapi siswa tersebut. Kurang, siswa disini 

kurang mempunyai motivasi minat belajar dalam 

dirinya. Karena banyaknya kegiatan olahraga yang 

dilakukannya. Sedari pagi mereka sudah melakukan 

kegiatan olahraga sehingga minat belajarnya sudah 

tidak ada. Apalagi dimasa pandemi saat ini mereka 

sangat bosan dengan pembelajaran online yang 

mengakibatkan tidak ada minat belajar di dalam 



MTVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

dirinya. Upaya ibu dalam memovasi siswa dalam 

meningkatkan minat belajarnya yaitu dengan 

menampilkan video-video motivasi, dan ibu 

melakukan konseling individual. Konseling 

individual, ibu akan mempertanyakan apa 

permasalahannya terlebih dahulu, kemudian ibu akan 

memotivasinya agar minat belajarnya meningkat dan 

tidak terlalu memikirkan masalah yang sedang 

dihadapinya. Konseling individual, ibu akan 

mempertanyakan apa permasalahannya terlebih 

dahulu, kemudian ibu akan memotivasinya agar minat 

belajarnya meningkat dan tidak terlalu memikirkan 

masalah yang sedang dihadapinya. Upaya yang ibu 

lakukan agar siswa dapat mengatasi kegagalan dalam 

pembelajarannya yaitu dengan memberikan motivasi 

sesuai dengan kendala atau permasalahan yang 

sedang dihadapinya. Belum. Menurut ibu siswa 

belum mampu mengevaluasi pembelajarannya sendiri 

karena siswa tidak serius dalam pembelajarannya dan 

siswa lebih banyak bermain-main. Tergantung, 

tercapai atau tidaknya target yang dimiliki oleh siswa. 

Iya, ibu menyarankannya kepada siswa. Ibu 

menyampaikan untuk meninjau kembali tugas yang 

diberikan guru kepadanya dan mengulang kembali 

materi pembelajarannya. Peran ibu dalam 

memberikan layanan bimbingan dan konseling dalam 

meningkatkan minat belajar siswa dimasa pandemi 

covid-19 di saat ini ialah dengan memberikan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TGBKMMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

motivasi kepada siswa dengan cara layanan klasikan 

dan layanan konseling individual dengan 

menggunakan media sosial, contohnya: zoom meeting 

dan video call. Layanan yang ibu berikan dalam 

upaya meningkatkan minat belajar siswa dimasa 

pandemi covid-19 ini yaitu dengan memberikan 

layanan klasikal dan layanan konseling individual, 

tergantung kendala yang dihadapi oleh siswa tersebut. 

Ya, layanan yang diberikan sangat membantu dalam 

meningkatkan minat belajar siswa dimasa pandemi 

covid-19 saat ini. Karena dengan memberikan 

layanan tersebut siswa lebih bisa membagi 

permasalahannya dengan guru sehingga siswa 

tersebut tidak berlarut dengan permasalahannya yang 

akan mengakibatkan minat belajarnya menurun. 

Teknik yang ibu gunakan untuk meningkatkan minat 

belajar siswa dimasa pandemi covid-19 yaitu 

memberikan pertanyaan terbuka dan pertanyaan 

tertutup, dan juga terkadang memberikan teknik 

repleksi dan empati. Ya, teknik ini sangat ibu 

butuhkan dalam meningkatkan minat belajar siswa 

dimasa pandemi covid-19 ini, karena apabila tidak 

menggunakan teknik ini sangat sulit untuk 

mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh 

siswa. Dengan teknik ini siswa akan lebih terbuka dan 

memberitahu kepada guru masalahnya. Program yang 

ibu berikan ialah layanan konseling individual agar 

ibu lebih dekat dan lebih mengetahui permasalahan 



 

 

 

 

 

 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

yang dihadapi oleh siswa dan siswa juga lebih 

menyukai layanan konseling individual. Terjadinya 

perubahan, siswa makin baik dan minat belajar siswa 

dimasa pandemi covid-19 meningkat. Peran ibu 

dalam meningkatkan minat belajar siswa dimasa 

pandemi covid-19 yaitu dengan memberikan motivasi 

kepada siswa agar siswa tersebut dapat termotivasi 

dan meningkatnya minat belajar dan ibu juga 

memberikan layanan kepada siswa agar siswa 

tersebut lebih terbuka dan menceritakan kepada guru 

permasalahannya sehingga tidak terganggunya minat 

belajar siswa dimasa pandemi covid-19 ini. 

Keterangan: 

LGBK  : Latar Belakang Guru Bimbingan Konseling 

PGBK  : Pengalaman Guru Bimbingan Konseling 

ALSN  : Alasan 

PGBKMMB : Peran Guru Bimbingan Konseling Meningkatkan Minat Belajar 

KNDL  : Kendala  

SGBK  : Strategi Guru Bimbingan Konseling 

MTVS  : Motivasi  

TGBKMMB : Teknik Guru Bimbingan Konseling Meningkatkan Minat Belajar 

 

 

 

 

 

 



Data Hasil Wawancara dengan Siswa 

Informan Siswa 2 

Kode Baris Hasil Wawancara 

MLKUMMB 
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Pernah, saya mengikuti layanan konseling ketika 

pembelajaran daring. Tidak, karena pembelajaran 

daring motivasi yang saya miliki sudah tidak ada lagi. 

Dengan lebih giat belajar. Kadang iya, kadang tidak. 

Lingkungan saya kurang membantu, karena di rumah 

saya sulit mendapatkan jaringan dan sangat sulit untuk 

bertemu dengan teman dikarenakan pandemi covid-19. 

Yang saya rasakan ialah saya sangat bosan dengan 

pembelajaran daring, karena tidak bertatap muka 

langsung dengan teman dan guru dan pembelajarannya 

terlalu monoton. Menurut saya lebih efektif 

pembelajaran tatap muka langsung di sekolah, karena 

kalau daring saya sangat sulit bertanya apabila tidak 

paham karena jaringan yang tidak mendukung. 

Perubahan yang saya rasakan ketika guru bimbingan 

konseling memberikan arahan mengenai minat belajar 

siswa yaitu saya lebih bisa mengontrol diri saya, saya 

perlahan bisa memotivasi diri saya sendiri dan saya 

mengerjakan tugas yang diberikan guru kepada saya 
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Pernah, ketika pembelajaran daring guru BK 

memberikan layanan konseling klasikal mengenai 

meningkatkan minat belajar. Awalnya saya sedikit 

malas dalam belajar, tetapi setelah guru BK 

memberikan motivasi saya memiliki rasa motivasi 

yang tinggi. Kalau gagal saya akan coba lagi, karena 

kegagalan bukan akhir dari segalanya dan saya tidak 

menyerah. Iya, saya mengatasi pekerjaan yang baik 

dan benar. Iya, karena menambah semangat dalam 

belajar. Belajar dengan daring saya rasa tidak efektif 

karena membuat saya semakin malas dalam 

mengerjakan tugas. Menurut saya lebih efektif belajar 

bertatap muka langsung di sekolah, karena kalau 

dengan pembelajaran daring terkadang berkendala 

jaringannya. Saya menjadi termotivasi dalam belajar 

dan tertanam dalam diri saya semangat untuk 

mengerjakan tugas ynag diberikan oleh guru kepada 

saya. 

 

Keterangan: 



MLKUMMB : Mengikuti Layanan Konseling untuk Meningkatkan Minat Belajar 

MMDP : Memiliki Motivasi dalam Pembelajaran 

PDDPC : Pembelajaran Daring dimasa Pandemi Covid-19 
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