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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Waktu adalah sumber daya yang sangat berharga. Dikatakan sangat 

berharga karena waktu merupakan sesuatu yang tidak dapat kembali. Dalam 

Al-Qur‟an Allah SWT berfirman:  

                        

             

Artinya: “Demi masa (1). Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 

kerugian (2).  Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan 

nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran (3).” (QS. Al „Ashr: 

1-3).
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Kenyataannya  menurut hasil penelitian pada tahun 1997  yang 

dilakukan oleh Dawson  dalam Aliahardi Winarata sudah tergambar bahwa 

waktu lebih banyak digunakan anak untuk menonton televisi. Lebih rinci 

jumlah waktu yang digunakan anak 14 sampai 49 jam atau menghabiskan 

untuk menonton televisi. Hingga perhari rata-rata 2  sampai 7 jam. Di luar  

dari kegiatan menonton televisi, siswa menggunakan handphone, akses 

internet dan jejaringan sosial yang cukup menyita waktu.
 2
 

Setiap orang telah memiliki cara manajemen waktu. Hanya saja harus 

tahu bagaimana cara mengatur waktu itu sendiri. Pengaturan waktu itu sudah 

dimulai sejak kecil. Sejak kecil pengaturan waktu diajari oleh kedua orang tua. 
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Orang tualah yang memberikan suatu kebiasaan dalam sehari-hari akan cara 

mengatur waktu. 

 Siswa yang tidak memiliki pemahaman cara mengatur waktu ditandai 

dengan perencanaan yang tidak terorganisasi, tidak jelas, tidak konsisten, tidak 

ada tujuan, dan kurang disipin dalam menggunakan waktu. Dengan demikian, 

siswa  yang tidak bisa mengatur waktu akan berdampak pada dirinya sendiri 

seperti suka menunda-nunda dan kurang disiplin. 

Manajemen waktu yang buruk dapat berakibat pada pengerjaan tugas 

dan tidak dapat selesai tepat waktu.
3
 Oleh karena itu, siswa perlu mengatur 

pembagian waktu mereka sebaik mungkin karena prioritas mereka adalah 

mencapai prestasi belajar dan mempersiapkan diri untuk mengembangkan skill 

atau keterampilan hidup yang diperlukan dimasa depan. Adapun caranya yaitu 

dengan menentukan jumlah mata pelajaran yang akan dipelajari siswa setiap 

hari serta lama waktu yang diperlukan.  

Berkaitan dengan itu, diperlukan kesungguhan siswa dalam 

memanajemen waktu. Menurut Davidson bahwa teknologi secara terus-

menerus menyediakan lebih banyak alat untuk membantu seseorang untuk 

mengatur waktu dengan efektif seperti alarm.
4
 Selanjutnya Davidson juga 

menguraikan penjadwalan waktu dengan berbagai peralatan seperti sistem 

kalender, alarm, bel, warna, atau simbol-simbol lain yang berfungsi untuk 

mengontrol waktu aktivitas siswa. Pembagian waktu dapat membuat target 
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belajar menjadi lebih jelas dan terarah, yaitu apa yang harus diketahui dan 

dilakukan siswa. 

Orang yang tidak menata waktu dalam hidupnya dengan perencanaan 

yang matang, dan tidak memanfaatkan waktu yang ada secara maksimal, 

kehidupannya akan menjadi tidak teratur dan tidak terarah. Hal tersebut karena 

tidak terarahnya waktu yang digunakan.
5
 Untuk membantu siswa 

meningkatkan manajemen waktu salah satu pihak yang berfungsi adalah guru 

bimbingan konseling. Prayitno menyatakan:
6
 

“Bahwa bimbingan dan konseling membantu individu untuk menjadi 

insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai 

wawasan, pandangan dan interpretasi, pilihan, penyesuaian dan 

keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan 

lingkungannya.” 

 

Dengan demikian, bimbingan konseling dapat membantu untuk 

meningkatkan manajemen waktu siswa salah satunya dengan menggunakan 

layanan penguasaan konten. Layanan Penguasaan Konten (PKO) merupakan 

layanan bantuan kepada individu (sendiri-sendiri ataupun dalam kelompok 

atau klasikal) untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu. 

Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari itu merupakan satu unit konten 

yang di dalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses, hukum dan 

aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap dan tindakan yang terkait di dalamnya.
7
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Layanan penguasaan konten ini dimaksudkan untuk memungkinkan  

peserta didik memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar 

yang baik, keterampilan dan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan 

kesulitan belajarnya, serta tuntunan kemampuannya yang berguna dalam 

kehidupan dan perkembangan optimal dirinya.
8
 Dengan layanan penguasaan 

konten, individu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan serta mengatasi 

masalah yang dialaminya dalam belajar, yaitu dengan aktif mengikuti layanan 

penguasaan konten dan keikutsertaan secara sungguh-sungguh dan 

bersemangat seperti siswa mendengarkan serius, dan aktif bertanya dalam 

mengemukakan pendapat. 

Menurut Covey dalam Gaudensius Gasim mengatakan bahwa 

manajemen waktu tidak dapat dilepaskan dengan manajemen diri. Manajemen 

diri dapat diartikan sebagai cara individu mengorganisasikan kehidupannya 

dengan prinsip mendahulukan apa-apa yang harus dilakukan skala prioritas. 

Selanjutnya, manajemen waktu menurut Santrock merupakan hal yang dapat 

membantu individu lebih produktif, memberikan keseimbangan antara bekerja 

dan bermain serta mencegah stres.
 9
 

Manajemen waktu yang dimaksud adalah agar dapat mengatur, 

mengelola dan memanfaatkan waktunya dengan maksimal, terutama waktu 

belajarnya. Pengaturan waktu atau manajemen waktu dalam hal belajar sangat 
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dibutuhkan, agar siswa mampu mengatur dan mengelola waktunya dengan 

baik. Orang yang manajemen waktunya bagus maka akan cenderung aktif 

dalam mengikuti segala kegiatan salah satunya kegiatan layanan penguasaan 

konten dan sebaliknya. Hal demikian karena manajemen waktu sangat 

diperlukan bagi siswa agar siswa dapat memanfaatkan setiap bagian waktunya 

dengan baik. 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru merupakan salah  

satu  lembaga pendidikan yang melaksanakan bimbingan dan konseling di 

sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah ini bertujuan untuk membantu 

mengatasi kesulitan yang dialami oleh peserta didiknya. Guru bimbingan 

konseling telah melaksanakan berbagai jenis layanan bimbingan dan 

konseling, salah satunya layanan penguasaan konten tentang manajemen 

waktu siswa. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan satu orang guru 

bimbingan konseling yang telah penulis lakukan pada tanggal 22 Februari 

2018, ditemukan gejala-gejala sebagai berikut : 

1. Guru bimbingan konseling telah melaksanakan layanan penguasaan konten 

tentang manajemen waktu dengan teknik diskusi dan tanya jawab di kelas 

X Teknik Pengelasan dan kelas X Geomatika akan tetapi kurang efektif. 

2. Siswa tidak disipin dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran  yaitu 

ditandai dengan keterlambatan dalam mengikuti kegiatan layanan dan 

pembelajaran 

3. Rata-rata dalam satu kelas terdapat 7-10 orang siswa yang belum mampu 

mengatur waktu antara bermain dan belajar. 
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4. Masalah dalam disiplin waktu yaitu siswa suka tidur di waktu jam 

pelajaran dan jam pratek. 

Dengan melihat gejala di atas ,maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Korelasi Keaktifan Mengikuti Layanan 

Penguasaan Konten dengan Kemampuan Manajemen Waktu Siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru”. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Persoalan yang dikaji dalam judul berkenaan dengan bidang ilmu yang 

peneliti pelajari yaitu bimbingan dan konseling. 

2. Masalah yang dikaji dalam judul berada dalam kemampuan peneliti untuk 

menelitinya. 

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

dapat dijangkau oleh peneliti. 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan 

judul penelitian ini adalah Korelasi, Keaktifan Siswa Mengikuti Layanan 

Penguasaan Konten, dan Kemampuan Manajemen Waktu. 

1. Korelasi 

Kata “korelasi” berasal dari bahasa Inggris correlation. Dalam 

bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan: “hubungan”, atau “saling 

berhubungan”, atau “hubungan timbal balik”. Dalam ilmu Statistik istilah 
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“korelasi” diberi pengertian sebagai “hubungan antara dua variabel atau 

lebih”.
10

 

2. Keaktifan Mengikuti Layanan Penguasaan Konten 

Kata dasar keaktifan adalah aktif, dalam kamus bahasa indonesia 

aktif adalah giat.
11

 Jadi, keaktifan siswa dalam penelitian ini adalah siswa 

dengan giat dan sungguh-sungguh mengikuti layanan penguasaan konten 

sehingga membantu siswa menguasai konten tertentu, terutama 

kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, 

keluarga dan masyarakat melalui kegiatan belajar.
12

 Keaktifan yang 

dimaksudkan disini adalah keaktifan siswa didalam kelas ketika mengikuti 

layanan penguasaan konten. 

3. Kemampuan Manajemen Waktu 

Menurut Taylor dalam Annisa Puji Harlina manajemen waktu 

adalah pencapaian dari sasaran-sasaran utama kehidupan sebagai hasil dari 

menyisihkan kegiatan-kegiatan tidak berarti yang sering kali justru 

memakan waktu. Manajemen waktu adalah sasaran yang dapat kita 

mewujudkan khususnya bagi mereka yang memiliki motivasi.
 13
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D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah 

bahwa persoalan pokok kajian ini adalah manajemen waktu. Berdasarkan 

persoalan pokok tersebut, maka persoalan-persoalan terkait dengan kajian 

ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

a. Manajemen waktu siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri  2 

Pekanbaru rendah. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan penguasaan 

konten di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri  2 Pekanbaru. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri  2 Pekanbaru. 

d. Keaktifan siswa mengikuti layanan penguasaan konten materi 

manajemen waktu siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

pekanbaru. 

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 pekanbaru. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan 

kajian ini seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka 

penulis memfokuskan pada korelasi keaktifan mengikuti layanan 

penguasaan konten dengan kemampuan manajemen waktu siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru. 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dapat disusun 

suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bagaimanakah kemampuan manajemen waktu siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru? 

b. Bagaimanakah keaktifan mengikuti layanan penguasaan konten materi 

manajemen waktu siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Pekanbaru? 

c. Apakah terdapat korelasi keaktifan mengikuti layanan penguasaan 

konten dengan kemampuan manajemen waktu siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui kemampuan manajemen waktu siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui keaktifan mengikuti layanan penguasaan konten 

materi manajemen waktu siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

2 Pekanbaru. 

c. Untuk mengetahui korelasi keaktifan mengikuti layanan penguasaan 

konten dengan kemampuan manajemen waktu siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru. 
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2. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap melalui penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

berbagai pihak diantaranya: 

a. Bagi siswa, layanan penguasaan konten diharapkan dapat 

meningkatkan manajemen waktu siswa. 

b. Bagi guru BK, layanan penguasaan konten diharapkan mampu menjadi 

salah satu masukan dan pedoman untuk meningkatkan manajemen 

waktu siswa. 

c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan 

dan menambah wawasan serta pengalaman penulis dalam hal 

memberikan layanan penguasaan konten di kelas. 


