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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha saadar untuk menumbuh kembangkan potensi 

yang bersumber daya manusia. Pendidikan bagi kehidupan umat manusia 

merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa 

pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup 

berkembang sejalan dengan apresiasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan 

bahagia menurut konsep kehidupan
1
. 

Dalam Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 

”pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkanpotensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
2
. 

Upaya pendidikan dengan sasaran pemerataan pendidikan sudah 

berjalan dengan sukses. Dalam kaitan itu, perlu dikaji lebih lanjut apakah 

pencapaian pemerataan pendidikan itu telahdisertai dengan kadar yang 

seimbang dengan peningkatan mutu pendidikan. 

Kekhawatiran bahwa rendahnya mutu pendidikan di sekolah masih 

perlu mendapatkan perhatian yang utama dan seksama. Permasalahan yang 

dialami siswa di sekolah sering kali tidak dapat dihindari, meski dengan 
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pengajaran yang baik sekalipun. Dalam hal ini siswa tidak boleh dibiarkan 

begitu saja, maka disini perlunya pelayanan bimbingan dan konseling 

disamping kegiatan pembelajaran. Bimbingan konseling di sekolah adalah 

pelayanan untuk semua siswa yang mengacu pada keseluruhan perkembangan 

mereka
3
. 

Bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang bersumber pada 

kehidupan manusia. Kenyataannya menunjukkan bahwa manusia didalam 

kehidupannya menghadapi persoalan-persoalan yang lain timbul, demikian 

seterusnya. Ada manusia yang sanggup mengatasi persoalan tanpa bantuan 

pihak lain, tetapi tidak sedikit manusia yang tidak mampu mengatasi persoalan 

bila tidak dibantu oleh orang lain
4
. 

Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta 

didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan 

berkembang secara optimal, dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, 

bimbingan karier, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, 

berdasarkan norma yang berlaku
5
. Dari berbagai jenis layanan bimbingan 

konseling salah satu diantaranya yaitu layanan penguasaan konten.  

Layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan bantuan kepada 

individu (siswa) baik secara sendiri maupun kelompok untuk menguasai 

kemampuanatau kompetensi. Guru pembimbing atau konselor secara aktif 
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menyajikan bahan, memberikan contoh, merangsang (memotivasi), 

mendorong dan menggerakkan siswa untuk berpartisipasi, pastikan secara 

aktif mengikuti materi dan kegiatan layanan
6
. 

Layanan penguasaan konten dahulunya dinamakan layanan 

pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan salah satu bentuk layanan 

bimbingan yang penting diselenggarakan disekolah. Pengalaman menunjukan 

bahwa kegagalan-kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu 

disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya inteligensi. Salah satu siswa yang 

mengalami masalah belajar yaitu kurangnya motivasi dalam belajar. Siswa 

yang mengalami masalah belajar perlu mendapat bantuan agar masalahnya 

tidak berlarut-larut yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangannya. 

Salahsatu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan motivasi 

belajar
7
. 

Kemauan belajar memegang peran yang penting, adanya kemauan 

dapat mendorong belajar, sebaliknya tidak ada kemauan dapat memperlemah 

belajar. Belajar sangat erat hubungannya dengan keinginan dan tujuan 

individu. Pada umumnya motivasi belajar seseorang siswa itu lebih dari satu 

atau bersifat majemuk. Seorang siswa yang belajar dengan rajin biasanya tidak 

hanya karena motivasi ingin mendapatkan nilai yang bagus, ingin lulus ujian, 

dan bisa juga karena adanya motivasi-motivasi yang lain. Jelaslah bahwa 
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semakin banyak motivasi yang ada pada diri seorang siswa, akan semakin 

kuatlah motivasi belajarnya. 

Pada umumnya motivasi belajar seseorang siswa itu lebih dari satu atau 

bersifat majemuk. Seorang siswa yang belajar dengan rajin biasanya tidak 

hanya karena motivasi ingin mendapatkan nilai yang bagus, ingin lulus ujian, 

dan bisa juga karena adanya motivasi-motivasi yang lain.  

Motivasi yang timbul karena kebutuhan dari dalam diri siswa dianggap 

lebih baik dibandingkan dengan motivasi yang disebabkan oleh rangsangan 

dari luar. Namun dalam prakteknya, sering motivasi dari dalam itu tidak ada, 

atau belum timbul. Keadan ini memerlukan dorongan dari luar sehingga 

timbul motivasi belajar
8
 

Survei awal yang penulis lakukan di SMP Negeri 32 Pekanbaru,SMP 

Negeri 32 Pekanbaru salahsatu lembaga pendidikan yang telah menetapkan 

pelayanan bimbingan dan konseling menjadi suatu pendorong dan membantu 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satunya adalah layanan penguasaan 

konten. Di SMP Negeri 32 Pekanbaru, memiliki guru pembimbing 2 orang 

dan sudah melaksakkan layanan penguasaa konten. Walaupun SMP Negeri 32 

Pekanbaru telah melaksanakan layanan penguasaan konten, tetapi hal ini 

masih ada siswa yang kurang semangat dalam belajar. Maka dari itu penulis 

menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

1.  Masih banyak siswa yang keluar masuk pada saat jam kegiatan layanan 

penguasaan konten berlangsung. 
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2.  Masih banyak siswa yang bermain saat jam pelajaran atau kegiatan 

layanan penguasaan konten berlangsung. 

3.  Masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

4.  Masih banyak siswa yang kurang semangat dalam mengikuti layanan 

penguasaan konten. 

5.  Masih ada siswa yang tidak menyukai layanan penguasaan konten yang 

diberikan. 

6.  Masih ada siswa yang tidak mau bertanya hal yang belum dimengerti 

dalam materi layanan penguasaan konten dalam pembelajaran. 

Untuk lebih mengetahui tentang gejala-gejala diatas, maka peneliti 

tertarik untuk Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Layanan 

Pengusaan Konten terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Pekanbaru”. 

 

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun alasan peneliti memilih judul di atas adalah: 

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas sesuai dengan bidang 

ilmu yang penulis pelajari, yaitu bimbingan konseling. 

2. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul di atas, berada dalam 

kemampuan peneliti untuk menelitinya. 

3. Sepanjang pengetahuan penulis judul tersebut belum diteliti oleh peneliti 

terdahulu. 

4. Lokasi penelitian ini ditinjau dari segi waktu, kemampuan dan pembiayaan 

dapat dijangkau oleh penulis untuk melakukan penelitian. 
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C. Penegasan istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang 

berhubungan dengan judul ini, maka ada beberapa yang perlu mendapat 

penjelasan: 

1.  Pengaruh 

Pengaruh yaitu kekuatan yang ada atau timbul dari sesuatu, seperti 

benda, yang huruf membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang.
9
 

2. Layanan Penguasaan Konten 

Layanan penguasaan konten dalam bidang bimbingan belajar 

merupakan bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan 

disekolah. Layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan 

kepada individu atau kelompok untuk menguasai kemampuan atau 

kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. 

3.  Motivasi Belajar 

Motivasi dan belajar sangat saling mempengaruhi. Motivasi adalah 

proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Perilaku 

yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan 

lama. 

Secara psikologis motivasi adalah sebagai memperoleh perubahan 

tingkah laku baik dalam kognitif, afektif, dan psikomotor untuk 
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memperoleh respon yang diperlukan dalam interaksi dengan lingkungan 

secara efisien.
10

 

 

D. Permasalahan 

1.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala diatas, maka dapat 

diteliti sebagai berikut: 

a. pengaruh layanan penguasaan konten terhadap motivasi belajar di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Pekanbaru. 

b. faktor yang mempengaruhi layanan penguasaan konten di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 32 Pekanbaru. 

c.  Ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa di  Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 32 Pekanbaru. 

2.  Pembatasan  Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang akan diteliti, maka 

peneliti hanya memfokuskan pada pengaruh layanan penguasaan konten 

terhadap peningkatan motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 32 Pekanbaru. 
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3.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat disusun rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh yang signifikan 

layanan penguasaan konten terhadap peningkatan motivasi belajar siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Pekanbaru? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh yang signifikan antara layanan penguasaan konten terhadap 

peningkatan motivasi belajar siswa di  Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 32 Pekanbaru. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peneliti, sebagai bahan pengetahuan dan hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai suatu landasan dalam menindak lanjuti penelitian ini 

dalam ruang lingkup yang lebih luas. 

b. Bagi guru, bimbingan yang dilakukan ini dapat dijadikan sebagai salah 

satu usaha untuk memotivasi balajar siswa di Sekolah Menengah 

Pertama 32 Pekanbaru. 

c. Bagi sekolah, tindakan yang dilakukan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai suatu masukan dalam rangka peningkatan motivasi siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Pekanbaru. 

 

 


