
 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoretis 

1. Kesiapan Siswa Memasuki Perguruan Tinggi 

Hamalik dalam Tri Anjar mengemukakan bahwa kesiapan adalah 

keadaan kapasitas yang ada pada diri siswa dalam hubungan dengan tujuan 

pengajaran tertentu. Adapun faktor-faktor kesiapan menurut Slameto dalam 

Tri Anjar yaitu, kondisi kesiapan mencakup tiga hal, yaitu: 

a. Kondisi fisik, mental dan emosional 

b. Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan 

c. Keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah 

dipelajari.
8
 

Kemudian Djamarah dalam Tri Anjar menyatakan bahwa faktor-

faktor kesiapan meliputi: 

a. Kesiapan fisik yakni selalu berusaha menjaga kesehatan tubuh agar selalu 

sehat, bugar dan fit (terhindar dari gangguan sakit, lesu, mengantuk, dan 

sebagainya) 

b. Kesiapan psikis yakni berusaha menjaga suasana hati dan/atau emosi 

agar merasa senang, tenang dan tidak stress, sehingga ada hasrat untuk 

belajar, dapat berkonsetrasi, dan ada motivasi intrinsik 

                                                           
8
Tri Anjar, Kesiapan Siswa SMA Mengikuti Ujian Masuk Perguruan Tinggi dan Peran 

Konselor Sekolah. Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling Volume 5 No. 1, 

(Online, 2015). Diakses darihttps://www.researchgate.net/publication/296702240.pdf pada tanggal 

26 Januari 2018 pukul 20.12 WIB. 
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c. Kesiapan materiil yakni adanya bahan yang bisa dipelajari atau 

dikerjakan berupa buku bacaan, catatan, soal-soal dll, sebagai latihan dan 

menambah wawasan, sehingga dapat membantu kesiapan siswa.
9
 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa kesiapan adalah keseluruhan kondisi fisik, psikologis, 

serta pengetahuan siswa untuk membentuk sikap dangancara tertentu 

sehingga individu mempunyai keinginan bertindak untuk melakukan suatu 

upaya dalam mempersiapkan dirinya sampai kondisi diri siap. 

Dalam penelitian ini, kesiapan siswa memasuki perguruan tinggi yang 

akan diteliti lebih mendalam terkait kesiapan siswa dari faktor informasi 

atau pengetahuannya tentang perguruan tinggi. Seperti yang dikemukakan 

oleh Tri Anjar dalam penelitiannya bahwa salah satu faktor kesiapan siswa 

memasuki perguruan tinggi yaitu adanya kesiapan siswa dari segi informasi 

atau pengetahuan akan perguruan tinggi. Menurut Tri Anjae dalam 

penelitiannya bahwa kesiapan dari segi informasi perguruan tinggi ini 

merupakan salah satu faktor yang mendukung kesiapan siswa mengikuti tes 

memasuki perguruan tinggi. 

Indikator kesiapan siswa dari segi informasi perguruan tinggi, seperti: 

a. Kelengkapan informasi perguruan tinggi, yang meliputi: 

1) Pengertian perguruan tinggi 

2) Bentuk-bentuk perguruan tinggi 

3) Status kepemilikan perguruan tinggi 

                                                           
9
Ibid. 
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4) Proses penerimaan dan jalur masuk perguruan tinggi 

b. Ketegasan arah jurusan yang diinginkan, meliputi memilih 

jurusan/program studi di perguruan tinggi.
10

 

2. Perguruan Tinggi 

a. Pengertian Perguruan Tinggi 

Pendidikan memiliki tingkatan atau jenjang. Ada empat jenjang 

dalam pendidikan yaitu jenjang anak usia dini, jenjang dasar, jenjang 

menengah dan jenjang tinggi. Pendidikan jenjang tinggi inilah yang biasa 

disebut dengan perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi yang kelembagaannya dapat berupa akademik, 

politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Perguruan tinggi 

berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Kewajiban inilah yang 

membedakan antara perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan 

yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah.
11

 

 

Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1961 tentang perguruan 

tinggi juga dijelaskan bahwa: 

Perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan 

tingkat menengah, dan yang memberikan pendidikan dan 

pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan 

dengan cara ilmiah.
12

 

 

Berdasarkan pengertian perguruan tinggi tersebut dapat dipahami 

bahwa yang dimaksud dengan perguruan tinggi adalah sebuah lembaga 

yang menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi setelah pendidikan 

                                                           
10

Ibid. 
11

 Abbas, Op.Cit., h.36. 
12

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, h. 

2, diunduh dariwww.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c23592f827ed/parent/21132, 

pada tanggal 12 Januari 2018.  
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menengah dengan berbagai macam bentuk kelembagaan seperti 

universitas, akademi, politeknik, dan lain-lain. 

b. Jenis-jenis Perguruan Tinggi 

Menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, bentuk pendidikan tinggi sebagai berikut. 

1) Akademi 

Akademi merupakan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan terapan dalam satu cabang sebagai ilmu pengetahuan atau 

kesenian tertentu.  

2) Politeknik 

Politeknik adalah pendidikan tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan terapan dalam sejumlah pengetahuan khusus. 

3) Sekolah Tinggi 

Sekolah tinggi merupakan pendidikan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan akademik dan/profesional dalam 

bidang disiplin ilmu tertentu. 

4) Institut 

Institut adalah pendidikan tinggi yang terdiri atas sejumlah 

fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan 

profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. 

5) Universitas  

Universitas adalah pendidikan tinggi yang terdiri atas sejumlah 

fakultas dari bermacam-macam disiplin ilmu.
13

 

 

3. Layanan Penguasaan Konten 

a. Pengertian Layanan Penguasaan Konten 

Individu tidak terlepas dari proses belajar, baik untuk 

pengembangan dirinya, keilmuannya, dan kehidupannya. Semua harus 

dilalui dengan proses belajar sehingga dari yang awalnya tidak tahu 

menjadi tahu dan dari sebelumnya tidak paham menjadi paham. Dalam 

                                                           
13

 B. Suryosubroto, Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 67. 
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bimbingan konseling, ada layanan yang berhubungan dengan kegiatan 

belajar yaitu layanan penguasaan konten.  

Layanan penguasaan konten adalah layanan yang membantu 

peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan 

kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan 

masyarakat. 
14

 

Menurut Prayitno dalam Tohirin layanan penguasaan konten 

merupakan suatu layanan bantuan kepada individu (siswa) baik sendiri 

maupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi 

tertentu melalui kegiatan belajar.
15

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa layanan 

penguasaan konten merupakan layanan yang diberikan oleh seorang guru 

bimbingan konseling kepada siswa secara pribadi maupun kelompok 

untuk membantu siswa memahami atau menguasai suatu konten tertentu. 

b. Tujuan Layanan Penguasaan Konten 

Tujuan layanan penguasaan konten yaitu agar siswa menguasai 

aspek-aspek konten (kemampuan atau kompetensi) tertentu secara 

terintegrasi.
16

 Layanan penguasaan konten memiliki tujuan khusus yang 

berkaitan dengan fungsi dari bimbingan dan konseling, sebagai berikut. 

1) Merujuk kepada fungsi pemahaman, layanan konten bertujuan adalah 

agar siswa memahami berbagai konten tertentu yang mencakup fakta-

fakta, konsep, proses, hukum dan aturan, nilai-nilai, persepsi, afeksi, 

sikap, dan tindakan. 

                                                           
14

Fenti, Loc.Cit., h. 20. 
15

 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2007), h.158. 
16

 Tohirin,Ibid., h. 159. 
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2) Merujuk kepada fungsi pencegahan, layanan konten bertujuan untuk 

membantu individu agar tercegah dari masalah-masalah tertentu 

terlebih apabila kontennya terarah kepada terhindarnya individu atau 

klien dari mengalami masalah tertentu. 

3) Merujuk kepada fungsi pengentasan, layanan penguasaan konten 

bertujuan untuk mengentaskan atau mengatasi masalah yang sedang 

dialami oleh siswa. 

4) Merujuk kepada fungsi pengembangan dan pemeliharaan, tujuan 

layanan penguasaan konten adalah untuk mengembangkan potensi diri 

individu (siswa) sekaligus memelihara potensi-potensi yang telah 

berkembang pada diri siswa.
17

 

 

c. Materi Layanan Penguasaan Konten 

Adapun materi dari layanan penguasaan konten ini sebagai berikut: 

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 karir yang hendak dikembangkan 

melalui orientasi dan informasi karir, orientasi dan informasi di dunia 

kerja dan perguruan tinggi yang sesuai dengan karir yang hendak 

dikembangkan. 

6) Orientasi belajar di perguruan tinggi. 

7) Orientasi hidup berkeluarga.
18

 

 

Materi tentang perguruan tinggi yang bisa disampaikan ke siswa 

melalui layanan penguasaan konten dalam mempersiapkan siswa 

memasuki perguruan tinggi meliputi: 

1) Pengertian perguruan tinggi, membahas mengenai pengertian 

perguruan tinggi dan hal-hal yang terkait perguruan tinggi. 

2) Bentuk-bentuk perguruan tinggi, membahas mengenai bentuk 

perguruan tinggi yang ada di Indonesia seperti akademi, politekni, 

sekolah tinggi, institut, dan universitas. 
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 Tohirin, Ibid., h.159-160.  
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 Dewa Ketut Sukardi,Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di 

Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta,2008),  h.62. 
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3) Status kepemilikan perguruan tinggi, membahas mengenai macam-

macam status kepemilikan perguruan tinggi seperti perguruan tinggi 

negeri, swasta, dan kedinasan. 

4) Proses penerimaan dan jalur masuk perguruan tinggi. 

5) Memilih jurusan/program studi di perguruan tinggi.
19

 

 

d. Komponen Layanan Penguasaan Konten 

Komponen yang terdapat dalam layanan penguasaan konten 

sebagai berikut. 

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 diselenggarakannya. 

2) Individu 

Individu adalah subjek yang menerima layanan. Individu 

penerima layanan penguasaan konten dapat merupakan peserta didik 

(siswa di sekolah), klien 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 

                                                           
19

B. Renita Mulyaningtyas dan Yusup Purnomo Hadyanto, Bimbingan dan Konseling untuk 

SMA dan MA Kelas XII, (Jakarta: Esis, 2007), h. 96-100. 
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dikembangkan oleh konselor dan diikuti atau dijalani oleh individu 

peserta layanan.
20

 

e. Teknik Layanan Penguasaan Konten 

Layanan penguasaan konten bisa dilaksanakan melalui format 

klasikal, kelompok, dan individual dengan berbagai teknik yang bisa 

diterapkan dalam penyampaian kontennya. Teknik-teknik yang bisa 

digunakan seorang guru bimbingan konseling dalam menyampaikan 

konten layanan sebagai berikut: 

1) Penyajian materi pokok konten setelah siswa disiapkan sebagaimana 

mestinya. 

2) Tanya jawab dan diskusi. 

3) Melakukan kegiatan lanjutan, misalnya melalui diskusi kelompok, 

penugasan, dan latihan terbatas, survei lapangan atau studi 

kepustakaan, percobaan (termasuk kegiatan laboratorium, bengkel, 

dan studio), latihan tindakan (dalam rangka pengubahan tingkah 

laku).
21

 

 

Adapun layanan penguasaan konten yang telah dilaksanakan oleh 

guru bimbingan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model 

Pekanbaru dalam menyampaikan materi dengan teknik sebagai berikut: 

1) Pembukaan, yang terdiri atas: 

a) Salam dan menanyakan kabar 

b) Mengabsen 

c) Kontrak layanan (kesepakatan layanan) 

d) Ice breaker (berbagai macam variasi) 

 

                                                           
20

 Prayitno,Seri Layanan Konseling (L.1- L.9), (Padang: UNP, 2004),  h.5. 
21

 Tohirin,Op.cit., h.161. 
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2) Kegiatan inti, yang terdiri atas: 

a) Guru BK menjelaskan tentang pengertian perguruan tinggi 

b) Guru BK menjelaskan tentang persiapan untuk masuk perguruan 

tinggi melalui materi: 

(1) Status dan akreditasi perguruan tinggi 

(2) Jalur dan jenjang pendidikan di perguruan tinggi 

(3) Jenis perguruan tinggi 

(4) Sistem penerimaan mahasiswa 

(5) Sistem belajar di perguruan tinggi 

(6) Perguruan tinggi kedinasan 

c) Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya 

3) Penutup : Guru BK meminta peserta didik untuk membuat ancang-

ancang pilihan perguruan tinggi dan program studi
22

 

f. Kegiatan Pendukung Layanan Penguasaan Konten 

Kegiatan pendukung dalam pelaksanaan layanan penguasaan 

konten, yaitu sebagai berikut: 

1) Aplikasi instrumentasi, dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan 

keterangan tentang siswa, keterangan tentang lingkungan siswa serta 

lingkungan yang lebih luas lagi. 

2) Himpunan data, untuk mengumpulkan data-data pribadi siswa. 

3) Konferensi kasus, untuk membahas permasalahan yang dialami siswa 

dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang 

diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, dan kemudahan 

bagi terentaskannya permasalahan siswa. 

4) Kunjungan rumah, untuk memperoleh data keterangan serta 

kemudahan bagi terentaskan masalah siswa melalui kunjungan ke 

rumah siswa. 

                                                           
22
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5) Alih tangan kasus, untuk medapatkan penanganan yang lebih cepat, 

tepat dan tuntas masalah yang dihadapi siswa dengan memindahkan 

penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya.
23

 

 

g. Pelaksanaan Layanan Penguasaan Konten 

Tahap-tahap dalam melaksanakan layanan penguasaan konten 

sebagai berikut: 

1) Perencanaan 

a) Menetapkan subjek (siswa) yang akan dilayani (menjadi peserta 

layanan) 

b) Menetapkan dan menyiapkan konten yang akan dipelajari secara 

rinci 

c) Menetapkan proses dan langkah-langkah layanan 

d) Menetapkan dan menyiapkan fasilitas layanan, termasuk media 

dengan perangkat keras dan lunaknya 

e) Menyiapkan kelengkapan administrasi 

2) Pelaksanaan 

a) Melaksanakan kegiatan layanan melalui pengorganisasian proses 

pembelajaran penguasaan konten 

b) Mengimplementasikan high touch dan high tech dalam proses 

pembelajaran 

3) Evaluasi 

a) Menetapkan materi evaluasi 

b) Menetapkan prosedur evaluasi 

c) Menyusun instrumen evaluasi 

d) Mengaplikasikan instrumen evaluasi 

e) Mengolah hasil aplikasi instrumen 

4) Analisis Hasil Evaluasi 

a) Menetapkan standar evaluasi 

b) Melakukan analisis 

c) Menafsirkan hasil evaluasi 

5) Tindak Lanjut 

a) Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut 

b) Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada siswa dan pihak-

pihak lain yang terkait 

c) Melaksanakan rencana tindak lanjut 

6) Laporan 

a) Menyusun laporan pelaksanaan layanan penguasaankonten 
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2014), h. 130-135. 



 

 

20 

b) Menyampaikan laporan kepada pihak-pihak terkait (khususnya 

kepala sekolah atau madrasah) sebagai penanggung jawab utama 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah 

c) Mendokumentasikan laporan layanan.
24

 

 

4. Efektivitas Layanan Penguasaan Konten dalam Mempersiapkan Siswa 

Memasuki Perguruan Tinggi 

 

Efektivitas dalam ensiklopedia Indonesia merupakan hal yang 

menunjukkan taraf tercapainya tujuan dan suatu usaha yang dikatakan 

efektif kalau usaha itu mencapai tujuan.
25

 Pengertian ini sejalan dengan 

pendapat lain yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam 

arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa layanan yang 

efektif apabila layanan yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan layanan 

yang telah ditetapkan, yaitu terbantu dan terselesaikannya  masalah siswa, 

sehingga yang menjadi tolok ukur efektivitas layanan yaitu tercapainya 

tujuan dan hasil yang tinggi. Dalam konteks layanan penguasaan konten 

dikatakan efektif apabila mencapai tujuan seperti penguasaan aspek-aspek 

konten serta pemahaman terhadap konten layanan.  

Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan tersebut bahwa efektivitas 

layanan penguasaan konten dalam mempersiapkan siswa memasuki 

perguruan tinggi adalah melalui program yang dibuat guru bimbingan 

konseling, metode, format kegiatan serta konten (isi) yang disampaikan, 

dengan begitu siswa memahami dan menguasai konten tentang segala aspek 

perguruan tinggi, sehingga siswa merasa siap dalam memasuki perguruan 
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 Tohirin, Op.cit., h. 162-163. 
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 Depdikbud, Kamus Besar Indonesia, 1999, h. 388. 
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tinggi. Menurut istilah siap memiliki arti sudah ada, sedangkan 

mempersiapkan berarti menjadikan siap.
26

 Jadi, dengan adanya layanan 

penguasaan konten ini, guru bimbingan konseling mampu menjadikan siswa 

siap dalam memasuki atau melanjutkan pendidikannya ke satuan pendidikan 

tinggi guna untuk mengembangkan ilmu di dalam dirinya. 

Layanan penguasaan konten dalam mempersiapkan siswa memasuki 

perguruan tinggi dapat mencapai tujuan dengan diciptakannya suasana yang 

kondusif dalam pelaksanaan layanan, materi layanan yang lengkap, serta 

perangkat-perangkat lain yang mendukung keberhasilan layanan seperti 

brosur informasi terkait perguruan tinggi. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan dan untuk memperkuat bahwa penelitian yang penulis lakukan 

benar belum pernah diteliti oleh orang lain. Hal ini juga untuk menghindari 

manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah. Penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini, diantaranya adalah: 

1. Strategi Guru Bimbingan Konseling Meningkatkan Minat Siswa 

Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Kubu Rokan Hiliryang diteliti oleh Raudhoh Lestari, mahasiswa 

Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2015. Berdasarkan hasil 
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 Meity T.Q., Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, (Jakarta: Kemendikbud, 2011), h. 

495. 
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penelitian tersebut minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi di SMAN 1 Kubu Rokan Hilir tergolong pada kategori sedang dengan 

rentang 41%-60%.
27

 

2. Efektivitas Layanan Penguasaan Konten dalam Meningkatkan Aktivitas 

Belajar Siswa Kelas XII di Sekolah Menengah Atas Negeri XIII Koto 

Kampar Kabupaten Kamparyang diteliti oleh Eliza, mahasiswa Jurusan 

Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2013. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut aktivitas belajar siswa yang telah mengikuti layanan 

penguasaan konten tergolong pada kategori cukup aktif dengan persentase 

59%.
28

 

3. Kesiapan Siswa SMA Mengikuti Ujian Masuk Perguruan Tinggi Dan Peran 

Konselor Sekolah yang diteliti oleh Tri Anjar, mahasiswa Program Studi 

Bimbingan dan Konseling, UM Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

skor ratarata sebesar 80.53 dengan persentase rata-rata sebesar 26,84 %, 

berada pada ketegori tidak siap.
29

 

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas, jelas bahwa penelitian 

tentang efektivitas layanan penguasaan konten dalam mempersiapkan siswa 

memasuki perguruan tinggi yang penulis lakukan belum pernah diteliti 

sebelumnya. 
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C. Konsep Operasional 

Konsep kajian ini berkenaan dengan efektivitas layanan penguasaan 

konten dalam mempersiapkan siswa memasuki perguruan tinggi. Efektivitas 

layanan penguasaan konten yang dimaksud dalam kajian ini adalah ukuran 

yang menyatakan sejauh mana tujuan layanan penguasaan konten telah dicapai. 

Indikator efektivitas layanan penguasaan konten dalam mempersiapkan 

siswa memasuki perguruan tinggi dalam kajian ini sebagai berikut:  

1. Melakukan perencanan layanan penguasaan konten. 

2. Melaksanakan layanan penguasaan konten. 

3. Mengevaluasi pelaksanaan layanan penguasaan konten. 

4. Menganalisis hasil evaluasi layanan penguasaan konten. 

5. Melakukan tindak lanjut layanan penguasaan konten. 

6. Membuat laporan hasil pelaksanaan layanan penguasaan konten. 

Indikator kesiapan siswa memasuki perguruan tinggi sebagai berikut: 

1. Siswa memperoleh layanan penguasaan konten tentang perguruan tinggi. 

2. Siswa terbantu dengan adanya materi layanan penguasaan konten tentang 

perguruan tinggi. 

3. Siswa memahami tentang perguruan tinggi. 

4. Siswa memahami jalur masuk perguruan tinggi. 

5. Siswa memahami program studi di perguruan tinggi. 

6. Siswa siap memilih perguruan tinggi yang akan dimasukinya. 

7. Siswa siap memilih program pendidikan yang ada di perguruan tinggi. 

 


