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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pada zaman modern seperti sekarang dunia Pendidikan banyak mengalami 

perubahan, Pendidikan non formal seperti Bimbingan belajar (bimbel) sudah 

banyak tersebar dimana-mana baik kota besar maupun di desa-desa. Bimbingan 

Belajar sedang banyak diminati anak di setiap jenjang sekolah terutama Sekolah 

Dasar. Hal ini menjadikan salah satu fenomena yang menarik bagi dunia 

Pendidikan. Banyak anak mendaftar Bimbingan Belajar tanpa diiming-imingi 

nilai, tetapi datang dengan kemauan sendiri. Bimbingan Belajar memberikan 

pelayanan melalui tenaga pengajar atau disebut tutor atau bisa juga disebut guru 

pembimbing. Sejalan dengan Saidi (2016) Bimbingan belajar adalah pemberian 

bantuan pada siswa agar menyesuaikan dirinya dalam situasi belajar sehingga 

dapat belajar dengan baik dan menyenangkan. 

 Bimbingan Belajar mengutamakan pendampingan kepada anak melalui 

tutor agar anak  merasakan kenyamanan dan mau melaksanakan kegiatan belajar 

sesuai tujuan belajar yang ingin dicapai. Sependapat dengan Samosir (2006:15) 

Tutor adalah orang yang memfasilitasi proses pembelajaran di dalam kelompok 

belajar. Tutor biasanya membuat kesepakatan kegiatan pembelajaran bersama 

dengan peserta didik sehingga kebutuhan peseta didik tercapai. Menurut Siswanto 

(2013:117) mengatakan bahwa Tutor, guru, pelatih, instruktur berperan 

memberikan bimbingan untuk mencari cara atau jalan demi tercapainya tujuan 

pembelajaran.  

 Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang mendorong anak 

mempunyai keinginan untuk belajar. Sejalan dengan Nasution (2003:211) 

mengatakan Tutor berperan sebagai pendiagnosa kekurangan belajar, pemberi 

motivasi, dan pembimbing belajar. Dari pendapat para ahli dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Tutor adalah tenaga pengajar yang memberikan pendampingan 

belajar, juga motivator untuk mendorong semangat  belajar. 
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 Berkaitan dengan peran Tutor yang dapat mempengaruhi semangat dan 

motivasi belajar anak di Bimbingan Belajar sejalan dengan pendapat Nashar 

(2004:42) menyatakan bahwa motivasi belajar adalah dorongan oleh hasrat untuk 

mencapai presetasi atau hasil belajar sebaik mungkin dalam melakukan kegiatan 

belajar. Motivasi bisa meningkat karena dorongan yang ada di dalam diri anak 

sendiri atau dorongan dari luar. Sejalan dengan pendapat Hamalik (2012:179) 

mengatakan bahwa motivasi merupakan suatu kekuatan potensial yang ada pada 

dalam diri manusia yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar.  

 Dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan, meningkatnya 

motivasi juga akan mempengaruhi tercapainya prestasi. Sependapat dengan 

Hakim (2007:26) mengemukakan pengertian motivasi adalah suatu dorongan 

kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dari pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa 

motivasi belajar adalah dorongan anak untuk meningkatkan semangat belajarnya 

dalam mencapai sebuah prestasi.  

 Tutor di Bimbingan Belajar merupakan salah satu faktor ekstrinsik atau 

faktor dari luar diri anak yang berperan penting dalam proses belajar di luar 

pembelajaran yang ada di sekolah. Upaya tutor dalam meningkatkan motivasi 

belajar anak dilihat melalui performa tutor yang mencakup penampilan tutor 

dalam mengajar, gaya bicara tutor, sifat tutor, sikap tutor dan keaktifan mengajar 

juga dapat menumbuhkan serta menambah motivasi belajar anak. Selain itu 

pemeberian pujian juga berpengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar anak.   

 Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 24 Oktober 2020 yang 

dilakukan. Peneliti menemukan permasalahan di Bimbingan Belajar Omah Sinau 

di Desa Jejeruk bahwa peminat belajar di bimbingan belajar Omah Sinau 

meningkat, anak yang belajar di Bimbingan Belajar Omah Sinau mengaku lebih 

suka belajar di Bimbingan Belajar Omah Sinau dari pada belajar di rumah. Selain 

itu anak mengaku bahwa jika dirumah lebih banyak bermain handphone, 

menonton televisi, dan bermain. Setiap anak datang untuk belajar di bimbel secara 

alami menceritakan keluh dan kesahnya belajar. Seperti hal-hal yang belum bisa, 

mendapat nilai jelek, tidak ada yang membantunya mengerjakan tugas di rumah, 
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dan sebagainya. Pada dasarnya anak yang belajar di Bimbingan Belajar Omah 

Sinau mengakui jika diperintah oleh orang tuanya untuk belajar di rumah yang 

terjadi yaitu mengabaikan, menunda, dan akhirnya tidak jadi belajar. Dalam 

kenyataannya selama observasi di bimbingan belajar Omah Sinau saat anak 

belajar, terkadang sudah habis waktu belajarnya tetap masih ingin untuk belajar 

dan mengeluh waktunya terlalu singkat.  

 Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Fatma (2018) tentang peran 

tutor dalam meningkatkan motivasi berprestasi di PKBM Darma Bekti. 

Menunjukkan hasil penelitiannya bahwa tutor telah menjalankan perannya sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi seorang tutor. Setelah Motivasi berprestasi 

dikembangkan dan dikuatkan, akan menghasilkan kualitas hasil belajar yang baik.  

Selain itu penelitian dari Yustiani (2015) tentang peran tutor dalam meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran mandiri di PKBM Geger 

Sunter Lembang menunjukkan hasil bahwa peran tutor yang dimiliki secara garis 

besar mampu melaksanakan perannya sehingga tutor mampu memberikan serta 

meningkatkan motivasi belajar kepada peserta didik.  

 Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melaksanakan penelitian mengenai peran tutor yang berkaitan dengan 

meningkatkan motivasi belajar dengan judul “Analisis Peran Tutor dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa (Studi Kasus di Bimbingan Belajar)” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dengan latar belakag masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1.  Bagaimana analisis motivasi belajar siswa yang mengikuti Bimbingan 

Belajar Omah Sinau Blora? 

2. Bagaimana peran tutor dalam peningkatan motivasi belajar siswa di 

Bimbingan Belajar Omah Sinau Blora? 
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1.3 Tujuan  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, dirumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan analisis motivasi belajar siswa yang mengikuti 

Bimbingan Belajar Omah Sinau Blora. 

2. Mendeskripsikan peran tutor dalam peningkatan motivasi belajar siswa di 

Bimbingan Belajar Omah Sinau Blora. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat praktis dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

seperti yang diuraikan berikut ini:  

1.4.1 Manfaat Teoretis 

  Berkaitan dengan manfaat teoretis, secara umum hasil penelitian 

peran Tutor ini dapat dijadikan rujukan bagi tutor atau tenaga pengajar yang 

terutama ada di Lembaga Bimbingan Belajar dalam memberikan pendampingan 

unutk siswa agar dalam hal pembelajaran di luar sekolah dapat meningkatkan 

semangat belajarnya secara utuh. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Adapun manfaat praktis dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

seperti yang diuraikan berikut ini: 

1.4.2.1 Bagi Anak 

a. Melalui Tutor dapat membantu anak dalam mengatasi kesulitan dalam 

belajar di Bimbingan belajar Omah Sinau. 

b. Melalui Tutor motivasi belajar anak meningkat melalui belajar di 

Bimbingan belajar Omah Sinau. 

c. Melalui Tutor di Bimbingan belajar Omah Sinau anak bisa 

mendapatkan suasana pembelajarn yang kondusif, menarik, 

menyenangkan, tidak monoton dan lebih bemakna bagi anak. 
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1.4.2.2 Bagi Bimbingan Belajar 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Bimbingan Belajar dalam hal karakter 

peserta didik yang baik. Terkait dengan khas belajar yang baik dapat 

meningkatkan mutu dan kualitas Bimbingan Belajar penelitian ini dapat 

memberikan manfaat yang tepat guna. 

1.4.2.3 Bagi Tutor 

 Melalui hasil penelitian ini sebagai sumber referensi tambahan untuk 

menambah wawasan pengetahuan tutor dalam memberikan pendampingan belajar 

serta pembelajaran kepada anak agar dapat meningkatkan motivasi belajar dengan 

baik. 

1.4.2.4 Bagi Peneliti 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana menambah informasi, 

wawasan, dan pengetahuan serta pengalaman yang diperoleh dari 

perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

b. Peneliti dapat menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan tutor dalam 

meningkatkan motivasi belajar anak yang ada di bimbingan belajar. 

  


