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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk 

mencapai tujuan.
11

 

Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungan.
12

 

Motivasi belajar pada dasarnya merupakan motor penggerak 

utama bagi siswa, terutama terkait dengan tujuan yang ingin dicapai 

oleh setiap siswa yang belajar. W.S Winkel dalam Ridwan 

mengemukakan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak 

didalam diri siswa untuk menimbulkan kegiatan belajar dan  
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 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 2006 h. 85 
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memberikan arah pada kegiatan belajar itu, maka tujuan yang 

dikehendaki siswa tercapai.
13

 

 

b. Tujuan dan Manfaat Motivasi Belajar 

Tujuan motivasi adalah sesuatu yang hendak dicapai oleh suatu 

perbuatan, yang apabila tercapai akan memuaskan kebutuhan individu. 

Tujuan yang jelas dan disadari akan mempengaruhi kebutuhan yang 

pada gilirannya akan menimbulkan motivasi. Hal ini berarti bahwa 

suatu tujuan dapat juga membangkitkan motivasi dalam diri 

seseorang.
14

 

1) Tujuan motivasi belajar ialah : 

a) Agar apa yang dipelajari itu tetap tinggal dalam ingatan. 

b) Belajar juga untuk mendapatkan ilmu pengetahuan 

c) Upaya untuk menanamkan konsep dan keterampilan 

d) Serta untuk membentuk sikap dan perilaku. 

2) Manfaat motivasi belajar: 

a) Menyadarkan kedudukannya pada awal proses dan hasil 

belajar. 

b) Memacu semangat belajar. 

c) Menginformasikan kekuatan usaha belajar 

                                                           
13
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d) Mengarahkan kegiatan belajar. 

e) Memudahkan proses belajar kemudian bekerja. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Motivasi Belajar 

Berhasil atau tidaknya sesorang dalam belajar disebabkan 

beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar: 

1) Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri) 

a) Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya 

terhadap kemampuan belajar. Bila seseorang selalu tidak sehat, 

sakit kepala, demam, pilek, batuk dan sebagainya dapat 

mengakibatkan tidak bergairah untuk belajar. 

b) Intelegensi dan Bakat 

Kedua aspek kejiwaan (psikis) ini besar sekali 

pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Sesorang yang 

memiliki intelegensi tinggi dan bakatnya ada dalam bidang 

yang dipelajari, maka proses belajarnya lancar dan sukses dan 

juga sebaliknya, jika jika kedua ini rendah maka hasilnya 

cenderung kurang baik. 

c) Minat dan Motivasi 

Sebagaimana minat dan motivasi adalah dua aspek 

psikis yang juga besar pengaruhnya terhadap pencapaian hasil 

belajar. Minat dapat timbul dari karena daya tarik dari luar dan 

juga datang dari hati sanubari. Minat yang besar terhadap 
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sesuatu merupakan modal yang besar untuk mencapai/ 

memperoleh benda atau tujuan yang diminati itu. Motivasi 

berbeda dengan minat. Ia adalah daya penggerak/ pendorong 

untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Yang bisa berasal dari 

dalam diri maupun dari luar diri. 

d) Cara Belajar 

Cara belajar sesorang juga mempengaruhi pencapaian 

hasil belajar. Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor 

fisiologis, psikologis, dan ilmu kesehatan, akan memperoleh 

hasil yang memuaskan. 

2) Faktor Eksternal (yang berasal dari luar luar) 

a) Keluarga  

Keluarga adalah ayah, ibu, dan anak-anak serta family 

yang menjadi penghuni rumah. Faktor orang tua sangat besar 

pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi 

rendahnya pendidikan orangtua, besar kecilnya penghasilan 

orang tua, kurang atau cukup perhatian orang tua semua ini 

turut mempengaruhi keberhasilan belajar. Disamping itu faktor 

keadaan rumah juga mempengaruhi keberhasilan belajar anak. 

b) Sekolah 

Kedaan sekolah tempat belajar anak turut 

mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar. Kualitas guru, 

metode mengajarnya, kesesuaian kurikulum dengan 
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kemampuan anak, keadaan fasilitas/ perlengkapan disekolah, 

dan sebagainya, ini turut mempengaruhi keberhasilan anak. 

c) Masyarakat 

Keadaan masyarakat juga dapat menentukan prestasi 

anak. Bila di sekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya 

terdiri dari orang-orang yang berpendidikan , ini dapat 

mendorong anak lebih giat belajar. Tetapi sebaliknya, apabila 

tinggal di lingkungan banyak anak-anak yang nakal, hal ini 

akan mengurang semangat belajaratau dikatakan tidak 

menunjang sehingga motivasi belajar berkurang. 

d) Lingkungan Sekitar 

Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga sangat penting 

dalam mempengaruhi prestasi belajar. Keadaan lingkungan, 

bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, iklim dan 

sebagainya.
15

 

d. Ciri-ciri Motivasi Belajar Siswa Rendah 

1) Lambat mengamati dan mereaksi peristiwa yang terjadi di 

lingkungan 

2) Tidak banyak mengajukan pertanyaan 

3) Kurang memperlihatkan perhatiannya terhadap apa dan bagaimana 

tugas itu dapat diselesaikan 

4) Tidak mampu menggunakan cara-cara tertentu 
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5) Kurang memperlihatkan perhatiannya terhadap apa dan bagaimana 

tugas itu dapat diselesaikan dengan baik 

6) Kurang lancar berbicara 

7) Sulit memahami konsep abstrak 

8) Sulit memindahkan kecakapan tertentu 

9) Sering berbuat salah 

10) Mengalami kesulitan dan tidak mampu mampu menarik 

kesimpulan 

11) Daya ingatnya lemah, mudah lupa, dan gampang hilang 

12) Lemah dalam mengerjakan tugas-tugas latihan disekolah maupun 

dirumah.
16

 

e. Ciri-ciri Motivasi Belajar Siswa Tinggi 

1) Tekun menghadapi tugas 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak pernah putus asa) 

3) Menunjukan minat terhadap macam-macam masalah 

4) Lebih senang bekerja sendiri 

5) Cepat bosan dengan tugas-tugas rutin 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu). 

7) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal baru.
17

 

 

2. Layanan Penguasaan Konten 
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a. Pengertian Layanan Penguasaan Konten 

Layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan 

kepada individu atau kelompok untuk menguasai kemampuan atau 

kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar.   

Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari itu merupakan 

satu unit konten didalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses, 

hukum dan aturan, nilai, afeksi, sikap dan tindakan yang terkait 

didalamnya. Layanan penguasaan konten membantu individu 

menguasai aspek-aspek konten tersebut secara tersinergikan. Dengan 

penguasaan konten, individu diharapkan mampu memenuhi 

kebutuhannya serta mengatasi masalah-masalah yang dialaminya.  

b. Tujuan layanan penguasaan konten 

1) Tujuan Umum 

Tujuan umum yaitu untuk menambah wawasan dan 

pemahaman, mengarahkan penilaian dan sikap, menguasai cara-

cara atau kebiasaan tertentu, untuk memenuhi kebutuhannya dan 

mengatasi masalah masalahnya. 

2) Tujuan Khusus 

Tujuan khusus layanan penguasaan konten terkait dengan 

fungsi-fungsi konseling sebagai berikut: 

a)  Fungsi pemahaman, menyangkut konten–konten yang isinya 

merupakan berbagai hal yang perlu dipahami. 
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b)  Fungsi pencegahan, dapat menjadi muatan layanan penguasaan 

apabila kontennya memang terarah kepada terhindarkanya 

individu atau klien dari mengalami masalah tertentu. 

c)  Fungsi pengentasan, akan menjadi arah layanan apabila 

penguasaan konten memang untuk mengatasi masalah yang 

sedang dialami klien. 

d)  Penguasaan konten dapat secara langsung maupun tidak 

langsung mengembangkan di satu sisi, dan di sisi lain 

memelihara potensi individu atau klien. Pengajaran dan 

pelatihan dalam penguasaan konten dapat mengembang fungsi 

pengembangan dan pemeliharaan. Dalam menyelenggarakan 

layanan penguasaan konten konselor perlu menekankan secara 

jelas dan spesifik fungsi-fungsi konseling yang menjadi arah 

layanannya dengan konten, khususnya yang menjadi fokus 

kegiatannya. 

Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslaw, teori X  

dan Y Douglas Mcgregor maupun teori motivasi Kontemporer, arti 

motivasdi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang 

dilakukan oleh seorang individu. Seorang dikatan memiliki motivasi 

tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat 

untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan 

pekerjaan yang sekarang. 
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Serdiman menyebutkan motif dapat diartikan sebagai daya 

upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuattu. Motif dapat 

dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan luar sobjek untuk 

melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi melakukan suattu tujuan. 

Bahkan motif dapat dikatakan sebagai suattu kondisi intern (kesiap 

siagaan). Berawal darikata motif itu, maka motivasi dapat diartikan 

sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motiv menjadi aktif 

pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan 

sangat dirasakan atau mendesak. 

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa motivasi adalah tenaga pemicu atau pendorong individu untuk 

berbuat atau melakukan hal untuk mencapai tujuan baik berdasar dari 

dalam diri maupun luar diri / lingkungan 

 

c. Komponen Layanan Penguasaan Konten 

Komponen layanan penguasaan konten adalah : 

1) Konselor, adalah tenaga ahli pelayanan konseling penyelenggara 

layanan penguasaan konten dengan menggunakan berbagai modus 

dan media layanannya. 

2) Individu, adalah subjek yang menerima layanan. 

3) Konten, merupakan isi layanan, yaitu suatu unit materi yang 

menjadi pokok bahasan atau materi latihan yang dikembangkan 
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oleh konselor dan diikuti atau dijalani oleh individu peserta 

layanan.
18

 

d. Materi Layanan Penguasaan Konten 

1) Mengembangkan pemahaman tentang diri, terutama pemahaman 

sikap, sifat, bakat, minat kekuatan-kekuatan dan penyaluran, 

kelemahan-kelemahan dan pengulangannya, dan usaha-usaha 

pencapaian cita-cita atau perencanaan masa depan. 

2) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bertingkah laku 

dalam hubungan sosial dengan teman sebaya, guru, dan 

masyarakat. 

3) Mengembangkan sikap dan kebiasaan dalam disiplin belajar dan 

berlatih secara efektif dan efisien. 

4) Teknik penguasaan materi pelajaran, baik ilmu pengetahuan 

teknologi, dan kesenian. 

5) Membantu menetapkan pilihan karier yang hendak dikembangkan 

melalui orientasi dan informasi karier, orientasi dan informasi di 

dunia kerja dan perguruan tinggi yang sesuai dengan karier yang 

hendak dikembangkan. 

6) Orientasi belajar di perguruan tinggi  

7) Orientasi hidup berkeluarga. 

e. Teknik Layanan Penguasan Konten 

                                                           
18

 Prayitno. 2004. Seri Layanan Konseling. UNP.  h. 2-7 



 

 

19 

Layanan penguasaan konten pada umumnya diselenggarakan 

secara langsung (bersifat direktif) dan tatap muka, dengan format 

klasikal, kelompok, atau individual. Penyelenggarakan secara aktif 

menyajikan bahan, memberikan contoh, memotivasi, mendorong, dan 

menggerakkan para peserta untuk aktif berpartisipasi aktif mengikuti 

dan menjalani materi kegiatan dan kegiatan layanan.
19

 

B. Penelitian Relevan  

Berdasarkan bacaan yang penulis lakukan, penelitian yang mempunyai 

relevansi dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari perpustakaan 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau yaitu: 

1. Endang Pertiwi (2008)” Efektivitas Layanan Penguasaan Konten Untuk 

meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Dalam Kompetensi Dasar 

Berhitung Siswa Kelas 1 SDN Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus 

Tahun Pelajaran 2007/2008. Hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa 

layanan penguasaan konten dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa kelas 1 dari hasil siklus I diperoleh Mean nilai (rata-rata) 

62,5 tingkat ketuntasaan 45 % dengan kategori nilai cukup siklus II Mean 

nilai (rata-rata) 84,25 tingkat ketuntasan 100% dengan kategori nilai baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Endang Pertiwi tersebut pada satu 

sisi sama dengan penelitian ini, tetapi pada sisi lain berbeda. 

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang layanan penguasaan 
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konten. Sedangkan perbedaan adalah Endang Pertiwi tenetang Efektivitas 

Layanan Penguasaan Konten Untuk meningkatkan Prestasi Belajar 

Matematika dalam Kompetensi Dasar Berhitung siswa Kelas I SDN 

Krondon Kecamatan Kota Kabupaten kudus tahun pelajaran 2007/2008, 

sedangkan penulis meneliti tentang Pengaruh Keikutsertaan siswa dalam 

Layanan Penguasaan Konten Terhadap Motivasi Belajar Siswa. 

2. R. Engsi Minarti (2007)” Implementasi Layanan Penguasaan Konten Untuk 

Mengatasi Masalah Ketuntasan Belajar Siswa di SMA Negeri 10 

Pekanbaru. Hasil dari penelitiannya yaitu bahwa pelaksanaan layanan 

penguasaan konten oleh guru pembimbing untuk mengatasi masalah 

ketuntasaan belajar siswa di SMAN 10 Pekanbaru. Dari hasil Observasi, 

jawaban “ya” diperoleh persentase 55,77%.  

Sedangkan jawaban “tidak” diperoleh persentase 44,23%. Dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan penguasaan 

konten oleh guru pembimbing untuk mengatasi masalah belajar siswa di 

SMAN 10 Pekanbaru tergolong “cukup maksimal” karena berada pada 

persentase 41-60%. 

Penelitian yang dilakukan oleh R. Engsi Minarti tersebut pada satu 

sisi sama dengan penelitian ini, tetapi pada sisi lain berbeda. 

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang layanan penguasaan 

konten. Sedangkan perbedaan adalah, Implementasi Layanan Penguasaan 

Konten Untuk Mengatasi Masalah Ketuntasan Belajar Siswa di SMA 

Negeri 10 Pekanbaru. Sedangkan penulis meneliti tentang Pengaruh 
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Keikut sertaan siswa dalam Layanan Penguasaan Konten Terhadap 

Peningkatan Motivasi Belajar Siswa. 

3. Jamaris (2007) “Meningkatkan Motivasi siswa dalam pembelajaran Shalat 

MelaluiMetode Kuis Tim di Kelas III Madrasah Ibtidiyah Darul Ulum 

Pekanbaru”.  

Hasil dari penelitiannya bahwa motivasi siswa dalam proses 

pembelajaran shalat di kelas III madrasah Ibtidaiyah darul ulum Pekanbaru 

sebelum tindakan dilaksanakan menunjukkan masih kurang, hal ini di 

peroleh dari hasil observasi yang menunjukkan bahwa siswa kurang 

memperhatikan keterangan guru dalam belajar, siswa kurang termotivasi 

untuk bertanya dalam kelas, siswa kurang bisa menjawab pertanyaan guru 

serta siswa kurang termotivasi mengerjakan tugas yang diberikan. 

Penelitian yang dilakukan Jamaris tersebut pada satu sisi sama dengan 

penelitian ini, tetapi pada lain berbeda. Persamaannnya adalah sama-sama 

meneliti tentang motivasi siswa. Perbedaannya adalah Jamaris tentang 

Meningkatkan Motivasi siswa dalam pembelajaran Shalat Melalui Metode 

Kuis Tim di Kelas III Madrasah Ibtidiyah DarulUlum Pekanbaru, 

sedangkan penulis meneliti tentang Pengaruh  Layanan Penguasaan 

Konten Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa. 

 

C. Konsep Operasional  

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini diperlukan agar tidak 

terjadi kesalahan dalam penafsiran penulis ini. 
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1. Layanan Penguasaan Konten 

Adapun indikator-indikator layanan penguasaan konten sebagai 

berikut: 

 

 

a. Selalu hadir tepat waktu 

b. Siswa mengikuti dengan serius ketika guru pembimbing memberikan  

layanan penguasaan konten 

c. Siswa memperhatikan penjelasan guru ketika layanan penguasaan 

konten 

d. Siswa membuat catatan yang dianggap penting selama proses layanan 

e. Siswa antusias dalam mengikuti layanan penguasaan konten yang 

diberikan 

f.  Siswa Bertanya pada saat adahal yang tidak di mengerti tentang materi 

yang diberikan 

2. Motivasi Belajar 

Adapun indikator-indikator motivasi belajar sebagai berikut: 

a. Tekun menghadapi tugas 

b. Ulet dalam menghadapi kesulitan (tidak pernah putus asa) 

c. Lebih senang bekarja sendiri 

d. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 

 

C.  Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 
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a. Layanan penguasaan konten di Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 

Pekanbaru berbeda-beda. 

b. Peningkatan motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 32 Pekanbaru berbeda-beda. 

 

2. Hipotesis 

Dari uraian kerangka teoritis diatas, maka dapat diturunkan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

a. Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara layanan penguasaan konten  

terhadap peningkatan motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah  

Pertama Negeri 32 Pekanbaru. 

b. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara layanan penguasaan 

konten terhadap peningkatan motivasi belajar siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 32 Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


