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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Layanan Penguasaan Konten 

1. Pengertian Layanan penguasaan konten 

Layanan penguasaan konten adalah layanan bantuan kepada 

individu (sendiri-sendiri ataupun dalam kelompok) untuk menguasai 

kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar.
8
 Jadi 

didalam layanan penguasaan konten harus terdapat suatu konten atau 

kemampuan atau kompetensi tertentu yang dibelajarkan kepada siswa dan 

diharapkan siswa mampu menguasai konten tersebut secara matang. 

Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari merupakan suatu unit 

konten yang didalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses, 

hukum atau aturan nilai, persepsi, aeksi, sikap dan tindakan. Dengan 

penguasaan konten siswa dihharapkan mampu memenuhi kebutuhannya 

serta mengatasi masala-masalah yang dialaminya. Oleh sebab itu,layanan 

konten juga bermakna suatu bantuan kepada individu agar menguasai 

aspek-aspek konten tersebut diatas secara interegensi.  

Layanan ini dapat diberikan dalam format individu ataupun 

kelompok. Melengkapi dari pengertian di atas, Sukardi mendefinisikan 

layanan penguasaan konten sebagai berikut: 

Layanan pembelajaran (penguasaan konten) adalah layanan 

bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa memahami 

dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, 

                                                           
8
 Ibid. H. 2 
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keterampilan dan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan 

kesulitan belajarnya, serta tuntutan kemampuan yang berguna 

dakam kehidupan sehari-hari.
9
 

 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa layanan penguasaan konten adalah suatu layanan bimbingan 

konseling yang bertujuan untuk memahamkan, mengembangkan, dan 

membelajarkan siswa terhadap suatu konten tertentu yang disesuaikan 

dengan kebutuhan siswa. 

Layanan penguasaan konten dalam penelitian ini adalah layanan 

bimbingan dan konseling kepada individu yang bertujuan agar siswa untuk 

menguasai kemampuan-kemampuan atau kompetensi-kompetensi terkait 

kebiasaan belajar siswa ataupun mengurangi kebiasaan belajar siswa yang 

kurang baik. 

2. Tujuan Layanan Penguasaan Konten 

Tujuan layanan penguasaan konten dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, dan akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum  

Tujuan umum layanan penguasaan konten adalah dikuasainya 

suatu konten tertentu. Penguasaan konten ini perlu bagi individu atau 

klien untuk menambah wawasan dan pemahaman, mengarahkan 

penilaian dan sikap, menguasai cara-cara kebiasaan tertentu untuk 

memenuhi kebutuhannya dan mengatasi masalah-masalahnya.  

                                                           
9
 Sukardi, Dewa Ketut. Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Jakarta: Rineka 

Cipta. 2008. H. 46 
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b. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus penguasaan konten dapat dilihat pertama dari 

kepentingan individu atau klien mempelajarinya, dan kedua isi konten 

itu sendiri. 

Pendapat lain mengenai tujuan layanan penguasaan konten 

menurut Samsul Munir Amin adalah Untuk memungkinkan siswa 

memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, 

keterampilan dan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan 

kesulitan belajarnya serta tuntutan kemampuan yang berguna dalam 

kehidupan dan perkembangan dirinya.
10

  

Melihat definisi  beberapa  ahli  tersebut dapat disimpulkan bahwa  

tujuan layanan penguasaan konten adalah untuk memahamkan, 

mengembangkan, dan membelajarkan siswa terhadap suatu konten tertentu 

yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Tujuan layanan penguasaan 

konten dalam penelitian ini adalah untuk memahamkan, mengembangkan, 

dan membelajarkan siswa terhadap suatu konten atau keterampilan terkait 

kebiasaan belajar siswa. 

3. Fungsi Layanan Penguasaan Konten 

Secara umum fungsi layanan penguasaan konten adalah fungsi 

pemeliharaan dan fungsi  pengembangan.  Fungsi pemeliharaan dan 

pengembangan berarti memelihara segala sesuatu yang baik (positif) yang 

ada dalam diri individu (siswa), baik hal itu merupakan bawaan maupun 

hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini.
11

  

                                                           
10

 Samsul Munir Amin. Bimbingan dan Konseling Islam. Jakarta: Amzah. 2010. H. 289 
11

 Prayitno, Op.cit., H. 215 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

layanan penguasaan konten adalah memelihara dan mengembangkan 

potensi yang dimiliki siswa. Penelitian ini akan mengembangkan 

kebiasaan belajar siswa, apabila siswa sudah memiliki kebiasaan belajar 

yang baik maka perlu dipelihara. 

4. Asas-Asas Layanan Penguasaan Konten 

Layanan penguasaan konten pada umumnya bersifat terbuka. Asas 

yang paling diutamakan adalah asas kegiatan, dalam arti peserta layanan 

diharapkan benar-benar aktif mengikuti dan menjalani semua kegiatan 

yang ada di dalam proses layanan. Asas kegiatan ini dilandasi oleh asas 

kesukarelaan dan keterbukaan dari peserta layanan.  

Peserta yang secara aktif telah mengikuti kegiatan pemberian 

layanan, tentunya telah secara suka rela mengikuti pemberian layanan. 

Keterbukaan dari peserta layanan juga dibutuhkan agar pelaksanaan 

layanan berjalan dengan lancar agar pemecahan masalah dapat ditemukan.  

Dengan ketiga asas tersebut proses layanan akan berjalan lancar 

dengan keterlibatan penuh peserta lainnya. Berdasarkan pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan layanan penguasaan konten 

terdapat asas kegiatan, asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. 

5. Komponen Layanan Penguasaan Konten 

Komponen layanan penguasaan konten adalah konselor, individu 

atau konseli, dan konten yang menjadi isi layanan. 



 13 

1) Konselor  

Konselor adalah tenaga ahli pelayanan konseling, 

penyelenggara layanan penguasaan konten dengan menggunakan 

berbagai modus dan media layanannya. Konselor menguasai konten 

yang menjadi isi layanan penguasaan konten yang diselenggarakan.  

2) Individu atau Konseli  

Konselor menyelenggarkan layanan penguasaan konten 

terhadap seseorang atau sejumlah individu yang memerlukan 

penguasaan atas konten yang menjadi isi layanan. Individu penerima 

layanan penguasaan konten dapat merupakan peserta didik (siswa di 

sekolah), konseli yang secara khusus memerlukan bantuan konselor, 

atau siapapun yang memerlukan penguasaan konten tertentu demi 

pemenuhan tuntutan perkembangan dan/atau kehidupannya.  

3) Konten  

Konten merupakan isi layanan penguasaan konten, yaitu satu 

unit materi yang menjadi pokok bahasan atau materi latihan yang 

dikembangkan oleh konselor dan diikuti atau dijalani oleh individu 

peserta layanan. Konten penguasaan konten dapat diangkat dari 

bidang-bidang pelayanan konseling, yaitu bidang- bidang: a) 

Pengembangan kehidupan pribadi; b) Pengembangan kemampuan 

hubungan sosial; c) Pengembangan kegiatan belajar; d) Pengembangan 

dan perencanaan karir; e) Pengembangkan kehidupan berkeluarga; f) 

Pengembangan kehidupan beragama. 
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

komponen layanan penguasaan konten adalah konselor, individu atau 

konseli dan konten. 

6. Teknik Layanan Penguasaan Konten 

Layanan penguasaan konten pada umumnya diselenggarakan 

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

kelompok, atau individual. Penyelenggara layanan (konselor) secara aktif 

menyajikan bahan, memberikan contoh, merangsang, mendorong, dan 

menggerakkan peserta untuk berpartisipasi aktif mengikuti dan menjalani 

materi dan kegiatan layanan.
12

 Teknik diatas harus pula didukung oleh dua 

hal, yaitu: 

1) High-touch  

yaitu sentuhan-sentuhan tingkat tinggi yang mengenai aspek-

aspek kepribadian dan kemanusiaan peserta layanan (terutama aspek 

aspek afektif, semangat, sikap, nilai dan moral) melalui implementasi 

oleh konselor berupa (a) Kewibawaan, yang didasarkan pada kualitas 

kepribadian dan keilmuan konselor, bukan atas dasar rasa takut atau 

adanya sanksi atau hukuman (b) Kasih sayang dan kelembutan (c) 

Keteladanan (d) Pemberian penguatan (e) Tindakan tegas yang 

mendidik, bukan berupa hukuman. 

2) High-tech  

Yaitu teknologi tingkat tinggi untuk menjamin kualitas 

penguasaan konten, melalui implementasi oleh konselor berupa (a) 

                                                           
12

 Tohirin. Bimbingan Dan Konseling Disekolah Dan Madrasah.Jakarta. PT Raja 

Grafindo Persada. 2007. H. 159 
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Materi pembelajaran (dalam hal ini konten) (b) Metode pembelajaran  

(c) Alat bantu pembelajaran (d) Lingkungan pembelajaran (e) 

Penilaian hasil pembelajaran. Ketika memberikan layanan penguasaan 

konten, konselor harus menguasai betul mengenai konten yang akan 

diberikan karena hal itu akan mempengaruhi pandangan siswa atau 

penerima layanan mengenai wibawa seorang konselor.
13

  

Selain itu, konselor juga diharapkan agar mampu 

menghidupkan suasana kelas saat layanan itu diberikan agar 

penguasaan konten dapat berlangsung secara dinamis. Setelah konten 

dikuasai, konselor selanjutnya mengiplementasikannya dalam kegiatan 

lanjutan. 

7. Penilaian Layanan Penguasaan Konten  

Secara umum penilaian terhadap hasil layanan penguasaan konten 

diorientasikan kepada diperolehnya UCA (undertanding, comfort, action). 

Secara khusus, penilaian hasil layanan penguasaan konten ditekankan 

kepada penguasaan peserta atau konseli atas aspek-aspek konten yang 

dipelajari. Penilaian hasil layanan diselenggarakan dalam tiga tahap, yaitu: 

a. Penilain segera (laiseg), penilaian yang diadakan segera menjelang 

diakhirinya setiap kegiatan layanan. 

b. Penilaian jangka pendek (laijapen), penilaian yang diadakan beberapa 

waktu  (satu minggu sampai satu bulan) setelah kegiatan layanan. 

c. Penilaian jangka panjang (laijapang), penilaian yang diadakan setelah 

satu bulan atau lebih pasca layanan.
14

  

                                                           
13

 Ibid. H. 160-161 
14
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Laijapen dan laijapeng dapat mencakup penilaian terhadap konten 

untuk sejumlah sesi layanan penguasaan konten, khususnya untuk rangkaian 

konten-konten yang berkelanjutan. Format penilaian dapat tertulis ataupun 

lisan. 

 

B. Kebiasaan Belajar Siswa 

1. Pengertian Kebiasaan Belajar  

Akan diuraikan mengenai pengertian kebiasaan belajar siswa 

menurut  beberapa ahli, antara lain:  

a. Menurut Syamsu Yusuf, L. N adalah kebiasaan belajar adalah perilaku 

(kegiatan) belajar yang relatif menetap karena sudah berulang-ulang 

(rutin) dilakukan, baik cara, strategi belajar, maupun pendekatan yang 

digunakan dalam belajar.
15

 

b. Menurut Muhibin Syah, kebiasaan belajar termasuk ke dalam 

manifestasi atau perwujudan perilaku belajar yang sering tampak 

perubahannya.
16

 

c. Menurut Djaali, kebiasaan belajar dapat diartikan cara atau teknik yang 

menetap pada diri siswa pada waktu menerima pelajaran, membaca 

buku, mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan 

kegiatan.
17

 

Berdasarkan beberapa pengertian kebiasaan belajar di atas dapat 

disimpulkan bahwa kebiasaan belajar adalah perilaku (kegiatan) belajar 

                                                           
15

 Suryabrata, Sumadi. Psikologi Pendidikan.  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada. 2011. 

H. 116 
16

 Muhibbin Syah. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 2006. H. 120 
17

 Djaali. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 2012. H. 128  
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yang relatif menetap yang dilakukan siswa pada waktu ia menerima 

pelajaran dari guru, membaca buku dan mengerjakan tugas-tugas sekolah, 

serta pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan tersebut. 

Karena sudah berulang-ulang (rutin) dilakukan, baik cara, strategi 

belajar, maupun pendekatan yang digunakan dalam belajar dalam rangka 

menambah ilmu pengetahuan baik di sekolah, di rumah maupun bersama 

teman.  

Sedangkan yang dimaksud kebiasaan belajar dalam penelitian ini 

kebiasaan yang ditunjukkan oleh siswa dalam melaksanakan kegiatan 

belajar. 

2. Pembentukan Kebiasaan Belajar Siswa 

Pembentukan kebiasaan belajar seseorang dipengaruhi oleh 

lingkungan dimana dia berada seperti lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat sekitar. Siswa yang dibesarkan dalam keluarga yang memiliki 

kebiasaan belajar yang baik cenderung memiliki kebiasaan belajar yang 

baik pula. Begitupun lingkungan sekolah yang kondusif akan berpengaruh 

terhadap kebiasaan belajar.  

Witherington menyatakan bahwa kebiasaan dibentuk dengan dua 

cara, yakni: Pertama melalui pengulangan suatu kejadian dengan cara yang 

sama karena cara tersebut lebih mudah dilakukan dari pada cara-cara lain 

sehingga dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya cara memakai sepatu 

dapat dilakukan dengan mendahulukan kaki tertentu.  

Cara kedua membentuk kebiasaan belajar dengan disengaja dan 

berencana. Cara seperti ini biasa digunakan individu untuk mengubah 
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kebiasaan lama dan menggantikannya dengan kebiasaan baru yang 

diangap memiliki efek yang lebih baik bagi dirinya.
18

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengubah kebiasaan belajar 

siswa yang lama dan berupaya menggantinya dengan kebiasaan belajar 

yang baru yang diasumsikan memiliki efek yang lebih baik bagi diri siswa. 

Peneliti akan memberikan pelatihan-pelatihan terkait kebiasaan belajar 

siswa. Dengan pemberian pelatihan terkait kebiasaan belajar tersebut 

diharapkan siswa dapat menerapkannya dalam kegiatan belajar sehari-hari 

sehingga memberikan pengaruh positif terhadap diri siswa.  

Kebiasaan belajar mempunyai dua aspek, seperti yang 

dikemukakan dalam skala sikap dan kebiasaan. Aspek-aspek tersebut 

mencakup: 

a. Cara siswa mengerjakan tugas di sekolah (Delay Avoidance). Delay 

Avoidance merujuk pada ketepatan waktu menyelesaikan tugas-tugas 

akademik, menghindarkan diri dari hal-hal yang memungkinkan 

tertundanya penyelesaian tugas, dan menghilangkan rangsangan yang 

akan mengganggu konsentrasi dalam belajar.  

b. Kebiasaan dalam melaksanakan kegiatan belajar (Works Methods). 

Works Methods merujuk pada penggunaan cara (prosedur) belajar 

yang efektif dan efisien dan keterampilan belajar. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebiasaan Belajar 

Menurut Slameto faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak 

jenisnya tetapi dapat digolongkan menjadi 2 golongan saja yaitu faktor 
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ekstern dan faktor intern.
19

 Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam 

individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang 

ada di luar individu. 

1. Faktor intern, meliputi: a. Faktor jasmaniah, meliputi faktor kesehatan, 

cacat tubuh b. Faktor psikologis, meliputi intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, kesiapan, c. Faktor kelelahan  

2. Faktor ekstern a. Faktor keluarga, meliputi cara orang tua mendidik, 

relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan. b. Faktor 

sekolah, meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, 

waktu sekolah, standar pengajaran di atas ukuran, keadaan gedung, 

metode belajar dan tugas rumah c. Faktor masyarakat, meliputi 

kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, bentuk 

kehidupan masyarakat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat diklasifikasikan 

menjadi 2 yaitu: 

1. Faktor-faktor yang berasal dari luar pelajar  

a. Faktor-faktor nonsosial, misalnya keadaan udara, suhu udara, 

cuaca, waktu (pagi atau siang atau malam), tempat (letaknya, 

pergedungannya), alat-alat yang dipakai untuk belajar (seperti alat 

tulis-menulis, buku-buku, alat-alat peraga).  
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b. Faktor-faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah 

faktor manusia (sesama manusia), baik manusia itu ada (hadir) 

maupun kehadirannya itu dapat disimpulkan, jadi tidak langsung 

hadir. Kehadiran orang lain pada waktu seseorang sedang belajar 

banyak mengganggu belajar itu; misalnya kalau satu kelas murid 

sedang mengerjakan ujian, lalu terdengar banyak anak lain 

bercakap-cakap di dalam kelas; atau seseorang sedang belajar di 

kamar, satu atau dua orang hilir mudik ke luar masuk kamar 

belajar. Kecuali kehadiran yang langsung seperti yang 

dikemukakan, mungkin juga orang lain itu tidak hadir langsung 

atau dapat disimpulkan kehadirannya; misalnya saja potret dapat 

merupakan representasi dari seseorang, suara nyanyian lewat radio 

maupun tape recorder juga dapat merupakan representasi bagi 

kehadiran seseorang. Faktor-faktor sosial yang dikemukakan di 

atas pada umumnya bersifat mengganggu proses belajar dan 

prestasi belajar.  

2. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelajar  

a. Faktor-faktor fisiologis, dibedakan menjadi tonus jasmani pada 

umumnya dan keadaan fungsi-fungsi fisiologis tertentu.  

1. Keadaan tonus jasmani pada umumnya ini dapat dikatakan 

melatar belakangi aktifitas belajar; keadaan jasmani yang segar 

akan lain pengaruhnya dengan keadaan jasmani yang kurang 

segar; keadaan jasmani yang lelah lain pengaruhnya daripada 

yang tidak lelah. Dalam hubungan dengan hal ini ada dua hal 
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yang perlu dikemukanan, yaitu (1) nutrisi harus cukup karena 

kekurangan kadar makanan yang akan mengakibatkan 

kurangnya tonus jasmani, yang pengaruhnya dapat berupa 

kelesuan, lekas mengantuk, lekas lelah, dsb; (2) beberapa 

penyakit yang kronis sangat mengganggu belajar itu. Penyakit-

penyakit seperti pilek influensa, sakit gigi, batuk biasanya 

diabaikan karena dipandang tidak cukup serius untuk 

mendapatkan perhatian dan pengobatan; akan tetapi dalam 

kenyataannya penyakit-penyakit semacam itu mengganggu 

aktifitas belajar. 

2. Keadaan fungsi-fungsi jasmani tertentu terutama fungsi 

pancaindera. Berfungsinya panca indera merupakan syarat 

belajar dapat berlangsung dengan baik. Pancaindera yang 

memegang peranan dalam belajar adalah mata dan telinga. 

Karena itu adalah kewajiban bagi setiap pendidik untuk 

menjaga agar pancaindera anak didiknya dapat berfungsi 

dengan baik.  

b. Faktor-faktor psikologis. N. Frendsen menyatakan bahwa hal-hal 

yang mendorong seseorang untuk belajar adalah sebagai berikut: 

(1) adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih 

luas, (2) adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan 

keinginan untuk selalu maju, (3) adanya keinginan untuk 

mendapatkan simpati dari orang tua, guru dan teman-teman, (4) 

adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan 

usaha yang baru, baik dengan koperasi maupun dengan kompetisi, 
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(5) adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila 

menguasai pelajaran, (6) adanya ganjaran atau hukuman sebagai 

akhir daripada belajar. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kebiasaan belajar yaitu faktor intern dan faktor 

ektern. Faktor intern meliputi faktor jasmaniah (kelemahan fisik, panca 

indra dan kecacatan lainnya), faktor psikologis (minat, motivasi dan cita-

cita; pengendalian diri dan emosi) dan kelelahan. Sedangkan faktor ekstern 

meliputi faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. 

4.  Cara-Cara Mengembangkan Kebiasaan Belajar 

Purwanto mengemukakan cara-cara untuk membiasakan belajar 

yang efektif dan efisien sebagai berikut:  

a. Memiliki dahulu tujuan belajar yang pasti.  

b. Usahakan adanya tempat belajar yang memadai. 

c. Jaga kondisi fisik jangan sampai mengganggu konsentrasi dan 

keaktifan mental. 

d. Rencanakan dan ikutilah jadwal waktu untuk belajar.  

e. Selingilah belajar itu dengan waktu-waktu istirahat yang teratur.  

f. Carilah kalimat-kalimat atau inti pengertian dari tiap paragraf. 

g. Selama belajar gunakan metode pengulangan dalam hati (silent 

recitation)   

h. Lakukan metode keseluruhan bilamana mungkin.  

i. Usahakan agar dapat membaca cepat tetapi cermat.  

j. Buatlah catatan-catatan atau rangkuman yang tersusun rapi.  
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k. Adakan penilaian terhadap kesulitan bahan untuk dipelajari lebih 

lanjut.  

l. Susunlah dan buatlah pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan 

usahakan/cobalah untuk menentukan jawabannya.  

m. Pusatkan perhatian yang sungguh-sungguh pada waktu belajar.  

n. Pelajari dengan teliti tabel-tabel, grafik-grafik dan bahan ilustrasi 

lainnya. 

o. Biasakan membuat rangkuman dan kesimpulan. 

p. Buatlah kepastian untuk melengkapi tugas-tugas belajar itu.  

q. Pelajari baik-baik pernyataan (statement) yang dikemukakan oleh 

pengarang dan tentanglah jika diragukan kebenarannya. 

r. Telitilah beberapa pendapat pengarang. 

s. Belajarlah menggunakan kamus dengan sebaik-baiknya.  

t. Analisislah kebiasaan belajar yang dilakukan, dan cobalah untuk 

memperbaiki kelamahan-kelemahannya.
20

 

Berdasarkan penjelasan di atas, cara-cara untuk membiasakan  

belajar yang efektif dan efisien banyak sekali bentuknya. Dengan berbagai 

macam cara tersebut, peneliti dapat menentukan materi apa saja yang akan 

diberikan dalam pemberian layanan penguasaan konten.  

Dengan pemberian materi layanan penguasaan konten terkait cara-

cara untuk membiasakan  belajar yang efektif dan efisien diharapkan siswa 

dapat berlatih dan menerapkannya dalam kegiatan belajar mereka sehari-

hari. 

                                                           
20

 Purwanto, M Ngalim. Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007. 

H.120  
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C. Penelitian Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Lailatul Farikhah  (2010)  dengan 

judul “Upaya mengurangi Kesulitan Belajar melalui Layanan Penguasaan 

Konten pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Cepiring Kendal Tahun 

Ajaran 2009/2010”. Hasil penelitian diketahui gambaran siswa sebelum 

diberikan layanan penguasaan konten diperoleh persentase skor rata-rata 

91%(tinggi). Setelah diberikan layanan penguasaan konten menurun 

menjadi 43% termasuk dalam kriteria rendah. Berdasarkan perhitungan 

tersebut  diketahui bahwa layanan penguasaan konten dapat mengurangi 

kesulitan belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Cepiring Kendal Tahun 

Ajaran 2009/2010. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hardianti, mahasiswa jurusan 

Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA 

RIAU pada tahun 2015 meneliti dengan judul: Hubungan Keaktifan 

Mengikuti Layanan Penguasaan Konten Bidang Bimbingan Belajar 

dengan Minat Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 

Pekanbaru. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa diketahui rxy 

=0,723.maka hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara keaktifan mengikuti layanan penguasaan konten bidang 

bimbingan belajar dengan minat belajar siswa Sekolah Menengah Pertama 

4 Pekanbaru. 

3. Penelitian yang dilakukan Arif Miftakhurahman (2011) dengan judul  

“Pengaruh Pemberian Layanan Penguasaan Konten Bidang Bimbingan 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP 
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Negeri 2 Rembang Tahun Ajaran 2010/ 2011”. Hasil uji analisis varian 

yang diperoleh signifikasi sebesar 0,19. Hal ini berarti 0,05 > 0,019 

(signifikan yang dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemberian 

layanan penguasaan konten bidang bimbingan belajar terhadap pretasi 

belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Rembang tahun ajaran 

2010/ 2011. 

4. Penelitian yang dilakukan Yuli Indrayani Siregar dengan judul “Pengaruh 

Keaktifan Mengikuti Layanan Penguasaan Konten Bidang Bimbingan 

Sosial terhadap Interaksi Sosial Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 

12 Pekanbaru”. Besar presentase pengaruh keaktifan mengikuti layanan 

penguasaan konten bidang bimbingan sosial terhadap interaksi sosial siswa 

sebesar 0,442 sedangkan sisanya sebesar 55,8% dipengaruhi oleh variabel 

lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara keaktifan mengikuti layanan penguasaan konten bidang bimbingan 

sosial terhadap interaksi sosial siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 

Pekanbaru. 

 

D. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan suatu konsep yang digunakan untuk 

membarikan batasan terhadap konsep teoristis. Hal ini diperlukan agar tidak 

menjadi kesalahpahaman dalam penafsiran penulis ini sekaligus untuk 

memudahkan penelitian. 

Adapun konsep kajian ini berkenaan dengan pengaruh layanan 

penguasaan konten terhadap kebiasaan belajar siswa, maka indikator-indikator 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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1. Variabel X (layanan penguasaan konten)  

Adapun yang menjadi indikator pelaksanaan layanan penguasaan 

konten adalah sebagai berikut: 

a. Siswa tepat waktu dalam menghadiri layanan penguasaan konten. 

b. Siswa memperhatikan dan mencatat penjelasan guru ketika layanan 

penguasaan konten dilaksanakan.. 

c. Siswa melakukan perbaikan terhadap masalah-masalah belajar yang 

ditemui. 

d. Siswa memberikan kesimpulan dari materi layanan penguasaan konten 

yang diberikan. 

e. Siswa menghubungkan materi layanan dengan persoalan diri. 

2. Variable Terikat 

Adapun yang menjadi indikator kebiasaan belajar siswa adalah 

sebagai berikut: 

a. Merasa senang mengikuti proses belajar. 

b. Masuk kelas tepat waktu. 

c. Memperhatikan penjelasan mengerjakan tugas/PR dengan sebaik 

baiknya dari guru. 

d. Mempunyai disiplin diri dalam belajar bukan karena orang lain. 

e. Berpartisipasi dalam diskusi kelas. 

 

E. Asumsi dan Hipotesa 

1. Asumsi 

Pengaruh layanan penguasaan konten terhadap kebiasaan belajar 

sisiwa di SMA Negeri 12 Pekanbaru  berbeda-beda. 
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2. Hipotesa 

Hipotesa diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan 

penelian.
21

 Hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Ha =  Ada Pengaruh yang signifikan antara layanan penguasaan konten 

terhadap kebiasaan belajar belajar siswa di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 12 Pekanbaru.   

Ho =  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara layanan penguasaan 

konten terhadap kebiasaan belajar siswa di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 12 Pekanbaru. 

 

 

 

                                                           
21
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