
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Implementasi 

 
Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) dalam Wahab (2001 : 65) 

menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa : “Memahami 

apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan kebijaksanaan, 

yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya 

pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha 

untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak 

nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. 

 
Van Mater dan Van Horn (1990 : 25) mengatakan bahwa rumusan 

implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik individu atau pejabat-

pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang arahkan 

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijaksanaan. 

 
Implementasi dilakukan guna untuk mewujudkan tujuan-tujuan ataupun 

sasaran-sasaran kebijakan, maka ada dua pilihan langkah yang dapat 

dilakukan (Dwijowijoto, 2003 : 158-159) yaitu : 

1. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program 
(kebijakan publik program intevensi proyek- intevensi kegiatan- 
intevensi publik/ masyarakat/ beneficiaries). Program-program aksi 
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tersebut diperinci lagi menjadi sebuah proyek yang akan dilaksankan 
mempunyai maksud utama, yaitu menimbulkan perubahan-perubahan 
tertentu dalam tingkat kebijakan, yakni sebuah perubahan diklaim dan 
diperhitungkan sebagai hasil akhir dari program atau proyek tersebut 

2. Melalui formulasi kebijakan derivate (turunan) dari kebijakan publik 
tersebut. 

 
 
Implementasi yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh individu 

atau kelompok dalam hal ini Guru SMU Negeri 1 Katibung Lampung Selatan 

untuk mengimplementasikan Peran guru dalam meningkatkan minat belajar 

siswa untuk mengikuti mata pelajaran PKn dengan usaha/ rencana yang telah 

diprogramkan di SMU Negeri 1 Katibung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 

2009/2010. 

 
B. Tinjauan mengenai Peran 

 
Peran merupakan pelaku atau seseorang yang menjalankan peranan. Menurut 

Soerjono Soekanto (1987:220), “Peranan adalah aspek dinamis dari 

kedudukan (status) bila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan”. 

 
Dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial, peranan oleh Koentjoroningrat 

(1986:35) diartikan sebagai “tingkah laku individu yang mementaskan suatu 

kedudukan tertentu”. 

 
Pendapat lain Alvin L Betran yang diterjemahkan oleh Soeleman B Taneko 

(1986:220), bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari 

orang yang memangku status atau kedudukan tertentu”.  
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Sedangkan menurut Livison yang dikutip oleh Soerjono Soekanto (1986:221) 

bahwa : 

1. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau 
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 
kehidupan masyarakat 

2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 
individu masyarakat sebagai individu 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 
sebagai struktur sosial masyarakat.  

 
 

Selain itu, peranan atau role (sosiologi: 2000) juga memiliki beberapa bagian, 

yaitu : 

1. Peranan nyata (Anacted role), adalah suatu cara yang betul-betul 
dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan 

2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed role), adalah cara yang 
diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu 

3. Konflik peranan (Role conflict), adalah suatu kondisi yang dialami 
seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut 
harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain 

4. Kesenjangan peranan (Role distance), adalah pelaksanaan peranan 
secara emosional 

5. Kegagalan peranan (Role failure), adalah kegagalan seseorang dalam 
menjalankan peranan tertentu 

6. Model peranan (Role model), adalah seseorang yang tingkah lakunya 
kita contoh, ditiru, diikuti 

7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role set), adalah hubungan 
seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan 
peranannya 

8. Ketegangan peranan (Role Strain), adalah kondisi yang timbul bila 
seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan 
peranan yang dijalankan di karenakan adanya ketidakserasian yang 
bertentangan satu sama lain. 

 

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan atau perilaku 

seorang guru yang menjalankan peranannya sesuai dengan kedudukannya 

untuk menjalankan hak dan kewajibannya, dalam hal ini yaitu peran dalam 

meningkatkan minat belajar siswa untuk mengikuti mata pelajaran. 
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C. Tinjauan tentang Guru 

 
1. Pengertian Guru 

 
Zaenal Akib (2003:157), menyatakan bahwa Guru adalah pegawai negeri 

sipil atau swasta yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh 

pejabat yang berwenang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

Deputi Kaderisasi PKS Lampung (2001:55) menyebutkan bahwa : 

“Guru adalah orang yang melaksanakan proses pendidikan guru, dengan 
fokus kerjanya pada pembentukan pribadi muslim sholih muslih, dengan 
memperhatikan beberapa aspek, yaitu : 
a. Aspek pemeliharaan 
b. Aspek pengembangan 
c. Aspek pengarahan 
d. Aspek pemberdayaan” 

 
 

2. Kriteria dan Profesioanalitas Guru 

 
a. Kriteria Guru 

 
Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 

8 menyebutkan bahwa “Guru wajib memiliki kwalifikasi akademik, 

kompetensi sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. 

Pasal 9 disebutkan pula bahwa “Kwalifikasi akademik diperoleh 

melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat” serta 

pasal 10 dikatakan “Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogic, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 
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b. Profesioalitas Guru 

 
Prinsip profesionalitas guru pada pasal 7 disebutkan bahwa profesi 

guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut : 

1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme 
2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq mulia 
3) Memiliki kwalifikasi akademik, dan latar belakang pendidikan 

sesuai dengan bidang tugas 
4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas 
5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan 
6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi 

kerja 
7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat 
8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan 
9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan 

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan 
guru”. 

 
 

3. Tugas Pokok, Kompetensi dan Fungsi Guru 

 
a. Tugas Pokok Guru 

 
Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 

1 menyebutkan bahwa guru adalah “pendidik professional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  
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b. Kompetensi Guru 

 
Zakiah Drajat (2004:263), pada mulanya kompetensi guru diperoleh 
dari “preservise training” yang kemudian dikembangkan dalam 
pekerjaan professional guru dan dibina melalui “inservise training”, 
yang pada dasarnya guru harus memiliki tiga kompetensi yaitu : 
“kompetensi kepribadian, kompetensi penguasaan atas bahan dan 
kompetensi dalam cara-cara mengajar”. 
 
1) Kompetensi Kepribadian 

Setiap guru memiliki kepribadian sendiri-sendiri yang unik, tidak 

ada guru yang sama, walaupun mereka sama-sama memiliki 

pribadi keguruan. Jadi kepribadian guru itu pun unik pula. Dan 

perlu dikembangkan secara terus menerus agar guru itu terampil 

dalam : 

 Mengenal dan mengakui harkat dan potensi dari setiap murid 

yang diajarkan; 

 Membina suatu suasana sosial yang meliputi interaksi belajar 

mengajar sehingga amat sangat menunjang secara moral 

(batiniah) terhadap murid bagi terciptanya kesepahaman dan 

kesamaan arah dalam pikiran serta perbuatan murid dan guru; 

 Membina suatu perasaan saling menghormati, saling 

bertanggung jawab dan saling mempercayai antara guru dan 

murid 

2) Kompetensi Penguasaan atas Bahan Pengajaran 

Penguasaan yang mengarah kepada spesialisasi atas ilmu atau 

kecakapan/pengetahuan yang diajarkan. Penguasaan yang meliputi 

bahan bidag studi sesuai dengan kurikulum dan bahan pendalaman 
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aplikasi bidang studi. Kesemuanya itu amat perlu dibina karena 

selalu dibutuhkannya dalam : 

 Menguraikannya ilmu pengetahuan/kecakapan dan apa-apa 

yang harus diajarkannya kedalam bentuk komponen-komponen 

dan informasi-informasi yang sebenarnya dalam bidang 

ilmu/kecakapan yang bersangkutan; 

 Menyusun komponen-komponen atau informasi-informasi itu 

sedemikian rupa baiknya sehingga akan memudahkan murid 

untuk mempelajari pelajaran yang diterimanya. 

3) Kompetensi dalam Cara-cara Mengajar 

Kompetensi dalam cara-cara mengajar atau keterampilan mengajar 

sesuatu bahan pengajaran sangat diperlukan guru. Khususnya 

keterampila dalam ; 

 Merencanakan atau menyusun setiap program Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), demikian pula merencanakan 

atau menyusun keseluruhan kegiatan untuk satu satuan waktu 

(semester/ tahun ajaran); 

 Mempergunakan dan mengembangkan media pendidikan (alat 

Bantu atau alat peraga) bagi murid dalam proses belajar yang 

diperlukannya; 

 Mengembangkan dan mempergunakan semua metode-metode 

mengajar sehingga terjadilah kombinasi-kombinasi dan 

variasinya yang efektif. 
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Ketiga aspek kompetensi tersebut diatas harus berkembang secara 

selaras dan tumbuh terbina dalam kepribadian guru. Dengan 

demikian itu dapat diharapkan dari padanya untuk mengarahkan 

segala kemampuan dan keterampilan dalam mengajar secara 

professional dan efektif.  

 
c. Fungsi Guru dalam Jabatan 

 
Pekerjaan jabatan guru adalah luas, yaitu untuk membina seluruh 

kemampuan-kemampuan dan sikap-sikap yang baik dari siswa sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa, perkembangan 

sikap dan kepribadian tidak terbatas pelaksanaannya melalui 

pembinaan di dalam kelas saja. Dengan kata lain, tugas atau fungsi 

guru dalam membina murid tidak terbatas pada interaksi belajar 

mengajar saja. 

 
Fungsi sentral guru adalah mendidik (fungsi education). Fungsi sentral 

ini berjalan sejajar dengan atau dalam melakukan kegiatan mengajar 

(fungsi instruksional) dan kegiatan bimbingan, bahkan dalam setiap 

tingkah lakunya dalam berhadapan dengan murid (interaksi educatif) 

senantiasa terkandung fungsi mendidik. Dalam pada itu guru pun harus 

mencatat dan melaporkan pekerjaannya itu kepada berbagai pihak 

yang berkepentingan atau sebagai bahan yang dapat digunakannya 

sendiri untuk meningkatkan efektifitas pekerjaannya (sebagai umpan 

balik). Yang terakhir itu dikenal sebagai tugas administrasi (fungsi 

manajerial). 
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Mengingat lingkup pekerjaan guru seperti yang dilukiskan diatas, 

maka fungsi atau tugas guru itu menurut (Zakiah Drajat, 2004:265) 

meliputi, pertama, tugas pengajaran atau guru sebagai pengajaran, 

kedua, tugas bimbingan dan penyuluhan atau guru sebagai 

pembimbing dan pemberi bimbingan, dan ketiga, tugas administrasi 

atau guru sebagai pemimpin (manajer kelas). 

   
Tugas pengajaran 

Sepanjang sejarah keguruan, tugas yang sudah tradisional adalah 

mengajar. Karena sering orang salah duga, bahwa tugas guru hanyalah 

semata-mata mengajar. Bahkan masih banyak diantara para guru 

sendiri yang beranggapan demikian atau tampak masih dominan dalam 

karier sebagian besar guru, sehingga dua tugas lainya menjadi 

tersisihkan atau terabaikan. 

 
Sebagai pengajar, guru bertugas membina perkembangan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan. Guru mengetahui bahwa pada akhir setiap 

satuan pelajaran kadang-kadang hanya terjadi perubahan dan 

perkembangan pengetahuan saja. Mungkin pula guru telah bersenang 

hati bila terjadi perubahan dan perkembangan dibidang pengetahuan 

dan keterampilan. Karena dapat diharapkannya efek tidak langsung, 

melalui proses transfer bagi perkembagan dibidang sikap dan minat 

murid. 

Dengan kata lain, bahwa kemungkinan besar selama proses belajar 

megajar hanya tercapai perkembangan dibagian minat. Sedang efek 
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dan transfernya kepada keseluruhan perkembangan  sikap dan 

kepribadian berlangsung diluar situasi belajar megajar itu sendiri. Hal 

demikian itu tampaknya bersifat umum, walaupun sesungguhnya 

kurang memenuhi harapan dari pengajaran. Dari kenyataan itu pulalah 

terbukti bahwa peranan guru sebagai pendidik dan pembimbing masih 

berlangsung terus menerus walaupun tugasnya sebagai pengajar telah 

selesai.     

 
Tugas Bimbingan 

 
Guru sebagai pembimbing dan pemberi bimbingan adalah dua macam 

peranan yang mengandung banyak perbedaan dan persamaannya. 

Keduanya sering dilakukan oleh guru yang ingin mendidik dan yang 

bersikap mengasihi dan mencintai murid. 

 
Sifat khas anak seperti ketidaktahuan (kebodohan), kedangkalan dan 

kurang pengalaman, telah mengundang guru untuk mendidik dan 

membimbing mereka. Sesungguhnya anak itu sendiri mempunyai 

“dorongan” untuk menghilangkan sifat-sifat demikian itu dengan 

tenaganya sendiri atau menurut kuasanya, disamping bantuan yang 

diperolehnya dari orang dewasa (guru) melalui pendidikan. 

 
Sebagai pembimbing, guru lebih suka kalau mendapat kesempatan 

menghadapi sekumpulan murid-murid di dalam interaksi belajar 

mengajar. Ia memberi dorongan dan menyalurkan semangat 
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menggiring mereka, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari 

ketergantungan kepada orang lain dengan tenaga sendiri. 

Sebagai pemberi bimbingan, guru sering berhadapan dengan 

kelompok-kelompok kecil dari murid-murid atau bahkan hanya 

seorang murid saja. Semua murid memerlukan bimbingan. Untuk 

murid atau murid-murid yang memerlukan bantuan khusus 

diberikannya bimbingan khusus pula. Bimbingan khusus secara 

individual yang dilakukan pada tempat yang disediakan, untuk itu 

dinamakan penyuluhan. Penyuluhan adalah bimbingan yang intensif 

sekali. 

 
Membimbing dan pemberi bimbingan dengan demikian dimaksudkan 

agar setiap murid diinsyafkan mengenai kemampuan dan potensi diri 

murid yang sebenarnya dalam kapasitas belajar dan bersikap. Jangan 

sampai murid-murid menganggap rendah atau meremehkan 

kemampunnya sendiri dalam potensinya untuk belajar dan bersikap 

sesuai dengan ajaran yang berlaku. 

 
Tugas Administrasi 

 
Guru bertugas pula sebagai tenaga administrasi, bukan berarti sebagai 

pegawai kantor, melainkan sebagai pengelola kelas atau pengelola 

(manajer) interaksi belajar mengajar. Meskipun masalah pengelolaan 

ini dapat dipisahkan dari masalah mengajar dan bimbingan, tetapi tidak 

seluruhnya dapat dengan mudah diidentifikasi. Sesungguhnya ketiga 
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hal itu saling berhubungan dan tidak terpisahkan dari mengajar itu 

sendiri. 

 
Adapun yang menjadi konsekuensi dari pengelolaan yang baik adalah 

meningkatnya prestasi guru dan meningkatnya efektifitas dari situasi 

belajar mengajar. Jika segi-segi instruksional dan kurikuler telah 

berjalan lancar. Masalah pengelolaan amat dipengaruhi oleh hal-hal 

yang timbul pada kenyataan sehari-hari, sedangkan masalah kurikulum 

dan proses belajar mengajar dapat direncanakan untuk jangka pendek 

maupun jangka panjang.  

 
Terdapat dua aspek dari masalah pengelolaan yang perlu mendapat 

perhatian, yaitu : 

(a) Membantu perkembangan murid sebagai individu dan kelompok 

(b) Memelihara kondisi kerja dan kondisi belajar yang sebaik-baiknya 

didalam maupun diluar kelas.  

 
 
D. Tinjauan tentang Minat 

 
1. Pengertian Minat 

 
Minat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau kesukaan (Kamisa, 

1997:370). Minat adalah sesuatu pribadi dan berhubungan erat dengan 

sikap. Minat dan sikap merupakan dasar dari prasangka, dan minat juga 

penting dalam mengambil keputusan. Minat dapat menyebabkan seseorang 
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giat melakukan menuju kesesuatu yang telah menarik minatnya. (Gunarso, 

1995 :68). 

 
Hurlock (1995:144) menyebutkan bahwa minat merupakan sumber 

motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka 

inginkan bila mereka bebas memilih.  

Menurut (Hurlock, 1995:117), minat terbagi menjadi 3 aspek yaitu : 
a. Aspek Kognitif 

Berdasarkan atas pengalaman pribadi dan apa yang pernah dipelajari 
baik di rumah, sekolah dan masyarakat serta dan berbagai jenis media 
massa. 
 

b. Aspek Afektif 
Konsep yang membangun aspek kognitif, minat dinyatakan dalam 
sikap terhadap kegiatan yang ditimbulkan minat. Berkembang dari 
pengalaman pribadi dari sikap orang penting yaitu orang tua, guru dan 
teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut 
dan dari sikap yang dinyatakan atau tersirat dalam berbagai bentuk 
media massa terhadap kegiatan itu.  
 

c. Aspek Psikomotor 
Berjalan dengan lancar tanpa perlu pemikiran lagi, urutannya tepat. 
Namun kemajuan tetap memungkinkan sehingga keluwesan dan 
keunggulan meningkat meskipun ini semua berjalan lambat. 
 
 

2. Macam-Macam Minat 

 
Witherington (1996:26), minat dibedakan menjadi 2 yaitu : 
a. Minat Primitif 

Disebut pula minat biologis, yaitu minat yang berkisar soal makanan 
dan kebebasan kereaktifitas 
 

b. Minat Kultural 
Disebut juga minat sosial yaitu minat yang berasal dari perbuatan yang 
lebih tinggi tarafnya.  
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3. Beberapa Kondisi yang Mempengaruhi Minat 

 
a. Status Ekonomi 

 
Apabila status ekonomi membaik, orang cenderung memperluas minat 

mereka untuk mencakup hal yang semula belum mampu mereka 

laksanakan. Sebaliknya kalau status ekonomi mengalami kemunduran 

karna tanggung jawab keluarga karna atau usaha yang kurang maju, 

maka orang cenderung untuk mempersempit minat mereka. 

 
Menurut (Yuwono, 2001:40) faktor utama yang mempengaruhi minat 

seseorang yaitu : 

1) Kondisi Pekerjaan 
Tempat kerja yang memiliki suasana yang menyenangkan 
dengan didukung oleh kerja sama yang professional, saling 
Bantu dapat meningkat produksi. 

2) Sistem pendukung 
Dalam bekerja sangat diperlukan sistem pendukung yang 
memadai bagi para pekerjanya sehingga diperoleh hasil yang 
maksimal, misalnya fasilitas kendaraan, kemampuan, 
perlengkapan pekerja yang memadai, kesempatan promosi, 
kenaikan pangkat/kedudukan. 

3) Cara Menimbulkan Minat 
Minat dapat ditimbulkan dengan cara : (Effendi dan Fraja, 
1993:72) 
 Membangkitkan suatu kebutuhan 
 Menghubungkan dengan pengalaman yang lampau 
 Memberikan kesempatan untuk mendapat hasil yang lebih 

baik. 
 
Dengan demikian minat dalam penelitian ini adalah cenderung yang 

relatif pada seseorang terhadap suatu objek sehingga merasa senang 

dan tertarik melakukannya. Minat akan timbul bila ada rangsangan 

yang menarik perhatian subjek. Minat menyangkut aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan individu, yang disertai dengan adanya kecenderungan 



 

 
 

27

untuk melakukannya secara terus menerus, sehingga minat akan 

tampak apabila individu tersebut melakukan kegiatan. Dengan adanya 

minat akan mendorong individu berusaha agar apa yang direncanakan 

dapat telaksana dengan baik. 

 
b. Pendidikan  

 
Semakin tinggi dan formal tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang 

maka semakin besar pula kegiatan yang bersifat intelek yang 

dilakukan. Seperti yang dikutif Notoatmojoyo (1997: 28) dari L.W. 

Green mengatakan bahwa “jika ada seseorang yang mempunyai 

pengetahuan yang baik, maka ia mencari pelayan yang lebih kompeten 

atau lebih aman baginya”. Kurangnya pengetahuan masyarakat 

mengenai pelayanan kesehatan akan mempengaruhi pemanfaatan 

fasilitas pelayanan yang ada sehingga berpengaruh pada kondisi 

kesehatan mereka. 

 
c. Tempat Tinggal 

Dimana orang tinggal banyak dipengaruhi oleh keinginan yang biasa 

mereka penuhi pada kehidupan sebelumnya masih dapat dilakukan 

atau tidak.  

 
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat  

 
Minat seseorang tidak dibawa sejak lahir melainkan diperoleh kemudian, 

minat terhadap suatu objek bisa timbul dengan berbagai cara, misalnya 

seperti dikemukakan oleh Usman Efendy (1996:72) mengatakan bahwa : 
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“Suatu kegiatan akan lancar apabila ada minat, sedangkan minat 

takan timbul dengan cara menghubungkan pengalaman-pengalaman 

yang telah lampau, membangkitkan suatu kebutuhan untuk 

menghargai keindahan, mendapatkan penghargaan, memberikan 

kesempatan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik”. 

 
Soetinah (1976:73) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat seseorang adalah sebagai berikut : 

a. Faktor-faktor dari dalam individu subjektif (intern) 
1) Pembawaan atau bakat 
2) Tingkat perkembangan atau pengalaman 
3) Pendidikan  
4) Kebutuhan objektif 

b. Faktor-faktor dari luar diri individu (ekstern) 
1) Lingkungan  
2) Rangsangan  
3) Kesempatan 
4) Suasana  
5) Fasilitas yang tersedia 

 

Suatu kegiatan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila adanya minat. 

Seseorang yang memiliki minat pada objek tertentu, maka ia akan 

menampilkan tindakan-tindakan tertentu pada objek yang diminati. Minat 

sangat berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan inividu 

dengan disertai adanya kecenderungan untuk melakukannya secara terus 

menerus, sehingga minat yang dimiliki akan tampak pada kegiatan yang 

dilakukan tersebut. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan, 

dimana minat yang timbul dari kebutuhan diri individu akan menjadi 

faktor pendorong untuk memenuhi kebutuhan.  
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E. Pengertian Belajar 

 
Belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian 

kegiatan misalnya, dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan 

lain-lain. 

 
Sumadi Suryabrata (1978:26): ” belajar adalah segenap rangkaian kegiatan 

atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan 

perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran 

yang sifatnya permanen.” 

 
Sedangkan Oemar Hamalik (1980:28): ” belajar adalah suatu bentuk 

pertambahan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara 

bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan.” 

 
Udin Saripudin (1989:87):mengatakan bahwa ” Dalam proses belajar 

mengajar faktor guru sangatlah menentukan katrena tugas seorang guru bukan 

hanya saja semata-mata hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, akan tetapi 

harus juga sebagai pendidik, pembimbing dan mengarahkan siswa dalam 

belajar.” 

 
Belajar dapat menyebabkan perubahan pada diri seseorang yang dapat 

diwujudkan dalam bentuk bertingkah laku yang baru. Berdasarkan 

pengalaman dan latihan. Dari belajar dapat diperoleh pengalaman baru, 

perubahan dalam sikap, perubahan dalam kebiasaan atau memiliki 

keterampilan baru. 
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Menurut Robert Gogne (dalam buku Sardiman, Interaksi dan Motivasi 

Belajar- Mengajar, 2006:233), ada 8 tipe /macam belajar: 

1. Signal Learning (Belajar Isyarat) 
2. Stimulus Respun Learning ( Belajar stimulus-respon) 
3. Chaining (Rantai atau Rangkaian) 
4. Verbal Asosiation (Asosiasi Verbal) 
5. Discrimination Learning (Belajar Diskriminasi) 
6. Concept Learning (Belajar Konsep) 
7. Rule Learning (Belajar Aturan) 
8. Problem Solving (Memecahlan masalah) 

 
 

Untuk melengkapi pengertian belajar, perlu kiranya dikemukakan prinsip-

prinsip yang berkaitan dengan belajar. Ada beberapa prinsip penting dalam 

belajar yaitu: 

a. Belajar hakikatnya menyangkut potensi manusia dan kelakuannya. 

b. Belajar memerlukan proses dan penahapan serta kematangan diri para 

siswa. 

c. Belajar akan lebih mantap dan efektif, bila didorong dengan motivasi, 

terutama motivasi dari dalam/dasar kebutuhan/kesadaran atau instrinsic 

motivation. 

d. Dalam banyak hal, belajar merupakan proses percobaan (dengan 

kemungkinan berbuat keliru) dan Conditioning atau pembiasaan. 

e. Kemampuan belajar seorang siswa harus diperhitungkan dalam rangka 

menentukan isi pelajaran. 

f. Belajar dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: 

1. di ajar secara langsung 

2. kontrol, kontak, penghayatan, pengalaman langsung (seperti anak 

belajar bicara, sopan santun, dan lain-lain). 
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3. pengenalan atau peniruan. 

g. Belajar melalui praktik atau mengalami secara langsung akan lebih efektif 

mampu membina sikap, keterampilan, cara berpikir kritis dan lain-lain, 

bila dibandingkan belajar hapalan saja. 

h. Perkembangan pengalaman anak didik akan banyak mempengaruhi 

kemampuan belajar yang bersangkutan. 

i. Bahan pelajaran yang bermakna/berarti, lebih mudah dan menarik untuk 

dipelajari, dari bahan yang kurang bermakna. 

j. Informasi tentang kelakuan baik, pengetahuan, kesalahan serta 

keberhasilan siswa, banyak membantu kelancaran dan gairah belajar. 

k. Belajar sedapat mungkin di ubah kedalam bentuk aneka ragam tugas, 

sehingga anak-anak melakukan dialog dalam dirinya atau mengalaminya 

sendiri. 

 
Selain prinsip-prinsip belajar di atas, belajar juga memiliki tujuan yaitu: 

1. untuk mendapatkan pengetahuan 

2. penanaman konsep dan keterampilan 

3. dan pembentukan sikap 

 
F. Pengertian Pelajaran PPKN 

 
Pengertian pelajaran Pkn menurut Dr. H. Udin S. Winataputra, M.A. 

(2004:1.1): yaitu ” PKn merupakan paradigma baru yang mensyaratkan materi 

pembelajaran yang memuat komponen-komponen pengetahuan, keterampilan, 

dan oposisi kepribadian warganegara yang fungsional, bukan hanya dalam 
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tataran kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan juga dalam masyarakat 

di era global”. 

Sedangkan standar kompetensi mata pelajaran PPKN oleh DepDiknas tahun 

2003, ”Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

menfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial 

kultural, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, 

terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945”. 

 
Dalam buku pengantar Pendidikan Kewarganegaraan (1993), 

”PPKN merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan 

dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara 

dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN), agar 

menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 
Menurut SK Mendikbud (No. 060/U/1993:69), ” pendidikan kewarganegaraan 

dimaksudkan sebagai usaha untuk membekali siswa dengan budi pekerti, 

pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara 

sesama warga negara maupun antar warga negara serta pendidikan 

pendahuluan bela negara”. 

 
Sriyono (1992:123): menyebutkan bahwa ” Pendidikan kewarganegaraan 

lebih ditekankan pada aspek moral dengan tujuan mengembangkan manusia 

Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
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Menurut Drs. Sapriya, M.Ed (2004:1.2): ” Pkn merupakan paradigma baru 

yang mengembangkan pendidikan demokrasi yang mengemban tiga fungsi 

pokok, yaitu: mengembangkan kecerdasan warganegara (civic intelegence), 

membina tanggung jawab warganegara (civic responbility), dan mendorong 

partisipasi warganegara ( civic partisipation)”. 

 
Jadi pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu mata pelajaran yang 

diberikan Guru guna membekali peserta didik atau siswa untuk memfokuskan 

pada pembentukan diri, dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan 

dasar berkenaan dengan pendidikan pendahuluan bela negara. 

 
Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan 

kemampuan-kemampuan sebagai berikut: 

1. fikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan. 

2. berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

3. berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

4. berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pecaturan dunia secara 

langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

 
Sedangkan fungsi dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah untuk 

membentuk warganegara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia 

kepada bangsa dan negara Indonesia yang merefleksikan dirinya dalam 
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kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai denagn amanat Pancasila dan UUD 

1945. 

 
(Departemen Pendidikan Nasional, 2002:4-5).” Materi mata pelajaran 

kewarganegaraan harus mencakup tiga dimensi, menurut Departemen 

Pendidikan Nasional, dimensi pendidikan kewarganegaraan terdiri dari: 

1 Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan (Civics Knowledge) 
Mencakup bidang politik, hukum dan moral. Secara lebih 
terperinci, materi kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang 
prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan 
non pemerintahan, identitas nasional, pemerintahan berdasarkan 
hukum (Rule of Law) dan peradilan yang bebas dan tidak 
memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak sipil dan tanggung 
jawab warganegara, hak asasi manusia, hak sipil dan hak politik. 

2. Dimensi Keterampilan Kewarganegaraan (Civics Skills) 
Meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara, berperan aktif mewujudkan masyarakat madani. 

3. Dimensi Nilai-Nilai Kewarganegaraan (Civics Value) 
Mencakup percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, 
norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, 
kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasab pers, 
kebebasan berserikat dan berkumpul. 
 
 

Dimensi-dimensi tersebut tidak boleh berdiri sendiri tetapi harus berdiri 

sebagai satu kesatuan yang utuh, karena pendidikan kewarganegaraan 

dipandang sebagai mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam 

membentuk warganegara yang baik sesuai falsafah bangsa dan konstitusi 

Negara Republik Indonesia. 

 
G. Tinjauan tentang Perecanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi 

 
Tinjauan tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi digunakan dalam 

penelitian ini karena berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu 

untuk mengetahui implementasi dari peran guru dalam meningkatkan minat 
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belajar siswa untuk mengikuti mata pelajaran PKn maka terlebih dahulu 

melihat bagaimana rencana yang telah dibuat untuk mengimplementasikan 

peran tersebut, kemudian pelaksanaannya sehingga dapat dievaluasi apakah 

terimplementasi sesuai dengan recana yang telah ditetapkan atau tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 
1. Pengertian Tentang Perecanaan 

 
Wursanto (1990:12) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses 

pemikira secara rasional dan penetapan secara tepat mengenai berbagai 

macam hal yang akan dikerjakan dimasa mendatang dalam usaha 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari definisi tersebut bahwa segala 

sesuatu hal yang berkaitan dengan tindakan sangat memerlukan 

perencanaan yang baik sehingga menentukan sasaran apa yang hendak 

dicapai dan cara apa yang akan digunakan dalam usaha mencapai tujuan 

tersebut.  

 
Bintoro Tjokroaminoto (1979:8), berpendapat bahwa perencanaan 

dilakukan dengan dasar agar kegiatan tersebut dapat lebih teratur. Dengan 

demikian perecanaan diarahkan pada : 

a. Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien 

b. Keperluan mendobrak kearah perubahan struktural ekonomi dan 

sosial masyarakat 

c. Arah perkembangan untuk keadilan sosial 
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Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan atau program agar dapat lebih 

teratur dan dapat berjalan dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan 

dapat tercapai dengan yang diharapkan. Jadi perencanaan mencakup 

pembuatan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan sesuatu 

sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan sehingga kegiatan tersebut dapat 

berjalan dengan baik. Perencanaan tersebut mencakup perumusan tujuan-

tujuan tertentu serta mencakup langkah-langkah yang harus diambil 

berdasarkan musyawarah. 

 
Perencanaan yang dimaksud adalah rencana yang dibuat oleh guru PKn 

SMU N 1 Katibung dalam mengimplementasikan peningkatan minat 

belajar siswa khususnya kelas XI.  

 
Tahap-tahap perencanaan  

Secara lebih terperinci dapat diklasifikasikan tahap-tahap dalam suatu 

proses perencanaan. Tahap-tahap tersebut menurut Bintoro Tjokroaminoto 

(1979:9), adalah sebagai berikut  : 

a. Penyususnan rencana, terdiri dari unsur : 
1) Tinjauan keadaan dapat berupa tinjauan sebelum memulai suatu 

rencana atau tinjauan keadaan tentang  proses pelaksanaan rencana 
sebelumnya; 

2) Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana; 
3) Penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian 

tujuan rencana tersebut; 
4) Identifikasi kebijakan dan atau kegiatan usaha yang perlu 

dilakukan dalam rencana; 
5) Tahap persetujuan perencanaan, dalam hal ini diusahakan pula 

penyelesaian dengan perecanaan pembiayaan 
b. Penyusunan Program Rencana 

Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai 
tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, sutu perincian jadwal 
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kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau 
kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-
program 

c. Pelaksanaan Rencana 
Dalam tahap ini pelaksanaan rencana perlu dipertimbangkan kegiatan-
kegiatan pemeliharaan. Kebijaksanaan pun perlu diikuti dengan 
implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus menerus memerlukan 
penyesuaian-penyesuaian. 

d. Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana 
Tujuan dari pengawasan adalah mengusahakan agar pelaksanaan 
rencana berjalan sesuai dengan rencana, apabila terdapat 
penyimpangan, maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan 
tersebut sehingga dapat dilakukan tindakan korektif terhadap 
penyimpangan- penyimpangan tersebut. 

e. Tahap Evaluasi  
Tahap ini membantu kegiatan pengawasan. Dari hasil-hasil evaluasi ini 
dapat dilakukan kebaikan terhadap perencaaan selanjutnya, atau 
penyesuaian yang diperlukan dalam pelaksanaan perencanaan itu 
sendiri.  
 
 

2. Pengertian Tentang Pelaksanaan 

 
Komaruddin (1981:15) mengemukakan bahwa dalam menghadapi masalah 

haruslah dilakukan suatu perlakuan yang berdasarkan keterampilan dan 

pendidikan yang tinggi guna mencapai tujuan. Mencapai hal tersebut 

haruslah diikuti dengan kesadaran dari para pelaksananya, yang ditandai 

dengan tingkat rasionalitas sebagai aktivitas yang bertujuan untuk 

mempertinggi realisasi pencapaian tujuan secara terkoordinasi dan 

terencana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.  

 
Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia secara sadar dengan didasari 

dengan tingkat pendidikan dan keterampilan guna mencapai tujuan sesuai 

rencana yang telah ditetapkan, namun semua itu harus menerapkan sistem 

koordinasi agar antar pelaksana kegiatan satu dengan yang lain tidak 
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tumpang tindih. Kata lainnya, pelaksanaan itu mengandung aktifitas yang 

dilakukan berdasarkan ketentuan pada perencanaan. 

  
3. Pengertian Tentang Evaluasi 

 
Menurut Suharsimi Arikunto (2001:3), evaluasi meliputi kegiatan 

mengukur dan menilai. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan 

satu ukuran sedangkan menilai adalah mengambil suatu keputusan 

terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk.  

 
Menurut Siagian (1984:41), evaluasi sebagai upaya sadar untuk 

membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dengan hasil nyatanya 

dicapai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 

 
Berdasarkan pedapat-penmdapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang hasil-hasil 

pekerjaan yang telah dicapai, kemudian dibadingkan atau diukur dengan 

hasil yang seharusnya dicapai sebagai dasar untuk mengambil keputusan, 

pertimbangan dan penarikan kesimpulan. 

 
a. Penilaian Obyek Evaluasi 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kriteria penilaian 

suatu obyek adalah : 

1) Menyangkut kebutuhan ideal, dapat dilihat dari nilai-nilai 

didalamnya 

2) Penggunaan yang optimal dari sumber-sumber dan kesempatan 

yang ada 
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3) Ketepatan dan efektifitas serta training yang dilakukan 

4) Pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dan tujuan penting 

lainnya 

b. Teknik Evaluasi  

Dalam membuat perencanaan penilaian terhadap penampilan 

administratif, terhadap 4 hal yang perlu mendapat perhatian untuk 

dipertimbangkan yaitu : 

1) Tujuan penelitian dilaksanakan 

2) Sasaran dan peralatan yang digunakan untuk menilai penampilan  

3) Personal yang akan dilaksanakan 

4) Beberapa sering penilaian harus dilakukan. 

 
Menurut Suharsimi Arikunto (2001:312), dalam melakukan penilaian 

terhadap penampilan administratif, penilai seyogyanya menggunakan 

teknik penilaian program dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengadakan identifikasi ciri-ciri (proses) dan hasil perilaku (produk) 
b. Merumuskan standard minimal untuk perbedaan individu sebelum dan 

sesudah pelaksanaan evaluasi 
c. Mendorong evaluasi kearah yang diharapkan sebagai penilaian secara 

keseluruhan melalui proses terus-menerus yang dijalankan dengan 
kompresi antara administrator dengan supervisor 

d. Menentukan jadwal kegiatan dengan alokasi waktu yang ketat untuk 
memberikan umpan balik bagi pelaksana penilai 

e. Melengkapi aturan konsistensi antara dokumen dengan prosedur 
f. Menentukan harapan dengan aturan-aturan yang objektif untuk sedapat 

mungkin oleh pelaksanaan yang terlibat dalam penilaian. 
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H. Peran Guru dalam meningkatkan Minat Belajar Siswa mengikuti materi 
Pendidikan Kewarganegaran 

 
Menyediakan sumber materi pembelajaran yang relevan, belajar dengan 

sumber materi yang tepat akan dapat membangkitkan minat siswa terhadap 

materi yang disampaikan oleh guru, belajar berdasarkan sumber yang relevan 

dengan belajar aktif didorong oleh minat dan keterlibatan diri dalam 

pendidikan. 

 
Menurut Roestiyah N.K (1982:22): ” Menggunakan metode pembelajaran 

yang tepat yaitu salah satu syarat untuk melaksanakan cara mengajar efektif 

adalah guru harus banyak menggunakan metode mengajar, variasi mengajar 

dan menyediakan bahan pengajaran yang lebih menarik dan kelas menjadi 

aktif”. 

Dari pengertian diatas proses pembelajaran untuk mencapai tujuan hendaknya 

guru mampu mendayagunakan metode, variasi pengajaran atau pendekatan-

pendekatan yang tepat agar mendorong siswa giat belajar tanpa adanya 

paksaan. Karena siswa pada dasarnya dapat menguasai materi pembelajaran 

sampai tingkat tertentu melalui bimbingan guru. 

 
Menggunakan media alat bantu pengajaran dalam proses pembelajaran. Media 

dan alat bantu merupakan sarana penunjang penguasaan materi pembelajaran. 

Media pembelajaran diartikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan 

menyangkut pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan 

siswa sehingga dapat proses belajar. 

Sedangkan alat bantu mengajar adalah merupakan sarana yang digunakan atau 

dimanfaatkan agar pengajaran dapat berlangsung dengan baik merupakan 
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jalan kearah tujuan yang telah direncanakan. Dengan demikian dibutuhkannya 

berbagai metode/cara dalam mengajar oleh guru sangat berperan dalam 

meningkatkan minat belajar siswa khususnya mata pelajaran PKn, karena guru 

harus mampu membangkitkan minat belajar siswa sehingga pada akhirnya 

dalam proses belajar mengajar berjalan efektif dan berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa. 

 
I. Kerangka Pikir 

Dalam memahami pokok permasalahan secara sistematis pada sebuah 

penelitian, maka diperlukan kerangkan pikir. Ketika melakukan penelitian, 

kerangka pikir merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan bagian 

dalam penelitian ini. Dengan menggunakan kerangka pikir, penulis dapat 

dibantu untuk memahami substansi dari permasalahan yang akan diteliti, 

sehingga peneliti akan terarah dalam melakukan penelitian. 

 
Secara terstruktur bagan kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bagan I. Kerangka Pikir 

 
Minat belajar siswa merupakan hal yang sangat penting dalam kelancaran 

proses belajar mengajar. Karena apabila siswa memiliki minat yang tinggi 

Implementasi Peran Guru 
Smu Negeri I Katibung 
Lamsel 2008/2009 (X) 

 
1. Sebagai Pendidik 
2. Sebagai Pengajar 
3. Sebagai Pembimbing  
4. Sebagai Administrator 

Meningkatkan Minat 
Belajar Siswa (Y) 

 
 Minat Belajar : 

 Tinggi 
 Sedang  
 Rendah  
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dalam belajar akan mendorong dirinya mendapatkan dan meningkatkan 

prestasi belajarnya. Namun, terkadang siswa tidak memiliki minat dalam 

mengikuti mata pelajaran, hal ini dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu 

faktor lingkungan dan faktor dari diri individu atau siswa itu sendiri.  

 
Adanya beberapa faktor tersebut dibutuhkan sebuah peran guru untuk dapat  

meningkatkan minat belajar siswa. Salah satu cara untuk meningkatkan minat 

adalah dengan metode/cara yang digunakan dalam mengajar. Karena siswa 

akan tertarik dan berminat mengikuti mata pelajaran apabila guru mampu 

memberikan metode mengajar yang disukai oleh siswa. Metode/cara yang 

digunakan dalam mengajar akan berjalan dengan baik apabila dibuatkan 

sebuah program rencana pengajaran yang baik. Kemudian diikuti dengan 

pelaksanaan dari program tersebut sehingga dapat dievaluasi apakah rencana 

tersebut telah terlaksana sesuai dengan rencana dan sasaran yang akan dicapai. 

 
Selanjutnya,  dalam proses pelaksanaan program/rencana sebagai salah satu 

peran guru untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam megikuti mata 

pelajaran khususnya mata pelajaran PKn dilaksanakan oleh Guru SMU N 1 

Katibung, tahapan akhirnya adalah implementasi dari peran tersebut. Dari 

proses implementasi tersebut maka akan dapat diketahui bagaimana proses 

dari implementasinya, yaitu apakah peran guru tersebut berpengaruh pada : 

1. Meningkatnya minat belajar siswa dalam mengikuti mata pelajaran PKn di 

SMU N 1 Katibung 

2. Meningkatnya prestasi belajar siswa dalam mengikuti mata pelajaran PKn 

di SMU N 1 Katibung 


